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Abstract. Desiccation-drainage arrangements were designed to be used on desiccation sectors; the 

periodical performance of certain complementary works was foreseen for the acceleration of the interception 
and removal of the excess water, namely: the leveling, modeling, deep loosening etc. This paper aims at 
assessing the excess water removal under the newly established conditions by the passage to the private 
property form on the land and to the use of the arranged surfaces mainly on individual land parcels. Individual 
land parcels are parallel, perpendicular or at an acute angle to the absorbing drain lines and/or to the channel 
network. The individual performance of the soil works determined a land modeling inconsistent with the 
absorbing drain lines and the desiccation network. Land modeling by ridges and their different orientation in 
relation to the drain lines and the channel network determine an uneven removal of the excess water on the 
arranged surface. The determination of the momentary water content of the soil on scale steps of 10 cm down 
to the depth of 80 cm, highlights that the best excess water removal is when ditches are positioned over the 
drain lines in land parcels oriented parallel to them. Because of the small probability of the formation of ditches 
over the absorbing drain lines as a consequence of the individual performance of soil works, it results that the 
best excess water removal is carried out on the land surfaces where the parcels are oriented perpendicular to 
the absorbing drains. 
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INTRODUCERE 

În proporţie directă cu creşterea populaţiei, în toate statele lumii a crescut necesarul de alimente şi pentru 
obţinerea lor s-au luat în cultură terenuri mai puţin fertile, pe care s-au amenajat lucrări hidro şi 
pedoameliorative, scopul fiind mărirea potenţialului productiv al solului. Problema creşterii potenţialului 
productiv al solului se pune, în principal, în regiunile unde acesta este foarte scăzut şi anume, fie în zonele cu 
deficit de umiditate, fie în cele cu exces de apă, regiuni în care se înregistrează, în cele mai multe cazuri, severe 
deficite de hrană. 

Modernizarea şi intensificarea agriculturii României şi prin aplicarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare a 
reprezentat una dintre principalele căi de urmat în vederea sporirii potenţialului productiv al solurilor, care 
poate contribui la creşterea producţiilor agricole şi, implicit, la ameliorarea standardului de viaţă şi a stării de 
sănătate a populaţiei. 

Pentru o eliminare bună a excesului de apă, după execuţia sistemelor de desecare-drenaj, o importanţă 
deosebită trebuie acordată modului de exploatare şi comportare în timp a acestora, având în vedere şi noile 
condiţii create după trecerea la forma de proprietate privată asupra pământului. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Valorificarea capacităţii de producţie a terenurilor din lunca şi terasele râului Moldova, judeţul Suceava, 
s-a realizat prin amenajarea, între anii 1978-1980, a trei sisteme de desecare-drenaj (Rotopăneşti-Rădăşeni-
Fântâna Mare, Drăgoieşti-Berchişeşti, Bogdăneşti-Baia) şi a sistemului de irigaţii-desecări Băişeşti-
Dumbrava, ce totalizează o suprafaţă de 8761 ha desecată, din care 3059 ha cu lucrări de drenaj subteran. 

Reţeaua de canale de desecare cu o lungime totală de 126,85 km este alcătuită din canale colectoare 
principale, colectoare secundare, colectoare de sector şi canale de centură.  

Pentru evacuarea excesului de apă din profilul solului, s-a amenajat, în funcţie de natura şi intensitatea 
excesului de umiditate, reţeaua de drenaj subteran, formată din drenuri absorbante şi drenuri colectoare, cu o 
lungime totală de 1575,12 km.  

Pentru a se pune în evidenţă modelarea terenului în benzi cu coame, ca efect a aplicării individuale a 
lucrărilor solului pe parcelele de teren desecate-drenate, în condiţiile proprietăţii private asupra pământului s-
au efectuat măsurători topografice de nivelment geometric de precizie, pe baza cărora s-au întocmit profiluri 
transversale şi longitudinale ale parcelelor individuale de teren.  



 

 

În vederea evaluării eliminării excesului de apă de pe suprafeţele amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, 
au fost prelevate probe de sol pentru determinarea conţinutului de apă, cu sonda tubulară, pe trepte de 10 cm, 
până la adâncimea de 80 cm.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Începând cu anul 1991, odată cu aplicarea Legii 18/1991, prin constituirea şi reconstituirea dreptului de 
proprietate pe suprafeţele amenajate cu lucrări de desecare-drenaj din bazinul hidrografic al râului Moldova, 
judeţul Suceava, suprafaţa arabilă a fost puternic fragmentată.  

Fragmentarea suprafeţei arabile şi execuţia lucrărilor solului pe parcele individuale, în special a arăturii 
de bază la cormană a determinat, în timp, o modelare a terenului în benzi cu coame, cu lăţimi, diferenţe de 
nivel şi pante transversale variabile în funcţie de lăţimea parcelelor, modul de folosinţă şi utilajele agricole 
folosite. 

În cazul parcelelor de teren orientate paralel cu liniile de drenuri absorbante (figura 1) se constată valori 
a diferenţelor de nivel rigolă-coamă cuprinse între 0,225 m şi 0,558 m şi o pantă transversală a benzilor cu 
coame ce variază între 1,7 % şi 11,8 % (figura 2). De asemenea, se constată că din cele 6 drenuri absorbante, 
drenurile Da1 şi Da3 sunt situate sub rigole, drenurile Da5 şi Da6 aproximativ sub coame, iar drenurile Da2 şi 
Da4 aproximativ la mijlocul distanţei dintre rigolă şi coamă, cu precizarea că, panta transversală a benzii cu 
coame situată deasupra drenului Da4 are o valoare mai mică (circa 2,0%). 

Valoarea conținutului mediu de apă pe suprafaţa deservită de drenul Da3 situat sub rigolă, determinată în 
punctele de prelevare distanţate la 3,50 m este de 28,86% (figura 3) iar amplitudinea conținutului mediu de 
apă al solului pe puncte de control este de 1,12 unități procentuale. 

La drenul absorbant Da5 situat sub coamă, valoarea conținutului mediu de apă pe secțiunea de control este 
de 30,94%, fiind mai mare cu circa 2 unități procentuale față de valoarea înregistrată pe drenul absorbant Da3 
situat sub rigolă (figura 3). Eliminarea excesului de apă în cazul drenului absorbant Da5 situat sub coamă se 
face într-un interval de timp mai mare, datorită creșterii adâncimii de pozare a drenului absorbant prin 
modelarea terenului și a dirijării eventualelor scurgeri de suprafață spre mijlocul distanței dintre drenuri, unde 
conținutul mediu de apă este mai mare cu circa 3 unități procentuale față de valoarea înregistrată pe dren.  

 
 

 

Figura 1. Amplasarea parcelelor individuale de teren paralel cu liniile de drenuri absorbante 
  



 

 

 
 

Figura 2. Profil transversal prin parcelele orientate paralel cu drenurile absorbante 
 

 
 

 

Figura 3. Conţinutul mediu de apă la parcelele orientate paralel cu drenurile absorbante 
 

În cazul parcelelor orientate perpendicular pe liniile de drenuri absorbante (figura 4), prelevarea probelor 
de sol s-a făcut de pe linia unei rigole (R-Rʼ) şi a unei coame (C-Cʼ), cu distanţa dintre ele de 5,00 m.  

Diferenţa de nivel dintre rigolă şi coamă este de 0,460 m, în capătul amonte şi de 0,410 m în capătul aval, 
valoarea pantei transversale este de 9,2% în capătul amonte şi de 8,2% în capătul aval, iar panta longitudinală 
a parcelei este de 0,8% pe rigolă, şi respectiv, de 0,9% pe coamă (figura 5). 

Probele de sol în cazul parcelelor orientate perpendicular pe liniile de drenuri au fost prelevate în aceleași 
condiții, ca în situația parcelelor orientate paralel față de drenuri, punctele de control fiind situate din 3,50 m 
în 3,50 m până la mijlocul distanței dintre drenuri. Modelarea terenului în benzi cu coame a determinat 
modificarea adâncimii de pozare inițială a drenului (1,00 m), în sensul micșorării acesteia pe linia rigolei, 
măsurându-se o adâncime de 0,834 m și de creștere a acesteia la valoarea de 1,266 m pe linia coamei.  

  



 

 

 
 

Figura 4. Amplasarea parcelelor individuale de teren perpendicular pe liniile de drenuri absorbante 

 

Figura 5. Profil transversal pe parcelele orientate perpendicular pe liniile de drenuri  
 

Din figura 6 se constată că pe linia coamei valoarea conţinutului mediu de apă pe secţiunea de control 
este de 29,73%, mai mare cu 1,12 unităţi procentuale faţă de cea înregistrată pe linia rigolei de 28,61%, 
eliminarea excesului de apă realizându-se într-un interval de timp mai mare, datorită creșterii adâncimii de 
pozare a drenului pe linia coamei. 

Valoarea conţinutului mediu de apă înregistrat pe linia rigolei este mai mic cu 0,25 unităţi procentuale 
faţă de valoarea de la drenul Da3 situat sub rigolă, iar media conţinutului de apă al solului de pe linia rigolei şi 
de pe linia coamei, de 29,17%, este mai mică cu 1,77 unităţi procentuale faţă de valoarea înregistrată la drenul 
Da5 situat sub coamă din cadrul parcelelor orientate paralel cu drenurile absorbante. Amplitudinea valorilor 
conținutului mediu de apă este mică, de 0,82 unități procentuale pe linia rigolei şi de 0,91 unităţi procentuale 
pe linia coamei. 

  



 

 

 
 

Figura 6. Conţinutul mediu de apă la parcelele orientate perpendicular pe drenurile absorbante 
 

Din analiza profilului transversal executat pe o suprafaţă desecată-drenată se observă că modelarea în 
benzi cu coame prezintă valori ce variază de la un an la altul şi depind foarte mult de modul de folosinţă, de 
lăţimea parcelelor şi de agregatele folosite la execuţia lucrărilor agricole (figura 7). Parcelele modelate au 
lăţimi cuprinse între 4,40 m şi 18,60 m, diferenţe de nivel dintre rigole şi coame de 0,01 până la 0,74 m şi pante 
transversale de la 0,2% şi până la 13,4%.  

 
Figura 7. Profil transversal prin parcele lucrate individual, modelate în benzi cu coame 

 

Analizând valorile medii ale conţinutului de apă al solului pe adâncimea 0-80 cm (figura 8), determinate 
în punctele de control rigolă şi coamă, din profilul transversal prezentat în figura 7, se constată o diferenţă 
mică, de 0,74 unităţi procentuale. Însă, s-a înregistrat o amplitudine mare a conţinutului mediu de apă pe puncte 
de control, atât pe rigole, cât şi pe coame, de circa 6 unităţi procentuale, valorile fiind cuprinse pe rigole în 
intervalul 27,98% şi 34,12%, iar cele de pe coame între 27,63% şi 33,47%. 

  



 

 

 
 

Figura 8. Conţinutul mediu de apă al solului la parcelele orientate sub un unghi ascuţit pe drenuri 
 

Această amplitudine şi neuniformitate a valorilor conţinutului mediu de apă pe punctele de control se 
datorează poziţionării diferite a punctelor de prelevare (rigolă, coamă) faţă de liniile de drenuri absorbante, 
parcelele individuale de teren fiind orientate sub un unghi ascuţit faţă de drenuri, ce sunt amplasate după 
schema „în spic” (figura 9). 

Variaţia mare a conţinutului mediu de apă pe profilul studiat, arată că modelarea terenului în benzi cu 
coame cu lăţimi diferite, la care rigolele nu se suprapun cu liniile de drenuri absorbante, ca urmare a aplicării 
lucrărilor solului pe parcele individuale, nu facilitează accelerarea şi evacuarea excesului de umiditate, ci 
dimpotrivă prelungeşte durata eliminării excesului de apă datorită scurgerii apei la suprafaţa solului şi 
acumularea acesteia în rigolele posibil formate la mijlocul distanţei dintre drenuri, ceea ce duce la execuţia 
dificilă şi necorespunzătoare a lucrărilor solului.  

 

 
 

Figura 9. Amplasarea parcelelor de teren sub un unghi ascuţit faţă de drenurile absorbante 
 

În figura 10 se prezintă un profil transversal pe o suprafaţă desecată cu parcelele individuale de teren 
orientate perpendicular pe un canal colector de sector. Din analiza profilului transversal se constată că, şi în 
acest caz, datorită execuţiei individuale a lucrărilor solului a avut loc modelarea terenului în benzi cu coame, 



 

 

cu lăţimi cuprinse între 9,0-13,0 m, valori ale diferenţelor de nivel rigolă-coamă ce variază între 0,211 m şi 
0,760 m şi pante transversale de la 4,3% la 25,3%. 

 

 
 

Figura 10. Profil transversal pe parcelele desecate şi orientate perpendicular pe canalul colector  
 

Analizând profilul longitudinal executat pe aceste parcele de teren (figura 11), reiese orientarea parcelelor 
individuale aproximativ paralel cu curbele de nivel, înregistrându-se pe secţiunea luată în studiu de 100 m, o 
pantă mică a rigolei cu valoarea de 0,015%, însă pe lungimi de 25 m s-au determinat şi contrapante cu valoarea 
de până la 0,09%. 

Deşi panta transversală medie pe parcelele de teren luate în studiu este de 2% (figura 10) ceea ce ar asigura 
eliminarea excesului de apă de suprafaţă, primăvara la topirea zăpezii precum şi la precipitaţii abundente, 
datorită orientării benzilor cu coame paralel cu curbele de nivel are loc acumularea apei în zona rigolelor, 
stagnarea acesteia o perioadă mai lungă de timp şi instalarea vegetaţiei higrofile (figura 12). Prelungirea 
excesului de umiditate şi neefectuarea la timp a lucrărilor solului de primăvară a determinat trecerea treptată a 
parcelelor modelate în benzi cu coame şi orientate aproximativ de-a lungul curbelor de nivel, de la categoria 
de folosinţă arabil la categoria fâneaţă.  

  

 

Figura 11. Profil longitudinal pe parcelele desecate, modelate în benzi cu coame 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Stagnarea apei şi instalarea vegetaţiei higrofile 
 

Modelarea terenului în benzi cu coame paralel cu curbele de nivel determină eliminarea neuniformă a 
excesului de apă de pe suprafeţele amenajate cu lucrări de desecare. În figura 13 se constată că la momentul 
prelevării probelor de sol s-a înregistrat cea mai mare valoare a conţinutului mediu de apă pe linia rigolelor 
(35,28%), iar cea mai mică valoare pe suprafaţa parcelelor nemodelate (30,11%). 

 

 
 

Figura 13. Conţinutul mediu de apă al solului pe parcelele desecate  
 

Valoarea conţinutului mediu de apă al solului pe linia coamelor de 34,46% este apropiată de valoarea 
înregistrată pe linia rigolelor, datorită distanţelor mici dintre acestea, lăţimea maximă a parcelelor fiind de 
13,00 m, precum şi a stagnării apei în zona rigolelor. 

Pe suprafaţa nemodelată, a parcelelor exploatate în asociaţie, s-a înregistrat cea mai mică valoare a 
conţinutului mediu de apă, datorită scurgerii la suprafaţa solului a apei provenită din precipitaţii şi din topirea 
zăpezii, aceasta fiind mai mică cu 4 şi, respectiv 5 unităţi procentuale faţă de valorile înregistrate pe linia 
coamelor şi a rigolelor, Eliminarea mai bună a excesului de apă provenit din precipitaţii şi din topirea zăpezii 
de pe suprafaţa nemodelată permite efectuarea la timp şi în condiţii optime a lucrărilor de primăvară, creşterea 
şi dezvoltarea normală a plantelor şi obţinerea de producţii ridicate.           

 
CONCLUZII 

Deoarece la constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate nu s-a avut în vedere orientarea liniilor 
de drenuri absorbante, parcelele de teren sunt amplasate paralel, perpendicular sau sub un unghi ascuţit faţă de 
drenurile absorbante şi/sau canalele de desecare. 



 

 

Aplicarea individuală a lucrărilor solului pe parcelele de teren a determinat modelarea terenului în benzi 
cu coame, cu lăţimi, diferenţe de nivel şi pante transversale variabile în funcţie de lăţimea parcelelor, modul 
de folosinţă şi utilajele folosite la execuţia lucrărilor agricole. 

Modelarea terenului în benzi cu coame a determinat modificarea adâncimii de pozare a drenurilor, în 
sensul micşorării acesteia pe linia rigolei şi măririi în zona coamei.  

Modificarea adâncimii de pozare a drenurilor şi poziţionarea diferită a rigolelor faţă de drenurile 
absorbante duce la o eliminare neuniformă a excesului de apă de pe suprafeţele amenajate. 

Drenurile situate sub rigolă în cazul parcelelor orientate paralel cu acestea realizează o interceptare şi 
evacuare mai bună a excesului de apă, acesta fiind eliminat într-un timp mai scurt, datorită adâncimii mai mici 
la care se găsesc, a posibilităţii mai mari de a intercepta şi antrena stratul mai greu permeabil prin lucrările 
solului şi a dirijării eventualelor scurgeri de suprafaţă spre linia de dren. 

Pe suprafaţa deservită de drenurile situate sub coame, eliminarea excesului de apă se realizează într-un 
interval de timp mai mare datorită creşterii adâncimii de pozare a drenurilor absorbante şi a dirijării 
eventualelor scurgeri de suprafaţă, lateral, spre mijlocul distanţei dintre drenuri.  

Modelarea terenului în benzi cu coame în cazul parcelelor orientate perpendicular pe drenurile absorbante, 
influenţează favorabil eliminarea excesului de apă, deoarece scurgerile de suprafaţă din zona coamelor spre 
rigole, interceptează mai uşor drenurile absorbante care sunt situate în zona rigolei la o adâncime mai mică.  

La parcelele orientate sub un unghi ascuţit faţă de drenurile absorbante, neuniformitatea şi amplitudinea 
mare a valorilor conţinutului de apă se datorează poziţionării diferite a punctelor de prelevare faţă de liniile de 
drenuri absorbante şi faptului că nu toate rigolele interceptează drenurile.  

Pe suprafeţele amenajate cu lucrări de desecare şi cu parcelele individuale orientate de-a lungul curbelor 
de nivel, modelarea terenului în benzi cu coame determină stagnarea apei pe rigole şi prelungirea excesului de 
umiditate, în special, primăvara şi în perioadele cu precipitaţii abundente.  

Datorită probabilității mici a formării rigolelor deasupra liniilor de drenuri absorbante în urma execuției 
individuale a lucrărilor solului, în cazul parcelelor orientate paralel cu drenurile absorbante, rezultă că pe 
suprafețele de teren unde parcelele de teren sunt orientate perpendicular pe drenurile absorbante se realizează 
cea mai eficientă și uniformă eliminare a excesului de apă.     

 
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

1. MOCA, V., BOFU, C., RADU, O. (2000). Influenţa de lungă durată a drenajului subteran şi a unor 
lucrări ameliorative asupra solului din câmpul de drenaje agricole Baia-Moldova. In: Utilizarea durabilă a 
resurselor de sol şi a terenurilor şi calitatea mediului din Bucovina: simp. şt. SNRSS. 2001, vol. 1, nr. 30A. 
Iaşi: Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza, pp. 90-110.  

2. RADU, O., (2007). Aspecte ale exploatării agricole pe parcele individuale, pe suprafeţele amenajate 
cu lucrări de desecare-drenaj, din sectorul Păltinoasa-Drăguşeni, judeţul Suceava. Factori şi procese 
pedogenetice din zona temperată: simp. şt. Vol. 7, Iaşi: Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza. ISSN 1582-4616. 

3. RADU, O., BUCUR, D. (2008). The functional efficiency of the drainage network from the Moldova 
watershed under conditions of the agricultural exploitation on individual plots. In: International Conference 
on Agricultural Engineering, Hersonissos – Crete, 23-25 June 2008, Greece. 

4. RADU, O., SAVU, P. (2008). Aspecte ale eliminării excesului de apă în sistemul de desecare-drenaj 
Drăgoieşti-Berchişeşti, judeţul Suceava. In: Lucrări Ştiinţifice, USAMV Iaşi. Seria Agronomie, vol. 51. ISSN 
1454-7414. 
 

  


