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Statutul disciplinei 

Disciplină de sinteză 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. Daniel BUCUR 

 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind conservarea 

şi ameliorarea potenţialului productiv al terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, 

a celor referitoare la prevenirea degradării suprafeţelor agricole irigate precum şi pentru 

proiectarea şi execuţia unor amenajări hidroameliorative locale. 

La lucrările practice se urmăreşte specializarea 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) 

Obiectul şi importanţa disciplinei: Factori şi procese care afectează capacitatea de producţie a 

solurilor 

Prevenirea degradării terenurilor din amenajările de irigaţii Schimbările climatice şi 

accentuarea fenomenului de secetă; Prognoza hidrogeologică în sistemele de irigaţii; Prevenirea 

salinizării secundare și a eroziunii solului pe terenurile irigate. 

Ameliorarea şi conservarea terenurilor agricole afectate de excesul de umiditate: 

Combaterea excesului de umiditate prin lucrări de desecare – drenaj; Lucrări pentru accelerarea 

eliminării excesului de apă de pe terenurile agricole; Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de 

desecare - drenaj 

Ameliorarea şi conservarea suprafeţelor agricole afectate de eroziune şi alunecări de 

teren: Măsuri și lucrări agrofitotehnice; Lucrări speciale (hidrotehnice); Lucrări pentru 

reintegrarea în circuitul productiv a suprafeţelor afectate de eroziunea în adâncime şi alunecări 

de teren 

Reabilitarea unor terenuri agricole degradate 

 

Lucrări practice 

Proiectarea drenajului terenurilor irigate şi prognoza hidrogeologică în sistemele de 

irigaţii 

Trasarea şi dimensionarea reţelei de desecare 



Evaluarea stabilităţii malurilor ravenelor prin metoda probabilistică 

Proiectarea lucrărilor transversale de construcţii hidrotehnice pe formele eroziunii în 

adâncime 

Aprecierea riscului de eroziune a solului prin observaţii de teren 

Proiectarea lucrărilor transversale de construcţii hidrotehnice pe formele eroziunii în 

adâncime 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Test grilă 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
30% 
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