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RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI a-IV-a / 2018
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. 4. Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin 
ravenare şi alunecări de teren din perimetrul Vutcani, respectiv respectiv 
microbazinele Țiglău şi Coada Gâştii (P1) şi stabilirea unor soluţii de organizare a 
teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă. Prezentarea şi 
demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor propuse către factorii interesaţi şi 
diseminarea rezultatelor.

Termen: 31.X.2018

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 perimetrul

 

Vutcani

 

privind

 

relieful

 
(inclusiv

 

ravene

 

şi

 

alunecări

 

de teren, solul, clima, reţeaua

 

hidrografică şi vegetaţia). Studierea

 
ravenelor

 

şi

 

alunecărilor

 

de teren

 

din perimetrul

 

Vutcani

 

şi întocmirea hărţilor

 

tematice

 

aferente

 
(privitoare

 

la sol, climă, reţeaua

 

hidrografică, reţeaua

 

de drumuri, acoperire

 

cu vegetaţie

 

-

 

modul

 
de utilizare

 

a terenului).(CP) Bugetul

 

de sedimente

 

al microbazinelor

 

reprezentative

 

şi evoluţia

 
sa

 

istorică. Concluzii

 

în

 

sprijinul

 

solutiilor

 

de exploatare

 

durabila

 

a teritoriului

 

agricol. (P1).

 
Analizarea

 

datelor

 

colectate

 

şi

 

stabilirea

 

soluţiilor

 

de organizare

 

antierozională

 

a teritoriului

 

şi

 
de exploatare

 

agricolă

 

durabilă. Participarea

 

la manifestări

 

ştiinţifice

 

naţionale

 

şi internaţionale. 
Publicarea

 

de materiale

 

ştiinţifice

 

şi

 

de popularizare. Vizite

 

de lucru, schimburi

 

de experienta

 

cu 
diverse categorii

 

de personal din agricultură, proprietari

 

de teren, factori

 

de decizie, etc., privind

 
exploatarea

 

antierozională

 

a terenurilor

 

agricole.

Rezultate

 

preconizate

 

pentru

 

atingerea

 

obiectivului

 

fazei:
- Sistem Informaţional

 

Geografic

 

al perimetrului

 

Vutcani, compus

 

din hărţi

 

tematice

 

(modelul

 
numeric al terenului, reţea

 

hidrografică, forme

 

de degradare

 

a terenului

 

-

 

ravene, alunecări

 

de 
teren

 

-, harta

 

solurilor, acoperire

 

cu vegetaţie

 

–

 

păduri, plantaţii

 

-, modul

 

de utilizare

 

a terenului), 
parametri

 

morfometrici

 

(lungime, lăţime, adâncime, suprafaţă, volum) şi

 

morfodinamici

 

(diverşi

 
indici

 

geomorfologici) ai

 

ravenelor

 

şi

 

alunecărilor, litologia

 

zonei.
-

 

Calcularea

 

bugetului

 

de sedimente. Interpretarea

 

rezultatelor

 

în

 

context regional. Estimări

 
privind

 

evoluţia

 

istorică

 

a bilanţului

 

sedimentelor.
-

 

Realizarea

 

hărţii

 

hazardului

 

şi

 

determinarea

 

zonelor

 

de risc

 

la alunecare. 
-

 

Realizarea

 

planului

 

de exploatare

 

antierozională

 

agricolă

 

durabilă

 

a perimetrului

 

Vutcani

 
cuprinzând

 

propuneri

 

de lucrări

 

(soluţii) însoţite

 

de note explicative conţinând

 

datele

 

necesare

 
pentru

 

implementarea

 

măsurilor

 

propuse.
-

 

Materiale

 

de promovare

 

(trei

 

broşuri

 

/ ghiduri

 

de bune

 

practici), un articol

 

ştiinţific. 
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Activitatea 4.1. (CP) Realizarea unui Sistem Informaţional Geografic cu date 
din bazinul Vutcani privind relieful (inclusiv ravene şi alunecări de teren), solul, 

clima, reţeaua hidrografică şi vegetaţia.

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 Vutcani, după harta 
solurilor României realizată de către ICPA (1992)

Modelul numeric al terenului din perimetrul Vutcani 

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



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

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

scara 1:10.000, 1983.



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

Nr. 
crt.

Categoria

 

de folosinţă Suprafaţa (ha) Suprafaţa (%)

1 Arabil 4.228,51 60,90
2 Bălţi 37,43 0,54
3 Construcţii curţi 11,07 0,16
4 Construcţii diguri 1,14 0,02
5 Drum comunal 25,43 0,37
6 Drum exploatare 89,97 1,30
7 Fâneaţă 95,52 1,38
8 Intravilan 153,32 2,21
9 Livadă 122,68 1,77
10 Livadă plantaţii arbuşti 15,39 0,22
11 Neproductiv -

 

NC 0,43 0,01
12 Neproductiv -

 

NP 283,98 4,09
13 Neproductiv ravene 101,33 1,46
14 Pârâu 6,92 0,10
15 Pădure 484,49 6,98
16 Pepinieră silvică 14,50 0,21
17 Păşune 919,93 13,25
18 Tufărişuri 51,10 0,74
19 Vie hibridă 101,62 1,46
20 Vie nobilă 198,39 2,86

TOTAL 6.943,18 100,00



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



Ierarhizarea societăților comerciale cu profil agricol din perimetrul Vutcani 
în funcție de suprafața deținută
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Activitatea 4.2. (CP)

 

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

În cadrul acestei activități s-a efectuat inventarierea ravenelor şi alunecărilor 
de teren din perimetrul Vutcani. 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 Vutcani



Centralizatorul datelor despre alunecările de teren din perimetrul Vutcani
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Perimetru / 
Categoria Anul Număr

Aria 
minimă 

(ha)

Aria 
maximă 

(ha)

Aria 
medie 
(ha)

Aria totală 
(ha)

% din aria 
totală a 

perimetrului

Alunecări
active 1961 40 0.01 24.1 3.0 118.1 1.7

Alunecări 
active 2018 66 0.01 44.5 5.5 360.7 5.2

Alunecări 
semi-

 
stabilizate 2018 19 0.01 284.2 36.7 698.2 10.1
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Centralizatorul datelor morfometrice ale ravenelor din perimetrul Vutcani
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Aria (ha) Anul Număr Lungimea (m) Lăţimea (m) Adâncimea (m) Volum (m3) % din aria 
perimetru

Ravene de fund de vale 1961 28
TOTAL 61,9 29.249 7.121.514 0,9%

MIN 0,3 474 9,0 3,5 12.579
MAX 12,4 3.840 145,0 14,0 3.414.093

MEDIA 2,2 1.045 38,8 7,0 254.340
Ravene efemere 1961 1.297

TOTAL 33,8 79.750 253.252 0,5%
MIN 0,0002 4 2,8 0,6 2,9
MAX 0,9 450 78,0 1,0 8.993

MEDIA 0,03 61 4,6 0,8 195
TOTAL 95,7 1.325 7.374.766 1,4%

TOTAL 1961 108.999
Ravene de fund de vale 2018 31

TOTAL 77,5 35.126 7.982.498 1,1%

MIN 0,3 474 9,0 3,2 8.641
MAX 12,4 3.916 145,0 14,0 3.481.668

MEDIA 2,5 1.133 36,3 6,7 257.500
Ravene efemere 2018 1.390

TOTAL 50,3 93.605 290.294 0,7%
MIN 0,0002 3,8 2,5 0,5 2,4
MAX 0,9 450,1 78,0 1,0 9.970

MEDIA 0,04 67,3 4,5 0,8 209
TOTAL 127,8 1.421 8.272.792 1,8%

TOTAL 2018 128.731
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Activitatea 4.3.

 

(P1) Bugetul de sedimente al microbazinelor Țiglău şi Coada Gâştii 
şi evoluţia sa istorică. Concluzii în sprijinul soluţiilor de exploatare durabilă a 

teritoriului agricol.  

În faza IV a proiectului s-a realizat o legătură între parametrii ce definesc circuitul 
sedimentelor (de la sursă spre evacuare), utilizând conceptul de buget de 
sedimente, iar rezultatele obţinute sunt discutate în cadrul mai larg, regional, al 
Podişului Moldovei. De asemenea, rezultatele proprii au fost privite şi în contextul 
evoluţiei istorice (la nivelul ultimilor decenii), folosind rezultatele obţinute în alte 
studii din aria geografică menţionată. 
In mod concret, subiectele abordate în acest raport sunt: 
a) conceptul de buget de sedimente; 
b) calcularea bugetului de sedimente al microbazinelor selectate; 
c) interpretarea rezultatelor în context regional şi unele estimări privind variabilitatea 
istorică a bilanţului sedimentelor.
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Profile transversale rezistivimetrice în zona de acumulare a sedimentelor pe fundul ravenei Coada Gâştii. 
A.Profil transversal situat la cca 70 m aval de apexul conului de dejecţie. Acumularea sedimentelor are o rată 
mai mare pe partea centrala a conului, de unde si uşoara convexitate a profilului. 
B.B. Profil de rezistivimetrie electrică prin depozitele conului de dejecţie în partea lui proximală.



Profile transversale rezistivimetrice în zona de acumulare a sedimentelor pe fundul ravenei Coada Gâştii. 
C. Vedere spre partea distală a conului de dejecţie şi a vâlcelei Coada Gâştii spre confluenţa cu Lacul Strâmb. 
Se poate observa

 

convexitatea profilului transversal. 
D. Profil de rezistivimetrie electrică prin depozitele conului de dejecţie spre partea distală.



Activitatea 4.4. (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 Vutcani



Harta zonelor omogene de risc la alunecare a perimetrului Vutcani 
și planul parcelar al terenurilor din categoria arabil.



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 Vutcani. 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

*Împăduririle sunt propuse a se executa pe pășuni degradate.
** Inclusiv drumurile şi aleile tehnologice din plantaţiile viticole desfiinţate între timp.
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Categoria de folosinţă / 
lucrarea

Existent pe 
planuri cadastrale 

ANCPI, 1982 
(m sau ha)

Existent 2018 Proiectate 
(m sau ha)

Benzi înierbate 11.319,6 m 22.886 m 37.372 m
Păduri 484,49

 

ha 551,58 ha 90,85 ha*
Perdele forestiere - - 20.091 m
Păşuni 919,93 ha 1829,82 ha -
Livezi 122,68 ha - -
Vie nobilă 198,39 ha - -
Drumuri exploatare (de

 

 
pământ)

299.900 m** 175.722 m 5.894 m

Localităţi 153,32 ha 265,58 ha -
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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 a terenurilor agricole din perimetrul 
Vutcani, care au fost

 

propuse – păduri + perdele de protecţie forestieră -



Activitatea 4.5. (CP)

 

Participarea la manifestări științifice 
naționale și internaționale.
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În perioada 23-28 Septembrie 2018 d-l. Cosmin HURJUI, de la SCDCES-MM Perieni, Director al 
proiectului sectorial ADER 12.4.1/27.10.2015, s-a deplasat la Paris, Franţa, pentru participarea la 
cea de a-XXI-a Conferinţă Internaţională ISTRO (International Soil Tillage Research Organization), 
în perioada 23-28 Septembrie 2018.

În data de 24.IX.2018, în cadrul sesiunii B (Conservarea solului), HURJUI Cosmin a prezentat oral 
în limba engleză lucrarea intitulată „Conservarea solului şi soluţii de utilizare durabilă/sustenabilă 
bazate pe inventarierea formelor de degradare a terenului din câteva bazine hidrografice mici din 
Estul României”,

 

care îi are drept co-autori pe Cosmin HURJUI, Nelu POPA şi Gabriel PETROVICI. 

D-l Hurjui a participat şi la deplasarea în teren - excursia mid-conference - programată în data de 
26.IX.2018, împreună cu alţi cca. 200 de participanţi, în zona Boigneville (70 km sud de Paris). 
Această deplasare în teren s-a concentrat pe vizitarea Institutului de cercetări vegetale (Institut du 
Vegetal) Arvalis din Boigneville, unde se efectuează mai multe experimente pe termen lung, axate 
pe cunoaşterea plantelor, modelarea, biotehnologia, gestionarea şi protecţia culturilor, agro-mediu, 
agricultura de precizie, recoltare şi depozitare, maşini agricole, aplicaţii digitale şi economie. 
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În această fază au fost publicate trei broşuri/ghiduri de bune practici privind exploatarea 
antierozională a terenurilor agricole, fiecare în câte 1.000 de exemplare. Cele trei

 

 
broşuri/ghiduri au fost:

1. “Protecţia şi utilizarea durabilă a solului pe terenurile în pantă, în zone de 
manifestare a fenomenului de secetă”, 16 pagini, autori: Nelu Popa, Cosmin Hurjui, 
Gheorghe Purnavel, Eugen Filiche, Gabriel Petrovici, Vasilică Nastasă. 

2. “Reguli si măsuri de bază privind conservarea solului pe terenurile agricole în

 

 
pantă”, 20 pagini (19 pagini color), autori: Nelu Popa, Cosmin Hurjui, Gheorghe Purnavel, 
Eugen Filiche, Gabriel Petrovici, Vasilică Nastasă.

3. “Soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă bazate 
pe inventarierea alunecărilor de teren şi ravenelor”, 28 pagini (19 pagini color, autor 
Cosmin Hurjui.

Activitatea 4.6. Publicarea de materiale ştiinţifice şi de popularizare.
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Activitatea 4.7. Vizite de lucru, schimburi de experiență cu diverse categorii 
de personal din agricultură, proprietari de terenuri, factori de decizie, etc., 
privind exploatarea antierozională a terenurilor agricole.

Pe parcursul fazei 4, unii cercetători au efectuat vizite de lucru, au participat la 
schimburi de experiență, sau ateliere de lucru, organizate de alte unități de cercetare din țară 
și care au avut legătură cu tematica proiectului ADER 12.4.1/2015.

În mod curent, în cadrul activităților 4.1, 4.2 şi 4.4 ale proiectului, au avut loc 
numeroase întâlniri de lucru cu fermierii şi factorii de decizie din perimetrul Vutcani, în 
diferite locații, la sediul primăriilor comunelor: Vutcani, Viişoara, Roşieşti, Găgeşti şi Dimitrie 
Cantemir, din județul Vaslui, la sediul fermelor, sau pe teren, acolo unde au putut

 

fi 
contactați şi s-a putut discuta cu fermierii, sau responsabilii  celor 17 societăți comerciale cu 
profil agricol.  

În data de 6 August 2018, la sediul SCDCES “MM”

 

Perieni, Şoseaua Bârlad-Bacău, km. 7, 
Com. Perieni, jud. Vaslui, a avut loc întâlnirea de lucru cu fermierii şi factorii de decizie locali 
din perimetrele studiate (Bălțați, Banca şi Vutcani), intitulată ”Soluții de organizare a 
teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă bazate pe inventarierea

 

 
alunecărilor de teren şi ravenelor”.
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Concluzii
•

 

În

 

perimetrul Vutcani, cea mai mare parte a terenurilor agricole (86,3%), care pe hărțile cadastrale 
figurează în categoria „arabil”, sunt exploatate comasat și corect din punct de vedere antierozional de către 
un număr de 17

 

întreprinzători particulari sub forma legală a unor societăți comerciale cu profil agricol de 
diferite tipuri.
•  Numărul proprietarilor individuali neincluşi, încă, în societăţi comerciale este relativ mic, iar suprafaţa 
ocupată de aceştia, de 632,25 ha, reprezintă cca. 13,7% din totalul suprafeţei arabile a perimetrului studiat.
•

 

A fost inventariat un număr relativ mic de alunecări de teren, 40 în anul 1961 şi 66 în 2018, iar suprafaţa 
afectată de acestea a crescut 67%

 

în intervalul de timp respectiv. 
•  Au fost inventariate două tipuri de ravene (ravene de fund de vale şi ravene efemere) în două momente 
de referinţă: anii 1961 şi 2018. Creşterea suprafeţelor de teren afectate de ravene a fost relativ mică, de la 
95,7ha la 127,8ha, adică de 25%. Volumul de sol şi rocă de bază evacuat din canalele propriu-zise ale 
ravenelor a crescut din 1961 până în prezent cu 11%, atingând cifra de 8.272.792 m3.
•

 

În privinţa Bugetului de sedimente al microbazinelor Tiglău şi Coada Gâştii şi evoluţia sa istorică, s-au 
constatat următoarele:
-

 

Eroziunea în suprafaţă contribuie cu 76% la totalul proceselor de denudare, alunecările de teren cu cca 
17%, iar eroziunea liniară cu 7% la denudarea terenurilor.
-

 

Procesele de mal contribuie cu cca 900 tone/an, iar procesele de incizie cu cca 250 tone/an. 
-

 

Ratele de stocaj al sedimentelor au variat între 20 şi 48 tone/an.  
- Din cele 15-16000 tone/an rocă dislocată prin procesele geomorfologice la nivelul microbazinelor Tiglăul 
şi Coada Gâştii sunt redistribuite în bazin circa 35%, iar restul de 65% din sedimente sunt evacuate

 

în 
afara microbazinelor.
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Concluzii (continuare)
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Conform hărţii zonării riscului la alunecare se pot afirma următoarele:
-

 

Circa 151,5 ha (4,9%) de terenuri agricole din categoria ”arabil” se află în zone cu potenţial 
REDUS de alunecare.
-

 

Circa 2.389,7 ha (57%) de terenuri agricole din categoria ”arabil” se află în zone cu potenţial 
MEDIU de alunecare.
-

 

Circa 1.281,5 ha (30%) de terenuri agricole din categoria ”arabil” se află în zone cu potenţial 
MEDIU-MARE de alunecare.
-Circa 336,0 ha (8%) de terenuri agricole din categoria ”arabil” se află în zone cu potenţial 
MARE de alunecare.

În perimetrul Vutcani ar fi necesare următoarele măsuri:
-În amenajarea antierozională a terenurilor agricole (arabile) trasarea şi respectarea a 37.372 
metri liniari de benzi înierbate (cu culturile în fâşii aferente);
-Împădurirea păşunilor degradate pe o suprafaţă de 90,85 ha;
-Plantarea de perdele forestiere cu o lungime totală de 20.091 m;
-5.894 m de drumuri de exploatare (din pământ) necesită corectarea traseului (din deal-vale 
în serpentine).
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CONSIDERAŢII FINALE ALE FAZEI IV

•  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 17 societăți comerciale care dețin/exploatează cca. 86,3% 
din terenul arabil, ceilalți, neasociați încă, (cel puțin în perimetrul Vutcani), 
neavând perspective de a face o agricultură modernă.
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