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RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI a-III-a / 2017
Contractul nr. 12.4.1 / 27.X.2015

Proiectul: ADER 12.4.1 Soluții de organizare a teritoriului agricol și de 
exploatare agricolă durabilă bazate pe inventarierea alunecărilor de teren și 
ravenelor

Faza: nr. 3. Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole 
prin ravenare și alunecări de teren din bazinul Banca (CP), respectiv 
microbazinele Țiglău și Coada Gâștii (P1) și stabilirea unor soluții de 
organizare antierozională a teritoriului agricol și de exploatare agricolă 
durabilă.

Termen: 31.X.2017
1.Obiectivul proiectului: 
12.4.:

 

Metode de inventariere, monitorizare, protecţie, ameliorare şi 
utilizare durabilă a resurselor naturale ale agroecosistemelor (sol, apă, 
climă).
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Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 

Furnizarea unor soluţii de organizare antierozională a teritoriului şi de 
exploatare agricolă durabilă, ilustrate prin hărţi realizate cu ajutorul 
tehnicilor GIS pe baza modelului numeric al terenului, al hărţilor tematice 
ale solurilor, pantelor, al hărţilor cadastrale şi al hărţilor de risc la alunecări 
de teren în unele bazine hidrografice reprezentative.

Realizarea unor ghiduri îmbunătăţite de bune practici agricole şi de mediu 
privind exploatarea agricolă durabilă a terenurilor amplasate pe versanţi, 
din bazinele hidrografice reprezentative selectate.
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Obiectivul fazei:
Realizarea unui Sistem Informaţional Geografic cu date din bazinul hidrografic Banca 
privind relieful. Studierea ravenelor şi alunecărilor de teren din bazinul Banca şi 
întocmirea hărților tematice aferente (privitoare la sol, climă, rețeaua hidrografică, 
rețeaua de drumuri, acoperire cu vegetație -

 

modul de utilizare a terenului). Rolul 
stocajelor de sedimente și a eficienței hidraulice în evoluția microbazinelor Țiglău și 
Coada Gâștii. Analizarea datelor colectate şi stabilirea soluţiilor de organizare 
antierozională a teritoriului şi de exploatare agricolă durabilă. Participarea la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:
-

 

Sistemul

 

Informațional Geografic al bazinului Banca, compus din hărți tematice 
(modelul numeric al terenului, rețea hidrografică, forme de degradare a terenului  - 
ravene, alunecări de teren, harta solurilor, acoperire cu vegetaţie – păduri, plantații, 
modul de utilizare a terenului), parametri morfometrici și morfodinamici ai ravenelor și 
alunecărilor, litologia zonei.
- Profile de rezistivimetrie, foraje, determinări granulometrice ale sedimentelor din 
stocaje.
- Realizarea hărții hazardului și determinarea zonelor de risc la alunecare. 
- Realizarea planului de exploatare antierozională agricolă durabilă al bazinului Bălțați 
cuprinzând propuneri de lucrări (soluții) însoţite de note explicative conţinând datele 
necesare pentru implementarea măsurilor propuse.
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Activitatea 3.1. (CP) Realizarea unui Sistem Informațional Geografic cu 
date din bazinul Banca privind relieful (inclusiv ravene și alunecări de 

teren), solul, clima, rețeaua hidrografică și vegetația.
Pe lângă o serie de hărţi citate din literatura de specialitate, (harta 

fizică sau hipsometrică, harta geologică, harta solurilor), au fost realizate 
mai multe strate (hărţi tematice în format digital) componente ale sistemului 
informaţional geografic, cum ar fi cele privitoare la reţeaua hidrografică, 
reţeaua de drumuri, localităţi, stratele pădurilor, păşunilor, plantaţiilor 
pomicole sau viticole, precum şi: 

-

 

Modelul numeric al terenului;
-

 

Harta pantelor (geodeclivităţilor) obţinută pe baza modelului numeric 
al terenului;

-

 

Harta cadastrală a categoriilor de folosinţă a terenului în format 
digital, după hărţile cadastrale OCPI Vaslui.;

-

 

Harta societăţilor comerciale cu profil agricol şi a situaţiei 
proprietarilor individuali neasociaţi încă;
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Harta solurilor din perimetrul Banca, după harta 
solurilor României realizată de către ICPA (1992)

Harta fizică (hipsometrică) a perimetrului Banca Modelul numeric al terenului din perimetrul Banca 

Harta erodabilității solurilor din perimetrul Banca 
(după harta Direcției Topografice Militare, 1993)



Harta pantelor terenului din perimetrul Banca, 
realizată pe baza modelului numeric al terenului. 

Harta cadastrală a categoriilor de folosință a terenului din 
perimetrul Banca, după hărțile cadastrale OCPI Vaslui, 

scara 1:10.000, 1983.



Categoriile de folosință a terenului din perimetrul Banca, 
conform hărților cadastrale OCPI Vaslui din anul 1983

Nr. 
Crt. Categoria de folosință Suprafața (ha) Suprafața (%)

1. Arabil 6559,98 50,56%
2. Benzi înierbate 2,91 0,02%
3. Construcții clădiri 31,90 0,25%
4. Construcții hidrotehnice 2,66 0,02%
5. Construcții exploatare 0,20 0,00%
6. Căi ferate 49,75 0,38%
7. Drumuri comunale 31,85 0,25%
8. Drumuri exploatare 167,50 1,29%
9. Drumuri/străzi 42,94 0,33%
10. Fânețe 9,29 0,07%
11. Poldere 32,57 0,25%
12. Intravilan 433,97 3,34%
13. Iazuri/heleștee 5,42 0,04%
14. Livezi 61,00 0,47%
15. Neproductiv

 

(Npr) 0,51 0,00%
16. Neproductiv

 

(Ngr) 14,19 0,11%
17. Neproductiv ravene 343,72 2,65%
18. Păduri 2534,68 19,53%
19. Pășuni 2135,82 16,46%
20. Tufărișuri 41,70 0,32%
21. Terenuri de sport 0,75 0,01%
22. Vie hibridă 226,47 1,75%
23. Vie nobilă 245,44 1,89%

TOTAL 12.975,2 100,00%



Societăți comerciale cu profil agricol din perimetrul Banca şi 
terenuri ale proprietarilor individuali neasociați.



Ierarhizarea societăților comerciale cu profil agricol din perimetrul Banca 
în funcție de suprafața deținută
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Activitatea 3.2. (CP)

 

Studierea ravenelor și alunecărilor de teren din bazinul 
Banca și întocmirea hărților tematice aferente.

În cadrul acestei activități s-a efectuat inventarierea ravenelor şi alunecărilor 
de teren din perimetrul Banca. Inventarierea propriu-zisă s-a efectuat prin 
digitizare pe baza mai multor materiale documentare (hărți topografice în scara 
1:25.000 întocmite de către D.T.M., aflate în arhiva unității, ediție 1982-1984, 
planuri topografice în scara 1:5.000, O.C.P.I. Vaslui, planurile cadastrale aferente 
comunelor din perimetru, în scara 1:10.000, achiziționate de la OCPI Vaslui (1982-

 
1983 –

 

cele mai recente). Toate acestea au fost validate prin observații și 
măsurători de teren efectuate cu echipamentul GPS profesional Magellan

 

Thales 
Z-Max.Net. 
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Harta alunecărilor de teren și a ravenelor din perimetrul Banca



Centralizatorul datelor despre alunecările de teren din perimetrul Banca

Categoria Număr Aria 
totală (ha)

(%) din total 
perimetru

Aria 
minimă

Aria 
maximă

Aria 
medie

Alunecări active 2017 104 632,99 4,9 0,02 61,62 6,09
Alunecări active în 1960 66 81,19 0,6 0,01 17,95 1,23
Alunecări semistabilizate 28 3.770,19 29,1 0,01 474,91 134,65

Histograma suprafețelor alunecărilor de teren active în anul 2017 
din perimetrul Banca
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Nr. 
ravene Aria (ha) Lungimea* (m) Lăţimea (m) H (m) Raport Adâncime 

/ Lăţime
Volum 
(m3)



 

Anul 1960
Ravene de fund de vale
MIN 0,24 243,32 4,30 5,10 0,66 2.615,66
MAX 15,70 6.731,98 9,00 6,14 1,39 181.763,70
MEDIA 1,57 800,58 4,55 5,32 1,18 13.062,93
Total 94 148,14 75.255,05 1.227.915,19
Ravene de versant efemere 
MIN 0,00028 4,55 1,05 0,60 0,45 1,36
MAX 0,24 239,13 2,16 0,90 0,78 215,21
MEDIA 0,019 66,08 1,92 0,89 0,48 58,83
Total 1.586 30,83 104.807,48 93.304,41

TOTAL 
1960

1.680 178,96 180.062,53 1.321.219,60



 

Anul 2017
Ravene de fund de vale
MIN 0,27 243,62 5,01 5,02 0,60 1.827,12
MAX 34,79 15.281,22 15,12 3,20 1,08 1.719.137,04
MEDIA 2,14 872,12 6,18 15,28 0,80 32.766,30
Total 192 411,44 167.446,61 6.291.129,64
Ravene de versant efemere
MIN 1,87*10-5 2,62 1,05 0,69 0,45 1,18
MAX 0,27 239,74 2,17 1,13 0,90 215,76
MEDIA 0.025 69,23 1,92 0,91 0,48 61,69
Total 1.539 39,03 106.548,42 94.953,21

TOTAL 
2017

1.731 450,47 273.995,03 6.386.082,85
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Distribuția alunecărilor de teren și a ravenelor în bazinul 
hidrografic Banca în anii 1960 și 2017



Distribuția alunecărilor de teren și a ravenelor în bazinul 
hidrografic Ghermănești în anii 1960 și 2017



Distribuția alunecărilor de teren și a ravenelor în bazinul hidrografic 
Horga în anii 1960 și 2017



Activitatea 3.3.

 

(P1)

 

Rolul stocajelor de sedimente și a eficienței 
hidraulice în evoluția microbazinelor Țiglăul și Coada Gâștii

Activitatea de cercetare a Partenerului 1 în anul 2017 a avut în centrul atenției 
determinarea rolului stocajelor de sedimente și a eficienței hidraulice a organismelor de 
eroziune în adâncime de tipul ravenelor. În această etapă de cercetare ne-am preocupat 
de acumularea de date privind fenomenul de stocaj al sedimentelor la nivelul bazinelor 
mici. Am efectuat un studiu detaliat al unui microbazin (respectiv, Gurguiata, afluent al 
pârâului Țiglăul) unde am aplicat o monitorizare complexă în teren și laborator. Pentru 
cercetări detaliate a fost selectată aria de debușare de la gura ravenei Gurguiata (afluent 
al p. Țiglăul și care mai departe confluează cu Iazul Strâmb).
S-au efectuat:
(a) Analiza morfologică a zonei de apex a conului de dejecție al ravenei Gurguiata.
(b) Analiza de rezistivimetrie electrică a depozitelor din apexul conului de dejecție al 
ravenei Gurguiata Mare, cu două profile Wenner si Dipole Dipole.
(c) Analiza forajului în sedimentele conului de dejecție al ravenei.
(d) Analiza factorului de formă și eficiența hidraulică în dezvoltarea ravenelor.
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Profil de rezistivimetrie electrică (P1) în apexul conului de 
dejecție al ravenei Gurguiata Mare



Profil de rezistivimetrie electrică (P2) în apexul conului de 
dejecție al ravenei Gurguiata Mare 



Activitatea 3.4. (CP)

 

Analizarea datelor colectate şi stabilirea soluţiilor de 
organizare antierozională a teritoriului şi de exploatare agricolă durabilă.

Pe baza datelor privind relieful regiunii, rețeaua hidrografică, rețeaua de 
drumuri, acoperirea cu vegetație, natura geologică a substratului, categoriile de 
folosință a terenului, planul parcelar al societăților comerciale cu profil agricol 
(inclusiv al terenurilor proprietarilor neasociați), clima, activitatea seismică, etc.,

 

s-

 
a întocmit

 

harta

 

hazardului la alunecare și au fost determinate zonele de risc la 
alunecare. 

Pentru realizarea hărţii hazardului la alunecare (a factorului Km), a fost 
necesară întocmirea în prealabil a mai multor hărți tematice-factoriale (hărțile 
factorilor: litologic (Ka), geomorfologic (Kb), structural (Kc), hidrologic şi climatic 
(Kd), hidrogeologic (Ke), seismic (Kf), silvic (Kg), antropic (Kh);

În vederea zonării riscului la alunecare, harta de hazard a fost reclasificată în 
ArcGIS pentru obţinerea unor zone omogene din p.d.v. al distribuţiei geografice 
plane a valorilor probabilităţilor de alunecare.
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Harta hazardului la alunecare în perimetrul Banca



Harta zonelor omogene de risc la alunecare a perimetrului Banca



Având acumulate toate informațiile prezentate, s-au putut centraliza datele din 
diferite surse și s-au stabilit soluțiile de amenajare antierozională a terenurilor agricole 
din perimetrul Banca. Categoriile de lucrări antierozionale propuse (proiectate) aparţin la 
două grupe: 
      a) lucrări structurale, de mai mare amploare, mai costisitoare, care necesită 
intervenția Statului sau a unor instituții economico-financiare private, cum ar fi lucrările 
de îmbunătățiri funciare, lucrările de modelare, de amenajare a versanților cu alunecări 
de teren, lucrările de stabilizarea torenților, ravenelor, etc., împăduririle și chiar şi 
plantarea perdelelor de protecție forestiere;
      b) lucrări de mai mică amploare, mai puțin costisitoare, care sunt la îndemâna 
fermierilor (administratorilor societăților comerciale cu profil agricol), cum ar fi: 
corectarea/modelarea torenților, a șiroirilor, ogaşelor, stabilizarea prin diverse tehnici a 
malurilor şi fundurilor ravenelor, trasarea (cu ajutorul unor specialiști ca aceia de la 
SCDCES-MM Perieni) benzilor înierbate care să separe culturile în fâșii, stabilirea 
debușeelor înierbate pe firul văilor sau ogaşelor, corectarea unor trasee de drumuri de 
exploatare agricolă, ş.a.m.d.

A fost introdus și un set de instrucțiuni privind implementarea soluțiilor de organizare 
şi amenajare antierozională, de reducere a riscului la alunecare; s-au făcut recomandări 
privind modul de exploatare agricolă durabilă a terenurilor agricole din perimetrul Bălţaţi.
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Categorii de folosință şi lucrări antierozionale existente şi propuse a fi executate
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Categoria de folosință / 
lucrarea

Existent pe 
planuri 

cadastrale 
ANCPI, 1982 
(m sau ha)

Existent în anul 
2017 

(m sau ha)

Proiectate 
(m sau ha)

Benzi înierbate 66.049 m 136.563 m 33.907 m
Păduri 2534,68

 

ha 2763,87 ha 401,26 ha*
Perdele forestiere - - 27.039 m
Păşuni 2135,82

 

ha 2543,39 ha -
Livezi 61,00 ha - -
Vie nobilă 245,44 ha - -
Drumuri exploatare (de 
pământ)

214.122,00 300.450 m 5.840 m

Localități 476,91 ha 839,60 ha -
*Împăduririle sunt propuse a se executa pe pășuni degradate.
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Lucrări de organizare/amenajare antierozională propuse 
-

 

benzi înierbate + culturi în fâşii -



Lucrări de organizare/amenajare antierozională propuse 
–

 

drumuri de exploatare -



 Lucrări de organizare/amenajare antierozională propuse – păduri + perdele de 
protecţie forestieră -

 

a terenurilor agricole din perimetrul Banca



Activitatea 3.5. (CP)

 

Participarea la manifestări științifice 
naționale și internaționale.

ACADEMIA DE ŞTIINȚE AGRICOLE ŞI SILVICE „GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI” BUCUREŞTI
STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA

EROZIUNII SOLULUI ”MIRCEA MOȚOC” PERIENI
Tel. +40 373550155 Fax. +40 235412837

www.cesperieni.ro E-mail: office@cesperieni.ro

În perioada 09-17 Iunie 2017 d-l Cosmin HURJUI, de la SCDCES-MM Perieni, 
Director al proiectului sectorial ADER 12.4.1/27.10.2015, s-a deplasat la Lleida, Spania, 
pentru participarea la Prima Conferință Mondială cu privire la Conservarea Apei și 
Solului în Condițiile Schimbărilor (Climatice) Globale (1st World Conference On Soil 
And Water Conservation Under Global Change (CONSOWA). 

În cadrul sesiunii nr. 1 intitulată „Procese de degradare a solului și apei induse de 
către schimbările climatice”, d-l Hurjui Cosmin a prezentat oral lucrarea „Land 
degradation by gullies and landslides, soil conservation and sustainable landuse under 
the climate change perspective, in a small watershed in Eastern Romania”, autori: 
Hurjui Cosmin, Popa Nelu, Filche Eugen și Petrovici Gabriel, în care s-au prezentat 
sintetic câteva dintre principalele rezultate ale cercetărilor științifice desfășurate în faza 
nr. 2 (2016) -

 

“Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare și 
alunecări de teren din bazinul hidrografic Bălțați, respectiv microbazinele Țiglău și 
Coada Gâștii și stabilirea unor soluții de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare 
agricolă durabilă”,

 

din cadrul proiectului.
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Concluzii

•

 

Într-o zonă cu un relief foarte frământat de alunecări de teren și de ravene, cea 
mai mare parte a terenurilor agricole (59,4%), care pe hărțile cadastrale figurează 
în categoria „arabil”, sunt exploatate comasat și corect din punct de vedere 
antierozional de către un număr de 18 întreprinzători particulari sub forma legală a 
unor societăți comerciale cu profil agricol de diferite tipuri.
•Numărul proprietarilor individuali neincluși, încă, în societăți comerciale este 
relativ mare (~2.053), iar suprafața ocupată de aceștia, de 2.834,35 ha, reprezintă 
cca. 40,6% din totalul suprafeței arabile a perimetrului studiat (6.975.42 ha).
•Din anul 1960 până în prezent

 

suprafața afectată de alunecările de teren s-a mărit 
de 6,8 ori. Și dimensiunile alunecărilor de teren au crescut

 

foarte mult.
•Alunecările semi-stabilizate sunt în număr de 28 și ocupă o suprafață foarte mare 
(3.770,19 ha),

 

de aproape 30% din suprafața perimetrului studiat.
•În perimetrul Banca au fost inventariate 1.680 ravene ca existând

 

în anul 1960 și 
1.731 ravene existente în prezent (2017).
-

 

Volumul de sol și rocă de bază evacuat din canalele propriu-zise ale ravenelor a 
crescut din 1960 până în prezent cu 79%, atingând cifra de 6.386.082,85 m3.

ACADEMIA DE ŞTIINȚE AGRICOLE ŞI SILVICE „GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI” BUCUREŞTI
STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA
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Concluzii (continuare I)

ACADEMIA DE ŞTIINȚE AGRICOLE ŞI SILVICE „GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI” BUCUREŞTI
STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA

EROZIUNII SOLULUI ”MIRCEA MOȚOC” PERIENI
Tel. +40 373550155 Fax. +40 235412837

www.cesperieni.ro E-mail: office@cesperieni.ro

În privința Rolului stocajelor de sedimente și a eficienței hidraulice în 
evoluția microbazinelor studiate, s-au constatat următoarele: 

- Profilarea ERT a arătat că în ce privește grosimea sedimentelor mobile,

 
tendința este de diminuare a grosimii sedimentelor mobile pe măsură ce 
conul aluvionar crește în lățime.

-

 

Stratul de sedimente mobile este format din nisip mediu și fin, fiind în 
conformitate cu rezultatele rezistivimetrice.

-

 

Acumularea sedimentelor în zona de debușare a văilor elementare 
studiate este în relație cu ”eficiența hidraulică”

 

a organismelor de eroziune în 
adâncime.

Conform hărții zonării riscului la alunecare se pot afirma următoarele:
-

 

Circa 317,99 ha (4,8%) de terenuri agricole din categoria ”arabil” se află 
în zone cu potențial REDUS de alunecare.

-

 

Circa 3.039,97 ha (46,3%) de terenuri agricole din categoria ”arabil” se 
află în zone cu potențial MEDIU de alunecare.

-

 

Circa 3.196,80 ha (48,7%) de terenuri agricole din categoria ”arabil” se 
află în zone cu potențial MEDIU-MARE de alunecare.
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Concluzii (continuare II)

În perimetrul Banca ar fi necesare următoarele măsuri:
-

 

În amenajarea antierozională a terenurilor agricole (arabile) trasarea și 
respectarea a 88.741 metri liniari de benzi înierbate (cu culturile în fâșii 
aferente);
- Împădurirea pășunilor degradate pe o suprafață de 401,26 ha;
-

 

Plantarea de perdele forestiere cu o lungime totală de 27,039 km;
-

 

5,84 km de drumuri de exploatare (din pământ) necesită corectarea 
traseului (din deal-vale în serpentine).
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CONSIDERAŢII FINALE ALE FAZEI III

•  Activităţile prevăzute pentru această fază au fost realizate în proporţie de 
100%, atât din punct de vedere tehnico-ştiinţific cât şi din punct de vedere al 
gradului de cheltuire a sumelor alocate.

•

 

În această fază s-au obținut rezultate foarte interesante din punct de vedere 
științific și practic, iar concluzia referitoare la situaţia societăţilor comerciale cu 
profil agricol şi a proprietarilor individuali neasociaţi ne determină să reorientăm 
activitățile de cercetare și diseminare spre noii beneficiari țintă, care sunt 
administratorii acelor 18 societăți comerciale care dețin/exploatează cca. 59,4% 
din terenul arabil, ceilalți, neasociați încă, (cel puțin în perimetrul Banca), 
neavând perspective de a face o agricultură modernă.
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