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➢Realizarea unui sistem informaţional geografic cu date din bazinul 
Tomești privind relieful (condițiile fizico-geografice), reţeaua 
hidrografică şi vegetaţia, categoriile de folosință a terenului și modul 
actual de exploatare a terenurilor agricole.

➢ Studierea ravenelor şi alunecărilor de teren din bazinul Tomești şi 
întocmirea hărților tematice aferente.

➢ Furnizarea unor soluţii de amenajare antierozională a terenurilor 
agricole din b. h. Tomești, pe baza tuturor acestor informații.

OBIECTIVE / ACTIVITĂȚI



❖Sistem Informațional Geografic al bazinului Tomești, compus
din hărți tematice (modelul numeric al terenului, retea
hidrografică, forme de degradare a terenului - ravene,
alunecări de teren, litologie, acoperire cu vegetaţie – pășuni,
păduri, plantaţii, modul de utilizare a terenului), parametri
morfometrici ai ravenelor și alunecărilor.

❖Soluţii de amenajare antierozională a terenurilor agricole din b.
h. Tomești, pe baza tuturor informațiilor obținute.

REZULTATE SCONTATE / OBȚINUTE



Din punct de vedere administrativ-teritorial, 
bazinul hidrografic Tomești este localizat, în 

diferite proporții, pe teritoriul a două 
comune: Pogana și Iana, din jumătatea 

sudică a judeţului Vaslui. Per total, 
perimetrul Tomești cuprinde un teritoriu cu o 

suprafață de 2.126,7 hectare.

Coordonatele geografice ale perimetrului se 
înscriu între paralelele de 46o25’05,24” și 

46o19’22,96” lat. N și meridianele de 
27o35’54,85” și 27o33’53,88” long. E. 



Metodologia de lucru folosită a fost aceea a sistemelor informaționale
geografice, a bazelor de date tridimensionale în care fiecare pixel al
fiecărei hărți digitale – layer - are în spate (metadata) toate informațiile
necesare (relief, sol, climă, etc.). Interfața fizică a fost programul GIS
ArcGIS 9.3.1, ESRI (Environmental Systems Research Institute), licență
ArcEditor cu extensiile Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical
Analyst. Practic, toate hărțile și planurile disponibile au fost scanate,
georeferențiate, inițial în sistemul utilizat pe teritoriul României, Stereo
’70 Dealul Piscului. Toate acestea au fost actualizate, acolo unde a fost
cazul, prin măsurători de precizie și mare productivitate efectuate cu
ajutorul echipamentului GPS profesional Thales Z-Max.Net, iar apoi s-au
adăugat informațiile obținute în deplasările pe teren de la primăriile
comunelor din perimetru, dar mai ales de la fermierii din zonă.



Geologia/Stratigrafia

Arealul studiat aparţine în totalitate unităţii geo-

stratigrafice denumită ”Depresiunea medio-jurasică

a Bârladului”, datorită caracterului său tectonic de 

graben în cadrul unităţii geostructurale a Platformei

Moldoveneşti, aceasta fiind cea mai veche unitate

de platformă de pe teritoriul ţării noastre, care 

datează din Proterozoicul mediu şi reprezintă, de 

fapt, terminaţia sud-vestică a Platformei Est 

Europene (Ionesi L., 1989, 1994).

Conform hărţii geologice, scara 1:200.000 întocmită

de Institutul Geologic al României şi notei explicative 

la foaia Bârlad, în perimetrul studiat, din stiva de 

depozite sedimentare de vârste diferite care au stat 

la baza formării reliefului şi formează substratul pe 

care au loc procesele geomorfologice actuale, 

eroziunea a scos la zi depozitele atribuite în bloc 
Kersonian-Meoțianului (Sarmaţian superior - Pliocen

inferior) datorită caracterului neconcludent al 

conţinutului paleontologic. La acestea se adaugă la 

suprafaţă formaţiuni recente, cuaternare, de vârstă

Pleistocen şi Holocen.



O etapă foarte importantă în modelarea spațială a proceselor
de degradare a terenului, în cadrul sistemului informațional
geografic, a constat în realizarea modelul numeric al terenului,
obținut prin scanarea, importarea, georeferenţierea şi digitizarea

curbelor de nivel din planurile topografice ANCPI la scara 1:5.000.
Digitizarea s-a realizat manual cu programul ArcGIS Editor. Pe 

parcursul acestei operațiuni, fiecărei curbe de nivel i s-a atribuit o 
valoare altitudinală, rezultând un strat vectorial, utilizat în 
realizarea propriu-zisă a modelului numeric al terenului prin 
operațiunea de interpolare TIN (Triangulated Irregular Network), 
care considerăm că reproduce în modul cel mai fidel formele de 
relief, deoarece utilizează exclusiv punctele de cotă digitizate, fără 
a rotunji sau înfrumuseța în niciun fel datele introduse.

Pe baza modelului numeric al terenului au fost obținute o 
serie date importante despre relief, precum și unele hărţi 
tematice care au fost folosite ulterior la realizarea unor hărți 
utile în analiza multifactorială a proceselor de degradare și în 
întocmirea planurilor de organizare antierozională și în 
stabilirea soluțiilor de exploatare agricolă durabilă a terenurilor.



Dintre hărțile tematice menționate, de departe cea mai
importantă este cea a pantelor (geodeclivităților), deoarece pe
baza ei se întocmește harta hazardului și se face zonarea

riscului la alunecare.
Chiar și la o simplă examinare se poate observa că modelul

numeric al terenului, cu această rezoluție destul de mare,
obținut prin interpolarea prin metoda TIN, recreează/reflectă
într-un mod foarte fidel relieful terenului dezgolit de vegetație și
orice lucrări umane, permițând foarte ușor și clar delimitarea
formelor de degradare a terenului (eroziune în adâncime și

alunecări de teren).
Harta pantelor, nu numai că evidențiază și mai mult acele

forme de eroziune în adâncime și de deplasare în masă, dar
constituie și o formă extrem de utilă de cuantificare a mai
multor indici geomorfologici care pot fi utilizați în analizarea

hazardului și riscului la alunecare.



O altă etapă deosebit de importantă în realizarea Sistemului
Informațional Geografic a fost întocmirea hărții cadastrale în format
digital, care ilustrează categoriile de folosință a terenului din
perimetrul studiat.

Pentru aceasta au fost achiziționate de la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară (OCPI) Vaslui hărțile cadastrale, la scara
1:10.000, aferente zonelor din cele două comune, cele mai recente
(1982-1983). Acestea au inclus foile “Iana” și “Pogana”. Deși la prima
vedere hărțile respective par a fi prea vechi, ele s-au dovedit a fi
deosebit de interesante și importante pentru atingerea obiectivelor
din cadrul proiectului prin faptul că reflectă situația reală dinainte
de 1989, adică din perioada care poate fi considerată a fi de
referință, deoarece se ajunsese la nivelul maxim de amenajare
antierozională a terenurilor agricole, la o cifră de aproape două
milioane de hectare amenajate antierozional.

Au fost extrase diferite elemente de comparație pentru care
hărțile cadastrale avute ca bază pot fi considerate de referință, cum
ar fi:
- benzile înierbate;
- situația viilor și livezilor din acea perioadă;
- situația pădurilor și a pășunilor;
- situația terenurilor degradate prin eroziune în adâncime
(ravene) și/sau alunecări de teren, care pe hărțile cadastrale apar ca
terenuri neproductive.



Nr. crt. Categoria de folosință Aria (ha) Aria (%)

1 Arabil 923,61 43,43

2 Benzi înierbate 0,30 0,01

3 Construcții 3,14 0,15

4 Drum comunal 6,46 0,30

5 Drum exploatare 17,25 0,81

6 Fîneață 3,11 0,15

7 Eleșteu 5,61 0,26

8 Intravilan 63,99 3,01

9 Livezi 29,26 1,38

10 Mlaștină 1,16 0,05

11 Ravene 15,33 0,72

12 Pădure 780,35 36,69

13 Pădure tânără 9,28 0,44

14 Pășune 252,64 11,88

15 Tufăriș 5,39 0,25

16 Vie hibridă 9,92 0,47

TOTAL 2.126,80 100,00

Categoriile de folosință a terenului din b. h. Tomești, conform 
hărților cadastrale OCPI Vaslui din anii 1982-1983.



Hărți ale ravenelor și alunecărilor de teren la scara 1:5.000 
din b. h. Tomești în anul 2021.



Nr. 

ravene
Aria 

(ha)

Lungimea* 

(m)

Lăţimea** 

medie/ravenă 

(m)

Adâncimea** 

medie/ravenă 

(m)

Raport 

lăţime/ 

adâncime

Volum 

(m3)

MIN 0,04 86,86 1,89 1,16 1,63 95,22

MAX 12,27 3.115,23 143,32 9,14 15,68 134.535,88

MEDIA 1,75 552,87 9,45*** 5,15 1,83 13.453,40

TOTAL 41 71,71 22.667,78 551.589,41

3% din suprafața b. h. Tomești.

Centralizatorul datelor despre ravenele din perimetrul Tomești în anul 2021

*Lungimea totală a canalelor - în cazul ravenelor arborescente, lungimea însumată a tuturor 
afluenților. 

**În sens militar/topografic.  
***Media ponderată. 

Categoria Număr
Aria totală 

(ha)

(%) din total 

perimetru

Aria 

minimă 

(ha)

Aria 

maximă 

(ha)

Aria medie 

(ha)

Alunecări active 13 95,74 4,5 0,48 40,7 7,36

Alunecări semistabile 19 244,69 12 0,38 81,13 12,88

32 340,43 17%

Centralizatorul datelor despre alunecările de teren din perimetrul Tomești în 
anul 2021



Vedere parțială a zonei sudice a alunecării de deasupra satului Tomești în anul 2021.



O situație în care s-ar impune executarea/refacerea unor lucrări antierozionale.



O altă situație în care s-ar impune executarea/refacerea unor lucrări antierozionale.



Planul parcelar propriu întocmit în anul 2021 prin 
digitizarea parcelelor aparent cultivate cu aceeaşi 
cultură, pe ortofotoplanuri în scara 1:5.000, validat 
prin discuţiile cu fermierii şi autorităţile locale 
(primării) în timpul vizitelor pe teren ilustrează 
într-o anumită măsură structura de proprietate 
actuală asupra terenurilor agricole, dar mai ales 
modul în care sunt lucrate terenurile agricole.



Rămășițele lucrărilor de amenajare antierozională dinainte de aplicarea Legii 18/1991.



Categoria de folosinţă / 

lucrarea

Existent pe 

planuri 

cadastrale 

ANCPI, 1982 

(m sau ha)

Existent în anul 

2021 

(m sau ha)

Proiectate 

(m sau ha)

Benzi înierbate 1.114 m 16.321 m -

Păduri 789,63 ha 791,27 ha 97,82 ha*

Perdele forestiere - - 12.272 m

Păşuni 252,64 ha 281,90 ha -

Drumuri exploatare (de

pământ)

36.999 m 57.124 m 1.677 m**

* Împăduririle sunt propuse a se executa pe pășuni degradate.
** Drumuri propuse pentru a fi retrasate în serpentine.

Categorii de folosinţă şi lucrări antierozionale 
existente şi propuse a fi executate



Categoriile de lucrări antierozionale propuse (proiectate) aparţin la două
grupe:

a) lucrări structurale, de mai mare amploare, mai costisitoare, care
necesită intervenţia Statului sau a unor instituţii economico-financiare private,
cum ar fi lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de modelare, de
amenajare a versanţilor cu alunecări de teren, lucrările de stabilizarea
torenţilor, ravenelor, etc., împăduririle şi chiar şi plantarea perdelelor de
protecţie forestiere;

b) lucrări de mai mică amploare, mai puţin costisitoare, care sunt la 
îndemâna fermierilor (administratorilor societăţilor comerciale cu profil 
agricol), cum ar fi: corectarea/modelarea torenţilor, a şiroirilor, ogaşelor, 
stabilizarea prin diverse tehnici a malurilor şi fundurilor ravenelor, trasarea (cu 
ajutorul unor specialişti ca aceia de la SCDCES “MM” Perieni) benzilor 
înierbate care să separe culturile în fâşii, stabilirea debuşeelor înierbate pe 
firul văilor sau ogaşelor, corectarea unor trasee de drumuri de exploatare 
agricolă, ş.a.m.d.



Soluții propuse cu privire la împăduriri și 
plantarea de perdele forestiere de protecție.

Soluții propuse cu privire la retrasarea unor 
drumuri de exploatare tehnologică.

Soluții propuse cu privire la sistemul de 
cultură în fâșii și benzi înierbate.



Rezultatele obținute în cadrul proiectului și soluțiile de amenajare
antierozională și dezvoltare durabilă au fost prezentate autorităților locale
(consilii locale, primării) din cele două comune pe raza cărora s-au desfășurat
cercetările cu sugestia de a afișa pe site-urile instituțiilor respective rezumatul
raportului de cercetare. De asemenea, s-au prezentat obiectivele proiectului,
dar, mai ales, s-au prezentat posibilităţile noastre de a-i sprijini gratuit în
implementarea imediată (în timp util) a unor soluţii de amenajare antierozională
(de exemplu trasarea unor fâşii, benzi înierbate, debuşee, etc. cu ajutorul

echipamentului GPS profesional).
De asemenea, obiectivele proiectului, rezultatele obținute și soluțiile

stabilite, au fost prezentate în cadrul unei întâlniri de lucru cu un grup de cadre
didactice și studenți de la Universitatea Sapienția, Târgu-Mureș, la SCDCES

“MM” Perieni, în data de 17.07.2021.
Informații despre desfășurarea proiectului se găsesc și se actualizează

periodic pe site-ul stațiunii (http://www.cesperieni.ro/cercetare/ ).

Diseminarea rezultatelor

http://www.cesperieni.ro/cercetare/

