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REZUMAT. Lucrarea tratează necesitatea abordării problemei echipării amenajărilor de irigaţii în contextul progresului tehnic actual. 

În acest context, lucrările de irigaţie sunt privite ca lucrări naturalist-inginereşti şi lucrări de corecţia mediului. Se prezintă 

interrelaţiile dintre progresul tehnic şi principalii factori determinanţi: resurse umane, preţul utilajului, piaţa utilajelor de udare. 
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ABSTRACT. The paper presents the necessity to approach the equipment of irrigation establishment, in present technical 

development conditions. In this context, irrigation works are looked as scientist and environmental correction works. It presents the 

interconnection between the technical progress and the main decisive factors: human resources, the cost of equipment, the market 

of watering equipments. 
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1. INTRODUCERE 

Cercetările efectuate pe plan intern au pus în evidenţă o 

tendinţă certă de modificare a climei, de la tipul continental 

temperat la cel continental cu tente excesive [3,5]. 

În aceste condiţii, din suprafaţa agricolă totală a 

României, de cca. 15 milioane ha, pe 2% irigaţia are rol 

esenţial iar pe 38%, are rol complementar, faţă de 

precipitaţii. 

În medie, într-un deceniu, 2-3 ani sunt cu exces hidric 

cauzat în principal de precipitaţiile excedentare, 5-6 ani 

sunt cu deficit hidric şi 1-3 ani sunt normali. 

Reprezentând atât o secvenţă tehnologică în agro-

tehnologia plantei, cât şi cel mai important mijloc tehnic 

de atenuare a secetei pedologice (cel mai agresiv factor de 

risc în agricultură), irigaţia reprezintă o lucrare costisitoare 

atât în România cât şi pe plan mondial [3]. 

Amenajările de irigaţie trebuie concepute, proiectate, 

realizate şi exploatate, ca lucrări naturalist-inginereşti, 

dimensionate flexibil în raport cu modificarea în timp a 

unor elemente, furnizate prin studiile de specialitate. 

2. ECHIPAREA MODERNĂ – CONDIŢIE  

A CREŞTERII EFICIENŢEI AMENAJĂRII 

Mai lent sau mai dinamic, progresul tehnic provoacă 

transformări importante în societate, mărind decalajul faţă 

de ţările dezvoltate. 

Orice domeniu de activitate - şi îndeosebi cel tehnic, în 

care se înscriu şi irigaţiile ca sistem hidrotehnic - este 

pretabil şi accesibil modernizărilor (soluţii, materiale, 

echipamente, tehnologii etc.), corespunzător unor cerinţe 

noi, generate în special de progresul tehnologic. 
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Datorită costurilor mari ale sistemelor tehnologice, cât 

şi restricţiilor privitoare la resurse (apă, sol energie, 

umană), în viitor accentul se va pune pe latura intensivă 

faţă de cea extensivă, urmărindu-se în primul rând uti-

lizarea eficientă a apei, solului şi energiei, în cadrul 

amenajării existente. 

Parlamentul european consideră că trebuie examinată 

şi “adaptarea graduală a sectorului agricol la noile pro-

vocări determinate de schimbările climatice”. 

Aceasta se poate face prin consolidarea dezvoltării 

durabile şi promovarea de căi noi de utilizare şi gestionare 

a apei. Rezoluţia mai subliniază necesitatea “gestionării 

cererii apei”, având în vedere că aceasta devine o resursă 

deficitară. 

Din suprafaţa totală amenajată pe plan naţional de circa 

3,0 milioane ha, se apreciază că, echiparea este soluţionată 

corespunzător numai pentru circa 50% din aceasta. 

3. INTERRELAŢII PROGRES TEHNIC- 

ECHIPARE 

Valorificarea în grad redus a amenajărilor de irigaţie 

prin subexploatarea acestora este generată în principal de 

lipsa echipamentului de udare sau de utilizarea unor 

produse neperformante. 

Echiparea sistemului hidrotehnic se poate face în două 

moduri: 

 post-amenajare, în concordanţă cu parametrii con-

structiv-funcţionali ai amenajării interioare existente, 

specifică majorităţii sistemelor realizate anterior anului 1990; 

 anterior amenajării, pentru sisteme mici, ţinând 

cont de performanţele utilajului de udare existent, ales în 

funcţie de folosinţa servită. 

Indiferent de data când se realizează achiziţionarea 

utilajului de udare, dotarea trebuie făcută în concordanţă 

cu cerinţele specifice tehnicii noi, neuzate moral, la nivel 

internaţional, folosind pe cât posibil utilaje care pot aplica 

norme variate pe durata ciclului de udare. 

În echiparea amenajărilor de irigaţie, influenţa pro-

gresului tehnic se manifestă asupra producătorului şi 

deţinătorului de utilaje, în mod direct prin componentele 

cantitativă şi calitativă ale resursei umane şi prin mărimea 

resursei financiare (funcţie de preţul de vânzare). 

Se disting următoarele interconectări dintre progresul 

tehnic în utilajul de udare şi factorii determinanţi [1,2,4]. 

3.1. Progresul tehnic - resursa umană 

Interdependenta depinde de calitatea educaţiei şi se 

manifestă prin: 

 înlocuirea muncii fizice cu cea intelectuală; 

 creşterea ponderii activităţii de automatizare; 

 creşterea ponderii fiabilităţii umane, prin adoptarea 
de soluţii noi, dobândite prin transferuri internaţionale; 

 performanţe tehnice egale, experienţa personală poate 
reduce costurile de exploatare şi valorificarea utilajului la 
capacitatea proiectată. 

În tehnica de udare, se asistă la un progres continuu de 
înlocuire a muncii fizice necesare în special pentru 
mutarea instalaţiilor, cu cea intelectuală şi a transformării 
activităţilor simple în lucrări complexe, în special de 
mecanizare şi/sau automatizare. 

Personalul calificat şi cu experienţa permite reducerea 

costurilor de exploatare a utilajului şi folosirea 

acestuia la întreaga sa capacitate, comparativ cu acelaşi 
tip de utilaj dar exploatat de personal necalificat. 

Din aceste considerente, pentru anumite categorii de 
persoane, grupuri sociale şi agenţi economici, asemenea 
schimbări sunt greu sau imposibil de realizat, din mai 
multe cauze, cum ar fi: vârsta şi psihologie inadecvată, 
lipsă interesului, necunoaşterea stadiului tehnic al proble-
mei pe plan european şi mondial, nesesizarea necesităţii şi 
direcţiilor schimbărilor respective. Unele dintre aceste 
elemente sunt dependente de procesul de educaţie. 

3.2. Progresul tehnic - preţul utilajului 

Interconectarea se concretizează prin urmatoarele aspecte: 

 la costuri identice, progresul tehnic tinde să îmbună-
tăţească performanţele; 

 raportul dintre efectele financiare anuale generate de 
creşterea performanţelor (ΔPerf) şi creşterea preţului 
utilajului (ΔPerf), trebuie să satisfacă condiţia de „creştere 
elastică”: (Δ Perf/ Δ Perf > k, unde k ≥ 1,10); 

 preţul de vânzare este cu atât mai mare, cu cât utilajul 
este mai performant, fiind necesară, totuşi, formarea lui în 
condiţii de piaţă. 

Preţul de vânzare al unui utilaj de udare performant 

poate să ajungă la 80 000 €, pentru o suprafaţă irigată de 

circa 120 ha. Achiziţionarea unor produse noi, dintre care 

unele foarte performante dar şi foarte scumpe trebuie să 

conducă şi la un transfer de mentalitate atât pentru bene-

ficiar cât şi pentru personalul de exploatare al utilajelor. 

Durata de viaţă normată este de 10 ani, dar printr-o 

exploatare corectă (cu uzură fizică redusă), utilajele pot fi 

utilizate până la 20 de ani. 

3.3. Progresul tehnic - piaţa utilajelor  
de udare 

Piaţa, prin mediul puternic concurenţial pe care-l 
creează şi ca urmare a răspândirii progresului tehnic prin 
globalizare, trebuie să conducă la achiziţionarea celor 
mai bune produse, în condiţiile unei dinamici rapide a 
productivităţii şi calităţii acestora. 
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Influenţa se realizează în mod următor: 

 piaţa realizează un puternic mediu concurenţial, ca 

urmare a diseminării rezultatelor cercetării prin globaliza-

re; 

 producătorii de utilajelor care vor aplica soluţii bre-

vetate, vor ocupa poziţii avantajoase pe piaţă; 

 piaţa internă a utilajelor este în curs de cristalizare, 

reproducând situaţia producătorilor de peste hotare, de 

care depind prin soluţiile tehnice utilizate; 

 nu există un producător intern care să realizeze 

integral, cu componente interne, echipamente performante 

(cu funcţionare automată); 

 fermierii români, dispunând de resurse financiare 

reduse, neavând practic acces la utilajele performante; 

 investiţia specifică a echipamentului, acceptabilă din 

punct de vedere al deţinătorilor de teren, este de 0,020 – 

0,030 €/m
2
, in următoarele condiţii: utilizarea pentru plata 

amortismentului a 50% din încasările obţinute din vânzarea 

sporului de producţie generat de irigaţie; durata normată de 

utilizare este de 8 – 10 ani. 

4. LIMITE IN ECHIPAREA AMENAJARILOR 

Există următoarele aspecte limitative (în special pe plan 

intern) : 

 manifestarea mai pronunţată a globalizării în cerce-

tare decât în alte domenii; 

 nerealizarea structurii de asociere pentru exploatarea 

eficientă a amenajării; 

 achiziţionarea mai multor tipuri decât este necesar ca 

urmare a lipsei unui studiu de variante de echipare şi/sau 

practicarea unui service neperformant; 

 starea tehnica a conductelor distribuitoare de sector 

(antene) şi a armăturilor aferente; 

 performanţele constructiv – funcţionale ale schemei 

hidrotehnice. 

5. CONCLUZII SI PROPUNERI 

 Amenajările de irigaţii trebuie concepute, proiectate 

şi exploatate, ca lucrări naturalist-inginereşti, dimensio-

nate în funcţie de elementele furnizate de studiile de 

specialitate. 

 Lucrările de irigaţie sunt lucrări de corecţie a mediu-

lui, fiind atât o secvenţă tehnologică în agro-tehnologia 

plantelor prin respectarea cerinţelor factorului de vegetaţie 

reprezentat de apă şi atenuarea secetei pedologice care 

reprezintă cel mai agresiv factor de risc din agricultură. 

 Strategia de la Lisabona exprimă politica adoptată de 

statele europene privind rolul esenţial pe care îl are cer-

cetarea ştiinţifică în viitorul economic al UE. Obiectivul 

stabilit este ca în 2010 Europa să devină lider în ceea ce 

priveşte performanţele cercetării ştiinţifice la nivel mondial, 

în competiţia cu celelalte puteri ale lumii – SUA, ţările din 

Asia de S-E, Japonia, China. 

 Luând în considerare că agricultura are particularită-

ţile specifice fiecărei zone (tipurile de sol, factorii climatici, 

soiuri şi hibrizi, agrotehnologii), este bine ca importul din 

fonduri bugetare să fie susţinut de un studiu întocmit de un 

colectiv de cercetare abilitat. Studiul trebuie să menţioneze 

avantajele achiziţiei de peste hotare, comparativ cu cele 

realizate pe plan naţional, din punct de vedere al perfor-

manţelor, al viabilităţii şi al compatibilităţii cu condiţiile 

de funcţionare din amenajări. 

 Dotarea trebuie făcută în concordanţă cu cerinţele 

specifice tehnicii noi, performanţe, neuzată moral şi la 

nivel internaţional, pentru a valorifica superior apa de 

irigaţie. 

 Limitele de instruire rezidă în imobilitatea tiparelor 

teoretice, ceea ce limitează gândirea creatoare şi capa-

cităţile de experimentare. 

 Pe plan european, se manifestă aspectele generate de 

globalizare (mai pronunţat în cercetare decât în orice alt 

domeniu) şi de generalizarea utilizării standardelor europene 

armonizate, îndeosebi pentru calitatea şi certificarea pro-

duselor. 
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