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Capitolul I Locul şi rolul irigaţiilor
CAPITOLUL I
ROLUL EXPLOATĂRII AMENAJĂRILOR DE IRIGAŢII
ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII

1.1. LOCUL ŞI ROLUL IRIGAŢIILOR
ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI

Deşi efectele unora din factorii limitativi ai recoltelor, printre care şi
seceta, au fost semnalaţi încă de pe la mijlocul secolului al XIX-lea, cel puţin
pentru marile zone agricole din Câmpia Dunării şi Dobrogei, despre amenajări
la scară mare şi despre o agricultură irigată în România se va putea vorbi abia
peste o sută de ani. Factorii istorici, politici, socio-economici au determinat
împiedicarea sau cel puţin amânarea cu mai multe decenii a dezvoltării
irigaţiilor în România.
întreg ansamblul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare contribuie la
creşterea şi potenţarea resursei funciare şi determină sporirea capacităţilor de
producţie şi creşterea bazei de materii prime, într-unui din cele mai vitale
domenii economice - agricultura.
In cadrul proiectelor hidroameliorative, amenajările de irigaţii, ocupă un
loc aparte, în primul rând prin amploarea lor. Cifra care exprimă dimensiunea
actuală, la nivel naţional, depăşeşte 3 milioane hectare, aproape o treime din
suprafaţa arabilă a ţării, situate mai ales în partea de sud şi est, în judeţele din
lungul Dunării şi din Dobrogea. In mod practic amenajările pentru irigaţii se
suprapun peste zonele cu solurile cele mai fertile, dar şi cu deficitul de
umiditate cel mai mare.
Capacitatea suplimentară de producţie a ansamblului perimetrelor
amenajate pentru irigat este evaluată la 6-10milioane tone echivalent cereale,
fără a ţine seama de rolul acestora în menţinerea constanţei recoltelor şi
înlăturarea unor importanţi factori de risc. Această redutabilă capacitate de
producţie, a cărei valoare era estimată, în 1990, la 80 miliarde lei, a fost
realizată în mod practic în mai puţin de trei decenii (1965-1990) , prin
alocarea, în acest scop, a peste o treime din investiţiile destinate agriculturii.
Irigaţiile reprezintă una din principalele căi de intensificare a agriculturii
şi de creştere a producţiei, deşi, cauze multiple, începând cu punerea în
funcţiune a lucrărilor şi până la exploatarea amenajărilor, au avut ca rezultat,
obţinerea unor rezultate tehnice şi economice inferioare nivelului proiectat.
Amenajările de îmbunătăţiri funciare urmăreau obiective economice şi
sociale de importanţă strategică majoră. Marile proiecte de îmbunătăţiri
funciare şi în primul rând cele de irigaţii au fost concepute şi ca programe
sociale, având ca scop nu numai securitatea alimentară, dar şi dezvoltarea unor
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zone cu un pronunţat caracter rural, a căror economie era dependentă de
calitatea resursei funciare.
Intensificarea activităţii economice, în zonele respective, urmărea nu
numai creşterea aportului acestora la crearea produsului global al agriculturii,
dar şi o îmbunătăţire sensibilă a gradului de folosire a forţei de muncă, atât prin
utilizarea mai completă a forţei de muncă existente, cât şi prin crearea unui
număr sporit de locuri de muncă, cu investiţii mult mai reduse decât în alte
ramuri ale economiei. Aceste elemente au determinat efecte sociale secundare,
ca de exemplu creşterea gradului de stabilitate a forţei de muncă şi atenuarea
procesului de migrare a populaţiei.
Extinderea sistemului de agricultură în regim irigat a favorizat
dezvoltarea unor activităţi economice conexe în sectorul secundar şi cel al
serviciilor şi industria materialelor de construcţii, industria de maşini, etc. In
domeniul serviciilor, organizarea reţelei naţionale de întreţinere şi exploatare a
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, a contribuit în egală măsură la creşterea
gradului de ocupare a forţei de muncă, a capacităţilor de producţie nou-create în
industria de amonte şi aval. (Lup A, 1997).
Impactul favorabil al desfăşurării programului de îmbunătăţiri funciare,
dar mai ales al irigaţiilor asupra a numeroase şi importante sectoare economice,
nu a fost niciodată evaluat, dar el trebuie să fi fost important ţinând seama de
volumul şi ritmul alert cu care s-au executat lucrările. In mai puţin de 30 de ani
s-au executat lucrări pe o suprafaţă de peste 8 milioane hectare, din care circa 3
milioane hectare pentru irigaţii. O evaluare a unităţii fizice a volumului de
lucrări, înglobat în amenajările hidroameliorative, înseamnă peste 18 000 km
canale deschise, 63 000 km conducte îngropate, 4 019 staţii pompare, aproape
23 000 lucrări hidrotehnice; (Lup A, 1997).
Pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea lucrărilor s-a dezvoltat o reţea
de unităţi de învăţământ de diferite grade. In această perioadă s-a creat o
adevărată şcoală şi generaţie de specialişti de înaltă calificare, folosiţi nu numai
la realizarea amenajărilor pentru îmbunătăţiri funciare din România, dar şi la
execuţia unor ample lucrări hidrotehnice în afara ţării, care a contribuit la
obţinerea unor importante resurse valutare.
In prezent însă, locul şi rolul irigaţiilor în agricultură, constituie o
problemă ce nu poate fi abordată în afara politicii economice. Trecerea la
economia de piaţă face ca nici un compartiment al activităţii productive să nu
mai poată fi apreciat altfel decât prin intermediul unor indicatori de eficienţă
economică.
Irigaţiile trebuie să contribuie nu numai la o creştere semnificativă a
randamentelor şi a stabilităţii recoltelor, dar şi la asigurarea unui grad acceptabil
de rentabilitate la nivelul exploataţiei agricole. Pe plan naţional ne găsim în
faţa unei impresionante capacităţi de producţie, care, folosită raţional, ar putea
contribui, într-o mare măsură, la ridicarea nivelului tehnic al agriculturii,
precum şi a veniturilor populaţiei ocupate în acest sector. Pe de altă parte,
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printr-o participare mai activă la o serie de activităţi economice colaterale, în
amonte şi în aval, agriculturii irigate nu i se poate contesta un impact favorabil
asupra întregii vieţi economice şi sociale din România.
Realizarea unor astfel de obiective, pe cât de oportune pe atât de
necesare, este însă condiţionată de depăşirea a numeroase dificultăţi, unele
proprii perimetrelor amenajate, altele specifice agriculturii fără a exclude pe
cele comune întregii economii. In primul rând starea tehnică a sistemelor
hidrotehnice, începând cu realizarea proiectelor şi până la exploatare, este însă
departe de a fi satisfăcătoare.. Pe de altă parte, retehnologizarea în acest
domeniu necesită un volum apreciabil de investiţii într-o perioadă de profunde
transformări a structurilor agrare, ceea ce face extrem de dificilă găsirea şi
angajarea resurselor financiare necesare.
Eforturile pe care le face statul, în mod direct, pentru pomparea şi
distribuţia apei pe suprafeţe cât mai mari, nu sunt suficiente, deşi ele se ridică la
sume apreciabile. O mare parte din cheltuielile suplimentare cu irigarea
culturilor—chiar în condiţiile unei puternice subvenţionări a costului apei—
revin producătorului agricol. Cea mai grea problemă rămâne însă aceea a
înzestrării cu echipamente de udare, a căror pondere în structura investiţiilor, la
nivel de exploataţie, este apreciată mult prea mică comparativ cu aceea a altor
utilaje.
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