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I. Consideraţii Generale 
 

România prezintă un risc considerabil faţă de schimbările climatice, efectele acestora fiind în mod clar 

reflectate de modificările în regimul de temperatură şi precipitaţii, în principal, începând din anul 1961 

şi până în prezent, zonele cele mai afectate conform rapoartelor internaţionale relevante şi analizelor 

şirurilor de date climatologice pentru perioada 1901-2010 efectuate de Administraţia Naţională de 

Meteorologie fiind situate în partea de sud şi est a ţării. 

 

1961-1990

PRECIPITAȚII / SEPTEMBRIE – AUGUST ( An agricol)

1971-2000

1981-2010

România / 583.0 l/mp

Sud - Est 451.2 l/mp

România / 569.8 l/mp

Sud - Est/ 451.4 l/mp România / 575.1 l/mp

Sud - Est / 459.6 l/mp

Limite de referință:

<350 l/mp / regim pluviometric excesiv secetos

351-450 lm/p / regim pluviometric secetos

451-600 l/mp / regim pluviometric moderat secetos

601-700 l/mp / regim pluviometric optim

>700 l/mp / regim pluviometric ploios

•ROMÂNIA: predomină suprafețele agricole cu regim pluviometric moderat secetos și

secetos

•Sud, Sud – Estul și Estul țării: zonele agricole cele mai secetoase

Sursa: ANM  
 
 

În lipsa unor măsuri adecvate, aceste fenomene vor avea un impact negativ asupra populaţiei, 

conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural şi asupra îndeplinirii obiectivelor 

asumate de România aferente Strategiei Europa 2020 şi Strategiei UE privind creşterea durabilă. 
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Estimările distribuției zonale ale rezervei de umiditate a solului în România în 

contextul predictibil al schimbărilor climatice

În intervalul 2021 – 2050, se vor extinde și accentua fenomenele de secetă pedologică

extremă și puternică / Sud, Sud-Est, Est și Vest

În zonele delimitate de linia roșie, seceta pedologică va atinge cele mai mari valori ale

intensității (extremă/Co-300 m3/ha și severă/600-900 m3/ha).

Pe această suprafață, luând în considerare creșterea intensității și a frecvenței anilor secetoși,

este necesară reabilitarea sistemului de irigații din România.
Sursa: ANM  

 

Aspectele menţionate mai sus sunt subliniate de faptul că în cadrul Acordului de Parteneriat 2014 – 

2020 şi a Programelor operaţionale (AP 2014-2020, PO), România îşi propune ca prin prioritatea de 

investiţie 1 a axei prioritare 2 – Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, 

inclusiv a unor abordări bazate pe ecosistem – să contribuie în mod pozitiv şi eficient la procesul de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice. Unul dintre obiectivele specifice ale priorităţii de 

investiţie este prevenirea şi reducerea impactului schimbărilor climatice asupra producerii fenomenului 

de secetă. 
 

Reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecări, CES), aparţinând domeniului 

public al statului şi a amenajărilor interioare de irigaţii aparţinând Organizatiilor de Îmbunătăţiri 

Funciare (OIF) înfiinţate în amenjări de irigaţii viabile cu efecte directe în ceea ce priveşte apărarea 

populaţiei, localităţilor şi conservarea biodiversităţii în condiţii de risc la secetă în cele mai expuse zone 

din România (sud şi est) reprezintă o măsură pentru atingerea obiectivului specific menţionat anterior, 

fiind în acelaşi timp o componentă strategică pentru dezvoltarea durabilă la nivel naţional, care 

contribuie la conservarea durabilă a patrimoniului natural. 
 

Impactul reabilitării asupra mediului şi  efectele preconizate privind apărarea populaţiei, localităţilor şi 
conservarea biodiversităţii în condiţii de risc la secetă sunt următoarele: 

- prin realizarea acestei măsuri se va reduce vulnerabilitatea comunităţilor umane la secetă prin  

evitarea afectării unei populaţii de 1.097.433 locuitori din 190 localităţi. De asemenea, va fi scoasă 

de sub efectul lipsei apei o suprafaţă de cca. 823 mii ha, se va evita afectarea a 56 obiective 

industriale, 12.382 gospodării, 162 şcoli şi grădiniţe, 57 obiective pentru asistenţă sanitară, 32 

biserici şi mânăstiri, un număr de 329 alte obiective sociale, 3.529 km drumuri naţionale şi 

judeţene şi 290 km reţele electrice peste 20kv. 
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- conservarea biodiversităţii şi peisajului prin modificări ale microclimatului zonelor expuse. Una 

din principalele ameninţări pentru biodiversitate o constituie schimbările climatice inductoare de 

modificări în echilibrele ecologice specifice diferitelor habitate (încălzirea globală, regimul 

precipitaţiilor globale, regimul climatic sezonier).  
 

 -  realizarea unor economii de resurse de apă şi energie, prin reducerea pierderilor şi aplicarea unui 

management eficient al resurselor. 

 

Din punct de vedere al impactului asupra biodiversităţii au fost identificaţi 4 indicatori semnificativi: 

structura speciilor de plante, absorbţia carbonului de către suprafaţa terestră, fenologia plantelor şi 

sezonul de creştere, rata de supravieţuire a păsărilor. 
 

Accesul apei în actualele ecosisteme ale României are valoare de conservare a biodiversităţii, realizarea 

măsurii propuse fiind cu atât mai mult necesară cu cât suprafeţe din partea de sud şi est ale României 

prezintă actualmente risc ridicat la secetă şi tind să fie afectate de aridizare şi chiar de deşertificare, 

ceea ce ar conduce la dispariţia covorului vegetal şi implicit la degradarea solului.  
 

În unele zone din România, preponderent în partea de sud şi est, habitatele naturale, flora şi fauna sunt 

afectate grav de stresul hidric, cauzat în principal de deficitul de precipitaţii şi de temperaturile ridicate 

ale aerului şi solului. Din cauza dezechilibrului hidric deja instalat pe o suprafaţă de cca. 7,1 milioane 

ha,  ceea ce reprezintă 48% din suprafaţa agricolă totală (2006), unele specii de animale şi plante 

sălbatice sunt periclitate, vulnerabile, endemice şi/sau rare.  
 

De exemplu, în judeţul Brăila situat în partea de sud-est a României, din cele 208 specii de păsări 

inventariate, 22 sunt vulnerabile, 13 specii sunt periclitate şi 3 critic periclitate (gârliţa mică, codalb şi 
acvila ţipătoare mare), iar din totalul de 18 specii de mamifere inventariate, 6 specii sunt vulnerabile. 

Peste jumătate din păsările observate în România se regăsesc în judeţul Brăila, acesta fiind situat pe cel 

mai important culoar de migraţie al păsărilor din bazinul inferior al Dunării de Jos , la jumătatea rutelor 

de migraţie între locurile de cuibărit din nordul Europei şi refugiile de iernat din Africa. 
 

Finanţarea măsurii de apărare a populaţiei, localităţilor şi conservare a biodiversităţii în condiţii de risc 

la secetă este cu atât mai importantă cu cât la nivelul judeţelor din zonele propuse, biodiversitatea este 

caracterizată printr-o multitudine de tipuri de habitate naturale, precum şi specii de floră şi faună, după 

cum urmează: 

- judeţul Bacău - 60 habitate de interes naţional; 

- judeţul Iaşi - 44 habitate de interes naţional; 

- judeţul Galaţi - bogăţia tipurilor de habitate se regăseşte în numărul de specii de floră şi faună 

sălbatică, multe fiind cu statut special – ocrotite, endemice, rare, foarte rare, vulnerabile sau pe 

cale de dispariţie. 

- pe teritoriul Regiunii Sud–Muntenia (din care fac parte şi judeţele vizate de investiţie Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman, la care se adaugă Argeş şi Prahova) au fost 

identificate un număr de 46 specii de floră de interes naţional, 33 specii de floră de interes 

comunitar, 256 specii de faună de interes naţional şi 264 specii de faună de interes comunitar.  

- judeţul Vaslui – 5 habitate de interes naţional. 

- judeţul Vrancea - se caracterizează prin existenţa a 3 bioregiuni şi a unei diversităţi biologice 

remarcabile, fiind al doilea areal din ţară ca densitate a carnivorelor mari (lup, râs, urs). Aceste 

specii, de interes prioritar pentru Uniunea Europeană, sunt subiectul unor proiecte de conservare 

în situ, finanţate prin programul LIFE Nature. La acestea se adaugă regiunea Măgurii Odobeşti şi 

Lunca Siretului, areale de mare însemnătate pentru avifaună. 

- Tulcea - Suprafaţa judeţului este acoperită în proporţie de 60% de ecosisteme naturale şi 

seminaturale, identificându-se un număr de 38 de tipuri de habitate naturale de interes comunitar 

care sunt incluse în Anexa I a Directivei Habitate şi pentru care s-au instituit cele 8 Situri de 

Importanţă Comunitară. 
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Caracteristicile impactului sunt următoarele: 

a) durata impactului – impact pe termen lung; 

b) distribuţia în spaţiu  - directă, deoarece efectele măsurii propuse apar exact în zonele din partea 

de sud şi est a României, dar şi indirectă, prin impactul manifestat în zonele din avalul şi din 

amontele perimetrului de aplicare a măsurii. 

c) în funcţie de numărul impacturilor - individual şi cumulativ. 

 

Prin acţiunea de reabilitare se urmăreşte pe de o parte, creşterea randamentului aducţiunii principale de 

irigaţii, care constituie  sursa de alimentare cu apă pentru  amenajările interioare de irigaţii aparţinând 

OIF precum şi a celorlalte lucrări de IF şi pe de altă parte, creşterea randamentului amenajărilor 

interioare de irigaţii aparţinând OIF cu reflectare în micşorarea tarifului de irigaţii, tarif care este 

suportat în totalitate de către beneficiari. 

Trebuie precizat că, potrivit tehnologiilor cadru din sectorul vegetal, ponderea cheltuielior cu irigaţiile 

este între 15%  şi 20% din totalul cheltuielilor cu input-urile pe hectar. 
 

În contextul general dificil al ultimilor ani agricoli, datorat incidentelor de mediu manifestate, 

fermierii vor resimţi efectele măsurilor de reducere a tarifelor pentru irigaţii, în sensul  reducerii 

costurilor de producţie şi implicit a creşterii rentabilităţii activităţilor agricole.  
 

Fermierii sunt încurajaţi să adopte metode şi practici inovative care pot duce la îmbunătăţirea fertilităţii 

solurilor şi a randamentelor. Sprijinirea fermierilor pentru a se implica şi a utiliza instrumente de 

management al riscurilor conduce la creşterea încrederii şi a investiţiilor în tehnologii noi. Instrumentele 

de gestionare a riscurilor includ:  

(i) scheme de asigurare împotriva dezastrelor naturale şi împotriva dăunătorilor şi îmbolnăvirilor 

animalelor şi culturilor (prima de asigurare poate fi suportată în proporţie de 65% din fonduri 

UE);  

(ii) crearea de fonduri agricole mutuale pentru stabilizarea veniturilor în cazul volatilităţii preţurilor 

sau pierderilor suferite în urma dezastrelor naturale sau a îmbolnăvirii animalelor/culturilor 

(aceste instrumente vor fi disponibile până în anul 2020).  
  

Instrumentul - cheie financiar şi de politică publică pentru sprijinirea şi promovarea acestora va fi 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 care prevede instrumente şi măsuri pentru 

gestionarea schimbărilor climatice. 
 

Totodată, asigurarea aportului optim necesar de apă culturilor agricole va genera un spor de producţie 

cuantificabil pe piaţă prin creşterea valorii producţiei agricole şi implicit a ponderii şi aportului 

agriculturii la PIB. 
 

Se poate aprecia că “reacţia în lanţ” generată asupra sectorului agricol de aportul masiv de capital 

investiţional în sistemele de îmbunătaţiri funciare se poate cuantifica valoric într-un factor de 

multiplicare de 1:15. 
 

O infrastructură rurală modernă şi servicii rurale de calitate sunt premisele pentru creşterea durabilă a 

economiei rurale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Dezvoltarea cu succes şi în timp util a infrastructurii 

fizice este crucială pentru viitor deoarece aceasta oferă baza pentru locuri de muncă şi pentru accesul la 

resurse si instituţii. Astfel de investiţii au efecte benefice asupra pieţei muncii din mediul rural, prin 

oferirea de locuri de muncă în sectorul construcţiei de infrastructuri în zonele rurale. 
 

Nivelul veniturilor în România este cu mult în urma mediei UE-27, zonele rurale fiind cele mai afectate. 

În medie, în perioada 2008-2010, PIB-ul pe locuitor generat de regiunile predominant rurale din 

România a reprezentat doar 16,6% din media UE-27. Doar Bulgaria, cu 12,8%, s-a clasat mai jos. Cu 

toate acestea, diferenţa de venituri dintre România şi UE-27 pentru regiunile predominant urbane 

este de doar 44,7%. Anii din perioada de aderare şi post-aderare au coincis cu începutul unei tendinţe 

de convergenţă semnificative către media UE pentru toate cele trei tipuri de regiuni. Această dezvoltare 

a fost umbrită, într-o anumită măsură, de debutul crizei economice în 2008/2009. În ciuda unei creşteri 

de venituri, zonele rurale par a fi mai încete decât zonele urbane în recuperarea diferenţelor. Un aspect 

pozitiv a fost acela că zonele rurale au fost mai rezistente decât zonele predominant urbane în perioada  
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următoare crizei economice şi au experimentat o ajustare mult mai blândă. Fluxurile financiare 

semnificative aduse în zonele rurale de către PAC (ambii piloni) trebuie şi vor continua să joace un rol 

important în reducerea disparităţii acestor venituri în viitor. 

O zonă rurală devine prosperă prin motivarea populaţiei sale active, determinată de nivelul şi stabilitatea 

veniturilor sale şi de capacitatea acesteia de a-şi întreţine familia. Salariile din sectorul primar sunt 

sistematic mai mici decât cele din sectorul secundar (cu 25%) şi terţiar (cu 300%).  

 

Diversificarea şi creşterea veniturilor sunt corelate cu posibilităţile de angajare pe termen lung, 

angajarea în alte sectoare decât cel al agriculturii şi implicarea socială, toate acestea fiind legate de 

dezvoltarea durabilă a sectorului de afaceri în mediul rural.  
 

Sprijinul acordat pentru furnizarea de stimulente de dezvoltare a antreprenoriatului rural, pentru a genera 

locuri de muncă prin înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor rurale, prin dotarea pentru transformarea şi 

prelucrarea produselor agricole pentru turismul rural şi agro-turism, cu accent pe produse specifice, 

tradiţionale şi regionale, sporeşte oportunităţile de angajare/veniturile şi reduce diferenţa dintre nivelul 

veniturilor rurale şi cel al veniturilor urbane. O astfel de intervenţie va avea un impact pozitiv asupra 

populaţiei active care nu va mai fi tributară agriculturii de (semi)subzistenţă, oferind perspective de 

venituri noi, stabile şi coerente. 
 

Practicile moderne de agricultură vizeză modificarea  calendarului de cultivare, a perioadei şi tehnicilor 

de semănat, practici de pregătire şi conservare a solului, modificarea perioadelor de activităţi agricole, 

adoptarea culturilor rezistente la schimbările climatice. Practicile moderne mai pot include alegerea 

culturilor şi speciilor mai bine adaptate sezonului de creştere şi apei disponibile,  adaptarea culturilor cu 

ajutorul diversităţii genetice existente şi a noilor oportunităţi oferite de biotehnologie. Productivitatea 

solurilor vulnerabile, mai ales a celor în pantă, trebuie să fie de asemenea protejată împotriva eroziunii 

produse de apă (efectele scurgerii precipitaţiilor) prin practici agricole mai bune, inclusiv aratul pe 

curbele de nivel, fâşii înierbate care să încetinească scurgerea şi alte metode pentru a reduce eroziunea 

solului şi a conserva productivitatea. 
 

Restabilirea capacităţilor existente de irigaţii reprezintă o măsură  de bază pentru dezvoltarea sectorului 

agricol în România. Reabilitarea infrastructurii principale şi secundare de irigaţii şi instalarea 

echipamentelor de contorizare a apei în staţiile de pompare şi reabilitarea  infrastructurii terțiare vor 

reduce costul apei cu cca. 25-30%, fiind astfel posibil accesul mai multor fermieri la irigaţii.  
 

Suprafaţa efectiv irigată variază mult de la an la an în funcţie de precipitaţii. Se estimează că circa 11% 

din suprafaţa agricolă a ţarii  este acoperită de reţele de irigaţii viabile din punct de vedere economic sau 

marginal viabile. Există şi diferenţe regionale, mai ales ca reflecţie a tiparelor variabile ale precipitaţiilor 

şi necesarului de irigaţii. Nord-vestul, vestul şi centrul necesită mai puţină apă de irigaţii, în vreme ce 

sudul şi sud-estul, zone care au probleme cu apa, se bucură de o mai mare acoperire cu  sisteme de 

irigaţii. Sistemele de irigaţii se confruntă cu o serie de probleme, în principal:  

(i) eficienţă hidraulică scăzută;  

(ii) cost ridicat al energiei electrice pentru sistemele bazate încă pe pompare (Dunărea fiind 

principala sursă); 

(iii)  tarife mari ale apei.  
 

Secetele pot dura de la câteva zile până la câteva luni, ele afectează rezultatele întregului an de producţie 

agricolă. Producţia de cereale a fluctuat mult în perioada 2000-2012, anul 2007 (an secetos) este asociat 

cu una din cele mai scăzute performanţe, în vreme ce 2012  (an favorabil) a înregistrat opusul. În anul 

2012, producţia a fost cu 1,5 - 3 ori mai mare comparativ cu anul 2007, indicând magnitudinea 

impactului climatic. 
 

În prezent, suprafeţele amenajate cu sisteme de irigaţii se găsesc situate în general în partea de sud şi est 

a ţării. Având în vedere ultimele evoluţii climatologice trebuie găsite soluţii pentru construirea de 

sisteme de irigaţii şi în judeţele aflate în interiorul arcului carpatic unde până nu demult principala 

problemă era eliminarea apei de pe terenurile agricole şi nicidecum irigarea acestor suprafeţe.  

În aceste zone trebuie folosite sursele de apă existente ( rezerva pentru irigaţii aflată în lacurile de 

acumulare exietente), iar la staţiile de punere sub presiune ale noilor sisteme trebuie alimentate 
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gravitaţional. 
 

În zonele în care nu există surse de apă, acestea trebuie create sub forma unor acumulari de apă locale, 

care vor fi alimentate, în principal din precipitaţii şi care vor constitui sursa de apă pentru sisteme de 

irigaţii locale alimentate în cea mai mare parte gravitaţional. 
 

În prima etapă va fi reabilitată infrastructura principală de irigaţii din 28 de amenajări aparţinând 

domeniului public al statului în suprafaţă de 933.696 ha, care alimentează OIF care au accesat măsura 

125 a în cadrul PNDR 2007-2013. 

Etapa a II - a de reabilitare cuprinde un număr de 27 de amenajări declarate viabile în anexa nr.6  din 

studiul Băncii Mondiale în suprafaţă de 316.009 ha, pecum şi un număr de 9 amenajări în suprafaţă de 

222.119 ha, a căror viabilitate se analizează în prezent şi care vor putea fi reabilitate în cadrul măsurii 

4.3 din PNDR 2014-2020. 

 

II. Investiţii în infrastructura principală de irigaţii aparţinînd domeniului public al statului 

 

Obiectivele de irigaţii, care vor fi supuse acţiunii de reabilitare în cadrul Programului Naţional de 

investiţii în infrastructura de irigaţii sunt obiectivele cuprinse în Anexa nr.2 la Legea  nr.138/2004 

republicată şi anume: prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, 

canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere 

sub presiune. 
 

Fondurile necesare sunt în valoare de cca 1.014 mld euro şi vor fi asigurate de la bugetul de stat în 

perioada 2016-2020, începînd cu anul 2016 asigurându-se suma de 145 mld euro, urmând ca în 

următorii 4 ani sumele alocate să crească anual cu cca. 17%.  
 

Necesitatea reabilitării infrastructura principală de irigaţii aparţinând domeniului public al statului este 

dată în primul rînd de faptul că o parte din această infrastructură alimentează cele 130 de OIF, care au 

accesat Măsura 125a din cadrul PNDR 2007 - 2013 şi în al doilea rând de faptul că o parte din această 

infrastructură alimentează amenajările viabile de irigaţii pe care s-au constitui OIF, care vor accesa 

măsura 4.3 în cadrul PNDR 2014-2020.  
 

Infrastructura principală de irigaţii aparţinînd domeniului public al statului, care alimentează OIF care 

au accesat măsura 125 a în cadrul PNDR 2007-2013 şi care se reabilitează în prima etapă este: 

 

 

1. AMENAJAREA HIDRO TERASA IALOMIŢA - CĂLMĂŢUI (IL) 
 Suprafaţă: 78.723 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 10; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Luciu, OUAI Gura Ialomiţei, OUAI Aliseo, OUAI 

Ograda, OUAI Amira, OUAI Scînteia, OUAI Murgeanca, OUAI Olteanca;  

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de repompare: 2; 

 Impermeabilizare canale: 70,410  km;   

  Recalibrări canale: 70,410 km; 

 Conducte: 25 ml; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice: 13. 
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2. AMENAJAREA DE IRIGAŢII  PIETROIU – ŞTEFAN CEL MARE (CL) 

 Suprafaţă: 30.506 ha;  

 Număr OUAI/FOUAI înfiinţate: 5 OUAI, 1 FOUAI; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Movila şi Săveni; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de bază: 1 buc; 

 Staţii de repompare: 1 buc; 

 Canale: Impermeabilizare 30,200 km;   

  Recalibrări: 30,200 km;  

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice: 4. 

 
3. AMENAJAREA DE IRIGAŢII CARASU-MOVILIŢA - cod  1341 (CT) 

 Suprafaţă: 8.054 ha, din care: în conformitate cu HG nr.1574 /04.12.2008: 

- suprafaţa de 5848 ha a fost declarată de utilitate publică;  

- suprafeţei de 2206 ha i s-a retras recunoaşterea de utilitate publică.  

 Număr OUAI/FOUAI înfiinţate: 1; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI AGIGEA; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de bază  - 1 buc; 

 Staţii de repompare  - 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale  – 18,335 km; 

 Recalibrări canale – 18,335 km; 

 Conducte – 3620 ml; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice – 6  buc. 

 

4. AMENAJAREA  GIURGIU RĂSMIREŞTI B (TR) 

 Suprafaţă: 21.969 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Interagro 3, OUAI Interagro 11; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  -  1  buc; 

 Statii de repompare – 2 buc; 

 Impermeabilizare  canale  – 2 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice –  4  buc. 
 

5. AMENAJAREA DE IRIGAŢII  BRATEŞUL  DE  SUS (GL) 

 Suprafaţă: 7.277 ha, din care suprafaţa de utilitate publică este de 5083 ha, amenajare sistem 

mare; 

 Număr OUAI/FOUAI înfiinţate: 4 OUAI-uri sistem mare si 4 OUAI-uri infiintate pe foste 

amenajari locale, si FOUAI Foltesti Prut; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Folteşti Prut 2, Folteşti Prut 3, Ceres Stoicani şi Ceres 

Folteşti;  

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de bază  - 1 buc. 
 

6. AMENAJAREA  PENTRU  IRIGAŢII  CÂMPIA COVURLUI (GL) 

 Suprafață: 115.324 ha; 

 Număr OUAI/FOUAI înfiinţate: 36 OUAI-uri  şi 2 FOUAI; 

 OUAI/FOUAI care au accesat Măsura 125:  OUAI SCHELA PLOT SPP 14, OUAI NEGREA 

PLOT SPP 15, OUAI SMÂRDAN,OUAI Chineja 1, OUAI Chineja 2, FOUAI Câmpia Covurlui 

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de bază  - 1 buc 
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7. AMENAJAREA BABADAG (TL) 
 Suprafaţă: 24.449 ha; 

 Număr OUAI înfiinţate: 7; 

 OUAI care au accesat Măsura 125:  OUAI Satu Nou; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de bază  - 1 buc; 

 Staţii de repompare  - 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale  - 16,229 km; 

 Recalibrări canale - 20,397 km; 

 Reabilitare şi modernizare conducte - 2.177 ml; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 4  buc. 

 

 

8. AMENAJAREA BUCŞANI CIOROIU - (VL) 

 Suprafaţă: 34.294ha. 

 Număr OUAI înfiinţate: 11 OUAI, 1 AUAI  şi două FOUAI; 

 OUAI/FOUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Strejeşti, Judeţul  Olt, FOUAI Strejești 

Pleşoiu, OUAI Călina, OUAI Valea Oltului 1 Orleşti; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de repompare – 4 buc. 

 Impermeabilizare canale  - 28,872 km; 

 Recalibrări canale - 28,872 km; 

 Reabilitare şi modernizare conducte - 4.470 ml; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 11  buc. 

 

 

9. AMENAJAREA DĂBULENI POTERLU CORABIA - COD 307 (OT) 

 Suprafaţă: 10.928 ha; 

 Număr OUAI înfiinţate: 3; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Răcari, OUAI Valcovia 

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de bază  - 4 buc; 

 Staţii de repompare  - 2 buc; 

 Recalibrări canale - 124,290 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 32  buc. 

 

 

10. AMENAJAREA GOSTINU GREACA ARGEŞ (CL) 

 Amenajarea de irigaţii Gostinu Greaca Argeş se întinde pe teritoriul a două judeţe : 

- pe teritoriul judeţului Giurgiu: 15.055 ha; 

           - pe teritoriul judeţului Călăraşi: 11.371 ha; 

 Număr OUAI înfiinţate: 2 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Prundu Chirnogi 

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de bază - 4 buc; 

 Staţii de repompare  - 1 buc; 

 Recalibrări canale - 31,740 km; 

 Reabilitare şi modernizare conducte - 600 ml; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 4. 
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11. AMENAJAREA  TERASA ZIMNICEA (TR) 

 Suprafaţă: 2.930 ha; 

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Interagro nr.1 T.Z, OUAI Interagro nr.2 T.Z; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare: 

 Staţii de repompare  - 2 buc; 

 Impermeabilizare  canale  – 1,864 km; 

 Recalibrări canale – 2,000 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice – 4  buc. 

 

 

12. AMENAJAREA TABĂRA - TRIFEŞTI – SCULENI (IS) 

SUBSISTEMUL  SUD  SOLONEŢ 

 Suprafaţă: 17.554 ha; 

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI  AQUA Soloneţ Sud Trifeşti, AQUA Soloneţ Nord 

Bivolari; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1 buc; 

 Staţii de repompare  - 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale  - 5,438 km; 

 Recalibrări canale - 5,438 km; 

 Reabilitare şi modernizare conducte - 3.080 ml. 

 

 

13. AMENAJAREA  VIIŞOARA (TR) 

 Suprafaţă: 96.481 ha; 

 Număr OUAI/FOUAI înfiinţate: 9 OUAI şi 1 FOUAI; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Interagro nr.4, OUAI Interagro nr.5, O.D.D. 

INTERAGRO NR.6 – VIISOARA, OUAI Interagro nr.8; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1 buc; 

 Staţii de repompare  - 1 buc; 

 Recalibrări canale  - 13, 950 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 2  buc. 

 

 

14. AMENAJAREA DE IRIGAŢII SINOE (CT) 

 Suprafaţă: 60.474 ha, din care:  

 pe teritoriul judeţului Constanţa: 52.697 ha; 

 pe teritoriul judeţului Tulcea: 7.777 ha. 

 Număr OUAI înfiinţate: 3; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI ZMEICA 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale  - 2, 960 km; 

 Recalibrări canale - 2,960 km; 

 Reabilitare şi modernizare conducte - 1.600 ml; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 3 buc. 
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15. AMENAJAREA CIORĂŞTI MĂICĂNEŞTI (VN) 

 Suprafaţă: 10.434 ha; 

 Număr OUAI înfiinţate: 7; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI SPP1 Maiaprodsilva, OUAI SPP3-4, OUAI SPP8 

Agroserv Grig, OUAI SPP10 Gabana Ferm, OUAI SPP13 Agritoscana, OUAI Agricolaprod 

Măicăneşti, OUAI SPP15B Măicăneşti; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de repompare  - 2;  

 Impermeabilizare canale - 7 km. 

 

 

16. AMENAJAREA AHC CÂMPIA – BUZĂULUI CANAL VEST (BZ) 
 Suprafaţă: 24.213 ha; 

 Număr OUAI înfiinţate: 3; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Istriţa,  OUAI  SPP 7 Lipia; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale  – 1,000 km; 

 Recalibrări canale – 25,000 km; 

 Reabilitare şi modernizare conducte – 5 ml; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice – 11 buc. 

 

 

17. AMENAJAREA SASCUT (BC) 

 Suprafaţă: 5.028 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Sascut; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1 buc; 

 Statii de repompare – 1; 

 

 

18. AMENAJAREA DAMIENEŞTI (BC) 

 Suprafaţă: 1.381 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Proagria; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  -  1 buc; 

 

 

19. AMENAJAREA TERASA BRĂILEI (BR) 
 Suprafaţă: 67.441 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 10; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Refacere, OUAI Isiflor, OUAI SPP 18- 19, OUAI 

Unirea Traian, OUAI Puntoprod Romanu, OUAI 2 + 3 Urleasca, OUAI SR Ramnicelu, OUAI 

Vorgova, OUAI Tevesil, OUAI MOvila Miresii Lac Sărat, OUAI 4 Comăneasa; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  -  2 buc; 

 Statii de repompare - 4 buc; 

 Impermeabilizare  canale  -  109 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  25 buc. 
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20. AMENAJAREA NĂMOLOASA MĂXINENI (BR) 

 Suprafaţă: 29.938 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 4; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Racoviţă SPP 30, OUAI Scorţaru Nou SPP 25 + 26, 

OUAI Racoviţă SPP 29, OUAI Racoviţă SPP 23 + 24; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1 buc; 

 Statii de repompare - 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale  -  41  km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  9 buc. 

 

 

21. AMENAJAREA INSULA MARE A BRAILEI (BR) 
 Suprafaţă: 64.661 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Insula Mare a Brăilei; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  -  1 buc; 

 Impermeabilizare  canale  - 28 km. 

 

 

22. AMENAJAREA TERASA VIZIRU (BR) 
 Suprafaţă: 32.658 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 7; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Eldomir, OUAI Dropia Însurăţei, OUAI Rigaşi 

Însurăţei, OUAI MĂreţu, OUAI Benefica 2, OUAI Apa Nova, OUAI Staţia 07; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale  -  48  km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 13 buc. 

 

 
 

23. AMENAJAREA  CĂLMAŢUI GROPENI CHIŞCANI (BR) 
 Suprafaţă: 15.608 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Schei, OUAI SPP 2 Tichileşti; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale  -  3  km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  2 buc. 

 

 

24. AMENAJAREA GRĂDIŞTEA FĂUREI JIRLĂU (BR)  
 Suprafaţă: 14.606 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Oneşti 1; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  -  1 buc; 

 Statii de repompare - 3 buc; 

 Impermeabilizare  canale  - 25 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice –  8  buc. 
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25. AMENAJAREA TERASA IALOMIŢA CĂLMĂŢUI (BR) 
 Suprafaţă: 57.429 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Viişoara Însurăţei; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  -  1 buc; 

 Statii de repompare - 3 buc 

 Impermeabilizare  canale  - 36 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  16  buc. 

 

 

26. AMENAJAREA CARASU – GALEŞU (CT) 

 Suprafaţă: 4.726 ha; 

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Gaad Invest, OUAI Bravo;  

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale  - 11 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 3 buc. 

 

 

27. AMENAJAREA OLT – CĂLMĂŢUI (TR) 

 Suprafaţă: 46593 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Olteanca, OUAI Totiţe; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1  buc; 

 Statii de repompare - 12 buc; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  15 buc. 

 
 

28. AMENAJAREA COMPLEXĂ DE IRIGAŢII ŞI DESECARE ALBIŢA FĂLCIU (VS) 

 Suprafaţă: 16.937 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 5; 

 OUAI care au accesat Măsura 125: OUAI Răseşti, OUAI Otetoaia, OUAI Pogăneşti, OUAI 

Lunca Banului, OUAI Agroirig Prut Berezeni; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Statii de repompare -  5 buc; 

 Impermeabilizare  canale  - 8 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  22  buc. 

 

 

mailto:dgpas@madr.ro


 

Bulevardul Carol I, nr.2-4, Sector 3, Bucuresti 

Tel.: +4 021 307 8563 

dgpas@madr.ro, www.madr.ro 

13 

 

 

Amenajările de irigaţii a căror infrastructură principală se va reabilita în etapa a II a sunt: 

  

 

 

29. AMENAJAREA ARGEŞ KM 23 (GR)  

 Suprafaţă: 1.553 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de repompare  - 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale  – 1.30 km; 

 

30. AMENAJAREA PUTNA (VR)  

 Suprafaţă: 2.385 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale  –  107.2 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice –  96 buc. 

 

31. AMENAJAREA BORCEA DE SUS (CL)  

 Suprafaţă: 11.404 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale  –  17.0 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice –  2 buc. 

 

32. AMENAJAREA ŞEMALC-PEREG(AR)  

 Suprafaţă: 8.349 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1  buc; 

 Impermeabilizare  canale - 22 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  19 buc. 

 

33. AMENAJAREA MIHAIL KOGĂLNICEANU(CT)  

 Suprafaţă: 25.086ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1  buc; 

 Staţii de repompare – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 31.40 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  6 buc. 

 

34. AMENAJAREA BASARABI(CT)  

 Suprafaţă: 5.911 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1  buc; 

 Staţii de repompare – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 14.20 km; 
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35. AMENAJAREA SUD RAZELM(TL)  

 Suprafaţă:  13.459 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 7; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  - 1  buc; 

 Staţii de repompare – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 23.53 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  1 buc. 

 

 

36. AMENAJAREA CĂLARAŞI RÂUL(CL)  

 Suprafaţă: 6.845 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază - 1  buc; 

 Impermeabilizare  canale – 19 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  1 buc. 

 

37. AMENAJAREA CÎMPUL FRUMOS(CV)  

 Suprafaţă: 2.998 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază  -  1 buc; 

 Impermeabilizare  canale - 14.82 km; 

 

38. AMENAJAREA INCINTA L.R BUZĂU(BR)  

 Suprafaţă: 3.037 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale – 5.00 km. 

 

39. AMENAJAREA SLOBOZIA DUNĂRE(IL)  

 Suprafaţă: 2.853 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale – 8.60 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  3 buc. 

 

 

40. AMENAJAREA JEGĂLIA(CL)  

 Suprafaţă: 22.269 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 5; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de repompare – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 44.00 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  5 buc. 
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41. AMENAJAREA ŢIGĂNAŞI-PERIENI(IS)  

 Suprafaţă: 3.368 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 0; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 1 buc; 

 Staţii de repompare – 2 buc; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  1 buc. 

 

42. AMENAJAREA LIŢA OLT(TR)  

 Suprafaţă: 4.871 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale – 1.20 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  7 buc. 

 

43. AMENAJAREA TERASA BORDUŞANI(IL)  

 Suprafaţă: 22.836 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 6; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 1 buc; 

 Staţii de repompare – 3 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 29.90 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  5 buc. 

 

44. AMENAJAREA NEDEIA MĂCEŞU(DJ)  

 Suprafaţă: 55.387 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 5; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de repompare – 3; 

 Impermeabilizare  canale – 25.00 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  25 buc. 

 

45. AMENAJAREA TERASA CORABIA(OT)  

 Suprafaţă: 35.795ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 9; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale – 17.10 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  12 buc. 

 

46. AMENAJAREA INCINTA CĂLMAȚUI V (BR)  

 Suprafaţă: 1.105 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 0; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 1. 

 

47. AMENAJAREA INCINTA CALMATUI II (BR)  

 Suprafaţă: 1.624 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 0; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 2. 
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48. AMENAJAREA FACAENI VLADENI (IL) 

 Suprafaţă: 2.224 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 1 buc; 

 Staţii de repompare – 3 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 18.50 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  3 buc. 

 

 

49. AMENAJAREA DRAGANESTI (OT)  
 Suprafaţă: 6.223 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 0; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 2 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 0.80 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  3 buc. 

 

 

50. AMENAJAREA BEIBUGEAC SARINASUF (TL)  
 Suprafaţă: 14.705 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 7; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 1 buc; 

 Staţii de repompare – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 14.33 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  2 buc. 

 

 

51. AMENAJAREA ȘTEFĂNEȘTI – LEORDENI (AG)  
 Suprafaţă: 5.675 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 5; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  69 buc. 

 

 

52. AMENAJAREA FANTANELE SAGU (AR)  
 Suprafaţă: 6.920 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 2 buc; 

 Staţii de repompare – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 3.0 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  10 buc. 

 

 

53. AMENAJAREA CAMPIA BUZAU EST (BZ)  
 Suprafaţă: 9.941 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 4; 

 Staţii de repompare – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 2.00 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  4 buc. 
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54. AMENAJAREA INCINTA LATINU VADENI (BR)  

 Suprafaţă: 12.422 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 6; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 3 buc. 

 

55. AMENAJAREA INCINTA IANCA SURDILA GRECI (BR)  

 Suprafaţă: 26.764 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 5; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de repompare – 2 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 50.20 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  2 buc. 

 

56. AMENAJAREA STOENESTI VISINA (OT)  

 Suprafaţă:  25.813 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Impermeabilizare  canale – 30.00 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  7 buc. 

 

57. AMENAJAREA TERASA CARACAL (OT)  

 Suprafaţă: 75.739 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 4; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de repompare – 5 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 56.00 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  17 buc. 

 

58. AMENAJAREA INCINTA B.H.CĂLMĂȚUI (BR)  

 Suprafaţă: 23.460 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 4; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de repompare – 3 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 28.50 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 3 buc. 

 

59. AMENAJAREA MOSTISTEA (CL)  

 Suprafaţă: 20.000 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 42.00 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice -  6 buc. 

 

60. AMENAJAREA CDMN/PAMN (CT)  

 Suprafaţă: 3.341 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate:5 ; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 2 buc; 

 Staţii de repompare – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 50 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 6 buc. 
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61. AMENAJAREA OREZARIE HARSOVA  (CT)  

 Suprafaţă: 1.581 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate:1; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 2 buc. 

 

62. AMENAJAREA   SEIMENI (CT)  

 Suprafaţă: 22.846 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 9.28 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 2 buc. 

 

63. AMENAJAREA NICOLAE BALCESCU (CT)  

 Suprafaţă: 29.176 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 1; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 1 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 9.40 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 1 buc. 

 

64. AMENAJAREA PECENEAGA TURCOAIA MACIN (TL)  

 Suprafaţă: 20.173 ha;  

 Număr OUAI înfiinţate: 2; 

 Obiective care se propun pentru reabilitare:  

 Staţii de bază – 3 buc; 

 Staţii de repompare – 2 buc; 

 Impermeabilizare  canale – 14.33 km; 

 Reabilitare şi modernizare construcţii hidrotehnice - 2 buc. 

 

 

 

III. Realizarea de amenajări de irigaţii gravitaţionale având ca sursă apa din acumulări 

hidroenergetice 

 

În România există un număr de 14 baraje de acumulare, al căror volum de apă poate fi folosit, în 

general, în lunile iunie - august şi pentru irigat, acest volum de apă variind între 2,1 mil. Mc. şi 5 

mil.mc. de apă (Figura 1). 

Folosirea apei din aceste baraje ca sursă de apă pentru amenajările de irigaţii are avantajul că SPP-urile 

care alimenteză amenajările de irigaţii vor fi alimentate gravitaţional, ceea ce ce va reduce costurile 

beneficiarilor cu apa de irigat. 

În urma analizei suprafeţelor aflate în arealul celor 14 baraje a rezultat faptul că suprafaţa agricolă este 

de cca. 33.000 ha, din care numai suprafaţa de 14.300 ha, aflată în arealul a 8 baraje poate fi irigată. 

Eficienţa economică a irigării acestor suprafeţe se poate stabili în urma elaborării studiilor de 

fezabilitate, pornind de la solicitarea agricultorilor din zonele respective de a iriga suprafeţele pe care le 

exploatează. 
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Fig.1 - Irigarea din acumulări 

 
 

 

Situaţia volumelor de apă pentru irigat, a perioadelor cînd pot fi accesate pecum şi situaţia suprafeţelor 

din arealul acestor baraje este următoarea : 

 

1.Acumularea Colibiţa – jud. Bistriţa – Năsăud 
 
Volum de apă pentru irigat - 4,5 mil. mc 

Perioada - VI-VIII 

Zona neagricolă datorită formei de relief muntoase. 

Zona neirigabilă datorită formei de relief muntoase predominante. 

Această caracteristică a reliefului nu generează nevoia construirii unor sisteme de irigaţii. 

 

 
2.Acumularea Vârşolţ - Filialele jud. Sălaj  
 

Volum de apă pentru irigat - 2,5 mil. mc 

Perioada – VI-VIII 

Forma de relief predominantă din zona acumulării este reprezentată de deal. 

Suprafetele agricole care se pot cultiva situate în arealul acumulării  reprezintă cca. 350 ha, acestea 

având un grad mare de  fărămiţare. 

Zonă fără posibilităţi de aplicare a irigaţiilor datorită configuraţiei terenului. 
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3.Acumularea Zetea– jud.  Harghita 
 
Volum de apă pentru irigat - 5 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Acumularea Zetea se află la altitudinea 650 m, în zonă montană. 

În zona aval de acumularea Zetea există o zonă deluroasă de altitudini mari, caracterizată prin 

suprafetele agricole fărămitate si de dimensiuni reduse, fără exploataţii agricole însemnate. 

Zonă cu posibilităţi reduse de aplicare al irigatiilor datorită distantei mari fată de acumulare şi zonele pe 

care s-ar putea aplica irigaţii 

 
4.Acumularea Bezid–jud. Mureş 
 
Volum de apă pentru irigat - 5 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Forma de relief din zona acumulării o reprezintă formatiunea deluroasă. Arealul acumulării în partea de 

sud, est, şi nord este ocupat în proporţie mare de pajişti şi păduri. 

Suprafetele agricole care se pot cultiva situate în arealul acumulării sunt de cca. 170 ha, iar suprafetele 

ce se pot iriga din această acumulare reprezintă cca.110 ha. 

Distanţa faţă de acumulare a suprafeţei care se poate iriga este de 700 m, iar alimentarea cu apă se poate 

realiza gravitaţional. 
 
5.Acumularea Surduc– jud. Timiş 
 
Volum de apă pentru irigat - 5 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Forma de relief din zona acumulării o reprezintă formaţiunea deluroasă. 

Din această acumulare există posibilitatea irigării a unei suprafete de  8.056 ha, suprafaţă pe care a fost 

înfiinţată OUAI Sag Topolovăt 

Distanţa faţă de acumulare a suprafeţei care se poate iriga este de 100 km, existând posibilitatea de 

alimentare cu apă gravitaţional. 

 
6.Acumularea Săcele– jud. Braşov 
 
Volum de apă pentru irigat - 3 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Forma de relief din zona acumulării o reprezintă formaţiunile de deal şi câmpie.  

Suprafeţele agricole care se pot cultiva situate în arealul acumulării sunt de cca. 500 ha, iar suprafetele 

care se pot iriga reprezintă cca. 170 ha. 

Distanta fata de acumulare a suprafeţei care se poate iriga este de  4 km, cu  posibilităti de alimentare cu 

apă  gravitational din conducta de alimentare cu apă a Orasului Brasov, amplasată limitrof celor 500 ha 

cultivabile. 

 
7.Acumularea Gura Râului– jud. Sibiu 

 
Volum de apă pentru irigat - 3 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Forma de relief din zona acumulării o reprezintă formatiunea muntoasă.  

Zona neagricolă datorită formei de relief muntoase. 

Zona neirigabilă datorită formei de relief muntoase predominante. 
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8.Acumularea Buftea – jud. Ilfov 
 
Volum de apă pentru irigat - 1,5 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Suprafetele agricole care se pot cultiva situate în arealul acumulării  reprezintă cca. 6.672 ha,  

Distanţa faţă de acumulare a suprafeţei care se poate iriga este de cca.20 km  

 

9.Acumularea Bolboci –jud. Dâmboviţa 
 
Volum de apă pentru irigat - 5 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Forma de relief din zona acumulării o reprezintă formatiunea muntoasă.  

Zona neagricolă datorită formei de relief muntoase. 

Zona neirigabilă datorită formei de relief muntoase predominante. 

 

10.Acumularea  Paltinu – jud. Prahova 
 
Volum de apă pentru irigat - 5 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Forma de relief din zona acumulării o reprezintă formatiunea muntoasă.  

Zona neagricolă datorită formei de relief muntoase. 

Zona neirigabilă datorită formei de relief muntoase predominante fiind caracteristice păşunile, fâneţele, 

pădurile 

 
11.Acumularea  Măneciu – jud. Prahova 
 
Volum de apă pentru irigat -,5 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Irigarea suprafetelor de teren din judetul Prahova din acumularea Măneciu, nu este posibilă datorită 

distanţelor mari dintre acumulare şi terenurile agricole, cca. 70 km 

 
12.Acumularea Dragomirna –jud. Suceava 
 
Volum de apă pentru irigat - 5 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Forma de relief din zona acumulării este reprezentativ colinară. 

Suprafeţele agricole care se pot cultiva situate în arealul acumulării reprezintă cca. 1.500 ha, cu 

posibilităţi de aplicare a irigaţiilor pe cca. 610 ha, în condiţiile în care există solicitări din partea 

beneficiarilor de terenuri agricole. 

 

13.Acumularea Poiana Uzunului- jud. Bacău 
 
Volum de apă pentru irigat - 5 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Suprafete agricole care se pot cultiva în arealul acumulării sunt de cca.15.000 ha, cu posibilitatea 

aplicării irigaţiilor pe cca.5.900 ha 

Distanta fata de acumulare a suprafeţei care se pot aplica irigaţiile este de cca. 35 km, iar alimentarea cu 

apă se poate realiza gravitaţional. 
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14.Acumularea  Drăcşani – jud. Botoşani 
 
Volum de apă pentru irigat – 3,8 mil. mc 

Perioada – VI-VII 

Suprafetele agricole care se pot cultiva situate în arealul acumulării reprezintă cca. 1.000 ha, din care 

700 ha prezintă posibilitatea aplicării irigatiilor. 

Distanta fata de acumulare a suprafeţei care se poate iriga este de maxim 5 km, iar alimentarea cu apă se 

poate realiza prin pompare. 
 

Din cele prezentate mai sus reiese că există o suprafaţă de numai 14.300 ha potenţial amenajabilă pentru 

irigaţii aferentă  numai unui număr de 8 acumulări cu o rezervă de apă pentru irigaţii de cca 31,3 mil. 

mc.  

Având în vedere zonele în care sunt situate, costurile de amenajare sunt de cca. 4000 /ha , investiţia 

totală fiind de 52 mil euro. 

În funcţie de solicitările agricultorilor din zonele respective şi de constituirea OIF se pot demara studii 

de prefezabilitate privind realizarea de amenajări de irigaţii gravitaţionale având ca sursă apa din 

acumulări hidroenergetice. 

 

 

IV. IRIGAŢII DIN LACURILE COLINARE 

 

SITUAŢIA EXISTENTA 

In climatul continental temperat, precipitaţiile din perioada de vegetaţie sunt distribuite neuniform şi, de 

la an la an, înregistrează variaţii largi.  

Umiditatea solului este, de regulă, în exces la sfârşitul iernii şi scade treptat prin evapotranspiraţie, pe 

măsura avansării în perioada de vegetaţie, la valori mici specifice deficitului de apă. 

Valorificarea mai completă a precipitaţiilor naturale se poate realiza prin acumularea apei din perioadele 

de exces şi folosirea acesteia în perioadele deficitare, prin înmagazinarea în sol, în stratele acvifere şi în 

lacuri. 

În condiţiile ţării noastre, acumularea apei în sol nu poate fi satisfăcătoare pentru că nu se poate 

înmagazina tot excesul de umiditate din iarna şi primavara şi nu se poate păstra apa în mod convenabil, 

pe perioade de 4 – 5 luni. 

Înmagazinarea in stratul acvifer a apei în exces este posibilă însă, doar în condiţii care se întâlnesc rar: 

acvifer cu capacitate mare de înmagazinare, acoperit cu un strat permeabil. 

Acumularea apei în lacuri mici create prin bararea văilor permite înmagazinarea întregului volum de apă 

în exces, în orice perioadă a anului  şi folosirea apei accumulate pentru orice folosinţă, în orice anotimp. 

In literatura de specialitate, aceste lacuri rezultate din bararea unei văi secundare poartă numele de 

lacuri colinare. 

Adjectivul colinar  se referă la toate zonele natural agricole, de deal, podiş sau campie, cu relief ondulat 

(tectonic sau prin eroziune) favorabil acumulărilor de apă prin bararea vailor. 

Din experienţa ţărilor străine în care acest tip de lacuri s-au construit şi exploatat mai mult, precum 

Italia, Franţa, SUA şi Bulgaria rezultă următoarele avantaje: 

- se pot dezvolta în toate regiunile în care apa acumulată poate avea un rol important în economia 

agricolă şi în alte ramuri economice; 

- nu cer condiţii greu de îndeplinit în ceea ce priveşte amplasamentul, ca în cazul barajelor mari, 

ceea ce permite  construirea lor ţinându-se cont de nevoile economiei locale: se pot amplasa în 

apropierea suprafeţei irigabile sau sectorul zootehnic; 

- nu pun probleme deosebite la execuţie şi exploatare (dacă regulile tehnologice sunt respectate) 

iar costurile de execuţie şi exploatare sunt relative reduse; 

- permit intensificarea agriculturii şi obţinerea de venituri suplimentare folosind mai bine 

rezervele naturale ale teritoriului. 
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Aceste lacuri se fac, de obicei, prin închiderea văilor de pe interfluvii, cu baraje de pamânt de 14 -15 m 

înălţime, mai frecvent în jur de 10 m, dar pot fi şi de 20-25 m înălţime şi chiar mai mult. 
 

În concepţia actuală un asemenea lac reprezintă un bazin de acumulare a apei din precipitaţii, format 

prin barararea unei văi secundare, vâlcele, etc., cu diferite scopuri: irigare, piscicultură, zootehnie, 

regularizarea scurgerilor de pe terenuri agricole, sport, turism, etc. 

 

Lacurile au folosinţă unică sau mixta, dupa cum urmează: 

 

Categorii de lacuri colinare după folosinţă 

 

 

Folosinţa Procent (%) 

Piscicultură 24,7 

Irigare 14,0 

Amortizare viituri 0,4 

Alimentare cu apă, stropitul pomilor şi viei, adăparea animalelor 0,9 

Irigare, adăparea animalelor, piscicultură 60% 

 

Volumul acumulabil maxim este de cca 350 milioane m3, cu volume acumulabile/lac cuprinse între 

câteva mii m3 şi aproape 10 milioane m3. Din acesta, volumul util pentru irigaţii este de cca 1.291 

milioane m3, cu asigurare de 80%, suprafaţa potenţial amenajabilă pentru irigaţii alimentată 

gravitaţional fiind de cca. 200 mii ha. 

Costul pentru realizarea acumulării este de cca 35 euro/1000 mc volum acumulat, pentru realizarea 

amenajării este de 4.000 Euro/ha, rezultând costuri totale estimative de cca. 845 mil euro. 
 

Avantajele folosirii lacurilor colinare ca sursă de apă pentru alimentarea gravitaţională a amenajărilor de 

irigaţii sunt:  

a. Se pot dezvolta în toate regiunile în care apa acumulată poate avea un rol important în economia 

agricolă şi în alte ramuri economice; 

b. Nu cer condiţii greu de îndeplinit în ceea ce priveşte amplasamentul, ca în cazul barajelor mari, 

ceea ce permite  construirea lor ţinându-se cont de nevoile economiei locale: se pot amplasa în 

apropierea suprafeţei irigabile sau sectorul zootehnic; 

c. Nu pun probleme deosebite la executie si exploatare (daca regulile tehnologice sunt respectate)  

iar costurile de executie si exploatare sunt relative reduse; 

d. Permit intensificarea agriculturii si obtinerea de venituri suplimentare folosind mai bine 

rezervele natural ale teritoriului. 

e. Valorifică terenurile neproductive (amplasarea lacului colinar se face în văi, vâlcele care în 

general au terenuri neproductive).  

f. Eficienţa unui lac colinar creşte prin promovarea mai multor folosinţe precum piscicultura, 

agrement (pescuit sportiv), alimentare cu apă a complexelor zootehnice. 

  

 

Chiar dacă folosirea lacurilor colinare pentru irigaţii prezintă numeroase avantaje, realizarea lor precum 

şi a amenajărilor de irigaţii aferente sunt dictate de solicitările agricultorilor din zonă, solicitări care se 

materializează prin înfiinţarea OIF. 

 

 

V. IRIGAŢII DIN SURSE SUBTERANE 

 

Irigaţiile prin utilizarea apelor subterane pentru creşterea siguranţei, securităţii şi eficienţei producţiei 

agricole cu asigurarea protecţiei resurselor de apă ar răspunde unei problematici bine definite, cu 

relevanţă practică, referitoare la combaterea secetei şi utilizarea apei subterane în sisteme de irigaţii 

locale de dimensiuni mici/medii, amenajate la nivel de fermă. 
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Prin activităţile pe care le propunem, se oferă soluţii concrete de luptă împotriva fenomenului de secetă 

şi de protecţie a solului şi apei freatice (evitarea poluării solului şi apei subterane, optimizarea regimului 

de umiditate a solului).  
 

Se propune realizarea unui model funcţional (amenajare locală de irigaţie pilot cu alimentare din apa 

subterană).  Această amenajare, în suprafaţă de 50 - 100 ha, va constitui un model pentru fermierii care 

vor să practice o agricultură irigată dar care nu au acces la apă de irigaţie furnizată şi livrată în mod 

tradiţional prin sistemele de irigaţie existente cu alimentare din apele de suprafaţă, fie din cauza 

costurilor ridicate pentru livrarea apei sau din cauza inexistenţei reţelei de irigaţie.  
 

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

- realizarea unui model funcţional (amenajare de irigatii pilot) în care sursa de apă pentru irigaţii este 

apa subterană. Execuţia modelului funcţional va avea la bază o serie de studii ce se vor efectua în 

amplasament (hidrogeologice, pedologice, climatice, etc.) care vor furniza informaţiile necesare 

stabilirii tipului şi numărului de foraje pentru captarea apei subterane, proiectarea forajelor şi 

realizarea reţelei de interconectare a acestora, proiectarea şi realizarea reţelei de irigaţii, stabilirea 

tipului şi numărul echipamentelor de udare; 

- practicarea unei irigaţii având costuri minime prin: utilizarea de echipamente de udare 

autodeplasabile cu presiune redusă ce reduc consumul de energie electrică, aplicarea unui regim de 

irigaţie bazat pe bilanţul apei în sol care va ţine cont de evoluţia rezervei de umiditate din sol (pentru 

determinarea momentului declanşării udărilor) şi de fazele fenologice ale culturilor irigate (pentru 

determinarea cu exactitate a cantitătilor de apă ce urmează a fi administrate culturilor pentru 

diminuarea consumului de apă de irigatie). Irigarea culturilor se va face complet automatizat, 

începând cu pornirea agregatelor de pompare şi terminând cu aplicarea volumelor de apă cu 

echipamentele de udare la momentul şi în cantităţile solicitate de plante;  

- practicarea unor tehnologii agricole care sa aibă în vedere obţinerea unor producţii superioare (din 

punct de vedere calitativ şi cantitativ), în condiţiile asigurării unui impact negativ minim (sau deloc) 

asupra mediului în ceea ce priveşte poluarea apei subterane şi a solului; 

- determinarea impactului prin practicarea unei agriculturi irigate intensive asupra mediului prin 

monitorizarea acestuia şi elaborarea de măsuri pentru reducerea / eliminarea impactului negativ. 

 

Suprafaţa amenajată cu sisteme de irigaţii este compusă din staţii de pompare de alimentare, staţii de 

repompare pentru ridicarea apei pe terase şi reţele de canale care transportă apa la staţiile de pompare de 

punere sub presiune – puncte de livrare a apei. Staţiile de punere sub presiune alimentează o reţea de 

conducte subterane prevăzute cu hidranţi la care se conectează echipamentele de udare care distribuie 

apa în câmp, culturilor. Datorită reliefului şi a dimensiunii reţelei de transport şi de distribuţie a apei (de 

la sursa de apă – fluviul Dunărea – până la cel mai îndepărtat punct de livrare a apei în câmp, înălţimea 

de pompare pe terasele înalte poate depăşi 150 m iar lungimea reţelei de canale pentru transportul apei 

(canal de alimentare şi canale distribuitoare) poate depăşi 60 km, rezultând costuri energetice foarte 

mari. 

 

Din acest considerent, sistemele de irigaţii existente sunt foarte energofage şi în aceste condiţii, costurile 

pentru asigurarea apei la punctele de livrare în zonele de capăt ale amenajărilor de irigaţii sunt foarte 

mari, neputând fi acoperite prin sporul de producţie obţinut prin irigare.  
 

Dintr-un studiu recent (Analiza economică a sectorului de irigaţii - 2009) rezultă că numai 1,5 milioane 

ha amenajate pentru irigaţii, în condiţiile reabilitării totale a sistemelor de irigaţii, sunt viabile economic 

în sensul ca sporul de producţie acoperă costurile activităţii de irigaţie (raportul beneficiu/cost este 

supraunitar). Suprafeţele amenajate pentru irigaţii neviabile economic sunt amplasate pe terasele înalte 

şi în zonele de capăt ale sistemelor unde pentru transportul apei, datorită pompărilor succesive şi 

distanţei mari de la sursa de apă la locul de livrare, costurile activităţii de irigaţie sunt superioare valorii 

sporului de producţie. 
 

În aceste condiţii, utilizarea unor surse alternative de apă în aceste zone pentru irigarea culturilor 

reprezintă o necesitate stringentă pentru practicarea unei agriculturi intensive, comerciale. O asemenea 

sursă de apă o reprezintă apa subterană.    
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Pentru irigare din ape subterane, în România a fost amenajată o suprafaţă totală de cca 18.000 ha, 

grupată în sisteme de irigaţie de tip local, majoritatea având suprafeţe mici de 5-30 ha (Folosirea apelor 

subterane ca sursă pentru irigare, 1980).  
 

Stadiul actual al cunoaşterii la nivel mondial evidenţiază importanţa apelor subterane în lucrările de 

irigaţii şi rezultă din mărimea suprafeţelor amenajate care utilizează această sursă: cca 7 milioane ha în 

India, cca 3 milioane ha în SUA, cca 2 milioane ha în China, cca 1.2 milioane ha în URSS. În Europa, 

între 100.000 ha şi 500.000 ha sunt irigate subteran. În total, pe plan mondial, amenajările de irigaţii 

folosind ca sursă apele subterane reprezintă cca 10% din totalul terenurilor irigate. 
 

Sistemele de irigaţie în România au fost construite până în anul 1989 în baza unei strategii de irigaţii 

care a avut in vedere realităţile din agricultură de la acel moment. În cadrul strategiei, o atenţie deosebită 

a fost acordată realizării de sisteme mari, centralizate, alimentate din apele de suprafaţă (fluviul Dunărea 

şi râurile interioare mari) iar apa subterană, de adancime medie (până la 100 m) pretabilă irigării de 

suprafeţe mici grupate în sisteme de irigaţii locale, a fost neglijată, în ciuda unor condiţii hidrogeologice 

favorabile pentru irigarea a 168.000 ha. 

În aceste conditii, au fost realizate amenajări de irigaţii având ca sursă apele subterane pe o suprafaţă de 

cca 18.000 ha, sub 1% din suprafaţa totală amenajată pentru irigaţii. Sistemele de irigaţii utilizând apa 

subterană sunt amenajări locale, cu suprafeţe mici, majoritatea fiind de 5 - 30 ha (cca 90%). 
 

Ca sursă de apă sunt exploatate, în special, acviferele freatice de 20 - 25 m adâncime. În unele cazuri au 

fost captate şi acvifere mai adânci cu o adâncime medie de 50 m. 

Întrucât irigaţia utilizând apele subterane nu a reprezentat o prioritate în cadrul programului de 

dezvoltare al irigaţiilor inanate de 1989, cercetările în domeniu au fost ca şi inexistente. 
 

În prezent, situaţia este complet schimbată. Blocajele existente au legătură cu cheltuielile pentru 

activitatea de irigaţii, (exploatarea, întreţinerea şi reparaţia infrastructurii) acestea fiind foarte mari în 

sistemele de irigaţii centralizate şi considerate neviabile din punct de vedere economic. În lipsa unor 

subvenţii din partea statului pentru această activitate, susţinerea costurilor de către beneficiari, fermierii, 

este nesustenabilă. Costurile mari sunt consecinţa uzurii şi deteriorării infrastructurii sistemelor de 

irigaţie dar şi a faptului că în condiţiile fărâmiţării proprietăţii asupra terenurilor şi a gradului redus de 

comasare a acestora, exploatarea sistemelor de irigatii, proiectate şi executate pentru ferme agricole 

mari, de sute şi mii de ha, nu poate fi realizată eficient, înregistrându-se mari pierderi de apă şi implicit 

consumuri mari de energie electrică al cărui preţ este într-o continuă creştere. La acestea se mai adaugă 

şi interesul scăzut al fermierilor pentru irigaţii din anumite zone, care în general au exploataţii agricole 

mici de subzistenţă şi/sau semisubzistenţă.  

În aceste condiţii, fermierii orientaţi către practicarea unei agriculturi intensive, comerciale, interesaţi în 

practicarea unei agriculturi irigate şi ale căror terenuri însumează la nivelul sistemelor de irigaţii 20 – 

30% ar trebui să suporte în totalitate costurile funcţionării. Astfel, costurile irigatiei, în loc să se 

raporteze la întreaga suprafaţă a sistemului care poate fi irigata din punct de vedere tehnologic, se 

raporteaza la numai 20-30% din aceasta.  
 
Lipsa informaţiilor privind utilizarea apelor subterane la irigaţii din punct de vedere al zonelor 

favorabile hidrogeologic şi a modului de utilizare a acestora constituie un impediment important în 

dezvoltarea amenajărilor locale de irigaţii având ca sursă apele subterane. Deşi la nivel naţional se 

observă, totuşi, un interes în această direcţie, fiind realizate, empiric, încercări de irigare din apele 

subterane. În acest scop au fost realizate foraje pentru captarea apei subterane, însă fără a avea la bază o 

documentaţie ştiinţifică (studii care să ateste disponibilitatea resursei de apă subterană şi calitatea 

acesteia, amplasarea forajelor, modul de interconectare pentru furnizarea debitelor necesare aplicării 

unui regim de irigare eficient, scheme de amenajare şi instalaţii de udare adecvate). Astfel, în cele mai 

multe cazuri, apa din subteran este insuficientă funcţionării amenajării de irigaţie la parametrii optimi, 

iar calitatea acesteia din punct de vedere al turbidităţii, durităţii şi al conţinutului chimic este inadecvată.  
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