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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Scopul cursului este de a oferi studenților cunoștințele și abilitățile necesare gestiunii apei în
agricultură, folosirii raţionale a fondului funciar aferent tuturor structurilor teritoriale, prin
gestiunea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului, în sprijinul formării profesionale.
Sunt studiate și modalitățile de protejare si ameliorare a terenurilor afectate de procese de
eroziune a solului și alunecări de teren. Opțiunile tehnice clasice de stocare a apei și de protecție
împotriva inundațiilor sunt analizate din punct de vedere tehnic și economic. Sunt prezentate
noţiunile generale de hidraulică şi hidrologie necesare înţelegerii problemelor specifice lucrărilor
de îmbunătăţiri funciare.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu modul de proiectare a
categoriilor de folosință a terenului agricol, a amenajărilor locale de irigații, de desecare-drenaj și
de stabilire a măsurilor și lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Importanţa şi necesitatea amenajării terenurilor agricole cu lucrări de îmbunătăţiri
funciare.
Noţiuni de hidraulică: noţiuni de hidrostatică; noţiuni de hidrodinamică; aplicaţii ale
hidraulicii în lucrările de îmbunătăţiri funciare.
Noţiuni de hidrologie, hidrografie şi hidrometrie: circuitul apei în natură; reţeaua
hidrografică; hidrometria apelor de suprafaţă.
Noţiuni de hidrogeologie: clasificarea şi distribuţia apelor subterane; regimul şi hidrometria
apelor freatice pe terenurile amenajate cu lucrări de irigaţii şi desecare-drenaj.
Sistemul de irigație: surse de apă şi calitatea apei de irigaţie; prize de apă pentru irigaţie; tipul
de amenajare pentru irigaţie cu canale din pământ; tipul de amenajare cu conducte îngropate;
automatizarea sistemelor de irigaţie; metode de udare; exploatarea şi întreţinerea sistemelor de
irigaţie.
Desecarea terenurilor agricole: excesul de umiditate pe terenurile agricole; trasarea şi
dimensionarea reţelei de canale; executarea reţelei de desecare.
Drenajul subteran: tipuri de drenaj şi drenuri; materiale folosite în construcţia drenajului;
drenajul orizontal; drenajul cârtiţă; drenajul vertical; drenajul subteran pe terenurile irigate;
exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de drenaj.

Prevenirea şi combaterea eroziunii solului: factorii determinanți și favorizanți ai eroziunii
solului; consecințele eroziunii solului; estimarea cantitativă a eroziunii solului; lucrări
antierozionale simple; amenajarea antierozională a terenurilor prin lucrări speciale.
Alunecările de teren: cauzele şi clasificarea alunecărilor de teren; prevenirea şi combaterea
alunecărilor de teren de pe suprafeţele agricole; valorificarea terenurilor agricole degradate prin
alunecări.
Lucrări practice
Dimensionarea canalelor şi conductelor
Prelucrarea datelor meteorologice şi hidrologice
Stabilirea elementelor regimului de irigaţie
Trasarea și dimensionarea reţelei de irigaţie.
Întocmirea profilelor nivelitice longitudinale si transversale la un canal de irigatie.
Calculul terasamentelor unui canal de irigaţii
Dimensionarea unei staţii de pompare.
Trasarea şi dimensionarea reţelei de desecare.
Trasarea şi dimensionarea reţelei de drenaj orizontal.
Estimări cantitative privind eroziunea solului pe terenurile agricole.
Dimensionarea lucrărilor speciale de hidrotehnică antierozională: terase, canale de coastă,
debuşee.
Calculul lucrărilor transversale pe formele eroziunii în adâncime
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