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RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI
Contractul nr. 12.4.1 / 27.X.2015
Proiectul: ADER 12.4.1 Soluţii de organizare a teritoriului agricol şi
de exploatare agricolă durabilă bazate pe inventarierea alunecărilor de teren
şi ravenelor
Faza: nr. 1. Studiu documentar şi de teren privind selectarea unor micro
bazine hidrografice ce se vor constitui în perimetre de studiu si pentru care se
vor propune soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă
durabilă.
Termen: 30.XI.2015
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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2.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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3.Obiectivul fazei:
Identificarea pe teren a unor micro bazine hidrografice ce se vor
constitui în perimetre de studiu si pentru care se vor propune soluţii de
organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă. Circuitul
sedimentelor în două microbazine reprezentative din Podişul Moldovei.
Determinarea variabilelor de intrare în sistemul sedimentelor.
4.Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:
Raport de cercetare cuprinzând:
- Studiu la nivel regional.
- 4 hărţi în sistem GIS, bază de date privind 8 variabile de intrare
în sistemul sedimentelor
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5.Rezumatul fazei:
Activitatea 1.1. (CP) Identificarea pe teren a unor micro bazine hidrografice
ce se vor constitui în perimetre de studiu şi pentru care se vor propune soluţii
de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă.
Rezultate / Documente de prezentare a rezultatelor: Studiu la nivel regional.
Raport de cercetare.
Această primă fază a proiectului a fost foarte scurtă, suma alocată a fost relativ mare având
în vedere durata fazei, comparabilă cu sumele alocate fazelor ulterioare, care se suprapun pe
durata câte unui an întreg, dar a fost şi este foarte importantă pentru derularea ulterioară a
proiectului.
Astfel, obiectivul principal al fazei a fost identificarea pe teren a unor micro bazine
hidrografice ce se vor constitui în perimetre de studiu şi pentru care, la sfârşitul fiecăreia dintre
fazele următoare, se vor propune soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare
agricolă durabilă.
În toate cele trei cazuri am urmărit ca terenurile fermierului privat să ocupe locul central în
cadrul perimetrului, iar terenurile altor mici proprietari neasociaţi şi terenurile degradate de ravene
şi alunecări de teren să fie dispuse concentric în jurul lui. Aceasta corespunde intenţiei noastre
iniţiale de a colabora îndeaproape cu acest întreprinzător, el să fie primul care aplică soluţiile de
exploatare antierozională propuse de noi şi, prin rezultatele obţinute, să devină un model pentru
micii proprietari neasociaţi încă din jur.

Perimetrul Bălţaţi

Perimetrul Vutcani

Perimetrul Banca

Localizarea geografică a perimetrelor de studiu

Modelul numeric al reliefului din Podişul Bârladului şi din Podişul Central
Moldovenesc și cele trei perimetre de studiu
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Perimetrul Bălţaţi are o suprafaţă de 8.348 ha, din care microbazinul
hidrografic propriu-zis Bălţaţi are 2.452 ha. Microbazinul Bălţaţi are o
anumită caracteristică fiziografică în sensul că partea mediană a versantului
drept (vestic cu expoziţie estică) cuprinde terenuri agricole de cea mai bună
calitate şi, aproape în totalitate (cca. 648 ha), aceste terenuri sunt exploatate
comasat de către un întreprinzător privat care a fost de acord să colaboreze
benevol, în interesul reciproc, în cadrul proiectului. El va beneficia gratuit de
toată asistenţa şi expertiza cercetătorilor de la Perieni, iar noi ne vom putea
desfăşura activităţile de cercetare prevăzute.

Perimetrul Bălţaţi, jud. Vaslui. Cu culoare galbenă sunt terenurile agricole exploatate comasat de
către un întreprinzător particular, care colaborează benevol în cadrul proiectului
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Perimetrul Banca. În această zonă microbazinele hidrografice pe care
le-am avut în vedere sunt prea scurte, prea mici, datorită fragmentării
amintite, de aceea au fost luate în considerare două astfel de microbazine,
Banca şi Fedeşti, mai ales că exploatatorul care şi a dat acordul să
colaboreze în cadrul proiectului are terenurile grupate în două clastere, unul
în partea de vest, în zona satului Banca, iar al doilea în zone satelor
Ghermăneşti şi Fedeşti.
Din punct de vedere administrativ, perimetrul Banca se situează parţial
în comuna Banca şi parţial în comuna Viişoara, judeţul Vaslui.
Perimetrul Banca are o suprafaţă de 4986 ha, din care fermierul care
şi-a dat acordul să colaboreze în cadrul proiectului exploatează comasat
terenuri cu o suprafaţă de cca. 824 ha grupate în două clastere: 225 ha în
partea de vest şi 599 ha în partea de est.

Imagine din perimetrul Banca,
zona vestică. Culturile de rapiţă
din prim-plan aparţin
fermierului care colaborează în
cadrul proiectului

Imagine din perimetrul Banca,
zona estică. Culturile de rapiţă
din planul secund aparţin
fermierului care colaborează
în cadrul proiectului Culturile
de rapiţă din prim-plan aparţin
fermierului care colaborează
în cadrul proiectului

Perimetrul Banca, judeţul Vaslui. Încercuite cu culoarea galbenă sunt terenurile
exploatate comasat de către un întreprinzător privat care colaborează benevol în cadrul proiectului
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Perimetrul Vutcani, din bazinul hidrografic al râului Elan, este situat din punct
de vedere administrativ în zona comunei cu acelaşi nume. Perimetrul Vutcani
are o suprafaţă de 2815 ha, din care fermierul care şi-a dat acordul să
colaboreze în cadrul proiectului exploatează comasat terenuri cu o suprafaţă
de cca. 428 ha.
Perimetrul Vutcani mai prezintă şi un alt mare avantaj pentru proiectul de faţă
prin aceea că soţia investitorului privat (fermierul veritabil) este primarul
(primăriţa) comunei Vutcani şi în consecinţă ne aşteptăm ca unele activităţi din
categoria diseminării rezultatelor, cum ar fi de exemplu mobilizarea sau
atragerea micilor proprietari neasociaţi încă la acţiunile prevăzute în cadrul
proiectului să fie mult uşurate.

Perimetrul Vutcani, judeţul Vaslui. Încercuite cu culoarea galbenă sunt terenurile
exploatate comasat de către un întreprinzător privat care colaborează benevol în
cadrul proiectului
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Activitatea 1.2. (P1) Circuitul sedimentelor în două microbazine reprezentative din
Podişul Moldovei. Determinarea variabilelor de intrare în sistemul sedimentelor.
Rezultate / Documente de prezentare a rezultatelor: Raport de cercetare / 4 hărţi în
sistem GIS, bază de date privind 8 variabile de intrare în sistemul sedimentelor
Miscarea sedimentelor de la sursa spre efluenta este una dintre probleme cheie ale transformării
reliefului. Ritmul in care acest proces are loc se poate modifica dramatic, reprezentand semnalul unor
schimbari de amploare in domeniul degradării terenurilor. Pe lângă procesele de eroziune în
suprafaţă, ravenarea reprezintă unul dintre cele mai destructive procese de eroziune a terenurilor;
intr-o perioada scurta de timp, solul, dar si rocile neconsolidate din substrat, sunt indepartate de
scurgerea efemera, iar forma de relief rezultata este un canal cu maluri povarnite, adesea, cu un
abrupt în punctul de obârşie si numeroase praguri in talveg, cu adancimi mai mari de 2 m.
În cadrul acestui proiect, Partenerul 1 şi-a propus o cunoaştere mai aprofundată a modului cum are
lor redistribuirea sedimentelor la suprafaţa terenurilor în pantă din Podişul Moldovei prin intermediul
proceselor de ravenare. Rezultatele unei asemenea investigaţii poate conduce la alegerea celor mai
bune măsuri de control al fenomenului, de management al terenurilor cu mare potenţial de
degradare.
În mod concret, în această fază de lucru în cadrul temei de cercetare, Partenerul 1 are în vedere
următoarele aspecte:
1. O succintă caracterizare a state-of-art a problemei circuitului sedimentelor la nivelul bazinelor
hidrografice mici
2. Prezentarea zonei de studiu şi a metodelor de cercetare.
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Din această zonă au fost selectate două bazine hidrografice mici în care se
dezvoltă mai multe ravene. Acestea sunt localizate în zona Hârlau în bazinul
Gurguiata, afluent al Bahluiului. Cele doua microbazine a căror suprafaţă
este de 339, 7 ha (pentru p. Tiglăul) si 305,5 ha (pentru p. Coada Gâştii) vor
fi prezentate în detaliu în faza următoare a proiectului. Ele se înscriu în
unele dintre cele mai degradate zone ale Podisului Moldovei, fiind
reprezentative pentru scopul proiectului de faţă.
Hărţile morfometrice de bază pentru cele doua microbazine au fost realizate
utilizând platforma GIS, iar rezultatul este redat în figurile urmatoare:

Harta hipsometrică a microbazinului Tiglăul, afluent al Iazului Strâmb din
partea superioară a Bahluiului.

Harta geodeclivităţilor din microbazinul Ţiglăul, afluent al Iazului Strâmb din
partea superioară a Bahluiului.

Harta umbrii reliefului în a microbazinul Tiglăul, afluent al Iazului
Strâmb din partea superioară a Bahluiului.

Harta hipsometrică a
microbazinului Coada Gâştii,
afluent al Iazului Strâmb din
partea superioară a Bahluiului.

Harta geodeclivităţilor pentru
microbazinul Coada Gâştii,
afluent al Iazului Strâmb din
partea superioară a Bahluiului.

Harta umbririi reliefului în
microbazinul Coada Gâştii,
afluent al Iazului Strâmb din
partea superioară a Bahluiului.

Variabile morfometrice ca variabile de intrare in sistemul de sedimente
pentru două microbazine din zona Podişului Molodvei
Denumire microbazin

Variabila morfometrica

Ţiglăul

Perimetru, P, m

Coada Gâştii

8174,61

7637,95

339,72

305,47

Inălţimea maxima, Hmax, m

190

210

Înălţimea minima, Hmin, m

120

120

Altitudinea medie, Hmed = (Hmax+ Hmin)/2

155

165

70

90

7,2

10,2

Raport de relief (RR = Emax/Lb), m/km

38,6

35,19

Circularitatea bazinului, C = P/(2π radical din Sb)

1,25

1,23

0,5

0,5

2

2

9,53

10,28

2,8

3,37

Suprafaţa bazinului, Sb, ha

Energia maxima, Emax, m
Panta medie pe bazin, Ib, %

Integrala hipsometrică, IH, %
Ordinul reţelei hidrografice, Ω
Lungimea totalã a reţelei, Lt, km
Densitatea reţelei totale, Dt = Lt/A, km/km2
Rr = Emax (m) / Lungime bazin, Lb (km)
Panta medie

I b = 100 ⋅

∆H
S

∑l

i

IH = (Hmean – Hmin) / (Hmax – Hmin)
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Activitatea 1.3.(CP) Efectuarea de achiziţii echipamente
Rezultate / Documente de prezentare a rezultatelor: Documente achiziţii
Această primă fază a proiectului a fost foarte scurtă (34 de zile calendaristice, respectiv 24
de zile lucrătoare), suma alocată (150.350 Lei) fiind, totuşi, comparabilă cu sumele alocate
fazelor ulterioare (câte 187.500 Lei), care se suprapun pe durata câte unui an întreg, dar a fost
şi este foarte importantă pentru derularea ulterioară a proiectului din punct de vedere tehnic şi
ştiinţific. Având în vedere cuantumul relativ mic al salariilor personalului implicat în derularea
proiectului, am anticipat încă din faza de formulare a ofertei şi de contractare că suma alocată
nu va putea fi repartizată la mai multe categorii de cheltuieli, dar mai ales la manoperă. De
aceea, s-a prevăzut ca partea cea mai mare a fondurilor să fie utilizate pentru efectuarea unor
achiziţii de echipamente de cercetare.
În lista de echipamente care urmau să fie achiziţionate în această etapă au fost incluse o
staţie meteo automată şi anumite truse pentru prelevare probe de sol. În prezent există pe
piaţă o gamă foarte largă de staţii meteo automate, care îndeplinind aceleaşi funcţii de bază
(măsoară aceiaşi parametri de climă şi stochează şi transmit datele meteo înregistrate pe
diferite căi – GSM, radio, cablu, etc), totuşi pot varia ca preţ foarte mult (de la câteva sute de
euro până la peste 25.000 euro în cazul staţiilor meteo Vaisala cu care este dotat sistemul
naţional al ANM). Acest lucru este posibil datorită caracteristicilor tehnice foarte variate, a
preciziei senzorilor, calităţii materialelor folosite, fiabilităţii, etc., şi faptului că staţiile meteo sunt
personalizate în funcţie de cerinţele şi condiţiile locale.
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În privinţa truselor de prelevare a probelor de sol am avut în vedere unele truse de tipul
celor Eijkelkamp, din care mai există în dotarea CCDCES Perieni unele de foarte bună
calitate. Între timp acestea au evoluat şi au fost perfecţionate şi optimizate tot mai mult. Din
acest motiv, şi preţurile, în prezent, sunt pe măsură.
Numai că, prevederile noastre au fost oarecum date peste cap, deoarece procedurile
pentru semnarea contractului s-au prelungit foarte mult, aşa încât, în final, obiectivele
acestei prime faze au trebuit să fie realizate în doar cca. 24 de zile lucrătoare. De
asemenea, după cum se cunoaşte, conform legislaţiei actuale din domeniul achiziţiilor
publice, procedurile de achiziţii în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) durează
relativ mult, cel puţin comparativ cu perioada de timp rămasă pentru derularea activităţilor
acestei faze. Chiar dacă sumele împărţite la fiecare din cele două echipamente (categorii
de echipamente) nu depăşeau fiecare pragul de 30.000 Euro (fără TVA), conform Art. 124
din OUG 34/2006 cu privire la achiziţiile publice, până la care se pot efectua achiziţii
directe, totuşi, aceste echipamente nefiind standardizate sau, în orice caz, neintroduse în
cataloage în SEAP, chiar şi achiziţia directă a lor depăşea cu mult timpul avut la dispoziţie.
În concluzie, nu s-au putut efectua achiziţiile prevăzute în valoare de 125.000 Lei.
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Rezultate, stadiul realizării obiectivului şi propuneri pentru continuarea
proiectului:
Această primă fază a proiectului a fost foarte scurtă (34 de zile calendaristice,
respectiv 24 de zile lucrătoare), suma alocată (150.350 Lei) fiind, totuşi, comparabilă
cu sumele alocate fazelor ulterioare (câte 187.500 Lei), care se suprapun pe durata
câte unui an întreg.
Deşi gradul de realizare a cheltuielilor a fost foarte scăzut (25.350 Lei din
150.350 Lei, adică cca. 17%), totuşi obiectivele tehnico-ştiinţifice ale fazei au
fost îndeplinite în proporţie de 100%, atât de către conducătorul de proiect cât şi
de către partener.
Neefectuarea achiziţiilor de echipamente prevăzute nu va afecta în niciun fel
derularea ulterioară a proiectului, deoarece la C.C.D.C.E.S. Perieni (Conducătorul de
proiect) există de mai mulţi ani în dotare echipamente similare (de exemplu o staţie
meteo automată Davis Instruments încă din anul 2004 şi mai multe truse diferite de
prelevare probe sol şi de efectuare a unor teste in situ – penetrometre, penetrografe,
aparate de forfecare cu palete, etc. – toate Eijkelkamp – Olanda, de foarte bună
calitate, fabricate din materiale fiabile, din anul 1986 şi din 1993). În prima fază a
proiectului de faţă urma să facem o actualizare a acestor echipamente.
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CONCLUZII
 Au fost identificate pe teren mai multe micro bazine hidrografice, care
se vor constitui în trei perimetre de studiu şi care îndeplinesc cu brio
toate criteriile de selecţie pe care le-am avut în vedere, creîndu-se
premisele desfăşurării în cele mai bune condiţiuni a activităţilor
prevăzute în etapele următoare ale proiectului, în care se vor propune
soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă
durabilă, în beneficiul micilor şi marilor proprietari de terenuri agricole
(fermierilor) din zonele respective.
 A fost studiat circuitul sedimentelor în două microbazine
reprezentative din Podişul Moldovei şi s-au determinat variabilele de
intrare în sistemul sedimentelor, fapte ce au o importanţă deosebită
pentru înţelegerea proceselor geomorfologice actuale (inclusiv cele de
degradare a terenurilor prin eroziune în suprafaţă sau în adâncime –
ravene – şi prin alunecări de teren) şi care contribuie şi vor contribui în
măsură decisivă la realizarea obiectivului comun al proiectului.

