
HIDROAMELIORAŢIILE –  MIJLOC TEHNIC DE CORECTARE A MEDIULUI  

Buletinul AGIR nr. 3/2008 ● iulie-septembrie 117 

HIDROAMELIORAŢIILE –  MIJLOC TEHNIC  
DE CORECTARE A MEDIULUI 

Dr. ing. Constantin NICOLESCU, cercetător ştiinţific I 
Institutul Naţional Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică –  

Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică, Bucureşti. 
 

A absolvit Facultatea de Hidrotehnică din Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” - Iaşi, în anul 1971. A obţinut 
titlul de doctor inginer în cadrul aceluiaşi institut (1986). A lucrat numai în cercetare, parcurgând toate gradele, pana 

la cel de cercetător ştiinţific I (1996). A elaborat peste 280 de lucrări de cercetare şi dezvoltare, din care 4 cărţi, 192 de 
articole ştiinţifice şi 90 de lucrări de transfer tehnologic. A obţinut, ca autor sau coautor, 4 brevete de invenţie şi 

8 certificate de inovator. Este membru al mai multor societăţi ştiinţifice şi asociaţii profesionale. 
 

Drd. ing Teodor – Costinel POPESCU, cercetător ştiinţific III 
Institutul National Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică –  
Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică, Bucureşti. 
 
A absolivit Facultatea de Mecanică  din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti în anul 
1989 . A obţinut masteratul  în cadrul Facultaţii de Energetică în anul 2003. Din anul 1995 
lucrează în cercetare elaborând până în prezent peste 35 de lucrări de cercetare. Este 
membru fondator al Asociaţiei profesionale FLUIDAS 
 

Dr. ing. Gheorghe ŞOVĂIALĂ,cercetător ştiinţific III 
Institutul National Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică –  

Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică, Bucureşti. 
 

A absolvit Facultatea de Mecanică, secţia Mecanică agricolă, în cadrul Universităţii din Braşov (1981). A obţinut 
doctoratul în agronomie, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (2005). În prezent 
activează la laboratorul Echipamente speciale. A publicat peste 40 lucrări, dintre care două broşuri . Este membru al 

asociaţiei profesionale FLUIDAS, fiind coautor la 4 brevete de invenţie şi 2 certificate de inovator. 
 

Ing. Florin ANDREI, asistent cercetare 
Institutul Naţional Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică –  
Filiala Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică, Bucureşti. 
 
A absolvit Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice din cadrul Universităţii 
Politehnice Bucureşti în anul 2006. Este coautor la 3 articole ştiinţifice şi la o cerere 
de brevet de invenţie. 

 
 

 
REZUMAT 
Prin lucrările de hidroamelioraţii se urmăreşte atenuarea a două hazarduri principale, şi anume: hazardul hidrologic, prin măsuri de 
prevenire a inundaţiilor şi de eliminare a excesului de umiditate prin lucrări de îndiguire şi desecări-drenaje; cel climatic, prin măsuri de 
combatere a secetelor, prin lucrări de irigaţii. Pentru a-şi îndeplini acest rol, lucrările de hidroamelioraţii trebuie corect dimensionate, 
realizate şi exploatate. Specialiştii în hidroamelioraţii trebuie să fie buni cunoscători ai mediului, lucrările fiind naturalist-inginereşti. Ca 
studiu de caz, se prezintă o soluţie tehnică de management calitativ al apei şi al impactului asupra mediului, intitulată  „Monitorizarea 
calităţii apei de irigaţie la sursă.” Soluţia tehnică constă dintr-un echipament care sesizează situaţiile critice la apa pompată, prin realizarea 
monitorizării apei de irigaţie. Atingerea situaţiilor critice este urmată de oprirea pompării până la revenirea la situaţia normală. 
 
ABSTRACT 
By the works of hydroimprovement is aimed to utilizate 2 main hazards: the hydrologic one, by measures of preventing floods and 
eliminate the extra humidity in excess by damming up, surface and subsurface drainage works; the climatic one, by measures of 
fighting against droughts, by means of irrigations. For achieving thus aim the hydroimprovement works have to be dimensioned, 
realized and exploited correctly. The specialists in hydroimprovements must be very well acquainted of the environment, the works 
being naturalistic engineering. As study of case it is presented a technical solution for the water quality management and the impact 
upon the environment, named ”The monitoring of the irrigation water quality at source”. The technical solution consists of an 
equipment which detect the critical situations occuring at the pumped water, by monitoring the irrigation water. The occurence of 
critical situations is followed by stopping pumping until the situation is remediated. 



PROGRES ŞTIINŢIFIC, CERCETARE ŞI EDUCAŢIE DE MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 118 

Cuvinte cheie: hidroamelioraţie, management calitativ al apei, monitorizare 

Keywords: hydroimprovement, water quality management, monitoring 

 

1. HAZARDELE NATURALE GENERATE  
DE REGIMUL HIDRIC DIN SOL. 

Prin lucrările de hidroamelioraţii se urmăreşte atenuarea 
a două hazarde principale şi anume: 

– hazardul hidrologic, prin lucrări de îndiguire şi 
desecare-drenare; 

– cel climatic, prin măsuri de combaterea secetelor, 
prin lucrări de irigaţii. 

Fiecare din aceste hazarde, poate fi influenţat (atenuat 
sau favorizat) de factorul antropic. 

Dintre hazardele din agricultură, cel mai agresiv este 
seceta, care poate afecta semnificativ continuarea proceselor 
de producţie. Secetele se manifestă cel mai frecvent în lunile 
iulie-august, aria afectată, crescând o dată cu intensitatea. 

Conform estimărilor, circa 2% din suprafaţa agricolă a 
ţării (circa 15 milioane ha) este afectată de secetă extrem 
de severă (în toţi anii), apoi 28% de secetă foarte severă 
(în peste 40 din 100 de ani), 10% de secetă moderată (în 
10-40 de ani din 100 de ani) şi 60% de secetă redusă (în 
mai puţin de 10 din 100 de ani). 

Se poate afirma că întreg teritoriul ţării este afectat, 
mai des sau mai rar, mai intens sau mai puţin intens, de 
secete îndelungate sau scurte. 

În succesiunea climatică normală a zonei noastre 
geografice, anii secetoşi sunt urmaţi de ani ploioşi în care, 
pe suprafeţe relativ extinse, apare excesul de umiditate, 
datorat în primul rând solurilor slab permeabile şi reliefu-
lui plan sau depresionar. În asemenea situaţii, amenajările 
în sistem de irigaţie – desecare reprezintă un element 
tehnologic obligatoriu. 

Ca mijloc de protecţie la valorile frecvente şi ridicate 
ale deficitului hidric din sol, s-a amenajat pentru irigaţii 
aproape o treime din suprafaţa arabilă a ţării, în mari 
sisteme hidrotehnice centralizate, cu conducte subterane 
sub presiune, în mare majoritate cu distribuţia apei prin 
aspersiune. Deficitul hidric din sol reprezintă nivelul 
umidităţii solului sub valoarea corespunzătoare plafonului 
minim exprimat în m

3 
/ha de apă. 

2. HIDROAMELIORAŢIILE – SISTEM  
DE ATENUARE A HAZARDELOR 
INTEGRAT  ÎN SPAŢIU ŞI TIMP 

Controlul proceselor de hidroamelioraţii sub aspect 
ecologic şi economic, se face prin bilanţuri energetice, 
prin cuantificarea captării energiei solare în producţia 
agricolă irigată, exprimată tot energetic. Astfel, s-a pus în 
evidenţă înalta eficienţă energetică a irigaţiilor în sudul 
ţării, şi cu totul excepţională, în cazul punerii în valoare 
prin irigare a nisipurilor. 

Aproape în totalitate, infrastructura amenajările de irigaţii 
au fost realizată anterior anului 1990, în condiţiile marii pro-

prietăţi funciare, impunându-se reechiparea şi readaptarea 
lor structural-organizatorică la mica proprietate, practicând 
şi forme de asociere pentru o exploatare performantă. 

Studiile necesare pentru fundamentarea proiectului 
unei amenajări, se referă la două etape şi anume: din trecut 
şi până în prezent şi de prognoză, pentru viitor. Sistemul 
hidrotehnic se dotează cu mijloace de observaţie şi control 
a teritoriului inclus în amenajare. Prescripţiile de exploa-
tare împreună cu prognoza proiectului prevăd măsurile de 
întreţinere curentă şi de reamenajări periodice. 

O amenajare în funcţiune, completă, viabilă, răspunde 
pozitiv la factorii fluctuanţi ai mediului, atât prin schimbările 
ce se impun care conduc la variaţii de comportament (elasti-
citatea sistemului), cât şi prin rezistenţa la factorii respectivi, 
între anumite limite, funcţie de asigurarea de calcul. În carac-
terul deschis al amenajării de hidroamelioraţii stă explicaţia 
capacităţii lui de amendare continuă, dar şi a vulnerabilităţii. 

Rezultă că, atenuarea hazardelor naturale înseamnă 
reducerea răspândirii lor în spaţiu şi corectarea frecvenţei 
fenomenelor dăunătoare, a amplitudinii şi a duratei lor în 
raport cu timpul. Amenajările ocupă diferenţiat şi complex 
spaţiul afectat, în funcţie de diversitatea condiţiilor, fiind 
menţinute sau corectate în funcţie de cerinţele impuse de 
mediu. Rezultatul final este activarea proceselor pedogenetice 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de vegetaţie în ritm accelerat. 

Astfel, pentru o producţie normală a Câmpiei Române 
în condiţii de irigare, de 73 000 kWh/ha, la un consum de 
energie de 15 600 kWh/ha, aportul natural echivalent este 
de 57 400 kWh/ha, adică de aproape patru ori aportul 
antropic, respectiv consumul de energie. 

S-a dovedit că prin întreţinere curentă şi reparaţii peri-
odice, se poate prelungi mult durata de funcţionare a 
infrastructurii unui sistem hidrotehnic (50-100 de ani). 

Reprezentând atât o secvenţă tehnologică în agrotehno-
logia plantei de cultură, cât şi cel mai important mijloc 
tehnic de atenuare a secetei, irigaţia are rol complementar 
în asigurarea cantităţii de apă necesară plantelor, reprez-
entând o măsură costisitoare. 

Din aceste considerente, exploatarea amenajărilor de 
hidroamelioraţii în general, şi a celor de irigaţie în special, 
trebuie să se facă performant şi profitabil, necesitând 
respectarea unor condiţii de viabilitate economică, care de 
exemplu pentru irigaţii implică: înălţime de pompare cât 
mai redusă, structura de culturi adecvată, amplasarea cul-
turilor mari consumatoare de apă lângă sursa, randamentul 
de funcţionare al sistemului şi durata de funcţionare anuală 
neîntreruptă cât mai mare (minimum trei luni). 

În acest fel, experienţa arată că, hidroamelioraţiile con-
stituie un sistem integrat în spaţiu şi timp de atenuare a 
hazardelor naturale, care nu admite necorelări cu condiţiile 
de mediu sau amenajări incomplete, fiind guvernate de o 
serie de legităţi interne, devenite, după zeci de ani de 
căutări şi verificări, reguli fireşti, şi anume: 

– amenajarea integrală a bazinului hidrografic; 
–  succesiunea realizării amenajărilor în ordinea: com-

baterea eroziunii solului, îndiguire, desecare-drenare, irigaţie; 
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– îmbinarea măsurilor hidroameliorative cu cele biolo-
gice şi agrotehnice; 

– monitoringul evoluţiei teritoriului amenajat; 
– ajustarea periodică a intensităţii intervenţiilor hidro-

ameliorative la noile condiţii de mediu din teritoriu, puse 
în evidenţă prin studii. 

3. SOLUŢIE TEHNICĂ DE MONITORIZARE 
A CALITĂŢII APEI DE IRIGARE  
LA SURSĂ 

Mai lent sau mai dinamic, progresul tehnic provoacă 
inevitabil transformări importante în societate, mărind 
decalajul ţărilor dezvoltate şi cu agricultură irigată. 

Orice domeniu de activitate – şi îndeosebi cel tehnic, în 
care se înscriu şi hidroamelioraţiile ca sistem hidrotehnic – 
este pretabil şi accesibil modernizărilor (soluţii, materiale, 
echipamente, tehnologii etc.), corespunzător unor cerinţe 
noi, generate în special de progresul tehnologic. 

Pentru modernizarea amenajării, se poate acţiona pe 
4 direcţii: reabilitarea infrastructurii, echiparea cu utilaje 
moderne, cunoaşterea interrelaţiilor apă – sol – fenofaze 
plante – mediu ambiant, training profesional. 

Soluţia tehnică constă dintr-un echipament care sesi-
zează situaţiile critice la apa pompată, prin realizarea 
monitorizării calităţii apei de irigaţie. Atingerea situaţiilor 
critice este urmată de oprirea pompării până la revenirea la 
situaţia normală. Prin utilizarea numai a apei corespun-
zătoare din punct de vedere fizic şi chimic, se realizează 
protecţia componentelor amenajării, a solului, apei subte-
rane, cât şi a plantelor de cultură, contribuind la creşterea 
cantitativă şi calitativă a producţiei. 

Parametrii monitorizaţi sunt: turbiditatea, pH, CE la 
25

0
C, Na

+
, Cl

–
. 

Sistemul prevăzut cu filtrarea probei, cu circuit de 
evacuarea apei şi are posibilitatea de setare a limitei 
superioare a domeniului de generare a semnalelor pentru 
avertizarea luminoasă şi sonoră. 

Traseele hidraulice vor fi realizate din tubulatură 
flexibilă din polipropilenă protejată termic pentru montajul 
realizat în exterior. 

Senzorii sunt înseriaţi într-un circuit hidraulic prin care 
apa ce urmează a fi monitorizată este împinsă de către pompa 
de prelevare amplasată submersibil. La ieşirea din montura 
traductorului de turbiditate, apa  străbate un filtru mecanic. 

Efectele economico – ecologice constau în următoarele: 
– reducerea conţinutului total în săruri solubile din sol, 

cu un efect de 100 – 1000 € / ha, cât reprezintă costul 
ameliorării unui ha de sol mediu solinizat; 

– eliminarea impactului negativ asupra plantei de 
cultură, al unui reziduu mineral ridicat, concretizat in 
diminuarea producţiei cu 10 – 25%; 

– reducerea gradului de aluvionare al amenajării cu 
600 – 1200 kg/ha şi cu 1 – 2% a consumului energetic 
specific pentru pompare; 

– creşterea eficienţei economice a irigaţiei, prin in-
cluderea calităţii apei în preţul de cost (taxa de livrare). 

4. CONCLUZII 

– Hidroamelioraţiile formează un ansamblu complex 

de discipline care operează nemijlocit cu mediul, pentru 

atenuarea hazardelor sale dăunătoare în raport cu omul, cu 

habitatul şi cu cerinţele vieţii sale. 

– Atenuarea hazardelor naturale prin lucrări de hidro-

amelioraţii înseamnă o reducere a răspândirii lor în spaţiu 

şi corectarea frecvenţei fenomenelor dăunătoare, a ampli-

tudinii şi a duratei lor. 

– O atenuare-ameliorare a unui factor ameliorează întreg 

ansamblul şi îl consolidează, ca în orice sistem energetic. 

– Un sistem de hidroamelioraţii bine realizat, exploatat, 

întreţinut şi modernizat sistematic în context cu progresul 

tehnologic, va răspunde pozitiv la fluctuaţiile mediului, 

asigurând dezvoltarea rurală sigură (durabilă) în raport cu 

mediul înconjurător. 

– Spaţiul şi timpul formează cadrul cu patru dimensiuni 

care dozează soluţiile, diversificându-le  în spaţiu şi timp. 

– Lucrările de hidroamelioraţii şi în special irigaţiile, 

nu trebuie să asigure numai sporuri de producţie, ci şi 

profit la nivelul proprietarilor de terenuri agricole, pentru 

ca aceştia să poată contribui la acoperirea cheltuielilor 

privind funcţionarea sistemelor. Amenajarea trebuie să 

aibă viabilitate tehnică, economică şi financiară. 

–Chiar dacă modul de acţiune al deficitului hidric din 

sol face parte dintr-o ciclicitate normală, totuşi sunt 

necesare măsuri macroeconomice şi de strategie pe termen 

mediu pentru contracararea efectelor negative. 

– În domeniul hidroamelioraţiilor, se impune a ne 

gândi cu răspundere la consecinţele acţiunilor noastre, la 

repercusiunile lor în spaţiu şi timp, la ceea ce lăsăm 

urmaşilor. 
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