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H I D R O L O G I E

Gradientul indicelui de stare al lucrărilor 
hidrotehnice transversale utilizate în 

amenajarea albiilor torențiale, indus de 
unele avarii ale lucrării propriu-zise

Alin Lucian Mihalache1,2, Ioan Clinciu2, Șerban O. Davidescu1, Nicu Constantin Tudose1, Cezar Ungurean1, 
Mirabela Marin1, Adriana A. Davidescu1, Oana N. Tudose1
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1. SCDEP Brașov, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în 
Silvicultură (INCDS) “Marin Drăcea”
2. Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, 
Universitatea Transilvania din Brașov

1. Introducere
Bazinele hidrografice torențiale, localizate de cele mai 
multe ori la altitudini mari, sunt predispuse la procese 
erozionale (de suprafață și de adâncime), care generează 
un transport intens de aluviuni. Cauzate în principal 
de viiturile torențiale, fie în urma unor precipitații 
abundente fie în urma topirii bruște a zăpezilor, aceste 
fenomene sunt favorizate de unele dintre caracteristicile 
morfologice, fitoedafice și hidrologice ale bazinului.
Impactul viiturilor torențiale variază însă în limite 
destul de largi, atât din perspectiva debitului de vârf 
cât și din punctul de vedere al variației debitului în 
timp (Kuhnand Yair 2004, Kasanin-Grubinand Bryan 
2007, Haidu et al. 2017). Pentru a reduce acest impact, 
în bazinele hidrografice torențiale se recurge la 
protecția solului prin lucrări de împăduriri (Munteanu 
1975, Snelderand Bryan 1995), soluție care, de cele 
mai multe ori,deși absolut necesară, nu este suficientă 
(Gaspar et al. 1972, Üblagger 1972, Bombino et al. 2008, 
Mazzorana et al. 2010, Pintilie et al. 2014, Ramos-Diez 
et al. 2016,Mongil-Mansoet al. 2016, Cantón et al. 2018). 
De aceea, se procedează la punerea în operă a lucrărilor 
hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale, menite 
să atenueze și să reziste stresului creat de undele de 
viitură cu forțe de ordinul zecilor/ sutelor de kN (Marchi 
et al. 2019, Nagl and Hübl 2020, Nagl et al. 2021, Nagl 
et al. 2022) și să rețină aluviunile grosiere. Folosind 
tehnologia contemporană (Bilașco et al. 2021), prin 
deducerea impactului dat de morfometria bazinului și 
influențele datorate de schimbările climatice asupra 
scurgerilor torențiale (Hanus et al. 2021) se poate ajunge 

la cele mai viabile soluții pentru protejarea obiectivelor 
din aval: lacuri de acumulare, căi de comunicație, 
așezări omenești etc. (Munteanu 1975, Suda & Huebl 
2007, Davidescu 2013, Aigner et al. 2021, Dragović et 
al. 2022), obiective ce pot fi puse în pericol și în urma 
ruperii anumitor lucrări din sistem (Grahramani et al. 
2020).
Din cele aproximativ 18000 de astfel de structuri 
realizate pînă în prezent în România, un număr de circa 
16000 sunt lucrări hidrotehnice transversale (Adorjani et 
al. 2008).
Încă de la punerea lor în operă, aceste lucrări se 
confruntă cu diferiți factori de stres, cel mai adesea 
induși de mediul ambiant, unii având acțiune lentă 
dar îndelungată, iar alții având o acțiune intensă într-o 
scurtă perioadă de timp. De aici rezultă necesitatea 
urmăririi sistematice și permanente a lucrărilor.
În general vorbind, urmărirea lucrărilor îmbracă două 
forme și anume (Gaspar 1984): urmărirea curentă care 
vizează toate lucrările executate, până la un anumit 
moment dat, și urmărirea specială, care vizează numai 
lucrările aparținând unor tipuri noi, care reclamă 
verificarea prealabilă a comportării lor, în diferite condiții 
de teren și torențialitate, atunci când în proiectare sunt 
admise ipoteze de calcul bazate pe risc și incertitudine 
(Munteanu 1975, Gaspar et. al 1972, Mazzorana et al. 2008, 
Von Maravic 2010). Dintre astfel de ipoteze se pot aminti 
spre exemplu, cele care, în țara noastră, au stat la baza 
admiterii eforturilor de întindere pe paramentul amonte 
al barajelor (Munteanu and Apostol 1959) sau cele care 
au justificat, din punct de vedere teoretic, introducerea 
în practică a barajelor experimentale subdimensionate 
(Munteanu 1976).
În ceea ce privește urmărirea curentă a lucrărilor, 
concepțiile au evoluat de-a lungul timpului în strânsă 
legătură cu progresul științific în materie, dar și cu 
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progresul înregistrat în activitatea de inventariere a 
lucrărilor (abht.ro). Astfel, de la simpla vizualizare 
pe teren a lucrărilor și de consemnare în termeni 
pur descriptivi a consecințelor produse de viiturile 
torențiale asupra lucrărilor (Oprea et al. 1984, Lazăr 
& Gaspar 1994, Tomoioagă 1999) s-a trecut la o analiză 
aprofundată a frecvenței și intensității evenimentelor 
comportamentale urmărite pe părți componente de 
lucrare (Clinciu et al. 2005, Lupașcu 2009, Davidescu 
2013, Clinciu et al. 2015, Tudose et al. 2015), pentru 
ca, într-un final, atenția să fie focalizată asupra 
introducerii tuturor evenimentelor comportamentale 
într-un parametru unic de evaluare a stării fizice a 
lucrărilor hidrotehnice transversale, denumit indice de 
stare (Clinciu 2011a-b, Davidescu et al. 2012, Tudose et 
al. 2015).
Prin intermediul acestui indice, starea fizică a lucrărilor 
poate fi corelată atât cu diferiți factori independenți 
(suprafața bazinului, panta versanților, panta albiei 
etc.), cât și cu elemente dependente de lucrare (înălțime, 
vârstă, tipul lucrării, materialul de construcție etc.) 
(Clinciu et al. 2015, Davidescu 2013, Dell’Agnese et 
al. 2013, Teșileanu 2015). Dar cum indicele de stare 
nu reflectă decât starea unei lucrări la un moment 
dat, nu și felul în care această stare evoluează într-un 
anumit interval de timp, mai recent a fost definit un 
nou instrument de analiză, cu denumirea de gradientul 
indicelui de stare (Mihalache et al. 2020). Redând variația 
stării fizice a lucrărilor hidrotehnice transversale în 
decursul unui an de funcționare, acest gradient îl poate 
orienta pe decident în previzionarea și prioritizarea 
intervențiilor care sunt necesare pentru asigurarea 
mentenanței lucrărilor, în strânsă corelație cu evoluția 
evenimentelor comportamentale și implicit a stării 
fizice a lucrărilor.
Scopul articolului de față este de a exemplifica acestă 
abordare, pornind de la gradientul indicelui de 
stare determinat și interpretat, pentru un număr de 
cinci dintre cele mai frecvent întâlnite evenimente 
comportamentale.

2. Metoda de cercetare și localizarea 
cercetărilor
Conceput ca o dezvoltare a cercetărilor anterioare 
axate pe starea fizică a lucrărilor transversale și analiza 
comportării în timp a lucrărilor de amenajare a albiilor 
torențiale (Davidescu et al. 2012, Davidescu 2013, Clinciu 
et al. 2015, Tudose et al. 2015, Mihalache et al. 2020), 
studiul de față se sprijină pe datele acumulate până în 
anul 2020 în inventarul abht.ro, cu mențiunea că din 
cele 5200 de lucrări hidrotehnice transversale cuprinse 
în acest inventar, un număr de 285 au fost reinventariate 
în perioada 2016-2020 (Tab. 1). Acestea din urmă sunt 
localizate în raza a 14 bazine hidrografice torențiale și 
a unui perimetru de ameliorare, totalizând împreună 
49 de cursuri de apă din cuprinsul a opt mari bazine 
hidrografice ale României (Fig. 1).

1 Redă degradarea stării fizice a lucrării hidrotehnice transversale în decursul unui an de funcționare

Fig. 1. Locul cercetărilor 
The study area

Sub raportul frecvenței de apariție a avariilor la o 
singură lucrare, numărul de lucrări reinventariate 
(n) corespunde unei probabilități de acoperire de 
aproximativ 90%, acest număr fiind determinat pe baza 
relației (Giurgiu 1972):

unde:
N este numărul de unități din populație;

- coeficientul de variație specific fenomenului;
 - eroarea limită admisă (adoptată de cercetător);

u – abaterea normată corespunzătoare probabilității de 
acoperire adoptate (u = 1,96).
Facem precizarea că, pentru termenul s% s-a utilizat 
valoarea de 94%, obținută din analiza datelor centralizate 
în baza de date abht.ro, această valoare fiind mai mare 
decât cea stabilită pentru prima dată pentru populația 
de lucrări de la Valea Tărlungului (Clinciu et al. 2005).
Calculul valorilor gradientului indicelui de stare a 
avut la bază valorile indicelui de stare al lucrărilor 
hidrotehnice transversale – care redă efectul combinat al 
evenimentelor comportamentale survenite în perioada 
de exploatare (Davidescu et al. 2012, Tudose et al. 2015). 
Notat mai departe cu Gs, gradientul este obținut prin 
diferența indicelui de stare, aferent fiecărei inventarieri, 
raportat la numărul de ani dintre inventarieri (Ec. 1).

Gs = (Ec. 1)
unde:
Gs - gradientul indicelui de stare1;

 - indicele de stare obținut la al doilea inventar;
 - indicele de stare obținut la primul inventar;

N – durata de timp dintre inventarieri (ani).
În tabelul 1 sunt menționate bazinele hidrografice în care sunt 
localizate lucrările hidrotehnice transversale reinventariate, 
precum și unele specificații referitoare la numărul de lucrări 
și perioada dintre inventarierile succesive.
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Tab. 1. Specificații privind lucrările reinventariate

Marele
bazin
hidro-
grafic

Bazinul hidrografic
torențial /
Perimetrul

de ameliorare

A1 A2 P
(ani) NrL

Tisa Pârâul Repedea 2011 2017 6 29

Someș Perimetrul Rebra Mare 2009 2017 8 7

Crișuri Valea Crăiasa 2009 2017 8 51

Banat Valea Beiului 2011 2017 6 20

Jiu
Valea Sohodol Runcu 2011 2016 5 17

Valea Cetății 2009 2016 7 11

Olt

Pârâul Adânca de Jos 2009 2017 8 12

Pârâul Tigăile 2009 2019 10 47

Pârâul Vidaș 2009 2020 11 5

Pârâul Zimbru 2009 2020 11 17

Pârâul Tesla 2009 2019 10 13

Valea Dracului 2009 2019 10 20

Ialomița Valea Vârdaleș 2011 2017 6 19

Dunăre Valea Jidoștița 2011 2017 6 17

A1: Anul primei inventarieri; A2: Anul celei de-a doua inventarieri P: Perioada 
între inventarieri; NrL: Numărul de lucrări

Determinarea intensității avariilor precum și calculul 
indicelui de stare (Ec. 2) pentru fiecare lucrare 
hidrotehnică transversală s-a făcut prin respectarea 
metodologiei aplicată în studiile cele mai recente 
(Davidescu et al. 2012, Davidescu 2013, Clinciu et al. 2015, 
Tudose et al. 2015), cu mențiunea că în decursul timpului, 
această metodologie a cunoscut numeroase adăugiri, 
adaptări și completări (Clinciu et al. 2005, Lupașcu 2009, 
Davidescu et al. 2012, Davidescu 2013, Clinciu et al. 2015, 
Tudose et al. 2015, Mihalache et al. 2020). Relația care 
exprimă starea lucrărilor printr-un indice unic este 
(Clinciu 2011b, Davidescu et al. 2012, Tudose et al. 2015):

YS = 100 – 
(Ec.2)

în care:
YA reprezintă indicele de avariere;

 – Valoarea maximă teoretică a indicelui de avariere 
(31,321 pentru lucrările transversale cu radier; 46,391 
pentru lucrările transversale fără radier).

3. Rezultate și discuții
Decastrarea lucrării propriu-zise
Decastrarea reprezintă pierderea legăturii dintre aripa 
lucrării transversale și malul în care aceasta își are 
suprafața de sprijin. Este cauzată, în general, de apariția 
unor fenomene de mal (subspălări, surpări de maluri, 
alunecări de teren etc.), prin care are loc spălarea sau 
dislocarea malului în care lucrarea este încastrată 
(Davidescu 2013). Evenimentul poate deveni critic atunci 
când avaria depășește pragul deversorului; din acest 

moment stabilitatea și funcționalitatea lucrării sunt 
puse în pericol iminent de anulare (Fig. 2).
După prima inventariere, un număr de 24 de lucrări (8%) 
au fost identificate cu acest eveniment comportamental, 
decastrarea fiind mai des întâlnită la lucrările fără radier 
(12%). Intensitatea medie a avariei (0,655 pentru toate 
lucrările) a înregistrat o diminuare de circa 6% între cele 
două inventarieri.
În cazul lucrărilor fără radier, care sunt mai predispuse 
la acest eveniment comportamental, avaria a înregistrat 
o intensitate medie de 0,885 (cu 52% mai mare față de 
lucrările cu radier). Drept urmare, valoarea medie a 
gradientului pentru lucrările cu radier, de -0,546 unități/an, este 
de 2,2 ori mai mică decât valoarea medie a gradientului 
pentru lucrările fără radier (-0,248 unități/an).
La al doilea inventar, decastrarea a fost întâlnită la 63 de 
lucrări (22%), din care 41 cu radier. Intensitatea medie 
a avariei este de peste două ori mai mare la lucrările 
fără radier (0,564 față de 0,263), în timp ce gradientul 
indicelui de stare (Tab. 2) înregistrează o diferență de 
36% între cele două categorii de lucrări (-1,882 la lucrările 
fără radier, respectiv -1,378 la cele cu radier).

Fig. 2. Lucrarea 90 B 1.0 – Valea Beiului (Foto: Mihalache 2017) 
Structure 90 B 1.0 – Beiului Valley

Spre exemplu, datele din prima rubrică se interpretează 
în felul următor: la prima inventariere, pentru cele 24 
de lucrări identificate cu decastrări (8%), intensitatea 
avariei a fost de 0,655 iar indicele de stare a fost de 
69,34; pentru aceleași lucrări, la inventarul al doilea a 
fost găsită o intensitate a avariei de 0,616 și un indice de 
stare de 66,27, ceea ce înseamnă o reducere de -0,040 și 
respectiv de -3,07; așadar pentru perioada dintre cele 
două inventarieri, a rezultat un gradient al indicelui de 
stare de -0,397 unități/an.
Un total de 41 de piese (14%) sunt lucrări nou afectate 
de decastrare, dintre care 71% sunt lucrări cu radier. 
Intensitatea avariei este cu 57% mai mare la lucrările 
fără radier (0,276), comparativ cu cele prevăzute cu 
radier (0,176). Lucrările fără radier înregistrează cu 
precădere atât intensitățile maxime ale avariei cât și 
valori mai nefavorabile ale indicelui mediu de stare sau 
ale gradientului mediu al indicelui de stare. Într-adevăr, 
pentru intensitatea maximă au fost obținute valori cu 
72% mai mari în cazul lucrărilor fără radier, iar raportat 
la aceleași lucrări, valorile indicelui de stare sunt cu 13% 
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mai mici, respectiv cu 53% mai mici pentru gradientul 
mediu al indicelui de stare (Tab. 2).
S-au semnalat și două cazuri de estompare a decastrării: 
la lucrarea 10 M 1,0 – Valea Vârdaleș și la lucrarea 13 B 
0 – Pârâul Tesla. Intensitatea avariei (0,4 respectiv 0,33) s-a 
diminuat în urma apariției unor fenomene de mal, respectiv 
în urma execuției unor lucrări de întreținere a drumului auto 
forestier. În aceste două cazuri, gradientul mediu al indicelui 
de stare a înregistrat o “îmbunătățire” de 1,355 unități/an.
Pentru cele 53 de lucrări la care starea fizică s-a înrăutățit, 

2 Lucrări la care avaria a fost identificată doar la a doua inventariere
3 Lucrări la care evenimentul comportamental s-a estompat între cele două inventarieri

gradientul mediu al indicelui de stare a înregistrat o 
valoare de -1,87 unități/an (Fig. 3), în timp ce pentru 
lucrările care au înregistrat o îmbunătățire a stării fizice 
(8 lucrări), valoarea gradientului este de +0,16 unități/an.
Pentru o parte din lucrările depistate cu decastrări la 
prima inventariere, în urma celui de-al doilea inventar a 
fost constatată apariția unor noi avarii, precum: afuiere 
(3 lucrări); fisurare (6 lucrări); desprindere în zona 
deversată (4 lucrări); desprindere în zona nedeversată (3 
lucrări); eroziune lucrare (6 piese).

Tab. 2. Specificații asupra lucrărilor afectate de decastrări

Specificații

Lucrări afectate Intensitate avarie Indice de stare Ys Gradient 
indice de 

stare
Gs

Număr lucrări % Inventar 1 Inventar 2 Majorare/
Reducere Inventar 1 Inventar 2 Majorare/ 

Reducere

Inventar 1

Total 24 8 0,655 0,616 - 0,040 69,34 66,27 - 3,07 - 0,397

Cu radier 12 6 0,426 0,473 0,048 73,21 68,89 - 4,32 - 0,546

Fără radier 12 12 0,885 0,758 - 0,127 65,47 63,64 - 1,83 - 0,248

Inventar 2

Total 63 22 0,238 0,368 0,130 80,93 68,38 - 12,55 - 1,554

Cu radier 41 22 0,125 0,263 0,139 84,12 71,93 - 12,19 - 1,378

Fără radier 22 22 0,450 0,564 0,115 74,99 61,76 - 13,23 - 1,882

Lucrări noi 
afectate2

Total 41 14 0,000 0,205 0,205 87,46 70,33 - 17,13 - 2,089

Cu radier 29 16 0,000 0,176 0,176 88,63 73,18 - 15,45 - 1,722

Fără radier 12 12 0,000 0,276 0,276 84,69 63,43 - 24,26 - 2,977

Avarie 
dispărută3 Fără radier 2 2 0,365 0,000 - 0,365 75,73 83,05 7,32 1,355

Notă: Coloana „Specificații” face referire la inventarul și populația la care s-a făcut raportarea; Rândul aferent categoriei “Total” face 
referire la toate lucrările cu avarii, raportate la inventarul luat în considerare; Coloanele referitoare la”Inventar 1” și ”Inventar 2” 

aferente fiecărui parametru analizat evidențiază variațiile în decursul timpului strict pentru lucrările evidențiate în “lucrări afectate”.

 
Fig. 3. Gradientul indicelui de stare în funcție de intensitatea 

decastrării 
Relation between state index gradient and unembedding intensity

Afuierea lucrării propriu-zise
Afuierea (sau subminarea) este avaria localizată în 
imediata vecinătate (aval) a lucrării și apare în urma 
acțiunii erozive a lamei deversante (Davidescu 2013). Este 
întâlnită în special la lucrările care nu prezintă lucrări 
anexe în bieful aval (radier etc.). În cazul lucrărilor cu 
radier, gradul de protecție crește în raport cu înălțimea 
utilă a lucrării transversale. Zona afuiată poate avea 

diferite forme și dimensiuni, de la forma incipientă, 
care constă în spălarea superficială a patului albiei, în 
zona de bătaie a lamei deversante se poate ajunge până 
la dezgolirea întregii tălpi a fundației (Davidescu 2013). 
Astfel se poate produce „plutirea” lucrării (Fig. 4), urmată 
sau nu de ruperea și scoaterea din uz a acesteia (Comiti 
et al. 2004, Davidescu 2013).

Fig. 4. Lucrarea 23 B 0 – Pârâul Nanului –B.H. Tigăi  
(Mihalache 2019) 

Stucture 23 B 0 – Nanului Creek
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Fig. 5. Distibuția numărului de lucrări afuiate pe bazine hidrografice, la cele două inventarieri 
Distribution of undermined structures by hydrografic basins, at the two inventories

Deși afuierea lucrării propriu – zise este specifică 
lucrărilor fără părți anexe în bieful aval (radier, ziduri 
de sprijin, pinten terminal), totuși acest eveniment 
comportamental poate să apară și la lucrările cu radier 
(și alte părți anexe), dacă s-a produs desprinderea 
radierului din imediata vecinătate a lucrării sau dacă 
a avut loc “prăbușirea” radierului în urma subspălării 
patului albiei de sub radier.
În cazul bazinelor hidrografice analizate la primul 
inventar, afuierea lucrării propriu-zise a fost identificată 
la 68 de piese, frecvența cea mai mare fiind observată 
pe Valea Beiului, acolo unde 14 din cele 20 de lucrări 
prezentau afuieri (Fig. 5). La cel de-al doilea inventar au 
fost identificate 95 de lucrări afectate de afuiere, dintre 
care 61 de lucrări fără radier și 34 de lucrări cu radier; 
cele mai frecvente cazuri de afuiere au fost observate pe 
Valea Repedea, unde 19 din totalul celor 29 de lucrări au 
prezentat afuieri cauzate de acțiunea distructivă a apelor 
descărcate prin deversor.

Fig. 6. Gradientul indicelui de stare (Gs) al lucrărilor afectate de 
afuiere la lucrarea propriu-zisă, la al doilea inventar, în funcție de 

intensitatea afuierii 
State index gradient (Gs) for underminned structures, at the 

second inventory, depending of undermining intensity

Intensitatea medie a afuierii, calculată ca produs 
dintre adâncimea maximă afuiată și raportul (exprimat 
procentual) dintre deschiderea afectată și deschiderea 
deversorului, a fost de 0,697 la prima inventariere și de 
0,814 la inventarierea ulterioară, rezultând o majorare 
de 17% între cele două inventarieri. O creștere mai 
pronunțată a intensității (de 24%) a fost observată la 
lucrările cu radier. În cazul lucrărilor fără radier, au fost 
înregistrate descreșteri accentuate, atât din perspectiva 
indicelui de stare (26%) cât și a gradientului indicelui de 
stare (27%).
Deși numai 36% dintre lucrările afectate de afuiere la 
finalul celui de-al doilea inventar au lucrări anexe în 
bieful aval (radier etc.), gradientul a înregistrat valori cu 
36% mai mici la această categorie de lucrări (-2,1 unități/an). 
Pe de altă parte, atât intensitatea medie a avariei (0,859) 
cât și majorarea intensității avariei înregistrează valori 
mai mari tot în cazul lucrărilor cu radier (0,535) (Tab. 3).
Aceleași aspecte au fost observate și la lucrările nou 
afectate de acest eveniment comportamental, unde 51% 
din totalul celor 35 de lucrări sunt cu radier. Gradientul 
mediu al acestor lucrări (-3,258) este cu 11% mai mic față 
de valoarea medie a gradientului lucrărilor fără radier 
(-2,948) (Tab. 3).

“Dispariția” afuierii în urma transportului de aluviuni (a 
depunerii aluviunilor în adâncitura creată anterior) a 
fost depistată la un număr de 8 lucrări. Pentru acestea, 
dintre care 2 sunt cu radier (25%), intensitatea medie 
de a avariei (0,509) a fost estompată; astfel s-a ajuns la 
o îmbunătățire atât a indicelui de stare (în medie cu 5,4 
unități), cât și a gradientului indicelui de stare (în medie 
cu +0,755 unități/an), cu precădere la lucrările prevăzute 
cu radier (Tab. 3).
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Tab. 3. Specificații privind lucrările afectate de afuiere

Specificații
Lucrări afectate Intensitate avarie Indice de stare Ys Gradient

indice de 
stare GsNumăr 

lucrări % Inventar 1 Inventar 2 Majorare / 
Reducere Inventar 1 Inventar 2 Majorare / 

Reducere

Inventar 1
Total 68 24 0,697 0,814 0,116 68,98 64,38 -4,60 -0,742

Cu radier 18 10 0,666 0,823 0,157 55,78 52,14 -3,64 -0,582
Fără radier 50 50 0,708 0,810 0,102 73,73 68,78 -4,95 -0,800

Inventar 2
Total 95 33 0,456 0,823 0,367 75,75 63,22 -12,53 -1,740

Cu radier 34 18 0,324 0,859 0,535 69,19 53,84 -15,35 -2,099
Fără radier 61 61 0,530 0,802 0,273 79,40 68,45 -10,95 -1,540

Lucrări noi 
afectate

Total 35 12 0,000 0,653 0,653 87,83 64,00 -23,83 -3,108
Cu radier 18 10 0,000 0,800 0,800 82,10 57,49 -24,61 -3,258

Fără radier 17 17 0,000 0,497 0,497 93,90 70,89 -23,01 -2,948

Avarie 
dispărută

Total 8 3 0,509 0,000 -0,509 71,10 76,51 5,41 0,755
Cu radier 2 1 0,488 0,000 -0,488 64,66 71,45 6,79 1,130

Fără radier 6 6 0,517 0,000 -0,517 73,25 78,20 4,95 0,630

Așadar, modulul gradientului indicelui de stare se 
dovedește a fi direct proporțional în raport cu intensitatea 
afuierii, gradientul indicelui de stare îmbunătățindu-se 
pe măsură ce intensitatea avariei se diminuează și invers 
(Fig. 6).

Fisurarea lucrării propriu-zise
Fisurarea se evidențiază sub forma unor crăpături 
apărute în diverse părți ale lucrării. Acestea constituie 

“porți” de intrare a apelor, care, împreună cu variațiile de 
temperatură, pot conduce la dislocări, desprinderi sau 
eroziuni pe suprafețe ±însemnate în vecinătatea fisurii 
inițiale. Apariția fisurilor este favorizată de numeroși 
factori, printre care: calitatea necorespunzătoare a 
materialelor de construcție, depășirea efortului de 
întindere admis, tasările inegale ale terenului de fundare, 
șocurile puternice (cu suprafețe mici de impact) asupra 
unor părți din lucrare (bușteni transportați de viiturile 
torențiale), rosturi de turnare etc.. Evenimentul nu 
constituie un pericol iminent pentru lucrarea propriu-
zisă, dar, în anumite circumstanțe (la care se adaugă 

acțiunea factorilor de mediu), poate avea consecințe 
grave în raport cu adâncimea fisurii și lungimea acesteia 
(Davidescu 2013, Mihalache et. al. 2020).
În analiza de față au fost luate în calcul numai lucrările 
cu fisuri la nivelul corpului lucrării, dar care prezentau și 
alte avarii atât la nivelul corpului lucrării cât și la nivelul 
celorlalte parți componente (pentru lucrările cu radier).
La prima inventariere (Tab. 4), au fost consemnate 
fisuri la 34 de lucrări hidrotehnice transversale (12%), 
21 dintre acestea fiind lucrări cu radier. Intensitatea 
medie, cu valoarea de 0,629, a înregistrat o majorare cu 
16 procente în perioada dintre inventarieri. Prin urmare, 
pentru aceste lucrări, indicele de stare mediu a scăzut 
cu 6,6 unități, în timp ce, pentru gradientul indicelui de 
stare, scăderea este de -0,58 unități/an. După materialele 
de construcție folosite la lucrările afectate de fisuri, 
vulnerabilitate ridicată au dovedit piesele din beton (Tab. 
4), unde gradientul indicelui de stare (de -0,917 unități/an) 
este de până la 24 de ori mai mic decât în cazul lucrărilor 
din zidărie (Tab.4).

Tab 4. Specificații privind predispoziția la fisurare a lucrărilor hidrotehnice transversale

Specificatii Număr lucrări 
afectate

Intensitate avarie Indice de stare Ys
Gradientul 

indicelui
de stare Gs

Inventar 1 Inventar 2 Inventar 1 Inventar 2

Inventar 1

Total 34 0,629 0,731 76,28 71,88 -0,581
Lucrări cu radier 21 0,331 0,464 75,87 70,32 -0,660

Lucrări fără radier 13 1,110 1,162 76,95 74,39 -0,455

Materiale de construcție
Zidărie 13 0,022 0,327 83,23 76,43 -0,039
Beton 21 0,120 0,981 82,96 72,88 -0,917

Inventar 2

Total 97 0,220 0,557 82,92 73,45 -1,129
Lucrări cu radier 71 0,098 0,505 84,12 73,75 -1,222

Lucrări fără radier 26 0,555 0,701 79,67 72,66 -0,875

Materiale de construcție
Zidărie 31 0,094 0,541 78,59 70,48 -0,971
Beton 66 0,280 0,565 84,96 74,85 -1,203

Lucrări nou 
afectate

Total 63 0,000 0,463 86,51 74,30 -1,424
Lucrări cu radier 50 0,000 0,522 87,58 75,18 -1,458

Lucrări fără radier 13 0,000 0,239 82,38 70,93 -1,295

Materiale de construcție
Zidărie 18 0,000 0,695 85,81 72,07 -1,643
Beton 45 0,000 0,371 86,79 75,20 -1,337

Între cele două inventarieri (Tab. 4), numărul de lucrări 
afectate de fisuri a crescut de aproape trei ori (de la 34 

de lucrări la 97), cele cu radier fiind mai predispuse 
(71 de piese). Intensitatea s-a regăsit majorată la aceste 
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lucrări, unde de la o valoare de 0,098 (la primul inventar), 
intensitatea medie a fisurilor a înregistrat o creștere de 
peste 5 ori, ceea ce, raportat la întreaga lucrare propriu-
zisă, denotă atât un număr mult mai mare de fisuri cât 
și lungimi apreciabil mai mari. Gradientul indicelui 
de stare a obținut variații cu 28% mai reduse în cazul 
lucrărilor cu radier (-1,222) decât în cazul celor fără 
radier (-0,875). Cele mai afectate de fisurare, sub raportul 
materialelor de construcție, au fost lucrările din beton.
Din totalul de 63 de lucrări nou afectate, 79% sunt lucrări 
cu radier, acestea fiind și cele care au înregistrat atât 
intensități mai mari ale fisurării cât și descreșteri mai 
pronunțate ale gradientului (-1,458 unități/an).
În cazul lucrărilor cu radier afectate de fisuri între cele 
două inventarieri, valorile indicelui de stare (precum 
și cele ale gradientului) au variat și datorită unor avarii 
nou apărute, cum ar fi: decastrări (la 6 lucrări), afuiere 
lucrare (la 7 piese), desprinderi în zona deversată (la 12 
lucrări), desprinderi la aripi (3 lucrări), eroziune lucrare 
(în 12 cazuri). Referitor la lucrările dotate cu radier au 
fost identificate următoarele avarii noi: desprinderi (6 
cazuri), afuieri (31 piese), eroziuni (la 10 radiere).

Desprinderea în zona deversată
Desprinderea masei de zidărie, definită în unele studii 
drept rupere, reprezintă pierderea legăturii dintre 
diferite părți ale lucrărilor sau ale componentelor 
acestora; evenimentul poate fi sau nu urmat de 
deplasarea și/ sau răsturnarea părților desprinse (Fig. 7).
Pe lângă asocierea cu alte avarii, desprinderea poate fi 
indusă de anumite fenomene de mal (surpări de maluri, 
alunecări de teren, tasări inegale ale terenului etc.) 
care conduc la tensiuni interioare și la eventuale fisuri 
incipiente. Există, de asemenea, posibilitatea de propagare 
a acestor fisuri, atât în adâncime cât și în lungime, în care 
caz putem distinge o viitoare zonă cu posibile desprinderi 
(Davidescu 2013, Tudose et. al 2015, Mihalache et al. 2020).
În urma primului inventar, au fost semnalate desprinderi 
la un număr total de 59 de lucrări (Tab. 5). Avaria s-a 
manifestat cu precădere în cazul lucrărilor cu radier 

(66%), unde intensitatea desprinderilor a fost cu 37% mai 
mare. De altfel, și gradientul indicelui de stare prezintă 
variații mai însemnate în cazul lucrărilor cu radier, 
media de -1,103 unități/an fiind cu 9% mai mică decât 
a lucrărilor fără radier (-1,015 unități/an). În raport cu 
natura materialelor de construcție, gradientul indicelui 
de stare a înregistrat valori mai reduse la lucrările din 
beton, unde valoarea de -1,55 unități/an este cu 46% 
mai mică decât valoarea obținută în cazul lucrărilor din 
zidărie (-0,840) (Tab. 5).
Între cele două inventarieri (Tab. 5), încă 36 de lucrări 
au fost afectate de desprinderi în zona deversată, din 
care 24 (67%) sunt cu radier. Pe de altă parte, lucrările 
fără radier au înregistrat cele mai severe degradări, 
intensitatea medie a avariei la aceste lucrări (0,258) fiind 
de circa 3 ori mai mare față de categoria opusă (0,080). 
Gradientul indicelui de stare pentru lucrările cu radier 
(-2,709 unități/an) este cu 32% mai mic decât la piesele 
fără radier (-2,045).

Fig. 7. Lucrarea 60 B 1,5 – Valea Beiului – desprindere totală a 
zonei deversate (Foto: Davidescu 2011) 

Structure 60 B 1,5 – Beiului Valley – total rupture of the spilled area

La finalul ultimului inventar, desprinderi din zona 
deversată au fost semnalate la un total de 95 de lucrări, 63 
dintre acestea având radier. Atât din perspectiva intensității 
avariei, cât și a gradientului indicelui de stare, lucrările fără 
radier s-au dovedit mai predispuse la desprinderi în zona 
deversată. Prin urmare, gradientul mediu al lucrărilor fără 
radier (-1,650 unități/an) este cu 13% mai mic decât cel al 
lucrărilor cu radier (-1,462) (Tab. 5).

Tab. 5. Specificații privind lucrările afectate de desprinderi în zona deversată

Specificatii Număr lucrări afectate
Intensitate avarie Indice de stare

Ys
Gradient

 indice de stare 
GsInventar 1 Inventar 2 Inventar 1 Inventar 2

Inventar 1

Total 59 0,203 0,259 70,09 61,72 -1,073
Lucrări cu radier 39 0,177 0,242 69,98 61,14 -1,103

Lucrări fără radier 20 0,255 0,293 70,31 62,87 -1,015

Materiale de construcție
Zidărie 40 0,060 0,230 83,23 76,43 -0,840
Beton 19 0,030 0,330 82,96 72,88 -1,550

Inventar 2

Total 95 0,126 0,214 75,82 64,08 -1,525
Lucrări cu radier 63 0,109 0,180 75,68 64,26 -1,462

Lucrări fără radier 32 0,159 0,280 76,11 63,73 -1,650

Materiale de construcție
Zidărie 56 0,140 0,180 75,00 66,34 -1,120
Beton 39 0,100 0,260 77,01 60,83 -2,100

Lucrări nou 
afectate

Total 36 0,000 0,139 85,22 67,94 -2,266
Lucrări cu radier 24 0,000 0,080 84,94 69,32 -2,045

Lucrări fără radier 12 0,000 0,258 85,77 65,18 -2,709

Materiale de construcție
Zidărie 16 0,000 0,080 89,06 74,69 -1,820
Beton 20 0,000 0,190 82,15 62,54 -2,630
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În raport cu natura materialului de construcție, 
intensitatea avariei este mai mare la lucrările din beton 
comparativ cu lucrările din zidărie, fapt notabil în 
toate cazurile. Într-adevăr, intensitatea medie a avariei 
la lucrările din beton a rezultat mai mare cu 44% față 
de lucrările din zidărie și cu 135% mai mare în cazul 
lucrărilor nou afectate (Tab. 5).
În ceea ce privește lucrările fără radier (Fig. 8), gradientul 
este invers proporțional cu intensitatea avariei, astfel că 
valoarea algebrică a gradientului se reduce pe măsură ce 
crește intensitatea avariei.

Fig. 8. Variația gradientului sub raportul majorării desprinderilor 
din zona deversată pentru lucrările fără radier 

State index gradient variation in relation with the increasing 
spilled area detachments for works without apron

Fig. 9. Influența desprinderilor din zona deversată asupra 
gradientului indicelui de stare 

The influence of detachments from spilled area on the state index 
gradient

Dintre lucrările nou afectate de desprinderi în zona 
deversată, cele mai multe prezentau diverse avarii încă 
de la prima inventariere, respectiv: afuieri ale lucrării 
propriu - zise (8 piese), eroziuni ale lucrării propriu-zise 
(8 cazuri), afuieri ale radierului (8 situații).
Analizând variația gradientului indicelui de stare sub 
raportul desprinderilor din zona deversată a lucrării 
propriu – zise (Fig. 9), distingem o descreștere liniară a 
acestuia în raport cu procentul de desprindere.

Fig. 10. Lucrarea 90 BCF 2.0 - Pârâul Vinderel (Foto: Davidescu, 
Mihalache, 2017) *fotografie sugestivă (nu face parte din datele 

studiului) 
Structure 90 BCF 2.0 – Vinderel Creek *suggestive photo (not part 

of the study)

Desprinderea în zona nedeversată
Desprinderea în zona nedeversată constă din detașarea 
unor porțiuni din corpul aripilor sau din desprinderea 
totală a întregii porțiuni laterale, avaria fiind favorizată 
de diverși factori (fenomene de mal etc.). Gravitatea 
maximă a evenimentului este dată de detașarea totală a 
uneia dintre aripile lucrării. Într-o astfel de situație, are 
loc o coborâre a talvegului cursului de apă, concomitent 
cu spălarea aterisamentului din cuveta barajului. În 
consecință, din cauza antrenării aluviunilor depuse în 
perioada de funcționare a lucrării, vor fi periclitate atât 
lucrările din sistem cât și obiectivele de protejat din aval 
(Davidescu 2013) (Fig. 10).
La prima inventariere, avaria a fost înregistrată la 17 
lucrări hidrotehnice transversale, dintre care 11 sunt cu 
radier (65%), intensitatea avariei dovedindu-se a fi mai 
mare (cu 7%) la lucrările fără radier; același rezultat 
s-a obținut și în cazul gradientului mediu al indicelui 
de stare, care este cu 20% mai mic pentru lucrările fără 
radier (-0,805 unități/an).
Lucrările asupra cărora s-au înregistrat desprinderi în 
intervalul dintre inventarieri au totalizat 28 de piese (Fig. 
11), 19 dintre acestea (68%) fiind cu radier. În raport cu 
intensitatea avariei, lucrările fără radier au înregistrat 
intensități de 2,4 ori mai mari față de lucrările cu radier. 
Atât valorile înregistrate de indicele de stare, cât și ale 
gradientului indicelui sunt de 2,3 ori, respectiv 2,8 ori 
mai mici pentru lucrările fără radier.
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Tab. 6. Specificații privind lucrările afectate de desprinderi în zona nedeversată

Specificatii Număr lucrări afectate
Intensitate avarie Indice de stare

Ys Gradientul
 indicelui de 

stare GsInventar 1 Inventar 2 Inventar 1 Inventar 2

Inventar 1

Total 17 0,180 0,254 57,14 51,82 -0,698

Lucrări cu radier 11 0,182 0,236 60,42 55,71 -0,640

Lucrări fără radier 6 0,178 0,286 51,14 44,70 -0,805

Materiale de construcție
Zidărie 13 0,019 0,290 83,23 76,49 -0,721

Beton 4 0,003 0,135 82,96 73,07 -0,625

Inventar 2

Total 45 0,068 0,187 73,41 59,01 -1,900

Lucrări cu radier 30 0,067 0,151 74,21 63,59 -1,289

Lucrări fără radier 15 0,071 0,259 71,81 49,85 -3,121

Materiale de construcție
Zidărie 30 0,085 0,189 71,57 60,11 -1,433

Beton 15 0,034 0,182 77,09 56,81 -2,832

Lucrări nou 
afectate

Total 28 0,000 0,146 83,29 63,37 -2,629

Lucrări cu radier 19 0,000 0,101 82,20 68,15 -1,664

Lucrări fără radier 9 0,000 0,242 85,59 53,28 -4,666

Materiale de construcție
Zidărie 17 0,000 0,112 81,54 65,42 -1,978

Beton 11 0,000 0,199 86,00 60,21 -3,635

La cea de-a doua inventariere au fost identificate 45 de 
lucrări hidrotehnice transversale afectate de desprinderi 
în zona nedeversată, 30 dintre acestea fiind la lucrări 
cu radier (67%). Toți parametrii analizați (Tab. 6) au 
evidențiat o vulnerabilitate mai accentuată a lucrărilor 
fără radier comparativ cu cele care prezintă această 
parte anexă. Astfel, intensitatea medie a înregistrat 
valori cu 72% mai mari, indicele de stare a obținut valori 
cu 106% mai mici iar gradientul indicelui de stare s-a 
micșorat cu 142%.

Eroziunea lucrării propriu-zise
Eroziunea preia acțiunea apelor încărcate cu aluviuni, 
conducând la spălarea și la roaderea interminentă a 
materialelor de construcție. Se manifestă cu precădere în 
zona deversată a lucrării, acolo unde contactul cu apele 
pârâului torențial este cvasipermanent, granulometria 
aluviunilor fiind un posibil factor de influență asupra 
evenimentului comportamental (Plesiński & Suder 2019).
Evenimentul se poate propaga în adâncime și în 
suprafață, ducând frecvent la spălarea rosturilor și la 
dislocarea (desprinderea) pietrei din zidăriile de piatră 
cu mortar de ciment (Fig. 11) sau la spălarea succesivă a 
straturilor de beton.
La primul inventar, evenimentul comportamental a fost 
identificat la 69 dintre lucrări, frecvența mai mare fiind 
observată la lucrările cu radier (77%). Deși numărul 
lucrărilor fără radier este mult mai mic (16 lucrări), 
intensitatea avariei este mai accentuată, acest aspect 
fiind evidențiat atât prin valorile indicelui de stare cât 
și ale gradientului, care sunt cu 27% mai reduse față de 
cele obținute în cazul lucrărilor cu radier.

Fig. 11. Lucrarea 30 M 3,0 – Valea Plăic (Pârâul Repedea) afectată 
de eroziune în profunzime (40 centimetri / 100% din suprafața 

lucrării) 
Structure 30 M 3.0 – Plăic Valley Affected by deep erosion (40 cm / 

100% structure surface)

Eroziunea asupra lucrării propriu – zise s-a manifestat 
cu precădere la lucrările nou afectate (108 piese), fiind 
întâlnită în special la lucrările cu radier (71 la număr). 
Cu toate acestea, intensitatea medie a avariei este mai 
mare în cazul lucrărilor fără radier (cu 54%), în timp 
ce valorile medii ale gradientul indicelui de stare se 
prezintă cu 27% mai mici în cazul acelorași lucrări.
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Tab. 7. Specificații privind lucrările afectate de eroziune la nivelul lucrării propriu-zise

Specificatii Număr lucrări 
afectate

Intensitate medie avarie Indice de stare mediu Ys Gradientul de 
stare mediu

GsInventar 1 Inventar 2 Inventar 1 Inventar 2

Inventar 1

Global 69 4,355 6,491 73,80 67,12 - 0,973
Lucrări cu radier 53 4,743 6,873 72,52 65,95 - 0,897

Lucrări fără radier 16 3,069 5,225 78,04 70,99 - 1,226

Materiale de construcție
Zidărie 45 1,304 4,910 83,23 76,43 - 0,785
Beton 24 0,847 9,454 82,96 72,88 - 1,326

Inventar 2

Global 176 1,594 4,448 82,15 72,68 - 1,194
Lucrări cu radier 124 2,027 4,437 82,48 73,06 - 1,129

Lucrări fără radier 52 0,560 4,472 81,35 71,78 - 1,348

Materiale de construcție
Zidărie 75 2,278 4,307 79,62 72,08 - 0,975
Beton 101 1,086 4,552 84,02 73,13 - 1,356

Lucrări nou 
afectate

Global 108 0,000 3,101 87,34 75,95 - 1,356
Lucrări cu radier 71 0,000 2,619 89,92 78,37 - 1,302

Lucrări fără radier 37 0,000 4,026 82,39 71,31 - 1,459

Materiale de construcție
Zidărie 30 0,000 3,403 90,49 79,96 - 1,260
Beton 78 0,000 2,985 86,13 74,41 - 1,393

La finalul celui de-al doilea inventar (Tab. 7) au fost 
identificate 176 de lucrări afectate de eroziune (62% din 
numărul total de piese). Și de această dată, avaria a fost 
semnalată preponderent la lucrările cu radier (70%). 
Raportat la cele două categorii de lucrări, cu excepția 
intensității avariei obținută la primul inventar, ceilalți 
parametri analizați indică o vulnerabilitate puțin mai 
accentuată în cazul lucrărilor fără radier. Acest aspect se 
reflectă în valorile medii pentru intensitatea avariei la al 
doilea inventar, pentru indicele de stare mediu la finalul 
celui de-al doilea inventar, dar și pentru gradientul 
indicelui de stare, care este cu 16% mai mic în cazul 
lucrărilor fără radier.
Analiza lucrărilor nou afectate în raport cu natura 
materialelor de construcție arată că predispoziția la 
eroziune este cu 14% mai accentuată la lucrările realizate 
din zidărie comparativ cu cele din beton (Dell’Agnese 
et al. 2013, Mazzorana et al. 2018). În schimb, din 
perspectiva gradientului indicelui de stare, lucrările 
din beton prezintă valori cu 16% mai reduse, ceea ce 
denotă că la aceste piese frecvența de apariție a avariilor 
asociate este mai ridicată.

Ierarhizarea avariilor studiate după măsura 
reflectării lor în gradientul indicelui de stare
Având în vedere că gradientul indicelui de stare nu 
exprimă altceva decât rata medie anuală de degradare 
a stării fizice a lucrărilor hidrotehnice transversale (în 
unități/an) s-a recurs, în continuare, la o ierarhizare 
a 5 dintre cele 6 avarii studiate (eroziunea este exclusă 
fiind un proces firesc), având drept criteriu măsura în 
care fiecare dintre acestea este reflectată în valoarea 
gradientului indicelui de stare. Astfel, pentru lucrările 
cu radier, cu datele stabilite încă de la primul inventar, 
impactul cel mai mare (Fig. 12 a), în raport cu valoarea 
medie a gradientului indicelui de stare, este dat de 
desprinderea în zona deversată (-1,103 unități/an), 
urmată de eroziune (-0,897 unități/an). Raportat la același 
inventar, pentru lucrările cu radier (Fig. 12 b), impactul 
cel mai pronunțat a fost dat de eroziune (-1,226 unități/an) 
și desprinderea în zona deversată (-1,015 unități/an).

a – Lucrări cu radier

b – Lucrări fără radier

Fig. 12. Ierarhizarea avariilor după gradientul indicelui de stare 
pe baza datelor obținute la prima inventariere 

Damage hierarchy according to the state index gradient obtained 
at the first inventory

Raportat la a doua inventariere și la lucrările nou 
afectate, s-a observat că avariile noi sunt cele care 
dictează ierarhia dată de impactul avariilor asupra 
variației gradientului indicelui de stare. Astfel, în cazul 
lucrărilor cu radier (Fig. 13 a), cel mai mare impact 
este dat de afuierea lucrării, gradientul dictat de acest 
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eveniment fiind de -2,099 unități/an pentru lucrările 
afectate la al doilea inventar, respectiv -3,258 unități/
an pentru lucrările nou afectate. Al doilea eveniment 
comportamental cu impact relevant în valoarea medie 
a gradientului este desprinderea în zona deversată, cu o 
valoare de -1,462 unități/an, respectiv -2,045 unități/an.
În cazul lucrărilor fără radier (fig. 13 b), ierarhizarea 
este identică pentru lucrările afectate la finalul celui 
de-al doilea inventar și pentru lucrările nou afectate 
(doar la inventarul al doilea), ordinea evenimentelor 
fiind: desprinderea în zona nedeversată, decastrarea, 
desprinderea în zona deversată, afuierea, eroziunea și 
fisurarea, cu o singură excepție (Fig. 13 b). Aceasta este 
dată de inversiunea a două evenimente comportamentale 
la lucrările nou afectate, respectiv afuierea și 
desprinderea zonei deversate, unde afuierea prezintă un 
impact mai mare asupra gradientului (-2,948 unități/an 
față de -1,54 unități/an), urmată apoi de desprinderea în 
zona deversată (-2,709 unități/an și -1,650 unități/an).

a – lucrări cu radier

b – lucrări fără radier

Fig. 13. Ierarhizarea avariilor studiate raportată la a doua 
inventariere și la piesele nou afectate 

Hierarchy of studied damages related to the second inventory and 
new affected structure

În continuare, pentru a facilita decelarea însemnătății 
practice a ierarhizării avariilor studiate s-a recurs la 
încă o reprezentare grafică bazată de această dată pe 
reunirea datelor din inventarele 1 și 2, dar numai pentru 
populația TOTAL. În acest sens s-a calculat și gradientul 
mediu global ponderat pentru fiecare eveniment studiat, 
fiind obținute următoarele valori:

Decastrare (Dec)
Gs dec = 

Afuiere (Af)
Gs af = 

Fisurare (F)
Gs f= 

Desprindere în zona deversată (Des zd)
Gs des zd = 

Desprindere în zona nedeversată (Des znd)
Gs des znd = 

Eroziune (Eroz)
Gs eroz = 

Pe baza acestor rezultate s-a contruit diagrama din figura 
14, unde cele 5 din cele 6 avarii studiate sunt ierarhizate 
după valoarea medie ponderată a gradientului indicelui 
de stare.
Este evident că intervențiile necesare pentru reabilitarea 
stării lucrărilor trebuie să fie canalizate cu prioritate 
către lucrările la care evenimentele comportamentale au 
indus cea mai ridicată valoare a modulului gradientului 
indicelui de stare.
Cu alte cuvinte, în condițiile în care fondurile alocate 
pentru mentenanța lucrărilor sunt limitate, se justifică 
ca intervențiile asupra lucrărilor să fie realizate eșalonat 
în ordinea pe care o indică graficul și anume: mai întâi 
la lucrările afectate de desprinderi în zona nedeversată, 
apoi la cele afectate de desprinderi în zona deversată 
ș.a.m.d.

Fig. 14. Ierarhizarea avariilor studiate dup valoarea medie 
ponderată a gradientului indicelui de stare 

Hierarchy of studied damages according to the weighted average of 
the state index gradient
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4. Concluzii
Scopul acestui studiu a fost de a evidenția evoluția 
stării fizice a lucrărilor hidrotehnice transversale, prin 
intermediul unui indicator denumit gradientul indicelui 
de stare, în analiza efectuată ținându-se seama de 
impactul celor 6 avarii înregistrate asupra lucrării propriu-
zise. Prin urmare, au fost inventariate un număr de 285 
de lucrări hidrotehnice transversale amplasate în 15 
bazine torențiale/perimetre de ameliorare. Metodologia 
de lucru a constat în efectuarea a două inventarieri 
succesive în perioadele 2009 - 2011 și 2016 – 2020 care au 
vizat identificarea și consemnarea următoarelor tipuri 
de avarii ale lucrării propriu – zise: decastrare, afuiere, 
fisurare, desprindere în zona deversată, desprindere în 
zona nedeversată și eroziune. Datele obținute au fost 
analizate prin prisma a doi indici: indicele de stare al 
lucrărilor și gradientul indicelui de stare. A rezultat 
că valoarea medie a gradientului indicelui de stare la 
lucrările din beton este cu 31% mai mică față de cea 
obținută pentru lucrările din zidărie, ceea ce evidențiază 
o stare mai avansată de degradare a pieselor din beton.
În raport cu frecvența de apariție a avariilor, s-a constatat 
că la piesele din beton cele mai frecvente sunt: decastrările 
(65%), afuierile (67%), fisurile (68%) și eroziunile (57%). 
La piesele din zidărie de piatră cu mortar de ciment, 
desprinderile în zona deversată (59%) și desprinderile în 
zona nedeversată (66%) s-au manifestat cu o frecvență 
mai accentuată. În schimb, comparativ cu lucrările din 
zidărie, piesele din beton prezintă o intensitate mai 
mare de manifestare a desprinderilor în zona deversată 
(cu 44%) și a eroziunilor (cu 6%).
Raportat la gradientul indicelui de stare și la natura 
materialelor de construcție, lucrările din beton 
înregistrează cele mai mici valori, atât între cele două 
inventarieri cât și în cazul lucrărilor nou afectate. Deși 
apariția decastrărilor sau a afuierilor nu depinde de 
natura materialelor de construcție, gradientul lucrărilor 
din beton afectate de decastrări înregistrează valori mai 
mici cu 47% la nivel global și cu 53% la nivel de piese 
nou afectate. În cazul afuierilor, valoarea gradientului 
se reduce cu 38% (global), respectiv 40% (lucrări nou 
afectate).
În raport cu prezența sau absența radierului, s-a 
constatat că la lucrările care prezintă această parte 
anexă, cele mai frecvente avarii sunt: decastrările (65%), 
afuierile (64%), fisurile (73%), desprinderile în zona 
deversată (66%), desprinderile în zona nedeversată 
(67%) și eroziunile (71%). O explicație a acestui fapt 
poate fi aceea că lucrările cu radier au înălțimea elevației 
și, implicit, suprafața expusă la agresiunea factorilor de 
mediu, mai mare decât în cazul lucrărilor fără radier.
În funcție de ponderea fiecărei avarii asupra gradientului 
indicelui de stare se poate spune că desprinderile în 
zona deversată și eroziunile identificate încă de la prima 
inventariere a lucrărilor prezintă impactul cel mai sever, 
primul eveniment comportamental fiind dominant la 
lucrările cu radier iar eroziunile primând la piesele fără 
radier.

Raportat la evenimentele comportamentale înregistrate 
până la finalul celui de-al doilea inventar, avariile care 
se dovedesc a avea ponderile cele mai însemnate asupra 
gradientului indicelui de stare sunt dictate de lucrările 
nou afectate. La lucrările cu radier cel mai evident 
impact asupra gradientului este dat de afuiere, urmată de 
desprinderea în zona deversată, iar pentru lucrările fără 
radier impactul cel mai sever este dat de desprinderea în 
zona nedeversată, urmată de decastrare.
În sfârșit, prin reunirea datelor obținute în urma celor 
două inventarieri pentru întreaga populație de lucrări 
luate în studiu (rubrica Total din cadrul tabelelor) și 
prin ierarhizarea avariilor studiate după valoarea medie 
ponderată a gradientului indicelui de stare a rezultat 
că activitățile de mentenanță vizând lucrările afectate 
de cele cinci avarii studiate ar trebui să fie programate 
și desfășurate în următoarea ordine de prioritate: 1 – 
desprinderea în zona nedeversată; 2 – desprinderea în 
zona deversată; 3 – afuierea; 4 – decastrarea; 5 – fisurarea.

Mulțumiri
În articolul de față se prezintă datele și rezultatele 
incluse în Raportul II de cercetare științifică stabilit prin 
Programul individual de doctorat al Școlii Doctorale 
Interdisciplinare din cadrul Universității Transilvania 
Brașov, parte din teza de doctorat ce este în curs de 
elaborare, a doctorandului Mihalache Alin-Lucian. Pe 
această cale, în calitate de prim autor, aduc mulțumiri 
instituției menționate, dar și Departamentului de 
exploatări forestiere, amenajarea pădurilor şi măsurători 
terestre pentru sprijinul și îndrumarea acordate în 
realizarea acestui studiu.
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Abstract
State index gradient for the transversal hydrotechnical works used in the torrential riverbeds, induced by 
some damages of the body of the dam
It is known that the physical condition of torrential riverbeds structures is negatively affected over time. To highlight 
this aspect, two inventories were carried out on 285 transversal hydrotechnical works on 49 watercourses from 
15 torrential basins or improvement perimeters of Romania. Starting from the behavioural events intensities 
recorded by the hydrotechnical works, the state index and state index gradient for six of the most important 
damages related to the dam body were determined. In relation to the nature of construction materials, concrete 
works proved to be more vulnerable to degradation, unembedding and undermining being the most frequent 
damages. Regarding the stone masonry structures, the most frequent damages are the detachments from the 
spilled area and detachments from the wall wings. However, the concrete structures have higher intensities of 
detachments from the spilled area and erosions compared to the stone masonry structures. For structures with 
ancillary components, the unembedding, undermining, and cracking appears mainly at the apron structures. 
The detachments in the spilled area appear mainly at the apron structures, while body erosion prevails for 
the structures without the apron. On one hand, damages with the most significant weight on the gradient are 
conditioned by the newly affected structures, undermining and detachment of the spilled area have an obvious 
impact on the state index gradient for the apron structures. On the other hand, detachments in the spilled area 
and unembedding mainly influence the state of the dams without an apron. Finally, the concrete dams proved 
to be more vulnerable to degradation, the average value of the state index gradient being 31% lower than the 
average of masonry structures. Based on the data obtained for the all transversal hydrotechnical works analyzed, 
the weighted averages highlighted the ranking of events and the repairs that are necessary to be prioritized in 
the following order: 1 - detachment on the wall wings; 2 - detachment in the spilled area; 3 - undermining; 4 - 
unembedding; 5 - cracks.
Keywords: transversal hydrotechnical structures, state index gradient, dam body damages, damage impact, 
damages hierarchy.
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1. Introducere
Între speciile de rășinoase care vegetează pe teritoriul 
României, molidul [Picea abies (L.) Karst.] are o pondere 
de circa 67%, fiind cea mai importantă specie autohtonă 
de rășinoase (Șofletea & Curtu 2007). În contextul 
schimbărilor climatice, respectiv a numeroaselor 
episoade de secetă din ultimele decenii, ce au afectat 
arboretele de molid la nivelul continentul European, 
devine tot mai necesară identificarea și promovarea 
varietăților intrapopulaționale de molid ce prezintă 
rezistență sporită la acțiunea perturbantă a factorilor 
de mediu (Pârnuță 2008, Budeanu et al. 2019a). Pe lângă 
pagubele produse de gândacii de scoarță, doborâturile 
de vânt, rupturile de zăpadă și de uscările masive 
din arboretele artificiale din afara arealului natural, 
numeroase studii au arătat faptul că molidul este din 
ce în ce mai afectat de secetă, factor care în ultimele 
decenii a produs uscări semnificative în arboretele de 
molid din Europa centrală (Rybníček et al. 2010, Kharuk 
et al. 2015, Cienciala et al. 2017, Holuša et al. 2018).
Un alt aspect prezentat în numeroase studii referitoare 
la specia Picea abies este observarea și cuantificarea 
influenței factorilor climatici asupra creșterilor anuale 
ale arborilor, prin analize la nivelul inelelor anuale, 
analize pe baza cărora se pot formula diferite predicții 
privitoare la capacitatea de adaptare a speciei la condiții 
de mediu mai severe (Raiskila et al. 2006, Franceschini 
et al. 2012, Semeniuc et al. 2018). De asemenea, la 
nivel european au fost efectuate diverse studii ce 
includ atât aspecte de natură genetică dar și aspecte 
dendrocronologice, prin care s-a urmărit identificarea și 
selectarea proveniențelor valoroase din punct de vedere 
al creșterilor radiale sau a altor trasături ale lemnului, 
în vederea promovării anumitor ideotipuri de molid cu 

performanțe deosebite (Geburek et al. 2008, Radu et al. 
2014, Galović et al. 2015, Steffenrem et al. 2016, Levkoev 
et al. 2017, Zeltinš et al. 2018, Čermák et al. 2019, Caré et al. 
2020, Budeanu et al. 2021, Ciocîrlan et al. 2021, Korecký 
et al. 2021).
În cazul molidului, a fost identificată forma cu coroană 
îngusta [Picea abies (L.) Karst. f. pendula (Lawson) Sylven], 
prezentă în mod natural în România, în special în zona 
Munților Apuseni, dar și în câteva arborete din Munții 
Bucegi (Spârchez 1960, Beldie 1967, Pârnuță 2008).
În vederea comparării performanțelor de creștere și 
adaptare ale molidului comun (varietatea pyramidalis) și 
molidului cu coroană îngustă (forma pendula), precum 
și a hibrizilor dintre cele două forme, în România au 
fost instalate 7 culturi comparative, dintre care două 
half-sib, instalate în anul 1994, și cinci full-sib, instalate 
în anul 1996. Pe lângă aceste culturi comparative a mai 
fost instalată și o colecție de clone de molid cu coroană 
îngustă (Pârnuță 2008).
Cercetările efectuate, atât în România cât și în alte țări 
europene, au demonstrat superioritatea formei de molid 
pendula față de varietatea pyramidalis, atât din punct de 
vedere al caracterelor de creștere (diametru, înălțime, 
volum) cât și din punct de vedere al caracteristicilor 
lemnului (Pârnuță 2008, Zubizarreta-Gerendiain et al. 
2008, Puentes Rodriguez et al. 2013, Budeanu et al. 2019a, 
Budeanu et al. 2019b).
Scopul acestei cercetări a vizat analiza descendenților de 
molid cu coroană îngustă și molid cu coroană normală 
din cultura comparativă Soveja, la vârsta de 23 de ani, în 
privința creșterilor radiale și a rezistenței la stres hidric, 
iar obiectivele au urmărit:
 – analiza diferențelor de creștere radială dintre cele 

două forme și evidențierea familiilor ce prezintă cele 
mai bune performanțe de creștere;

 – analiza influenței factorilor climatici și a comportării 
celor două forme în condiții de stres hidric.
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2. Locul cercetărilor  
și metoda de cercetare
Cultura comparativă de descendențe materne Soveja a 
fost instalată în primăvara anului 1994, în raza Ocolului 
Silvic Soveja, în UP II Soveja, u.a. 37V, pe o suprafaţă de 
0,8 ha. Această cultură face parte dintr-o serie de două 
culturi comparative half-sib instalate în anul 1994, la 
Soveja și Măneciu, utilizîndu-se semințe recoltate din 48 
de arbori de molid (24 f. pendula și 24 var. pyramidalis) 
ce fac parte din 8 populații localizate în Munții Carpați 
(Pârnuță 2008), 5 dintre acestea fiind originare din 
Munții Apuseni. De asemena, menționăm faptul că 7 
dintre cele 8 populații sunt naturale, singura excepție 
fiind reprezentată de populația artificială Bozovici. 
Această proveniență, 6-Bozovici, este localizată în 
Munții Banatului, pe raza județul Caraș-Severin, la 
altitudinea de 600 m, fiind administrată de O.S. Bozovici 
și încadrată în U.P. II.
Proveniențele Stâna de Vale (1 și 2) sunt originare din 
județul Bihor, munții Apuseni Vestici, de la altitudinea 
de 1200 m. Arboretele respective sunt administrate 
de O.S.P. Sfânta Maria și sunt localizate în UP II. 
Proveniențele Izbuc (3 și 4) sunt originare din județul 
Cluj, munții Apuseni Estici, de la altitudinea de 1250 
m. Arboretele respective sunt administrate de O.S. 
Beliș și sunt localizate în UP II. Proveniența 5-Cetățile 
Ponorului este localizată în munții Apuseni Vestici, 
la altitudinea de 1050 m. Arboretul este administrat 
de O.S. Sudrigiu și localizat în UP II. Proveniența 
7-Horoaba este originară din zona Carpaților de 
Curbură, partea sudică, fiind situată la altitudinea de 
1675 m, afându-se în administrarea O.S.P. Ialomicioara 
și localizată în U.P. V. Proveniența 8-Cucureasa este 
localizată în diviziunea estică a Carpaților Orientali, 
pe raza județului Suceava, la altitudinea de 935 m. 
Este administrată de O.S. Coșna și inclusă în U.P. II. 
(Pârnuță 2008, Apostol & Budeanu 2019).
În cultura Soveja, descendenții pendula ai provenienței 1 
au codurile 1-3, iar pyramidalis, 25-27, ai provenienței 2, 
4-6 și 28-30, ș.a.m.d. (Apostol & Budeanu 2019).
Dispozitivul experimental utilizat este de tip blocuri 
randomizate cu 4 repetiții și 4–12 exemplare pe 
parcelă unitară, plantate la schema de 2 x 2 m 
(Apostol & Budeanu 2019). Din punct de vedere 
stațional, cultura este instalată în optimul ecologic al 
molidului, în regiunea de proveniență B220 (Pârnuță 
et al. 2012). Tipul de stațiune este 3.3.2.0. – Montan 
de amestecuri Bi, districambosoluri ± litice, edafic mic 
cu Asperula – Dentaria ± acidolfile, tipul de natural de 
pădure este 134.1 – Amestec de rășinoase și fag pe soluri 
scheletice (m), iar tipul de sol este 3201 – Districambosol 
tipic. Unitatea amenajistică 37V este situată pe un 
versant mijlociu ondulat, la altitudinea de 980 m, are 
expoziție nordică, o înclinare de 16 G, iar roca mamă 
este formată din gresii și marne (Amenajament U.P. 
II Soveja 2012).
Lucrările de teren s-au desfășurat în primăvara anului 
2018 și au constat în efectuarea unui elagaj artificial de 

accesibilizare a culturii, reconstituirea și etichetarea 
culturii și extragearea probelor de creștere. Elagajul a 
fost efectuat până la înălțimea de 2,2 m (Foto 1).

Fig. 1. Arealul natural (verde) și de cultură (maro) al molidului 
(Cadullo et al. 2017), localizarea proveniențelor de molid pendula 

și a culturii comparative Soveja [Natural (green) and artificial 
(brown) distribution map of spruce (Cadullo et al. 2017), origins 

of pendula trees and location of Soveja trial]

Foto 1. Cultura comparativă Soveja după efectuarea elagajului 
artificial (Foto: E. Beșliu).

Etichetarea culturii s-a realizat pornind de la câteva 
etichete rămase de la instalarea culturii (Foto 2). 
Carotele au fost extrase de la înălțimea de 1,30 m, cu 
ajutorul burghiului Pressler, din câte patru arbori din 
fiecare familie (1 pe repetiție), având diametrul în jurul 
mediei familiei din acea repetiție (Foto 2).
Înainte de analiza carotelor, acestea au fost lăsate la uscat, 
apoi au fost șlefuite până când inelele anuale erau bine 
evidențiate. După această etapă, carotele au fost scanate 
utilizăndu-se scannerul Epson Expression 12.000 XL, 
iar măsurarea și crossdatarea probelor de creștere 
s-a realizat utilizându-se programele CoRecorder & 
Cdendro (Cybis Elektronik 2020) și pachetul de lucru 
dplR din programul Rstatistic (Bunn et al. 2018).
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Foto 2. Etichetarea culturii și extragerea probelor de creștere 
utilizând burghiul Pressler (Foto: E. Beșliu).

Datele climatice carateristice zonei studiate au fost 
extrase din baza de date indices.eu (www.indecis.eu) 
pentru perioada 1951-2017, iar pe baza acestor date 
s-a întocmit graficul temperaturilor medii anuale și al 
cuantumului precipitațiilor anuale, utilizând programul 
Rstatistics (Fig. 2) (R Core Team 2020).

Fig. 2. Cuantumul precipitațiilor anuale și temperatura medie 
anuală în perioada 1951-2020 [Variation of annual precipitation 

amount (blue) and the mean annual temperature (red) for the 
1951-2020 period, in the studiated area]

În vederea caracterizării climatului din zona studiată, 
din punct de vedere al favorabilității pentru molid, au 
fost calculați trei indici climatici, după cum urmează:
 – Idicele de ariditate De Martone, utilizându-se formula: 

Ianual = P /(T + 10), unde P este cantitatea de precipitații 
anuală, iar T este media anuală a temperaturii. 
Intervalul optim al acestui indice pentru specia molid 
este 40–60 (Satmari 2010);

 – Indicele Ellenberg, calculat conform formulei: Eq = 
Tw × 1000 × P−1, unde Tw reprezintă temperatura celei 
mai aride luni din an. În cazul acestui indice valoarea 
optimă pentru molid este cosiderată a fi mai mică 
decât 20 (Ellenberg & Leuschner 2010);

 – Indicele standardizat al precipitațiilor (SPI), este 
un indice ce folosește o funcție de probabilitate a 

distribuției gamma petru a determina perioadele 
cu secetă sau perioadele cu precipitații abundente, 
pe baza datelor privind cunatumul de precipitații. 
Calculul acestui indice s-a realizat conform formulei:

g(x)=1/(β^α Г(α)) x^(α-1) e^(-x/β), unde β este parametrul 
de scală, x este cantitatea de precipitații, iar Г(α) 
este funcția gamma (Edwards 1997). Acest indice a 
fost calculat cu ajutorul programului MDM Software 
(Salehnia et al. 2017).
Pentru evaluarea răspunsului la scetă a celor două forme 
de molid, au fost calculați trei indici, conform Lloret et 
al.(2011):
 – rezistența (Rt), descrie măsura în care arborii 

sunt afectați de scetă, prin cuantificarea reducerii 
creșterilor arborilor pe perioada secetei. Calculul 
acestui indice s-a realizat pe baza formulei: Rt = Dr/
preDr, unde Dr este lățimea inelului anual din anul 
secetos, iar preDr este media creșterilor anuale pentru 
o perioadă de trei ani precedenți anului secetos;

 – reziliența (Rs), acest indice reprezintă raportul dintre 
rata creșterilor anuale din următorii trei ani de după 
anul secetos (postDr) și primii trei ani precedenți 
anului secetos (preDr), Rs = postDr/preDr;

 – recuperarea (Rc), are drept scop evaluarea capacității 
arborilor de a se reface după o perioadă de scetă, 
fiind calculat după formula: Rc = postDr/Dr, unde 
postDr reprezintă media creșterilor din primii trei ani 
ulteriori anului secetos. Menționăm faptul că aceste 
analize au fost realizate utilizând pachetul de lucru 
pointRes din programul Rstatistics (Van Der Maaten-
Theunissen et al. 2015).

3. Rezultate și discuții
3.1. Analiza creșterilor radiale
În urma analizei statistice a creșterilor radiale, prin 
aplicarea analizei de varianță și a testului Duncan, nu 
au fost identificate diferențe semnificative între cele 
două forme de molid, în interiorul proveniențelor și nici 
între proveniențele aceleiași forme. Cu toate acestea, la 
6 dintre cele 8 proveniențe se evidențiază superioritatea 
formei pendula față de varietatea pyramidalis (Fig. 3).
Un alt aspect de subliniat este rezultatul slab al familiilor 
pendula din proveniența 6-Bozovici, originară de la cea 
mai mică altitudine, în anti-teză cu rezultatul obținut 
de familiile pendula originare de la cea mai mare 
altitudine (7-Horoaba), care au înregistrat cele mai bune 
performanțe de creștere dintre toate familiile testate 
(Fig. 3). Diferențe nesemnificative între cele două forme 
de molid, privind creșterea radială, au fost obținute și în 
cultura comparativă Măneciu, însă, în acea cultură, cele 
mai bune performanțe de creștere au fost obținute de 
proveniența de molid pendula Stâna de Vale 1, urmată de 
proveniența de molid pendula 7-Horoaba, cea remarcată 
și în studiul de față (Budeanu et al. 2021).
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Fig. 3. Creșterile radiale medii pe proveniențe și forme 
[The mean radial increment of the eight provenaces of pendula 

(black) and pyramidalis (gray) spruce]

3.2. Analiza caracteristicilor climatice
Din analiza datelor climatice a rezultat faptul că, pentru 
zona Soveja, temperatura medie anuală pentru perioada 
1951-2017 este de 7,1O iar media precipitațiilor de 944 
mm, în timp ce pentru o perioadă mai recentă, 2004-2017, 
temperatura medie anuală este de 8,0O iar cuantumul 
precipitațiilor este de 958 mm. Astfel, se poate observa 
că această zonă este optimă pentru molid, din punct de 
vedere al temperaturii și al precipitațiilor, încadrându-se 
în limtele descrise de Șofletea și Curtu (2007).
Pentru perioada analizată (2004-2017), indicele de 
ariditate De Martone, indică faptul ca zona studiată se 
află în optimul climatic al molidului, media obținută 
pentru acest indice fiind de 53. Potrivit valorilor obținute 
pentru indicele Ellenberg, zona studiată se află la limita 
favorabilității pentru molid, media acestui indice fiind 
de 20, iar valorile anuale au fost cuprinse între 14 și 25.
Din calculul indicelui standardizat al precipitațiilor a 
rezultat că cel mai arid an al perioadei 2004-2017, este 
anul 2011, iar anul cu cele mai multe precipitații este 
anul 2005. Un alt aspect remarcat este cuantumul scăzut 
al precipitațiilor din anul 2011 (720 mm), fiind al doilea 
cel mai secetos an din perioada 1951-2017 (Fig. 4).

Fig. 4. Indicele standardizat al precipitațiilor anual, calculat 
pentru perioada 2004-2017 [Annual standardized precipitation 

index calculated for period 2004-2017 (dark blue= extremely wet; 
white=normal; red=extremely dry)]

Din analiza rezultatelor SPI lunare (Fig. 5) s-a observat 
faptul că anii 2011 și 2012 au fost ani foarte secetoși, 
ani în care vegetația forestieră a fost afectată din cauza 
lipsei precipitațiilor, în special în sezonul de vegetație. 
În anul 2011, lunile cele mai secetoase au fost august 
și septembrie, iar în anul 2012 iunie și iulie au fost luni 
extrem de uscate.

Fig. 5. Indicele standardizat al precipitațiilor lunar, calculat 
pentru anii 2011 și 2012 [Mounthly standardized precipitation 

index calculated for the years 2011 and 2012 (dark blue= extremely 
wet; white=normal; red=extremely dry)]

3.3. Analiza influenței factorilor climatici asupra 
creșterilor radiale
Analiza creșterilor arborilor în raport cu cantitatea de 
precipitații a evidențiat faptul că, precipitațiile din anul 
anterior influențează direct creșterile din anul curent, 
aspect evidențiat și de Budeanu et al. (2021) în studiul 
efectuat în cultura comparativă Măneciu. De exemplu, 
în cazul anului 2011, precipitațiile scăzute nu au avut 
efect major asupra creșterilor din sezonul de vegetație 
corespunzător anului 2011, însă au avut un impact negativ 
asupra creșterilor din anul 2012. Potrivit rezultatelor 
SPI (Fig. 5), în anul 2011, lunile august, septembrie și 
mai ales noiembrie au fost luni foarte secetoase, acest 
lucru influențând negativ procesul de acumulare a apei 
și a substanțelor nutritive necesare pentru pornirea în 
vegetație a arborilor în primavara anului 2012. Legat de 
influența precipitațiilor asupra creșterilor radiale, nu au 
fost identificate diferențe semnificative între cele două 
forme de molid (Fig. 6).
Pentru calculul indicilor de resistență, recuperare și 
reziliență, a fost luat în calcul anul 2012, ca an de referiță 
(Fig. 7). Această selecție s-a realizat în urma analizelor 
efectuate asupra probelor de creștere și ținând cont de 
datele climatice care indică faptul că anul 2012 a fost 
al doilea an consecutiv secetos (Fig. 4). Seceta din anii 
2011 și 2012 a fost identificată și în studiul efectuat de 
Budeanu et al. (2021), la Măneciu, fiind categorisită ca 
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factor responsabil de reducerea creșterilor arborilor de 
molid. De asemenea, alte cercetări derulate în România, 
Portugalia și Canada au avut drept scop evidențierea 
efectelor negative ale secetei din anii 2011 și 2012, secetă 
ce a avut efecte negative asupra vegetației forestiere 
ducând la reducerea creșterilor radiale ale arborilor 
(Budeanu et al. 2016, Liberato et al. 2017, Oogathoo et al. 
2020).

Fig. 6. Cuantumul precipitațiilor și creșterile standardizate 
pentru molidul pendula și molidul pyramidalis [The annual 

precipitations amount (blue) and the variation of standardized 
growth of pendula (black line) and pyramidalis spruce (gray line)]

Fig. 7. Identificarea anilor cu evenimente majore ce au influențat 
creșterile radiale ale celor două forme de molid [Identification of 
the years with negative events (dark-grey) which influenced the 

radial increment of the two spruce forms]

În urma analizei rezultatelor obținute pentru indicii de 
caracterizare a răspunsului la secetă a proveniențelor 
(Fig. 8), s-a constatat că nici în acest caz nu există 
diferențe semnificative între cele două forme de molid, 
din nou cu o ușoară superioritate a formei pendula. 
Pentru indicele de recuperare, cele două forme de molid 
au obținut valori similare, peste 1, ceea ce înseamnă că 
molidul din această zonă prezintă o capacitate ridicată 
de recuperare după un eveniment secetos, în schimb 
pentru indicii de rezistentă și reziliență valorile sunt 
subunitare, rezultând faptul că în zona Soveja molidul 
prezintă o capacitate redusă de rezistență și reziliență la 
secetă. Ținând cont de toți cei trei indici, putem vorbi 
despre o bună capacitate de recuperare după un episod 
de secetă, dar o vulnerabilitate mare la secetă prelungită. 
Rezultate asemănătoare s-au obținut și în cultura 
comparativă Măneciu (Budeanu et al. 2021).

Fig. 8. Rezistența, recuperarea și reziliența la scetă a molidului 
pendula și pyramidalis [Resistance, recovery and resilience at 

drought for pendula (black) and pyramidalis (grey) spruce forms]

Rezultatele asemănătoare cu cele obținute în acest studiu, 
respectiv o rezistență scăzută la secetă a molidului, au 
fost identificate și de Vitali et al. (2017) într-un studiu 
efectuat în Germania, în care se evidențiază rezistența și 
rezilența scăzută a molidului la seceta din anul 2003, în 
comparație cu bradul și duglasul, anticipându-se astfel 
o vulnerabilitate ridicată a arboretelor de molid în cazul 
unor schimbărilor climatice majore. În mai multe studii 
comparative, molidul s-a situat printre ultimele sau chiar 
ultima specie în privința rezistenței la secetă (Bosela et 
al. 2019, Vitasse et al. 2019, Bottero et al. 2021, Hájek et al. 
2021, Obladen et al. 2021, Song et al. 2021).
Studii anterioare realizate în culturi comparative de 
molid, dar și în populații naturale, au scos în evidență 
superioritatea formei pendula față de varietatea 
pyramidalis în privința caracterelor de creștere, a 
stabilității arborilor la acțiunea perturbantă a factorilor 
de mediu, dar și pentru rezistența lemnului (Pârnuță 
2008, Zubizarreta-Gerendiain et al. 2009, Apostol 
& Budeanu 2019, Budeanu et al. 2019b, Budeanu et 
al. 2021), susținându-se astfel rezultatele obținute în 
prezentul studiu în care a fost identificată doar o ușoară 
superioritate a molidului pendula în privința recuperării 
după un scurt episod de secetă. Prin urmare, se consideră 
necesară continuarea cercetărilor asupra molidului cu 
coroană îngustă, în vederea obținerii unor informații 
mai consistente legate de răspunsul la secetă, dar mai 
ales la acțiunea combinată a celor doi factori abiotici 
perturbanți, vânt și zăpadă.

4. Concluzii
Familiile de molid cu coroană îngustă (f. pendula) 
originare de la cel mai ridicat nivel altitudinal (7-Horoaba, 
din munții Bucegi) au performat cel mai bine la Soveja 
(în privința creșterilor radiale), în opoziție cu rezultatul 
obținut de molidul pendula originar de la cea mai 
joasă altitudine (6-Bozovici), constatare cu implicații 
majore asupra transferului materialelor forestiere de 
reproducere.
La ambele forme de molid analizate, seceta din anul 
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2011 (mai accentuată în toamnă), coroborată cu cea din 
iunie și iulie, 2012, au afectat puternic creșterile radiale 
din anul 2012.
Atât molidul pendula cât și cel comun au prezentat 
capacitate bună de recuperare după un episod de 
secetă, dar indicele de reziliență ne face să intuim o 
vulnerabilitate mare la secetă prelungită.
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Abstract
Analysis of the radial increment and resilience to water stress in half-sib provenances of normal and narrow 
crown Norway spruce, tested in Soveja (Vrancea county, Romania) trial
The aim of this study was the analysis of the radial growth performances and the resilience to drought of 8 half-
sib provenances of Norway spruce with narrow crown (pendula form) and normal crown (pyramidalis variety) 
from Soveja comparative trial, at the age of 23 years, by measuring and examinations of wood cores. The results 
showed no statistical differences between the two forms of spruce and between provenances of the same form 
for radial increment in 2004-2017 period. However, the pendula provenance 7-Horoaba, which is originate from 
the highest altitude, obtained the best growth performances, while the provenance with the lowest radial growth, 
6-Bozovici (pendula), comes from lowest altitude, outside of the natural distribution range of the species. The 
drought from autumn of 2011 and summer of 2012, strongly affected radial growth from the 2012 vegetation 
season of both spruce forms. Regarding drought resilience, no significant differences was observed between the 
two forms of spruce; both forms presented the same result for recovery index (>1), which means that pendula 
and pyramidalis spruce form have a good capacity to recover after a drought event. For resilience and resistance 
indices, pendula form showed a slight superiority compared with the normal crown spruce. Still, for both forms, 
the values for these indices were less than 1, which means that spruce from Soveja has a low resilience and 
resistance to long drought events.
Keywords: breeding strategy, drought resistance, radial growth, Picea abies, wood traits.
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1. Introducere
Modificările de mediu reprezintă o certitudine cu 
impact semnificativ asupra ecosistemelor terestre și 
societății umane, fapt confirmat de ultimele rapoarte 
IPCC (Shukla et al. 2019). O atenție deosebită privind 
înțelegerea fenomenului cât și predictibilitatea acestuia 
este acordată atât de către comunitatea științifică, cât și 
de societatea umană, în general. Stocarea carbonului 
reprezintă un element cheie în atenuarea schimbărilor 
climatice pe termen lung. Pădurile prezintă una dintre 
cele mai ridicate capacități de a stoca carbonul pe 
termen mediu și lung (Vrtiška et al. 2018).
Cunoașterea modului de reacție și adaptare a speciilor 
forestiere la schimbările climatice constituie elemente 
de bază pentru fundamentarea deciziilor de adaptare a 
managementului forestier la noile condiții de mediu în 
vederea asigurării unei gestionări sustenabile a fondului 
forestier național.
Molidul este una din cele mai importante specii de 
conifere, având un areal extins pornind din Alpi spre 
Balcani, Carpați, extinzându-se până în Peninsula 
Scandinavă și nordul Rusiei (Caudullo et al 2016). 
Molidul, din punct de vedere al performanțelor de 
bioacumulare, are un ritm de creștere ridicat, produce 
lemn de calitate în condiții staționale variate. Valoarea 
ecologică a molidului este ridicată oferind servicii de 
protecție și recreative pentru majoritatea regiunilor 
montane din Europa (Skrøppa 2003). În perioada actuală, 
o parte semnificativă a pădurilor de molid vegetează 
sub formă de monoculturi în afara arealului natural, la 
altitudini mai mici decât cele ale distribuției naturale. 
Aceste elemente conduc la o vulnerabilitate mai ridicată 
în fața factorilor perturbatori și a schimbărilor climatice 
(atacuri de insecte, doborâturi de vânt etc.) (Levanič 
et al 2009). De asemenea, incidența factorilor de risc 
climatic înregistrează o creștere semnificativă din punct 
de vedere al frecvenței, dar mai ales al intensității, în 

arealul natural de distribuție al molidului (Schelhaas et 
al 2020).
Cercetări privind legătura corelativă dintre procesele de 
creștere și factorii climatici au fost realizate atât pentru 
zona Carpaților (Bouriaud & Popa 2009, Sidor et al 2015) 
cât și pentru Alpi (Leal et al 2007), Europa Centrală (Zang 
et al 2014), Munții Tatra (Esper et al. 2016). Investigațiile 
realizate la nivelul unor rețele dendrocronologice cu 
o extindere spațială mare oferă informații cu caracter 
general. Înțelegerea corectă a modului de răspuns și 
adaptare la climat trebuie să țină cont de particularitățile 
climatice locale, cum sunt înghețurile târzii sau 
inversiuni termice. În acest sens se impun cercetări 
detaliate, cu caracter regional, bazate pe date climatice 
locale.
Obiectivul lucrării este de a obține informații despre 
modul în care factorii climatici influențează creșterea 
radială a molidului din Depresiunea Gheorgheni.

2. Material și metodă
Locul cercetărilor este reprezentat de fondul forestier 
administrat de către Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni. 
Probele de creștere radială au fost recoltate din 49 de 
suprafețe de cercetare dendrocronologică, distribuite pe 
3 transecte la nivelul depresiunii Gheorgheni. În fiecare 
suprafață de cercetare au fost selectați 25 de arbori de 
molid (Picea abies L., Karst.) din plafonul superior, fără 
rupturi de coroană sau alte defecte vizibile. Din fiecare 
arbore inclus în sondaj s-a recoltat câte o carotă de 
creștere, la înălțime de 1,30 m, cu ajutorul burghiului 
Pressler. Probele de creștere au fost montate pe suporți 
de lemn, șlefuite cu benzi abrazive de granulații diferite 
și scanate la rezoluția de 1200 dpi. Măsurătorile privind 
lățimea inelului anual s-au efectuat în programul 
CooRecorder 9.0 (Cybis Electronic, 2019), cu o precizie 
de 0,01 mm. Verificarea măsurătorilor s-a realizat cu 
ajutorul programului COFECHA (Grissino-Mayer 2001). 
În urma proceselor de verificare și interdatare, a rezultat 
o bază de date privind dinamica creșterii radiale la molid 
care include un număr de 1119 carote de creștere.
Standardizarea seriilor de creștere s-a realizat folosind 
o funcție teoretică de tip spline, cu lungimea de 67% din 
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lungimea seriei. Standardizarea s-a realizat pentru fiecare 
serie de creștere individuală, seria dendrocronologică 
de referință pentru zona de studiu obținându-se prin 
intermediul mediei biponderate (Cook 1990). Analiza 
legăturii corelative dintre factorii climatici cu rezoluție 
zilnică și seria reziduală de indici de creștere s-a realizat 
atât pentru anul în care s-a format inelul anual, cât și 
pentru anul precedent. Perioada ianuarie – mai din anul 
anterior creșterii și perioada septembrie – decembrie 
din anul curent au fost eliminate din analiză, fiind 
considerate irelevante pentru formarea inelului anual. 
A fost calculat coeficientul de corelație Pearson, iar 
analiza semnificației statistice a coeficienților de 
corelație s-a realizat prin metoda bootstrap, cu un număr 
de 1000 de repetiții, pentru o probabilitate de acoperire 
de 95% (Jevšenak & Levanič 2018). Prelucrarea și analiza 
statistică datelor s-au realizat în cadrul programului 
RStudio, folosind limbajul R (R Core Team 2019) și 
pachetele „dplR”(Bunn 2008), „dendroTools” (Jevšenak & 
Levanič 2018).
Datele climatice utilizate în acest studiu provin de la 
stația meteorologică Joseni (46°42'20"N; 25°30'50"E) 
situată la altitudinea de 750 m. Factorii climatici, cu 
frecvență zilnică, luați în analiză au fost temperatura 
minimă, temperatura medie, temperatura maximă și 
precipitații pentru perioada 1963 – 2020.

Fig. 1. Dinamica temperaturilor medii și a precipitațiilor anuale 
pentru perioada 1963 – 2020 la stația meteorologică Joseni 

(Dynamics of mean temperatures and annual rainfall for the 
period 1963 - 2020 at the Joseni weather station)

3. Rezultate și discuții
Seria de creștere radială acoperă intervalul 1868 – 2019, 
cu o replicație mai mare de 10 carote după anul 1885 (Fig. 
2). Creșterea radială medie este de 2,36 mm·an-1 cu o 
abatere standard de 1,16 mm. În zona estică a Carpaților 
de pe teritoriul României pentru specia analizată s-au 
raportat creșteri radiale cu valori cuprinse între 1,4 și 3,4 
mm·an-1 (Sidor et al 2015). Pentru verificarea fiabilității 
seriei cronologice s-a calculat similaritatea dintre seria 
dendrocronologică și o serie ipotetică rezultată prin 
replicarea seriilor individuale pentru un anumit interval 
de timp, prin intermediul parametrului statistic EPS. 
În cazul seriei analizate acest semnal are valoare de 

0,992, depășind valoarea limită de 0,85 recomandată în 
literatura de specialitate (Wigley et al. 1984). Corelația 
cu seria medie pentru întregul set de carote are valori 
mai reduse (r=0,353), explicabil prin numărul mare de 
carote incluse în analiză, implicit cu o variabilitatea mai 
mare. Pentru serii dendrocronologice cu până la 100 de 
carote pentru zona estică a Carpaților au fost raportate 
corelații cu seria medie de r=0,520 (Sidor et al. 2015). 
Sensibilitatea medie (MS) a seriei dendrocronologice 
este de 0,171 valoare mai mică decât cea raportă pentru 
serii dendrocronologice de molid din Carpații Orientali 
(Bouriaud & Popa 2009). Autocorelația de ordinul 1 
pentru seria analizată are valoarea de 0,837, apropiată de 
valorile raportate pentru molid în alte studii din Carpați 
(Bouriaud & Popa 2009). Din punct de vedere al dinamicii 
seriei de indici de creștere reziduali se evidențiază ani cu 
valori reduse, cum ar fi 2013, 1989, 2003, 1947, ani în care 
s-au format inele anuale cu lățimi reduse, consecință a 
perioadelor secetoase. În mod opus se evidențiază anii 
cu valori ale indicilor de creștere reziduali cu valori 
ridicate, cum ar fi 1914, 1950, 2001, 1975, ani în care 
factorii climatici au fost favorabili și s-a format un inel 
anual cu o lățime mai mare.

Fig. 2. Seria de creștere radială (A); Numărul de probe care 
alcătuiesc seria dendrocronologică (B); Seria de indici de creștere 
reziduali (C) (Radial growth series (A); Number of samples (B); 

The residual growth index series (C))

Modelele de răspuns dendroclimatic având la baza 
parametrii meteorologici cu rezoluție lunară oferă o 
imagine de ansamblu asupra relației dintre factorii 
climatici și procesele de creștere (Primicia et al 2015). 
Acest tip de analiză este cel mai des întâlnit în studiile 
de dendroclimatologie, explicat prin disponibilitatea 
mai mare și pentru perioade de timp mai lungi a datelor 
climatice cu rezoluție lunară comparativ cu cele cu 
rezoluție zilnică. O abordare diferită a modului de 
analiză a corelațiilor dintre factorii climatici și procesele 
de creștere este analiza statistică pe perioade de timp cu 
lungime variabilă, având la bază date climatice zilnice. 
Astfel, se pot înlătura barierele lunare și se identifică cu 
acuratețe mai mare momentul din an în care un anumit 
factor climatic are o influență semnificativă asupra 
creșterilor radiale. Jevšenak (2019) a evidențiat într-un 
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studiu complex pe baza a peste 8300 de serii de creștere 
că, în medie, corelațiile între procesele de creștere și 
factorii climatici cumulați pe diferite perioade prezintă o 
creștere a valorilor coeficienților de corelație comparativ 
cu rezultatele obținute, având la baza factorii climatici 
cu rezoluție lunară.
Analiza dendroclimatică realizată evidențiază faptul 
potrivit căruia în cazul molidului din Depresiunea 
Gheorgheni temperatura medie din sezonul de vegetație 
anterior se corelează negativ cu procesele de creștere 
(Fig. 3A). Pentru luna iulie din anul precedent aceste 
corelații negative au valori semnificative pentru intervale 
cumulative începând de la 21 zile până la 100 zile. În 
cazul lunii august doar temperaturile medii cumulate 
pentru intervale mai mari de 100 zile se corelează 
negativ cu procesele de creștere. O altă perioadă în care 
temperaturile au un efect inhibator pentru creșterea 
radială este luna septembrie din anul precedent formării 
inelului anual, pentru perioade cumulative de până la 50 
zile. Valoarea cea mai mare a coeficientului de corelație 
negativ (r=-0,532) s-a înregistrat pentru un interval 
cumulativ de 21 zile (30 iunie – 21 iulie). Corelațiile 
negative evidențiază efectul pe care îl au temperaturile 
ridicate de la finalul sezonului de vegetație anterior 
asupra creșterilor radiale. În ultima parte a sezonului de 
vegetație se produc acumulări de substanțe de rezervă 
necesare pornirii în vegetație sezonul următor, se 
realizează lignificarea lujerilor și se formează mugurii 
terminali. La nivel celular se finalizează procesele de 
formare a celulelor de xilem și se intensifică procesele de 
lignificare (Rathgeber et al 2016). Temperaturile ridicate 
din această perioadă pot conduce la o evapotranspirație 
ridicată și implicit la un stres hidric pentru arbori (Fritts 
1976). Un răspuns negativ la temperaturile din sezonul de 
vegetație anterior a fost constatat și pentru alte populații 
de molid: din estul Carpaților, la altitudini diferite (Sidor 
et al 2015), din Munții Dinari (Begović et al 2020), din 
Munții Tatra (Savva et al 2006).

Fig. 3. Răspunsul dendroclimatic al molidului din Depresiunea 
Gheorgheni: A – temperatura medie; B – temperatura minimă; 
C – temperatura maximă; D – precipitații (The dendroclimatic 
response of the Norway spruce from the Gheorgheni region: A – 
mean temperature; B - minimum temperature; C - maximum 

temperature; D – precipitation)

Pentru perioada de iarnă se observă o corelație pozitivă 
între temperatura medie cumulată pentru perioade mai 
mari de 50 zile și procesele de creștere. În schimb pentru 
perioada de primăvară corelațiile au valori semnificative, 
pozitive, începând de la perioade cumulative de 21 zile. 
Valorile cele mai mari ale corelațiilor pozitive (r=0,390) 
corespund unui interval cumulativ de 119 zile centrat 
în data de 1 februarie. Din perspectivă fiziologică, între 
temperaturile din perioada de iarnă și procesele de 
creștere nu se poate considera că există o legătură 
directă, deoarece în perioada de repaus vegetativ 
activitatea cambială nu este activă (Panayotov et al. 
2010, Rathgeber et al. 2016). Cu toate acestea corelațiile 
pozitive și semnificative evidențiază faptul că iernile cu 
temperaturi mai ridicate au o influență pozitivă asupra 
proceselor de creștere. În iernile cu temperaturi mai 
ridicate precipitațiile sunt prezente sub formă de zăpadă 
umedă sau chiar lichide, fapt care în primăvară conduce 
la o acumulare de apă mai ridicată în sol, favorizând 
activitatea cambială de la începutul sezonului de 
vegetație. Mai mult de atât o iarnă cu temperaturi mai 
ridicate poate influența grosimea stratului de zăpadă, cu 
un impact pozitiv asupra capacității apei de a se infiltra 
în sol, în directă legătură cu activitatea fotosintetică de 
la începutul sezonului de vegetație (Fritts 1976).
Pentru perioada de primăvară valori ridicate ale 
corelațiilor (r=0,380) s-a înregistrat pentru un interval 
cumulativ de 60 zile centrat în data de 15 martie. 
Temperaturile ridicate de la începutul sezonului de 
vegetație au o importanță ridicată pentru proceselor de 
creștere radială. Corelații similare cu temperaturile din 
lunile de primăvară au fost semnalate și pentru molidul 
din Alpi (Levanič et al. 2009).
În ceea ce privește corelațiile dintre temperaturile 
minime și procesele de creștere (Fig. 3B) se observă o 
reducere a perioadelor cumulative, în sezonul de vegetație 
anterior, în care sunt corelații negative, semnificative 
statistic, comparativ cu cazul temperaturilor medii. Spre 
deosebire de situația anterioară, în cazul lunii septembrie 
corelații sunt nesemnificative statistic. În schimb pentru 
perioada de iarnă și primăvară în cazul temperaturilor 
minime se observă o extindere a intervalului cu corelații 
semnificative. Pentru temperaturile maxime (Fig. 3C) se 
observă un mod opus de distribuție în timp a corelațiilor 
semnificative. Temperaturile maxime zilnice se 
corelează negativ cu procesele de creștere radială pentru 
intervale cumulative de până la 100 zile în mijlocul 
sezonului de vegetație anterior (luna iulie) și spre finalul 
acestuia (luna septembrie), respectiv pentru intervale 
cumulative de peste 75 zile în luna august. Faptul că 
temperaturile maxime se corelează negativ și relativ 
puternic (r=-0,532) cu procesele de creștere indică o 
vulnerabilitate ridicată a molidului în zona de studiu. În 
contextul schimbărilor climatice o creștere accentuată a 
temperaturilor din perioada iulie-septembrie coroborate 
cu secete frecvente ar putea reprezenta o problemă 
pentru molidul din depresiunea Gheorgheni. În ceea ce 
privește perioada de iarnă – primăvară, intervalul pentru 
care temperaturile maxime zilnice se corelează cu 
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lățimea inelului anual este mult mai redus, comparativ 
cu situația temperaturilor medii sau minime.
Precipitațiile prezintă corelații pozitive cu procesele de 
creștere (Fig. 3D) pentru perioade cumulative de peste 
100 zile, centrate la începutul lunii august a anului 
anterior, cât și pentru perioade cumulative cu lungimi 
variabile, centrate la începutul lunii iulie a anului 
formării inelului anual. În perioada iunie – iulie au loc 
cele mai intense procese de elongație a celulelor de 
xilem, moment în care influența precipitațiilor este cea 
mai ridicată (Begović et al. 2020). O corelație pozitivă 
cu valori de până la r=0,200 între precipitațiile din 
sezonul de vegetație curent și procesele de creștere a 
fost identificată și pentru molidul din Alpi (Levanič et 
al. 2009). Corelațiile pozitive cu precipitațiile din timpul 
sezonului de vegetație indică faptul că în zona de studiu 
acest factor climatic poate reprezenta un factor limitativ 
pentru creșterea molidului, mai ales în condițiile 
actualelor schimbări climatice.
Corelațiile pozitive din perioada de iarnă nu reprezintă 
un tipar dendroclimatic specific molidului din zona 
montană, regimul termic din timpul sezonului de 
vegetație fiind factorul limitativ predominant. O posibilă 
explicație a tiparului dendroclimatic observat în 
prezentul studiu poate fi legată de frecventele inversiuni 
termice care se manifestă în Depresiunea Gheorgheni.

4. Concluzii
Modelul dendroclimatic specific molidului din 
Depresiunea Gheorgheni este caracterizat de o corelație 
negativă cu temperaturile din perioada iulie-septembrie 
anul precedent și pozitivă cu cele din perioada de 
iarnă-primăvară, coroborată cu o corelație pozitivă 
cu precipitațiile din iulie-august anul curent formării 
inelului anual. Corelații semnificative între seriile de 
indici de creștere reziduali și factorii climatici au fost 
identificate pentru perioade cumulative cu lungimi 
variind de la 21 la 120 zile. Importanța studiilor dendro-
climatologice cu caracter local este ridicată deoarece 
permite identificarea unor particularități ale răspunsului 
dendroclimatic care nu por fi surprinse de cercetări 
efectuate pe rețele dendrocronologice mari.
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Abstract
Dendroclimatic response of the Norway spruce from the Gheorgheni region
The analysis of the correlative link between the growth processes and the climatic factors with daily resolution 
allows to remove monthly barriers induced by the monthly time limits. Thus, we can identify cumulative periods 
in which climatic factors have a high influence on radial growth. This study analyzed the correlation between 
Norway spruce growth processes based on 1119 increment cores from 49 research areas in different altitude, 
age and exposure conditions from the Gheorgheni region and climatic factors (mean, minimum, maximum 
temperature and precipitation) from the Joseni meteorological station. The results showed negative correlations 
between the growth processes and the temperatures from the previous vegetation season. For the winter period 
and the beginning of the vegetation season, a positive correlation between the temperatures and the width of 
the annual ring was highlighted. Regarding precipitation, a positive correlation was identified with the growth 
processes during the current growing season.
Keywords: growth, Picea abies, annual ring, climate change
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1. Introducere
Activitatea de redactare a amenajamentelor silvice, de-a 
lungul timpului, a urmărit introducerea permanentă 
în amenajamentul silvic a cerințelor noi apărute prin 
actele de reglementare sau prin rezultatele cercetărilor 
științifice din domeniul silviculturii. Totodată, tehnica 
de redactare a amenajamentelor silvice s-a adaptat 
continuu evoluției dezvoltării echipamentelor IT și 
softurilor aferente acestora.
Analizând, comparativ, lucrările de redactare a 
amenajamentelor silvice actuale cu cele specificate în 
normele de muncă la lucrările de amenajarea pădurilor 
(RNP-Romsilva 1999), identificăm numeroase diferențe 
atât între tehnologia utilizată, cât și în cerințele 
complementare de conținut ale amenajamentelor 
silvice.
Lucrări precum pantografierea suprafețelor, 
planimetrările, întocmirea matrițelor (după pantografiere 
sau după suport fotografic), multiplicarea hărților 
amenajistice prin xerocopiere, pânzarea manuală a 
hărților tematice, nu-si mai găsesc locul în procesul 
tehnologic actual de elaborare a amenajamentului silvic, 
fiind lucrări depășite tehnic și tehnologic de apariția 
lucrărilor de utilizare a tehnicilor GIS (Geographic 
Information System) în amenajarea pădurilor.
Introducerea tehnicilor GIS în amenajarea pădurilor 
a condus la modificări de esență în activitățile clasice 
desfășurate atât în faza de redactare cât și de definitivare 
a amenajamentelor silvice. Astfel, în faza de redactare 
a amenajamentelor silvice, planimetrările realizate cu 
planimetrul clasic și ulterior cu cel digital, sunt înlocuite 
și preluate în categoria lucrărilor GIS, cu determinarea 
analitică a suprafețelor, procedeu ce asigură lucrărilor 
o precizie superioară. De asemenea, lucrările de 

întocmire a matrițelor (după pantografiere sau de pe 
suport fotografic) din cadrul lucrărilor de redactare 
sau desenarea și colorarea hărților de UP (unitate de 
producție/protecție) și SG (studiu general) din cadrul 
lucrărilor de definitivare, se realizează, în prezent, 
în cadrul lucrărilor GIS, fiind excluse din categoria 
lucrărilor de redactare/definitivare a amenajamentelor 
silvice.
Mai mult, în cadrul lucrărilor de redactare a 
amenajamentelor pe UP s-a considerat oportun 
diferențierea activităților, aferente pregătirii Conferinței 
a-II-a de amenajarea pădurilor, de activitățile de 
redactare efectivă a amenajamentelor pe UP.
Justificarea evidențierii ca activitate distinctă ,,pregătirea 
Conferinței a-II-a de amenajare a pădurii” a rezultat 
din natura lucrărilor pe care le execută personalul, din 
amenajarea pădurilor, pentru pregătirea Conferinței a II-
a, lucrări diferite de cele existente în actualele norme de 
muncă (RNP-Romsilva 1999), și care presupun alocarea 
unui timp semnificativ în cadrul lucrărilor de redactare 
a amenajamentelor pe UP.
Pe de altă parte, față de informațiile conținute de 
amenajamentul elaborat în sistem clasic, precizate în 
normele de muncă actuale, în ultimii ani, conținutul 
amenajamentului a fost adaptat noilor cerințe, prin 
abordarea mai multor aspecte, ce au fost integrate 
în structura amenajamentului (ex. conservarea și 
ameliorarea biodiversității, certificarea pădurilor, 
derogări de la prevederile amenajamentului, etc.), 
informații în acord cu evoluția principiilor și concepției 
amenajamentului silvic, în gestionarea durabilă a 
pădurilor.

2. Metoda de lucru
La elaborarea normelor de timp și de producție pentru 
lucrările de redactare a amenajamentelor, s-au parcurs 
următoarele etape:

 – identificarea activităților aferente acestei faze în 
raport cu noile tehnologiile utilizate;
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 – elaborarea/realizarea machetelor pentru activitățile 
identificate, în care sunt precizate: i) metoda de 
observare, ii) tehnologia de lucru, iii) organizarea 
locului de muncă, iii) formația de lucru, iv) unitatea 
de măsură, v) instrumentele și aparatura utilizată, 
vi) tehnica efectuării observațiilor și vii) descrierea 
condițiilor de lucru, cu evidențierea factorilor de 
influență;

 – efectuarea observațiilor și măsurătorilor directe 
asupra activității executanților (autofotografierea) 
și asupra regimului de funcționare a utilajelor și 
completarea fișelor de observații aferente (fișa 
condițiilor de lucru și fișa de fotografiere);

 – centralizarea datelor pentru fiecare operație aferentă 
acestei lucrări/faze;

 – analiza, prelucrarea și interpretarea din punct de 
vedere statistic a rezultatelor obținute în urma 
centralizării valorilor din fișele de fotografiere 
individuală cu ajutorul programului de statistică SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences).

 – calculul Normelor de timp (NT) și de producție (NP), 
potrivit formulelor cunoscute:

NT=8:Np  (1)
Np=Topp pe 8 ore: Top/U.M.  (2)
unde:
Top reprezintă timpul operativ;
Topp pe 8 ore - timpul operativ proiectat pe schimbul de lucru 
(8 ore). Acesta s-a calculat utilizând formula (*** 2008):

100
1

480
8

toondlpi
orepeopp TTTT

T
+++

+
=

  (1)
în care:
Tpî – timp de pregătire și încheiere a lucrului;
Tdl – timp de deservire a locului de muncă;
Ton – timp de odihnă și necesități firești;
Tto – timp de întreruperi cauzate de tehnologie;

3. Rezultate obținute
Au fost centralizate și prelucrate datele pentru 
următoarele 8 operații identificate în cadrul lucrărilor 
de redactare a amenajamentelor silvice:

 – raportări grafice;
 – calculul cubajelor;
 – transpunerea parcelarului și subparcelarului pe 

planurile de bază (schimbare bază cartografică și/sau 
creare bază cartografică);

 – asamblarea raportărilor și actualizarea informațiilor 
pe baza cartografică;

 – prelucrarea automată a datelor;
 – pregătirea Conferinței a-II-a de amenajarea pădurilor;
 – redactarea amenajamentelor pe unități de producție 

(UP);
 – îndrumarea și controlul lucrărilor de redactare a 

amenajamentelor silvice.

3.1. Centralizarea datelor în urma efectuării 
observațiilor
a) Raportări grafice
Pentru această operație, în cadrul studiului de machetă 
au fost identificate 3 elemente de muncă (descărcarea 
datelor din aparat, prelucrarea datelor cu soft specializat 
și realizarea poligoanelor si imprimarea lor), iar 
datele au fost înregistrate în toate cele 7 subunități ale 
INCDS ,,Marin Drăcea”, în care se efectuează lucrări de 
amenajarea pădurilor. Au fost supuse observației un 
număr de 22 unități de producție din cadrul a 19 ocoale 
silvice/baze experimentale, în care au fost realizate 
măsurători la un număr de 4267 de unități amenajistice, 
fiecare cu un număr diferit de puncte raportate (în total 
fiind 44,542 mii puncte), pentru a avea elemente de 
evaluare a unității de măsură pentru raportarea normei 
de muncă (Tab. 1).

Tab. 1. Centralizarea datelor pentru operația Raportări grafice

Nr.
crt.

Subunitatea 
institutului OS UP UM

Cantități realizate Top,
min

Top/UM
mii pct. nr. ua Top/ mii pct Top/ ua

1 Timișoara Păltiniș I Goleț mii pcte
nr. ua 2,423 372 1852 764,34 4,98

2 Timișoara Valea Mare II Groși mii pcte
nr. ua 3,781 288 3066 810,90 10,65

3 Brașov Făgăraș II mii pcte
nr. ua 1,44 107 743 515,97 6,94

4 Brașov Măneciu IV mii pcte
nr. ua 1,082 246 765 707,02 3,11

5 Brașov Azuga I mii pcte
nr. ua 1,3 152 973 748,46 6,40

6 Bistrița Cluj III Săvădisla mii pcte
nr. ua 4,26 132 3562 836,15 26,98

7 Bistrița Dragomirești II Baicu mii pcte
nr. ua 1,4 151 1114 795,71 7,38

8 Bistrița Mălini I Suha Mare mii pcte
nr. ua 1,855 78 1573 847,98 20,17

9 Craiova Orșova I Elișeva mii pcte
nr. ua 1,986 180 1614 812,69 8,97

10 Craiova Orșova V Mraconia mii pcte
nr. ua 2,294 210 1954 851,79 9,30
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Nr.
crt.

Subunitatea 
institutului OS UP UM

Cantități realizate Top,
min

Top/UM
mii pct. nr. ua Top/ mii pct Top/ ua

11 Craiova Orșova VI Radu mii pcte
nr. ua 2,302 190 1676 728,06 8,82

12 Craiova Drăgănești Olt UP I Drăgănești mii pcte
nr. ua 0,91 323 805 884,62 2,49

13 Craiova Drăgănești Olt UP II Vedea mii pcte
nr. ua 0,956 315 779 814,85 2,47

14 Pitești Rusca XII mii pcte
nr. ua 1,225 185 1140 930,61 6,16

15 Pitești Amaradia III mii pcte
nr. ua 1,382 50 1011 731,55 20,22

16 Pitești Curtea de Argeș IV mii pcte
nr. ua 1,123 47 826 735,53 17,57

17 Roman Brăila IX Bran mii pcte
nr. ua 0,736 32 563 764,95 17,59

18 Roman Bârlad I Bârlad mii pcte
nr. ua 2,2 415 1540 700,00 3,71

19 Roman BE Tomnatic I Demăcușa mii pcte
nr. ua 5,38 728 4023 747,77 5,53

20 Oradea Dobrești VI Răcaș mii pcte
nr. ua 0,253 16 187 739,13 11,69

21 Oradea Ilia II Burjuc mii pcte
nr. ua 2,754 24 2017 732,39 84,04

22 Oradea Tg. Lăpuș I Vl. Mare mii pcte
nr. ua 3,5 26 2511 717,43 96,58

b) Calculul cubajelor
S-au efectuat observații în cadrul a 21 proiecte (UP) din 19 
ocoale silvice/baze experimentale, pentru cele 2 (două) 
elemente de muncă, identificate în cadrul studiului de 
machetă, și anume:

 – introducerea datelor în softul specializat pentru 
calculul volumelor;

 – listarea rezultatelor și imprimarea acestora.
Din fișele de fotografiere datele s-au centralizat, 
realizându-se grupaje ale unităților amenajistice în 
funcție de numărul de elemente de arboret (Tab. 2).

Tab. 2. Centralizarea datelor pentru operația Calculul cubajelor

Nr.el.a
/u.a

Nr.
u.a.

Top/ua,
min/ua

Nr.el.a
/u.a

Nr.
u.a.

Top/ua,
min/ua

1-2 13 13,31 3 31 15,06

1-2 35 13,54 3 54 15,11

1-2 29 13,17 3 18 14,94

1-2 36 15,11 3 60 13,32

1-2 23 14,65 3 90 12,10

1-2 20 16,70 >3 30 15,17

1-2 16 14,75 >3 37 15,08

1-2 41 14,76 >3 42 14,19

3 27 15,04 >3 126 14,79

3 23 15,04 >3 75 13,17

3 37 15,22 - - -

Nr.el.a: Număr elemente de arboret; Nr. u.a.: Număr unități amenajistice; Top/
ua: Timp operativ/u.a.

c) Transpunerea parcelarului și subparcelarului pe baza 
cartografică (schimbare bază cartografică sau creare 
bază cartografică)
S-au efectuat observații pentru 5 proiecte (UP) din cadrul 
a 4 ocoale silvice (Tab. 3), la cele 2 (două) elemente de 
muncă, identificate cu ocazia studiului de machetă, și 
anume:

 – documentarea și preluarea informațiilor după 
planurile utilizate la amenajarea anterioară;

 – transpunerea informațiilor pe planurile noi (inclusiv 
a informațiilor din diferite surse (măsurători, planuri 
cadastrale, ortofotoplanuri, Geoportal ANCPI etc.).

Tab. 3. Date centralizate pentru operația Transpunerea 
parcelarului și subparcelarului pe baza cartografică

Nr.
crt.

Sub
INCDS OS UP UM C.rel Top,

min
Top
/UM

1 Brasov Fagaras I dm2 10,246 405 39,53

2 Brasov Rasca V dm2 29,17 1128 38,67

3 Brasov Fagaras II dm2 7,07 296 41,87

4 Bistrița Cluj III dm2 18,4 841 45,71

5 Bistrița Drago-
mirești II dm2 20,6 902 43,79

Sub.: Subunitate; Crel: Cantități realizate

d) Asamblarea raportărilor și actualizarea informațiilor 
pe baza cartografică
S-au efectuat observații pentru 21 proiecte (UP) din 
19 ocoale silvice/baze experimentale, la cele 3 (trei) 
elemente de muncă identificate, în cadrul studiului de 
machetă, și anume:

 – transpunerea raportărilor pe planurile de bază;
 – documentarea și preluarea informațiilor din 

diferite surse (alte măsurători, planuri cadastrale, 
ortofotoplanuri, Geoportal ANCPI etc.), pentru 
actualizarea limitelor u.a.-urilor ce nu au fost măsurate;

 – transpunerea informațiilor pe planurile noi.
Din fișele de fotografiere, datele s-au centralizat, 
realizându-se grupaje ale unităților amenajistice în 
funcție de suprafața medie a acestora (Tab. 4).
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Tab. 4. Centralizarea datelor pentru operația Asamblarea 
raportărilor și actualizarea informațiilor pe baza cartografică

u.a.
mediu,

ha

Nr.
u.a.

Top/ua,
min/ua

u.a.
mediu,

ha

Nr.
u.a.

Top/ua,
min/ua

2,1-3 105 9,62 5,1-6 73 10,60
2,1-3 442 10,06 5,1-6 120 10,63
3,1-4 43 11,79 7,1-8 372 8,20
3,1-4 54 10,24 7,1-8 288 9,94
4,1-5 190 9,85 8,1-9 365 8,25
4,1-5 193 10,26 8,1-9 530 9,45
4,1-5 204 10,09 8,1-9 121 10,66
4,1-5 74 10,51 8,1-9 735 9,58
4,1-5 49 11,69 >10 321 10,21
5,1-6 376 10,19 >10 163 10,70
5,1-6 556 9,87 - - -

e) Prelucrarea automată a datelor
S-au efectuat observații pentru 22 proiecte (UP) din 
18 ocoale silvice/baze experimentale, la cele 5 (cinci) 
elemente de muncă identificate în cadrul studiului de 
machetă, și anume:

 – instalarea programului/softului de amenajarea 
pădurilor și configurarea datelor aferente ocolului;

 – introducerea datelor din fișele de descriere parcelară;
 – corectarea mesajelor de eroare;
 – validarea UP-ului;
 – listarea informațiilor.

Din fișele de fotografiere datele s-au centralizat, 
realizându-se grupaje ale unităților amenajistice în 
funcție de numărul de elemente de arboret (Tab. 5).

Tab. 5. Centralizarea datelor pentru operația automată a datelor

Nr.el.a
/u.a

Nr.
u.a.*

Top/ua,
min/ua

Nr.el.a
/u.a

Nr.
u.a.

Top/ua,
min/ua

1-2 372 7,2 3 107 7,58
1-2 190 7,73 3 209 7,71
1-2 193 7,78 3 689 8,90
1-2 624 7,89 3 407 7,06
1-2 620 7,83 3 307 7,29
1-2 498 7,76 3 617 7,21
1-2 455 7,77 3 763 7,19
1-2 613 7,77 >3 288 7,77
1-2 512 5,89 >3 229 7,50
1-2 132 7,88 >3 633 7,82
1-2 415 7,69 >3 728 7,65

Nr.el.a: Număr elemente de arboret; Nr. u.a.: Număr unități amenajistice; Top/
ua: Timp operativ/u.a.

*s-a stabilit în funcție de numărul de elemente de arboret majoritor/
preponderent din unitatea de producție supusă observației

f) Pregătirea Conferinței a-II-a de amenajarea pădurilor
S-au efectuat observații pentru 21 proiecte (UP) 
din 19 ocoale silvice/baze experimentale, la cele 19 
(nouăsprezece) elemente de muncă identificate în cadrul 
studiului de machetă, și anume:

 – întocmirea devizului estimativ;
 – analiza suprafețelor determinate analitic;
 – analiza parcelarului și subparcelarului;
 – analiza volumelor și introducerea lor în fișele de 

descriere parcelară și în AS2009;
 – întocmirea tabelului 1E și analiza lui;
 – analiza datelor rezultate în urma prelucrării prin 

AS2009, astfel:
 – situația arboretelor incluse în catalogul rezervațiilor 

de semințe și a resurselor genetice forestiere;
 – situația arboretelor incluse în ariile naturale protejate;
 – situația arboretelor ce pot fi încadrate ca arborete 

virgine și cvasivirgine;
 – interpretarea analizelor de sol;
 – verificarea și validarea hărţilor amenajistice pentru 

conferinţă;
 – actualizarea repartizării suprafeței pe grupe și 

subgrupe funcționale;
 – stabilirea bazelor de amenajare și calculul indicatorilor 

de posibilitate;
 – adoptarea posibilității și întocmirea planurilor 

decenale;
 – listarea rapoartelor necesare pentru conferinţă, din 

programul AS;
 – întocmirea Memoriului de prezentare și Anexelor 

pentru conferinţă;
 – participarea la Conferința a II - a și introducerea 

recomandărilor conferinței în proiect;
 – situația arboretelor în care sunt instalate suprafețe 

experimentale de lungă durată;
 – situația arboretelor cuprinse în alte studii/proiecte 

(ex: păduri parc).
Din fișele de fotografiere datele s-au centralizat, luându-
se în considerare ca posibili factori de influență numărul 
de ua/UP, numărul de ua inventariate, numărul de arii 
naturale protejate/UP, numărul de SUP-uri, numărul de 
categorii funcționale și numărul de poziții în tabelul 1E 
(Tab. 6).

Tab. 6. Centralizarea datelor pentru operația 
Pregătirea Conferintei a-II-a de amenajarea pădurilor

OS UP S.UP
(ha)

nr.
u.a.

ua
inv.

Nr ua
AP

Nr
SUP

Nr
CF

Nr.
poz

Păltiniș I Goleț 2812,54 372 27 0 2 5 2

Valea Mare II Groși 2290,98 288 30 288 2 3 3

Maneciu VII Zaganu 1085,76 140 38 140 5 9 3

Râșca II 
Ghizinoaia 2757,4 229 43 0 3 6 2

Făgăraș II Făgăraș 3115,09 365 35 349 4 14 12

Cluj III 
Săvădisla 935,61 193 23 1 2 6 109

Dragomirești II Baicu 3696,78 624 71 621 3 7 156

Mălini I Suha 
Mare 2951,52 209 31 4 4 8 76

Orșova I Elișeva 2245,88 254 37 197 3 10 58

Orșova IV Prisaca 5479,68 633 68 576 3 11 127

Orșova VII Corbu 3534,34 318 39 55 3 8 64

Dragănesti 
Olt III Brebeni 1228,86 613 38 0 3 3 110
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Rusca X Uzlina 2405,48 513 15 512 4 7 5

Amaradia III 3647,26 689 57 0 3 5 3

C. de Ag. IV 1683,83 407 18 0 3 5 5

Brăila IX Bran 704,2 132 41 132 5 4 48

Bârlad I Bârlad 1218,7 415 42 167 6 8 203

BE Tomnatic I Demăcușa 6352,65 726 126 709 5 11 44

Dobrești VI Răcaș 1211,82 307 60 290 4 11 5

Ilia II Burjuc 2665,93 617 75 300 5 8 149

Tg. Lăpuș I Vl. Mare 2381,98 763 90 99 3 11 1505

S: suprafață; inv: inventariate; Nr_ua_AP: Nr. u.a. arii protejate; CF: categorii 
funcționale; Nr

SUP: număr SUP-uri; Nr poz: Nr.pozitii in Tab. 1E

g) Redactarea amenajamentelor pe unități de producție/
protecție (UP)
S-au efectuat observații pentru 21 proiecte (UP) din 19 
ocoale silvice/baze experimentale, la cele 83 (optzeci și 
trei) elemente de muncă identificate, în cadrul studiului 
de machetă. Pentru a evita enumerarea elementelor 
de muncă identificate, facem precizarea că acestea 
se referă, în principiu, la activități de documentare și 
redactare a capitolelor/subcapitolelor din structura 
actuală a amenajamentului silvic.
Din fișele de fotografiere datele s-au centralizat, luându-se 
în considerare ca posibili factori de influență numărul de 
ua/UP, numărul de arii naturale protejate/UP, numărul de 
SUP-uri, numărul de categorii funcționale și numărul de 
ua-uri incluse ca arborete virgine și cvasivirgine (Tab. 7).

Tab. 7. Centralizarea datelor pentru operația 
Redactarea amenajamentelor pe unități de producție/protecție (UP)

UP Supr.
UP (ha)

Nr.
ua CF Nr.

AP

Nr.
ua
AV

Nr.
SUP

I Goleț 2812,54 372 5 0 0 2

II Groși 2290,98 288 3 3 0 2

II Făgăraș 3115,09 365 14 3 93 4

VI Obârsia
Azugii 2070,5 205 8 1 13 3

VII Zăganu 1085,76 140 9 1 12 5

III Săvădisla 935,61 193 6 1 0 2

II Baicu 3696,78 624 7 2 4 3

I Suha Mare 2951,52 209 8 1 2 4

III Baia Nouă 3536,23 646 10 4 0 3

IV Prisaca 5479,68 633 11 4 0 3

VI Radu 3144,54 295 7 3 0 2

III Brebeni 1228,86 613 3 0 0 3

X Uzlina 2405,48 512 7 2 0 4

III Balota 3647,26 689 7 0 0 3

IV Zigon 1683,83 407 5 0 0 3

IX Bran 704,2 132 4 3 0 5

I Bârlad 1218,7 415 8 4 0 6

I Demăcușa 6352,65 728 11 2 7 5

VI Răcaș 1211,82 307 11 2 0 4

II Burjuc 2665,93 617 8 3 0 5

I Valea Mare 2381,98 763 11 2 0 3

Nr.AP: Nr. arii protejate; Nr.ua AV: Nr. ua arborete virgine;
CF: categorie funcțională

h) Îndrumarea și controlul lucrărilor de redactare a 
amenajamentelor
h1) Activități desfășurate de șefii de proiect din 
amenajarea pădurilor
În cadrul studiului de machetă, pentru șefii de proiect, 
au fost identificate 15 (cincisprezece) elemente de 
muncă_enumerate, iar observațiile s-au efectuat la un 
număr de 9 ocoale silvice/baze experimentale.
h2) Activități desfășurate de experții CTAP din 
amenajarea pădurilor
Observațiile s-au realizat la un număr de 3 ocoale silvice, 
iar în cadrul studiului de machetă, pentru experții care 
certifică din punct de vedere tehnic calitatea lucrărilor de 
amenajarea pădurilor (experți CTAP), au fost identificate 
19 (nouăsprezece) elemente de muncă_enumerate.
h3) Activități desfășurate de șefii de atelier, șefii de 
secție, directorii de stațiune și directorul tehnic 
dezvoltare
În cadrul studiului de machetă, pentru șefii de atelier, 
șefii de secție, directorii de stațiune și directorul tehnic 
dezvoltare, au fost identificate 3 (trei) elemente de 
muncă, și anume:

 – organizarea activității proiectanților în perioada când 
aceștia lucrează la birou;

 – participarea la lucrările Conferinței a II-a de 
amenajarea pădurilor;

 – participarea la verificarea, controlul și avizarea în CTE 
a lucrărilor de redactare din cadrul ocolului silvic.

Observațiile s-au realizat la un număr de 9 ocoale silvice.
h4) Activități desfășurate de secretarul tehnic
Observațiile s-au realizat la un număr de 3 ocoale silvice, iar 
în cadrul studiului de machetă, pentru secretarul tehnic, 
au fost identificate 2 (două) elemente de muncă, și anume:

 – acordarea de sprijin tehnic necesar soluționării 
problemelor deosebite care se ivesc pe parcursul 
lucrărilor de redactare;

 – participarea la lucrările Conferinței a II-a de 
amenajarea pădurilor.

3.2. Analiza factorilor de influență asupra 
duratei lucrărilor
a) Raportări grafice
În vederea interpretării din punct de vedere statistic, s-au 
considerat ca posibili factori de influență asupra duratei 
lucrărilor numărul de puncte raportate și numărul de 
unități amenajistice (ua) realizate.
Prin intermediul regresiei multiple s-a estimat modelul, 
considerându-se ca variabilă dependentă timpul operativ 
(Top), iar ca variabile presupus independente numărul 
de puncte raportate (Mii_puncte) și numărul de unități 
amenajistice (Nr_ua).
Valorile estimate pentru coeficienții modelului, precum 
și statisticile necesare verificării ipotezelor uzuale 
asupra coeficienților au arătat că modelul ce include 
ambele variabilele independente, nu este relevant din 
punct de vedere statistic, întrucât pentru variabila 
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independentă Nr_ua, nivelul de semnificație (Sig.) nu se 
află sub 0,05 (Sig. = 0,855), acesta fiind sub 0,05% doar 
pentru variabila Mii_puncte (Tab. 8).

Tab. 8. Coeficienția

Model

Unstandardized 
Coefficients

Std 
Coef

t Sig.

95,0% Confidence 
Interval for B

B Std. 
Error Beta Lower 

Bound
Upper 
Bound

1

(Constant) -7,061 64,980 -,109 ,915 -143,066 128,945

Mii_puncte 777,438 30,274 ,992 25,680 ,000 714,075 840,802

Nr_ua -,042 ,228 -,007 -,185 ,855 -,518 ,434

2
(Constant) -9,840 61,668 -,160 ,875 -138,477 118,797

Mii_puncte 774,785 25,997 ,989 29,803 ,000 720,557 829,014

a. Dependent Variable: T_op

În modelul nr. 2 nivelul de semnificație (Sig.) pentru 
variabila independentă inclusă în model (Mii_puncte) este 
mai mic de 0,05%, iar intervalul de încredere nu-l conține 
pe 0. Aceasta înseamnă că există semnificație statistică.
Analiza de corelație (Tab. 9) a scos în evidență faptul că 
există corelații semnificative între numărul de puncte 
raportate (Mii_puncte) și numărul de unități amenajistice 
realizate (Nr_ua) (Sig. = 0,026, fiind mai mic de 0,05%). 
Aceasta însemnă că dacă numărul de puncte raportate 
(Mii_puncte) rămâne în model, numărul de unități 
amenajistice realizate (Nr_ua) trebuie exclus, și invers.

Tab. 9. Corelații

Mii_puncte Nr_ua

Mii_puncte

Pearson Correlation 1 ,475*

Sig. (2-tailed) ,026

N 22 22

Nr_ua

Pearson Correlation ,475* 1

Sig. (2-tailed) ,026

N 22 22

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

În concluzie, la calculul normelor de muncă și producție 
pentru operația Raportări grafice se va avea în vedere că 
numărul de puncte raportate influențează semnificativ 
timpul necesar efectuării acestei operații.
b) Calculul cubajelor
Prin intermediul analizei de varianță - Metoda one-way 
ANOVA s-a stabilit dacă numărul de elemente de arboret 
dintr-o unitate amenajistică influențează sau nu, timpul 
necesar determinării volumului unui arboret folosind 
softurile actuale utilizate în amenajarea pădurilor. Altfel 
spus, se va stabili dacă timpii operativi/ua (Top/ua), sunt 
sau nu omogeni din punct de vedere al caracteristicii 
Număr elemente de arboret/ua.
Astfel, cu ajutorul testului Levene (Tab. 10) s-a testat 
omogenitatea varianțelor, în care Sig. reprezintă 
probabilitatea critică a testului (rotunjită la trei zecimale). 
Întrucât acest test nu este semnificativ, semnificația fiind 
p = 0,762, varianțele sunt omogene.

Tab. 10. Test of omogenitate a varianței

Timp operativ pe ua
Levene Statistic df1 df2 Sig.

,276 2 18 ,762

Rezultatele analizei de varianță (Tab. 16) arată că testul 
F a cărui valoare este de 0,001 nu este semnificativ la 
nivelul de 0,999 (probabilitatea critică a testului fiind 
mai mare de 0,05.

Tab. 11. ANOVA

Timp operativ pe ua
Sum of

Squares df Mean
Square F Sig.

Between Groups ,002 2 ,001 ,001 ,999
Within Groups 21,333 18 1,185

Total 21,335 20

În concluzie, nu există diferențe semnificative între 
timpii operativi rezultați în urma realizării operației 
Calculul cubajelor atunci când unitățile amenajistice au 
în componență număr diferit de elemente de arboret. 
Prin urmare la elaborarea normelor de timp și producție 
nu se va ține cont de numărul de elemente de arboret ca 
posibil factor de influență.
c) Transpunerea parcelarului și subparcelarului pe baza 
cartografica (schimbare bază cartografică sau creare 
bază cartografică)
Întrucât măsurătorile s-au efectuat la un număr redus de 
unități de producție, considerăm că o analiză din punct 
de vedere statistic nu ar fi edificatoare. Ulterior, în fazele 
următoare ale proiectului se pot completa observațiile 
actuale, astfel să se poate realiza și o astfel de analiză.
d) Asamblarea raportărilor și actualizarea informațiilor 
pe baza cartografică
Pe baza analizei de varianță - Metoda one-way ANOVA 
s-a stabilit dacă timpul necesar asamblării unei unități 
amenajistice este influențat sau nu de mărimea 
(suprafața) acesteia. Altfel spus, se va stabili dacă timpii 
operativi/ua (Top/ua), sunt sau nu omogeni din punct de 
vedere al caracteristicii ua mediu.
Cu ajutorul testului Levene (Tab. 12) s-a testat 
omogenitatea varianțelor, în care Sig. reprezintă 
probabilitatea critică a testului (rotunjită la trei 
zecimale). Întrucât semnificația acestui test este de p = 
0,451 (valoare mai mare de 0,05), rezultă că varianțele 
sunt omogene.

Tab. 12. Test of omogenitate a varianței

Top_ua

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1,021 6 14 ,451

Rezultatele analizei de varinață (Tabelul 13) arată că testul F 
este de 1,858, însă dat fiind că nivelul de semnificație (Sig. 
= 0,159) este mai mare de 0,05, putem concluziona că nu 
există diferențe semnificative între timpii consumați pentru 
asamblarea unităților amenajistice având diferite suprafețe.
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Tab. 13. ANOVA

Top_ua

Sum of Squares df Mean Square

Between Groups 6,612 6 1,102

Within Groups 8,304 14 ,593

Total 14,917 20

În concluzie, nu există diferențe semnificative între timpii 
operativi rezultați în urma realizării operației Asamblarea 
raportărilor și actualizarea informațiilor pe baza cartografică 
atunci când unitățile amenajistice au suprafețe diferite.
Prin urmare la elaborarea normelor de timp si producție 
nu se va ține cont de suprafața (marimea) unității 
amenajistice ca posibil factor de influență.
e) Prelucrarea automată a datelor
Cu ajutorul analizei de varianță - Metoda one-way 
ANOVA s-a stabilit dacă numărul de elemente de arboret 
influențează sau nu, timpul necesar introducerii fișelor 
de descriere parcelară în programul AS de amenajarea 
pădurilor (inclusiv corectarea mesajelor de eroare). 
Altfel spus, se va stabili dacă timpii operativi/ua (Top/ua), 
sunt sau nu omogeni din punct de vedere al caracteristicii 
Număr elemente de arboret/ua.
Prin intermediul testului Levene (Tab. 14) s-a testat 
omogenitatea varianțelor, în care Sig. reprezintă 
probabilitatea critică a testului (rotunjită la trei zecimale). 
Întrucât acest test nu este semnificativ, semnificația fiind 
p = 0,437, varianțele sunt omogene.

Tab. 14. Test of omogenitate a varianței

Top_ua

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,864 2 19 ,437

Rezultatele analizei de varianță (Tab. 15) arată că testul 
F este de 0,079, însă dat fiind că nivelul de semnificație 
(Sig. = 0,924) este mai mare de 0,05, putem concluziona că 
nu există diferențe semnificative între timpii consumați 
pentru introducerea fișelor de descriere parcelară în 
programul AS de amenajarea pădurilor (inclusiv corectarea 
mesajelor de eroare), atunci când unitățile amenajistice au 
în componență număr diferit de elemente de arboret.

Tab. 15. ANOVA

Top_ua

Sum of
Squares df Mean

Square F Sig.

Between Groups ,049 2 ,024 ,079 ,924

Within Groups 5,887 19 ,310

Total 5,936 21

În concluzie, la elaborarea normelor de timp și producție 
pentru introducerea fișelor de descriere parcelară în 
prograul AS de amenajarea pădurilor (inclusiv corectarea 
mesajelor de eroare), nu se va ține cont de numărul de 
elemente de arboret ca posibil factor de influență.

f) Pregătirea Conferinței a-II-a de amenajarea pădurilor
Prin intermediul regresiei multiple s-a estimat modelul, 
considerându-se ca variabilă dependentă timpul 
operativ (Top), iar ca variabile presupus independente 
Suprafața UP (S_UP), numărul de unități amenajistice/
UP (Nr_ua), numărul de unități amenajistice inventariate 
(ua_invent), numărul de de unități amenajistice incluse 
în arii natural protejate (ua_arii_P), numărul de SUP-uri 
(Nr_SUP), numărul de categorii funcționale (Nr_cat_fct) 
și numărul de poziții în Tabelul 1E (Poz_tab_1E).
S-a arătat că singurul model relevant este cel care are ca 
variabilă independentă numărul de unități amenajistice 
(Nr_ua), acesta având nivelul de semnificație (Sig.), atât 
pentru constantă, cât și pentru variabila independentă sub 
0,05%, iar intervalul de încredere nu-l conține pe 0 (Tab. 
16). Aceasta înseamnă că există semnificație statistică.

Tab. 16. Coeficienția

Model

Unstandardized
Coefficients

Std.
Coef. t Sig. 95,0% Confidence

Interval for B

B Std.
Error Beta Lower

Bound
Upper
Bound

(Constant) 1404,033 562,566 2,496 ,022 226,569 2581,496

Nr_ua 12,773 1,213 ,924 10,529 ,000 10,234 15,312

Std.coef.: Standardized Coefficients

Celelalte modele generate nu sunt relevante, întrucât cel 
puțin una dintre variabilele independente au nivelul de 
semnificație (Sig.) peste 0,05.
În concluzie, la calculul normelor de muncă și producție pentru 
operația Pregătirea Conferinței a-II-a de amenajarea pădurilor 
se va avea în vedere că numărul unităților amenajistice (ua) 
dintr-o unitate de producție (UP) influențează semnificativ 
timpul necesar realizării acestei operații.
g) Redactarea amenajamentelor pe unități de producție/
protecție (UP)
S-a considerat ca variabilă dependentă, timpul operativ 
(Top), iar ca variabile presupus independente: Suprafața 
UP (S_UP), numărul de unități amenajistice/UP (Nr_ua), 
numărul de unități amenajistice incluse în arborete 
virgine și cvasivirgine (Nr_ua_arb_virg), numărul ariilor 
natural protejate incluse în UP (Nr_arii_prot), numărul 
de SUP-uri (Nr_SUP), respectiv numărul de categorii 
funcționale (Nr_cat_fct).
Prin intermediul regresiei multiple s-a încercat să se 
stabilească dacă există o legătură demonstrată statistic 
între timpul operativ (Top) și cel puțin una dintre 
variabilele independente mai sus menționate.
Analiza a arătat că niciun model generat ce conține cel 
puțin o variabilă independentă nu este relevant (Tab. 17), 
acestea având, nivelul de semnificație (Sig.) mai mare 
0,05, iar intervalul de încredere îl conține pe 0. Aceasta 
înseamnă că nu există semnificație statistică.
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Tab. 17. Coeficienția

Model

Unstandardized
Coefficients

Std.
Coef

t Sig.

95,0% Confidence
Interval for B

B Std.
Error Beta Lower

Bound
Upper
Bound

1

(Constant) 13871,403 841,762 16,479 ,000 12066,004 15676,803
S_UP -,279 ,200 -,460 -1,396 ,184 -,707 ,149
Nr_ua ,251 1,298 ,059 ,193 ,850 -2,533 3,035

Nr_cat_fct 69,526 105,940 ,230 ,656 ,522 -157,692 296,744
Nr_arii_prot 65,443 169,288 ,101 ,387 ,705 -297,642 428,529
Nr_ua_arb_

virg 4,201 12,668 ,097 ,332 ,745 -22,969 31,371

Nr_SUP 97,787 198,085 ,130 ,494 ,629 -327,063 522,638

2

(Constant) 13907,412 794,053 17,514 ,000 12214,928 15599,896
S_UP -,258 ,163 -,426 -1,583 ,134 -,606 ,090

Nr_cat_fct 72,473 101,414 ,239 ,715 ,486 -143,685 288,632
Nr_arii_prot 62,896 163,266 ,097 ,385 ,705 -285,098 410,890

Nr_ua_arb_virg 3,524 11,775 ,081 ,299 ,769 -21,574 28,621
Nr_SUP 99,443 191,443 ,132 ,519 ,611 -308,609 507,495

3

(Constant) 13850,000 748,285 18,509 ,000 12263,707 15436,293
S_UP -,268 ,155 -,442 -1,724 ,104 -,597 ,061

Nr_cat_fct 88,750 83,124 ,293 1,068 ,302 -87,464 264,964
Nr_arii_prot 59,790 158,232 ,093 ,378 ,711 -275,648 395,228

Nr_SUP 94,937 185,341 ,126 ,512 ,615 -297,968 487,843

4

(Constant) 13834,376 728,061 19,002 ,000 12298,302 15370,450
S_UP -,260 ,150 -,429 -1,733 ,101 -,576 ,057

Nr_cat_fct 95,898 78,875 ,317 1,216 ,241 -70,514 262,310
Nr_SUP 110,983 175,803 ,148 ,631 ,536 -259,929 481,896

5
(Constant) 14136,459 539,478 26,204 ,000 13003,058 15269,860

S_UP -,285 ,142 -,471 -2,007 ,060 -,584 ,013
Nr_cat_fct 115,848 71,050 ,382 1,631 ,120 -33,424 265,119

Model

Unstandardized
Coefficients

Std.
Coef

t Sig.

95,0% Confidence
Interval for B

B Std.
Error Beta Lower

Bound
Upper
Bound

6
(Constant) 14766,639 392,458 37,626 ,000 13945,215 15588,064

S_UP -,182 ,133 -,300 -1,371 ,186 -,459 ,096
7 (Constant) 14293,762 191,481 74,648 ,000 13894,339 14693,185

a. Dependent Variable: Top

În concluzie, nu s-a putut stabili o legătura statistică între 
timpul aferent operației Redactarea amenajamentelor pe 
UP și posibilii factori de influență identificați când s-au 
efectuat observațiile. Prin urmare elaborarea normei de 
timp și producție se poate realiza doar la nivel de UP.
Având în vedere faptul că din cele 84 elemente de muncă 
observate, 75 elemente de muncă sunt raportate la nivel 
de UP și 9 elemente de muncă sunt raportate la nivel de 
SUP, prelucrarea datelor se face pe cele două categorii 
diferențiate, obtinându-se o normă de timp pentru 
elementele de muncă raportate la nivel de UP și o altă 
normă de timp pentru elementele de muncă grupate la 
nivel de SUP.

3.3 Prelucrarea datelor și calculul normelor de 
muncă
În urma centralizării și prelucrării informațiilor din 
fișele de fotografiere au rezultat Normele de producție 
(NP) și Normele de timp (NT), prezentate în tabelul 
18, pentru cele 8 operații identificate în lucrările de 
redactare a amenajamentelor silvice.

Tab. 18. Norma de timp și producție pentru operațiile: editarea amenajamentelor, editarea hărților, pregătirea și predarea proiectelor la 
beneficiar, îndrumarea și controlul lucrărilor de definitivare

Nr. 
crt. Operația UM NP UM NT

1 Raportări grafice mii pct.
/8ore 0,4933 ore-om/

mii pct. 16,21

2 Calcul cubaje ua/8 ore 26,21 ore-om/ua 0,31

3 Transpunerea parcelarului și subparcelarului pe baza cartografică (schimbarea 
bazei cartografice) dm2/8 ore 8,77 ore-om/dm2 0,91

4 Asamblarea raportărilor și actualizarea informațiilor pe baza cartografică ua/8 ore 36,63 ore-om/ua 0,22

5 Prelucrarea automată a 
datelor

Pentru elementele de muncă grupate, raportate 
la UP UP/8 ore 3,31 ore-om/UP 2,41

Pentru elementele de muncă grupate, raportate 
la ua ua/8 ore 47,34 ore-om/ua 0,17

6
Pregătirea Conferinței a-II-a 

de
amenajarea pădurilor

Pentru elementele de muncă grupate, raportate 
la UP UP/8 ore 0,27 ore-om/UP 29,31

Pentru elementele de muncă grupate, raportate 
la ua ua/8 ore 23,15 ore-om/ua 0,34

7 Redactarea amenajamentelor 
pe UP

Pentru elementele de muncă grupate, raportate 
la UP, exclusiv SUP UP/8 ore 0,02 ore-om/UP 312,40

Pentru elementele de muncă grupate, raportate 
la SUP în producție SUP/8 ore 0,51 ore-om/SUP în producție 15,74

8

Îndrumarea și controlul 
lucrărilor de

redactare a amenajamentelor 
pentru

activități desfășurate de:

șefii de proiect - - % din nr. de ore realizat de 
personalul îndrumat 19

experții CTAP - - % din nr. de ore realizat de 
personalul îndrumat 10

șefi de atelier, șefi de secție, directori de 
stațiune și director tehnic dezvoltare - - ore-om/OS 19

secretarul tehnic - - ore-om/OS 9

4. Discuții
Din analiza activităților identificate în cadrul lucrărilor 
de redactare a amenajamentelor se constată că, 
odată cu implementarea și generalizarea elaborării 

amenajamentelor prin utilizarea tehnicilor GIS, dar și 
cu perfecționarea metodelor și tehnologiilor de lucru, 
activitățile specifice acestei faze din elaborarea unui 
amenajament silvic au fost grupate în concordanță 
cu acestea, fiind, în mare parte, diferite față de cele 
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existente în precedenta ediție a normelor de muncă 
elaborate în anul 1999. Astfel, o parte dintre acestea 
precum: pantografierea suprafețelor, planimetrările, 
întocmirea matrițelor, definitivarea proiectelor, 
tipărirea la imprimantă, pregătirea proiectelor 
pentru tehnoredactare și editare, tehnoredactarea 
amenajamentelor ș.a., au fost înlocuite prin 
implementarea noilor tehnologii, fiind îmbunătățite 
ca tehnică și precizie, de elaborare a amenajamentelor 
silvice prin tehnici GIS. Făcând o analiză comparativă 
a normelor de producție actuale, ediția 1999, cu cele 
obținute prin studiul actual, constatăm următoarele 
aspecte:

 – Raportările grafice sunt executate total diferit față de 
sistemul clasic în care datele de teren erau completate 
în carnete, se efectuau reducerile la orizont cu 
ajutorul calculatorului si apoi raportarea grafică cu 
ajutorul raportorului și distanțierului. Prin tehnologia 
GPS utilizată în prezent, utilizând echipamentul GPS, 
o imprimantă și un calculator PC, norma de timp este 
cu 53 % mai mică decât cea prin aplicarea Normelor de 
producție, ediția 1999.

 – Calculul cubajelor se efectuează prin utilizarea unui 
produs informatic dedicat acestei operații față de 
calculul manual prevăzut de Normele de producție, 
ediția 1999. Urmare a utilizării calculatorului PC, a 
softului specializat, a carnetului de teren, a carnetului 
cu centralizarea foilor de punctaj și a unei imprimante, 
norma de timp calculată nu mai este influențată 
semnificativ de numărul de elemente de arboret și 
este mai mică cu 11,9 % decât norma de timp pentru 
u.a.-urile cu 1-2 elemente, cu 36,5 % față de norma 
de timp pentru u.a.-urile cu 3 elemente de arboret și 
cu 53,1 % față de norma de timp pentru u.a.-urile cu 
peste 3 elemente de arboret.

 – Transpunerea parcelarului și subparcelarului pe 
baza cartografică (schimbarea bazei cartografice) se 
face diferit de cea clasică ce presupunea transpunerea 
informației de pe planurile de bază, prin fotografiere 
sau xeroxare, la scara noii baze cartografice, copierea 
informației pe calc și apoi transpunerea acesteia 
pe noua bază cartografică. În prezent, se utilizează 
softul specializat, planurile de bază vechi de pe care 
se vectorizează informația și baza cartografică nouă 
pe care se transpune, digital, informația (vectorii). 
Norma de timp rezultată prin studiul actual este 
stabilită funcție de dm2 asamblați, fără diferențiere 
după scara planurilor asamblate deoarece, conform 
prevederilor normelor tehnice de amenajarea 
pădurilor, transpunerea se face doar pe planuri 
topografice recente, planuri ce sunt elaborate la scara 
1:5000. De asemenea, utilizând tehnologia actuală, 
categoriile de suprafață a u.a.-ului mediu nu mai 
constituie factori de influență, normele de muncă 
fiind influențate doar de dm2 asamblați. Norma de 
timp calculată prin studiul actual este mai mare decât 
norma de timp existentă în normele de amenajarea 
pădurilor, ediția 1999, pentru lucrările de transpunere 
la scara planului 1:5000 și mai mică decât norma 

de timp existentă, pentru lucrări de transpunere 
la scara 1:10000. Diferențele în plus și în minus ale 
normei calculate prin actualul studiu sunt consecința 
schimbării metodologiei de lucru, a trecerii de la 
tehnica fotografierii/xeroxării la utilizarea produselor 
informatice dedicate cartografiei digitale.

 – Asamblarea raportărilor și actualizarea 
informațiilor pe baza cartografică se face 
similar operației de transpunere a parcelarului și 
subparcelarului pe baza cartografică, iar norma de 
timp actuală nu poate fi comparată cu cea din Normele 
de producție, ediția 1999, datorită unității de măsură 
diferite: km în cazul normelor de timp ediția 1999 și 
u.a.-ul în cazul normei de timp rezultată prin actualul 
studiu. Mai mult, nici conținutul celor două norme 
de muncă nu sunt identice deoarece norma ediția 
1999 se referă doar la asamblarea raportărilor pe 
planurile de bază (deci a ua-urilor ridicate în plan cu 
aparatul topografic), iar norma rezultată din studiul 
actual se referă atât la asamblarea raportărilor cât și 
la actualizarea informațiilor (deci pe lângă u.a.-urile 
măsurate cu tehnologie GPS, se mai actualizează 
limitele u.a.-urilor cu ajutorul informațiilor existente 
pe materialele disponibile - ortofotoplanuri etc.).

 – Prelucrarea automată a datelor se execută, în 
principiu, similar ca și în Normele de producție ediția 
1999, iar operațiile executate sunt raportate la ua, 
UP și OS în normele din 1999 și la ua și UP, în studiul 
actual. Prin studiul actual norma de timp pentru 
elementele de muncă grupate la nivel de UP (2,41 
ore-om/UP) este mult mai mică decât oricare dintre 
normele de timp ediția 1999, raportate atât la nivel de 
UP (29,81 ore-om/UP, 43,98 ore-om/UP , 60,58 ore-om/
UP și 77,72 ore-om/UP) cât și de OS (33,71 ore-om/OS). 
Norma de timp calculată pentru elementele de muncă 
grupate la nivel de u.a. (0,17 ore-om/u.a.) este situată 
între normele de timp ediția 1999 (0,14 ore-om/u.a 
aferentă introducerii informațiilor pentru u.a.-urile 
cu până la 4 elemente și de 0,19 ore-om/u.a. aferentă 
introducerii informațiilor pentru u.a.-urile cu peste 4 
elemente). De asemenea, în studiul actual, în norma 
pentru elementele de muncă grupate raportate la 
nivel de u.a. este inclus și elementul de muncă privind 
corectarea erorilor, element ce în norma ediția 1999 
era inclus la nivel de UP, ca validări I, II, III.

 – Pregătirea Conferinței a-II-a de amenajarea 
pădurilor se constituie ca operație distinctă în 
cadrul lucrărilor de redactare a amenajamentelor, 
aceasta fiind inclusă, în normele ediția 1999, în 
operația redactarea amenajamentelor. De aceea, 
analiza comparativă a normei de timp calculate se 
face împreună cu norma de timp pentru redactarea 
amenajamentului.

 – Redactarea amenajamentelor pe UP se face direct 
pe calculator (și nu în manuscris ca în sistem clasic) 
utilizând softuri specifice PC-urilor. În principiu, 
norma de producție calculată în actualul studiu 
(incluzând și norma de timp aferentă pregătirii 
Conferinței a-II-a de amenajarea pădurilor) este mai 
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mică față de cea rezultată prin aplicarea Normelor 
de producție, ediția 1999, cu cca 33 %, justificată, 
pe de-o parte, de diferențele de tehnologie între 
conținutul celor două norme dar și de diferențele 
de conținut ale amenajamentelor pe UP, pe de altă 
parte. Altfel spus, eficiența majoră rezultată pe seama 
facilităților oferite de softurile de tehnoredactare 
directă a amenajamentelor este estompată parțial 
de nivelul ridicat de complexitate al conținutului 
amenajamentului elaborat în prezent. Conținutul 
actual al amenajamentului a fost adaptat la cerințele 
presante de a prelua, pe de-o parte și cerințele din 
domeniul mediului, dar și pe cele ale gestionării 
durabile a pădurilor.

 – Îndrumarea și controlul lucrărilor de redactare 
a amenajamentelor cuprinde activitățile distincte 
efectuate de șefii de proiect și experții CTAP. Norma 
de muncă pentru activitatea de îndrumare și control, 
rezultată prin actualul studiu este de 29 % (19% 
pentru șefii de proiect și 10 % pentru experții CTAP) 
din numărul total de ore realizate de personalul din 
subordine pentru operațiile aferente lucrărilor de 
redactare a amenajamentelor, fiind mai mare cu cca 
20 procente, decât norma precedentă (9 %). Creșterea 
procentului alocat activității de îndrumare și control 
este justificat de complexitatea lucrărilor elaborate în 
prezent și a responsabilităților sporite identificate în 
activitatea acestora. Cu toate acestea, trebuie remarcat 
faptul că, în valori absolute, numărul de ore alocat 
activității de îndrumare și control nu este la nivelul 
mărimii normei exprimată procentual, deoarece, 
procentul actual se aplică la un număr de ore mai mic 
decât cele calculate cu precedentele norme (ediția 
1999), majoritatea normelor de producție actuale fiind 
mai mici decât cele din 1999.

 – Au fost identificate activități executate de personalul 
cu atribuții de conducere (șefi de atelier, șefi de 
secție, directori de stațiune, director tehnic dezvoltare 
și secretar tehnic) în cadrul lucrărilor de redactare a 
amenajamentelor, pentru care s-au determinat norme 
de muncă (exprimate în cadrul sferei de atribuții), 
raportat la numărul de ocoale silvice pe care le are în 
subordine.

5. Concluzii
Pentru activitățile desfășurate în cadrul lucrărilor 
de redactare a amenajamentelor, prin utilizarea 
tehnologiilor și echipamentelor moderne existente în 
domeniul amenajării pădurilor, au fost elaborate norme 
de timp și de producție.
Pentru fiecare operație din cadrul lucrărilor de redactare 
a amenajamentelor au fost calculate normele de muncă 
(de timp și de producție) pe baza tehnologiilor actuale 
utilizate în amenajarea pădurilor și a echipamentelor și 
aparaturii existente, în prezent, în cadrul colectivelor de 
amenajarea pădurilor.
De asemenea, pentru interpretarea rezultatelor pe 
fundamente științifice și pentru a desprinde legitățile 
urmărite, datele experimentale, obținute în urma 

centralizării valorilor din fișele de fotografiere 
individuală au fost analizate, prelucrate și interpretate 
din punct de vedere statistic.
Normele de muncă obținute pentru operațiile aferente 
lucrărilor de redactare a amenajamentelor silvice 
contribuie la actualizarea metodologiilor de lucru, a 
reanalizării problematicii privind organizarea muncii și, 
implicit la creșterea productivității muncii.
Față de normele de muncă existente în amenajarea 
pădurilor, ediția 1999, normele calculate prin studiul 
actual evidențiază o serie de modificări ale mărimii 
valorilor normelor de timp și de producție, după cum 
s-au modificat tehnologiile utilizate în redactarea 
amenajamentelor silvice, conținutul amenajamentului, 
aparatura și echipamentele utilizate, consecință a 
implementării tehnicilor moderne și în domeniul 
amenajării pădurilor.
Au fost elaborate norme de timp, exprimate prin prisma 
sferei de atribuții, și pentru personalul cu funcții de 
conducere din domeniul amenajării pădurilor: șefi 
de atelier, șefi de secții, directori de stațiune, secretar 
tehnic și director tehnic dezvoltare.
Norma de timp pentru fiecare operație din cadrul 
redactării amenajamentelor a fost analizată comparativ 
cu norma de timp existentă în lucrarea ,,Norme de 
muncă la lucrările de amenajarea pădurilor’’, ediția 1999, 
argumentându-se diferențele.
Observațiile efectuate în colectivele de lucru din 
cadrul amenajării pădurilor imprimă normelor de 
timp și de producție pentru lucrările de redactare a 
amenajamentelor caracterul de norme unitare la nivel 
național. Observațiile au fost efectuate pe un număr de 
19 ocoale silvice, respectiv în 21 unități de producție, 
situate teritorial în diverse condiții geomorfologie 
(câmpie, baltă, deal, munte), cu un număr divers de 
elemente caracteristice în componență, elemente ce 
au constituit potențiali factori de influență în calculul 
normelor de timp și de producție.
Se recomandă continuarea studiului cu efectuarea 
observațiilor pentru celelalte faze existente în cadrul 
amenajării pădurilor, astfel încât să fie obținute norme 
de timp și de producție pentru toate categoriile de lucrări 
de amenajare a pădurilor.

Finanțare
Lucrările au fost finanțate în cadrul proiectului 
PN19070105- Cercetări privind creșterea productivității 
muncii în activitatea de amenajare a pădurilor prin 
organizarea producției și a muncii în raport cu 
tehnologiile actuale aplicate.
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Abstract
Updating the time and production norms in the forest management planning – the redaction phase
The study's objective was to update, according to the applied technologies, the working time and production 
norms for the forest management practice regarding the project drafting phase. Observations were conducted in 
multiple working setups focusing on the differences related to technologies, infrastructure, the working method 
during the forest management plan's (FMP's) development to analyze and optimize the whole process. At first, 
layouts/working models of the process were developed for each of the eight distinct identified operations within 
the frame of project drafting phase for the FMP: a) graphical representation (to the scale of the cartographic 
base) of the topographic surveys, b) calculation of volumes, c) transposing of forest compartments and sub-
compartments/ forest management units (FMUs) boundaries and indicatives onto Topographic Base Plans (TBSs) 
– within a process of change and/or create a cartographic base, d) assembling the graphical representations 
derived from the topographic surveys and updating planimetric details onto the topographic base, e) automatic 
data processing, f) preparation of the Second Forest Planning Conference (SFPC), g) Drafting the Forest 
Management Plan (FMP) at Yield Management Unit (YMU) level, h) guidance and control of the workflow during 
the phase of drafting the FMPs. Also, working time norms were obtained for the management/leading positions, 
considering all the tasks within its responsibility area. Observations were made on a set of 19 Forest Districts 
(FDs), which were comprised of 21 YMUs geomorphologically distributed to categories: plains, wetlands areas, 
hilly areas, mountainous areas. The data set included multiple elements of variation to consider the diversity of 
influence factors on the output (the norms of time and production). All mentioned working setups confer unitary 
character at the state level to the obtained time and production norms for the FMP's drafting. Data analysis, data 
processing and statistical analysis were conducted with the SPSS software package (Statistical Package for the 
Social Sciences).
The study includes relevant result-based conclusions and recommendations to continue the recordings for all 
identified operations referring to FMP development leading to new norms of time and production for all the 
forest management workflow.
Keywords: forest, management plan, management unit, project drafting, working setup, working models, time 
norm, production norm.
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1. Introducere
Sistemele agrosilvice și agro-silvo-pastorale cuprind 
o serie de combinații de plantații forestiere, pășuni și 
culturi agricole, care se protejează și potențează reciproc, 
în scopul creșterii stabilității și productivității acestora, 
precum și al diversificării peisajului rural (Legea 289 / 
2002 CE/DI 0216/2018, Mihăilă et al. 2010, PAC 2021, Nair 
et al. 2021, Ndao et al. 2021, Tubenchlak et al. 2021).
Perdelele forestiere protejează diverse tipuri de culturi 
agricole, căile de comunicații, apele, obiectivele de 
interes special ș.a.m.d. (Legea 289 / 2002, Costăchescu 
et al. 2010).
Politica actuală de mediu pune un accent sporit pe 

„naturalizarea” terenurilor intens antropizate (agricole 
și urbane), acțiune în care rolul sistemelor agrosilvice, 
mai ales al perdelelor forestiere, este unul fundamental 
(Bettles et al. 2021, Ollinaho & Kröger 2021, Reang et al 
2021, Santiago-Freijanes et al. 2021, van Noordwijk 2021). 
Sistemele agrosilvice sporesc farmecul peisajelor rurale 
și periurbane (Rolo et al. 2021, Soley & Perfecto 2021).
Serviciile ecosistemice sunt potențate, îmbunătățite de 
sistemele agrosilvice (Jose & Udawatta 2021).
În contextul încălzirii climatice, perdelele forestiere 
de protecție au capacitate mai ridicată de stocare a 
carbonului decât culturile agricole (Feliciano et al. 2018, 
Nath et al. 2021, Siarudi et al. 2021). Perdelele forestiere 
de protecție reduc extremele climatice – efectele 
secetei, furtunilor, viscolelor, inundațiilor, valurilor 
de căldură, incendiilor ș.a. (Raj et al. 2020, Damianidis 
et al. 2021, Dhyani et al. 2021, Pantera et al. 2021). 
Perdelele au o influență benefică asupra terenurilor 
(împiedică eroziunea), solurilor (îmbogățirea în 
substanțe minerale, împiedicarea compactării etc.) și 
bilanțului apei (avantajează stocarea zăpezii, împiedică 
evaporarea rapidă, fixează o cantitate de apă în biomasă 
ș.a.) (Constandache & Nistor 2014, , Padovan et al. 2021, 

Thevs et al. 2021).
Perdelele au o acțiune benefică asupra creșterii 
biodiversității, considerată fundamentală pentru 
stabilitatea și funcționalitatea ecosistemelor (Beillouin 
et al. 2021, Mupepele et al. 2021, Schwarz et al. 2021, 
Singh et al. 2021a, Udawatta et al. 2021). La scară mică, 
sistemele agrosilvice asigură indici ridicați ai abundenței 
/ bogăției de specii (Scales & Marsden 2008). Rețelele de 
perdele asigură conectivitatea (coridoare) populațiilor 
de animale (Fedorca et al. 2018).
Prin regenerarea naturală a perdelelor se asigură 
conservarea speciilor și uneori a habitatelor (tufărișuri) 
locale valoroase (Suryanto et al 2021). Perdelele susțin 
populații de păsări, viespi ș.a. care exercită un control 
biologic al dăunătorilor culturilor agricole (Malschi et al. 
2015, Staton et al. 2021).
Elias et al. (2021) dovedesc existența unor sinergii 
între egalitatea între genuri, biodiversitate, climă și 
stoparea degradării terenurilor, la care contribuie 
sistemele agrosilvice. Reang et al. (2021) consideră 
că sistemele agrosilvice asigură un raport echilibrat 
între biodiversitate și stocarea carbonului. Sistemele 
agrosilvice reînvie unele tradiții locale de interes cultural 
și conservativ (Gómez et al. 2021).
FAO a subliniat rolul sistemelor agrosilvice în 
eradicarea sărăciei în zonele aride, nedezvoltate, uneori 
suprapopulate (Ahmad et al. 2018, Krishnamurthy et 
al. 2019, Santoro et al 2020, Camelo et al. 2021, Chuma 
et al. 2021, Duffy et al. 2021). Nu în ultimul rând, 
perdelele forestiere oferă produse energetice, ieftine și 
regenerabile (Singh et al. 2021b), produse nelemnoase 
(fructe, semințe, ciuperci xilofage sau micoritice, nutreț 
etc.) (Chira & Chira 2012, Bragă & Dincă 2019).
Perdelele forestiere de protecție au o capacitate sporită 
de asimilare / bioacumulare a substanțelor poluante 
(Bolea & Chira 2005, Bolea et al. 2008, 2009).

2. Metoda
Locul și detaliile instalării acestor perdele, în primăvara 
2010, au fost prezentate în articolul „Perdele forestiere de 
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protecție antifonică și antipoluantă pe perimetrul companiei 
Kronospan România”, publicat în numărul 30 / 2012, al 
Revistei de Silvicultură și Cinegetică (Bolea & Chira 2012).

3. Rezultate
3.1. Specificul perdelelor de protecție de la 
Kronospan
Caracteristicile prin care iese în evidență perdeaua 
analizată sunt:
 – Numărul mare de specii experimentate (10).
 – Formula și schema originale de împădurire, care au 

cuprins mai multe specii principale, de ajutor și de 
arbuști.

 – Reușita deosebită: marea majoritate a speciilor s-a 
prins / menținut foarte bine.

 – Rapiditatea instalării și creșterii.
 – Armonioasa coexistență a speciilor în ecosistemul 

nou format (Foto 2).

Foto 1. Procese de alunecare pe versantul valului de pământ (Bolea 
& Chira 2012)

Foto 2. Versantul stabilizat de perdeaua forestieră Kronospan

Evoluția situației, în numai 11 ani, este frapantă:
 – Rupturile de pământ de pe pantele mari (de 450) au 

fost stabilizate (Foto 1, 2).
 – Solul de umplutură (amestec din solul local, 

pseudogleic, cu sol scheletic adus de pe versanții 
calcaroși ai piedmonturilor apropiate depresiunii), a 
fost fixat de un sistem puternic și dens de rădăcini.

 – Flora pionieră de Erodium, Achilea, Chrysantemum sau 
Senecio (Foto 3) a dispărut.

Foto 3. Flora pionieră de Erodium cicutarium identificată în 2010 
pe valul de pământ (Bolea & Chira 2012) a dispărut o dată cu 

dezvoltarea plantației

 – Din prima plantație de rășinoase, făcută fără vreun 
proiect (compromisă în urma uscării în masă) au 
rămas exemplarele, izolate, rare de Picea abies și 
Pinus silvestris. Plantația ulterioară, executată după 
planurile colectivului ICAS (Bolea & Chira 2012), s-a 
dezvoltat, formând un arboret dens, viguros, de 4-8 m 
înălțime (Foto 4, 5).

Foto 4. Exemplare de rășinoase rămase din prima plantație (sus - 
Bolea & Chira 2012) s-au integrat în noua plantație (jos)
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 – În 2021, la unsprezece ani de la execuție, starea de 
masiv este îndeplinită, iar perdeaua strălucește de 
sănătate, vigoare și frumusețe.

 – Au apărut iepurii și păsările, specifice ecosistemelor 
forestiere și de depresiune.

Pentru cei care doresc să-și desăvârșească cunoștințele 
de dendrometrie, autoecologie, silvotehnică sau 
silvicultură perdelele forestiere de protecție de la 
Kronospan constituie o școală elocventă și atrăgătoare.

3.2. Performanțele biometrice și adaptabilitatea 
speciilor
 – Ulmus pumila L.
Ulmul de Turkestan a realizat în medie 8,6 m (cu 
câteva exemplare de 9,5 m) înălțime. Instalat pe un sol 
rezultat din decopertări, încă de la construirea fabricii, 
conținând un amestec de cernoziomuri levigate (cu 
orizonturi pseudogleice, arhaice, de adâncime) și soluri 
scheletice, calcaroase; amestecul având o textură lutoasă, 
cu conținut de 4,6-8,2 g/kg de carbonați și un pH alcalin 
(7,8-8,1). În aceste condiții, ulmul de Turkestan a format 
o înrădăcinare puternică, profundă, dezvoltată în lateral.
Toleranța față de solurile compacte, scheletice și 
carbonatice, cu un grad avansat de eroziune și marea 
capacitate a speciei de fixare a solurilor și de adaptare la 
condiții bioclimatice de silvostepă (MAPPM 1995, 2000, 
Constandache et al. 2012), face din ulmul de Turkestan 
o specie extrem de utilă pe pantele de 450 ale valului de 
pământ, cu atât mai mult cu cât are creșteri viguroase în 
tinerețe și o capacitate mare de lăstărire.
Având 10,4 cm diametrul mediu al tulpinii și 1,6 m 
diametrul mediu al coroanei, această specie contribuie 
din plin la realizarea stării de masiv și la crearea unor 
perdele de protecție impenetrabile.
Ulmul de Turkestan este singura specie de ulm rezistentă 
la grafioză, boala care a provocat uscarea în masă a 

ulmilor locali (Zalapa et al. 2008, Simionescu et al. 2012).

Fig. 6. Înălțimea și diametrul mediu al tulpinii pe specii, pe 
versanții și platoul valului de pământ de lângă uzina Kronospan

 – Fraxinus ornus L.
În condițiile descrise, mojdreanul este cea mai repede 
crescătoare dintre toate speciile plantate, atingând, 
înălțimi maxime de 11,5 m, media fiind de 6,10 m. Pe 
versantul sudic, înălțimea medie este de 7,4 m, mult mai 
mare decât pe platou (4,7 m) și, mai ales, pe versantul 
nordic (3,2 m), arătând că este o specie exigentă față 
de căldură, respectiv mezoxerofită – mezofită. Fiind 
o specie rezistentă la secetă (vegetează natural în 
condiții de silvostepă) și vegetând bine pe terenuri 
degradate (MAPPM 2000, Constandache & Nistor 2014), 
se comportă ca o specie extrem de utilă pe valurile de 
pământ, mai ales pe expozițiile însorite, unde carența de 
apă este accentuată pe perioada verii.
Starea de masiv s-a închis în 4 ani, iar după 11 ani a 
realizat un diametru mediu de 7,57 cm și chiar de 9,03 
cm pe versanții sudici. Coroanele s-au dezvoltat repede, 
atingând un diametru mediu de 0,75 m.

Foto 5. Arboret amestecat de pin negru cu mojdrean, ulm de Turkestan, sălcioară etc.

Din cauza creșterilor foarte rapide în tinerețe, ambele 
specii, atât ulmul de Turkestan cât și mojdreanul, nu 
au fost plantate în imediata apropiere a pinului negru 
austriac, pentru a nu-l copleși, fiind interpuse, în 
formulă, între pinul negru și speciile de amestec, de 
ajutor și arbuști (precum lemnul câinesc, cătina, 
măceșul, sângerul etc.).
Având o înflorire bogată, cu flori alb-gălbui, panicule 
terminale mari, de 7-15 cm lungime, plăcut și intens 
mirositoare, care apar după înfrunzire, în luna mai 

(Stănescu et al. 1997), mojdreanul constituie și o specie 
ornamentală în cadrul perdelei de protecție.
 – Pinus nigra Arn.
Plantat pe terenul degradat, cu sol de împrumut, 
scheletic și expus uscăciunii, de pe valul de pământ din 
jurul fabricii Kronospan, pinul negru a avut o reușită 
foarte bună, comparativ cu puieții de talie mare de pin 
silvestru în amestec cu molid (plantație anterioară, din 
2009 – Foto 4 sus), care s-a uscat aproape în totalitate, 
rămânând până azi doar câteva exemplare.
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Pinul negru, plantat în 2010, are înălțimea medie de 
3,4 m, fiind mai bine dezvoltat pe platou unde are 3,6 
m în medie și o înălțime maximă de 4,8 m. Pe versanții 
puternic înclinați are o înălțime medie de 3,1 m și o 
maximă de 5,8 m, unde s-au întâlnit și două exemplare 
copleșite de 2,2 m și respectiv 3,5 m înălțime.
Deși, în imediata apropiere a pinului negru, nu s-au 
plantat decât arbuști (măceș, sânger, lemn câinesc), 
existența celor câteva exemplare copleșite arată că 
plantarea mojdreanului, a ulmului de Turkestan, a 
frasinului și a paltinului de munte trebuie efectuată, pe 
viitor, prin interferarea a cel puțin două exemplare de 
arbuști.

a

b

c                                                               d

Foto 7. Pinul negru: a) grup pe platou, b) grup des, c) exemplar 
bine dezvoltat între foioase, d), exemplare copleșite

Diametrul coroanei este mai mic decât al ulmului de 
Turkestan, având 0,62 m în medie, 0,44 m pe platou și 
0,55 m pe versantul umbrit, iar diametrul tulpinii, la 
1,3 m înălțime, este de 5,88 cm în medie și 5,95 cm pe 
versantul umbrit, indicând vigurozitatea acestei specii, 
depășită doar de mojdrean.
Pentru calitățile sale de adaptabilitate la condiții extreme 

(de la munte până în silvostepă) și aspectul său decorativ 
atât în perioada de vegetație cât și în timpul iernii, pinul 
negru rămâne o specie deosebit de atractivă atât pentru 
perdele forestiere cât și pentru terenurile degradate 
(Crișan et al. 2015, Constandache et al. 2017).
 – Eleagnus angustifolia L.
Sălcioara poate fi considerată „prințesa” perdelelor 
forestiere, fiind una din cele mai adaptate specii la 
terenuri degradate, cu soluri afectate de eroziune 
(Constandache & Nistor 2014, Cântar et al. 2014) și la 
climat arid (Dincă & Timiș-Gânsac 2020). Sălcioara are 
capacitate mare de lăstărire, drajonează și marcotează 
cu ușurință. Intră în simbioză cu bacteriile nitrificatoare, 
îmbogățind solul cu azot și rezistă foarte bine la poluare 
(în special cea de drum – Bolea & Chira 2005). Printre 
neajunsuri, este considerată drept specie invazivă, cu 
creștere rapidă și coroană rară, lăbărțată, stânjenind 
dezvoltarea speciilor arborescente (salcâm, glădiță, ulm, 
ulm de Turkestan, plop ș.a.) din imediata sa apropiere, 
fiind recomandată doar pentru marginea interioară a 
perdelelor instalate pe terenuri degradate sau sărate 
(Constandache et al. 2012, Constandache & Nistor 2014).
A realizat 4,74 m înălțime medie, pe versanții însoriți 
ajunge la 6,8 m. De menționat că, în arboretele din 
România, se consideră că poate atinge un maxim de 8 m 
(Șofletea & Curtu 2007).
Diametrele sunt în medie de 0,71 m la coroană, cu un 
maxim de 0,77 m și de 6,8 cm la tulpină, cu un maxim 
de 8,7 cm, ceea ce indică o foarte bună vigoare, calitate 
importantă pentru perdelele de protecție antierozionale 
(Foto 8).

Foto 8. Sălcioara, plantată grupat, în zonele instabile ale valului 
de pământ

Având lujerii tineri albicioși-mat, tomentoși, cu peri 
stelați și solzi argintii, muguri argintii-lucioși, flori plăcut 
mirositoare, melifere, fructe argintii și tulpini cenușii-
argintii (Stănescu et al. 1997), sălcioara este deosebit 
de apreciată pentru aportul său la înfrumusețarea (atât 
vara cât și iarna) perdelelor și peisajului din jurul fabricii 
Kronospan.
 – Crataegus monogyna Jack.
Păducelul crește bine pe solul de umplutură, realizând, 
în medie, 3,91 m înălțime și un maxim de 6 m pe versanți.
Tulpina sa, neregulat sinuoasă și ramificată, are 
coroane de 0,84 m diametru, producând un frunziș cu 
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descompunere rapidă, care humifică solul.
Are un sistem radicelar bine dezvoltat care afânează și 
fixează foarte bine solul, ceea ce este foarte important pe 
aceste valuri de pământ, care au tendința de alunecare.
Are un diametru mediu al tulpinii de 5,67 cm, mai mare 
(7,92 cm) pe versantul însorit, unde atinge un maxim de 
10,8 cm. Fichtner & Wissemann (2021) menționează că 
C. monogyna poate realiza înălțimi de până la 8-10 m și 
diametre de până la 30 cm.
Păducelul nu este doar o specie protectoare a valurilor de 
pământ ci și o specie decorativă, cu o înflorire abundentă 
și fructe roșii. Frunzele, florile și fructele sunt bogate în 
vitamine, cu proprietăți curative, folosite în tratamentul 
hipertensiunii și aterosclerozei (Belabdelli et al. 2021).
 – Ligustrum vulgare L.
Lemnul câinesc, caracterizat printr-o mare amplitudine 
ecologică (Enescu et al. 2015) și adaptat la solul de 
umplutură cu un conținut de carbonați de până la 8,3 g/
kg și un pH de 7,8-8,3, are o înălțime medie de 2,30 m, 
mai mare pe versantul însorit (2,65 m) unde atinge și 3,2 
m înălțime.
Coroana, bogat ramificată, cu diametrul mediu de 0,65 
m, are, mai ales la bază, frunze sempervirescente și 
fructe negre lucioase care rămân pe ramuri și iarna 
(spre folosul avifaunei locale).
Crește viguros, diametrul mediu este de 2,67 cm, cu un 
maxim de 2,87 cm pe versanți.
 – Rosa canina L.
Măceșul, deși are ramurile arcuite (Foto 9), are o înălțime 
medie de 2,45 m, atingând pe versanții umbriți și 3,8 m 
înălțime.

Foto 9. Măceș în amestecul de specii

Coroanele au un diametru mediu de 0,83 m, însă ceva 
mai mic pe platou (0,60 m).
Tulpina, cu ghimpi puternici, recurbați, cu diametrul 
mediu de 2,63 cm, mai mare pe versantul însorit (2,87 
cm), împreună cu ramurile arcuite, contribuie hotărâtor 

la impenetrabilitatea perdelei.
Aptitudinile deosebite de fixare a solului degradat de pe 
valurile de pământ sunt completate de o înrădăcinare 
puternică ce împiedică alunecările de sol. Florile, roze 
sau albe, și fructele roșu-stacojii au o mare valoare 
terapeutică datorită conținutului mare de vitamina C, P 
și D (Bragă & Dincă 2019, Khazaei et al. 2020).
 – Alte specii
Glădița a fost folosită în pondere foarte redusă, doar 
perimetral, unde, din cauza expunerii, a suferit unele 
pierderi de prindere. Frasinul și paltinul de munte au 
avut o dezvoltare viguroasă.
Natural au mai apărut exemplare de corcoduș, nuc ș.a.

3.3. Relațiile interspecifice în ecosistemul 
perdelelor forestiere de la Kronospan
Cu excepția câtorva exemplare de pin negru, copleșite 
de mojdrean sau ulm de Turkestan, relațiile între 
numeroasele specii plantate cu 11 ani în urmă sunt 
relativ armonioase până în acest stadiu, de întrajutorare 
și stimulare reciprocă a creșterilor.
Arbuștii, care în primii ani au concurat cu speciile 
principale de bază și de ajutor, au atins înălțimile 
maxime precizate în literatura de specialitate (Șofletea 
& Curtu 2007): 2-3 m la măceș, care contribuie eficient 
la acoperirea și fixarea solului, dar, mai ales, la 
impenetrabilitatea ecosistemului format, datorită 
ramurilor spinoase și răsfirate.
Arborii de mărimea a III-a, lemnul câinesc și păducelul 
(Costandache et al. 2012, Enescu et al. 2015), ating deja 
4-6 m înălțime, stimulând creșterea pinului negru, fără 
a-l copleși.
Mojdreanul, cu înălțimea medie de 6,10 m (maxim 11,5 
m) și ulmul de Turkestan cu înălțimi de 8,5 m în medie 
(maxim 9,5 m), depășesc pinul negru, însă, nefiind 
plantați în imediata apropiere a acestora, nu îl deranjează 
ci îi stimulează creșterea (Popescu 1993, MAPPM 2000).
Specia de bază, pinul negru, cu 3,5 m înălțime medie 
(maxim 5,8 m), are o creștere viguroasă (5,9 cm 
diametru), fixează puternic solul, având un sistem 
radicelar ramificat, și vegetează activ pe acest teren 
degradat (Costandache et al. 2017).
Paltinul de munte și frasinul comun, plantați în biogrupe 
la poalele versanților umbriți și, respectiv, sălcioara pe 
platou și pe versanții însoriți, instabili, se dezvoltă activ, 
formând puncte de valoare ale ecosistemului nou format 
(Dincă & Timiș-Gânsac 2020).

4. Concluzii
Plantația de pe valul de pământ ce înconjoară incinta 
fabricii Kronospan Brașov constituie un model pentru 
realizarea perdelelor forestiere de protecție, vizitabile 
de personal silvic și, mai ales, de studenții la silvicultură 
sau elevii din învățământul preuniversitar forestier.
Acestea reflectă eficacitatea și rigurozitatea unor soluții 
tehnice de fixare a terenurilor relativ instabile, expuse 
procesului de eroziune inerent unor pante mari și soluri 
de împrumut, necompacte, improprii speciilor acidofile 
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și aflate într-un mediu poluat (formaldehidă și alte 
substanțe rezultate din procesul de fabricație al OSB).
Ecosistemul forestier constituit dintr-un mare număr 
de specii – Pinus nigra Arn., Fraxinus excelsior L., Acer 
pseudoplatanus L., Ulmus pumila L., Fraxinus ornus 
L., Eleagnus angustifolia L., Crataegus monogyna Jack., 
Ligustrum vulgare L., Gleditsia triacanthos L., Rosa 
canina L. (Foto 2, 5, 10) se prezintă într-o stare de 
vegetație excelentă, cu creșteri în înălțime și diametru 
excepționale, cu frunze verzi fără simptome de poluare, 
cu sisteme radicelare viguroase și cu consistență plină.

Foto 10. Valul de pământ înainte de plantații (sus) și starea 
viguroasă a amestecului de specii în 2021 (jos)

În România, în perdele forestiere (sau alte sisteme 
agrosilvice), precum și pentru terenuri degradate au mai 
fost folosite cu succes, de-a lungul timpului, în funcție de 
stațiune, și alte specii rezistente: Robinia pseudacacia L., 
Quercus cerris, Quercus pubescens, Prunus avium L., Morus 
alba L., Acer campestre, Corylus avellana L., Prunus spinosa 
L., Cornus mas L., Hippophae rhamnoides L., Cornus 
sanguinea L., Rosa rugosa L. ș.m.a. (Costăchescu et al. 
2010, Cântar et al. 2014, Constandache & Nistor 2014).
Relațiile dintre specii sunt armonioase, ca rezultat 
al unor formule de împădurire care ține cont de 
temperamentele diferite ale speciilor. Doar izolat s-au 
întâlnit exemplare de pin negru copleșite de ulmul de 
Turkestan sau de mojdrean, care ar necesita degajarea 
urgentă a ramurilor care copleșesc.

În condițiile creșterii viguroase, desimea plantației va 
începe să devină restrictivă pentru buna dezvoltare a 
tuturor exemplarelor și păstrarea bogăției de specii, 
fiind necesare intervenții specifice (curățiri).
Peisajul local, puternic antropizat, a fost îmbunătățit 
parțial (Foto 11).

Foto 11. Naturalizarea parțială a peisajului industrial - agricol
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Abstract
Development of the forest protection belt surrounding the Kronospan Factory of Brașov (Romania)
This article presents an 11-year-old forest plantation (2010-2022), installed by the forestry research team from 
Brasov, with many species that have been chosen based on autologous criteria, which make up a particularly 
viable ecosystem.
The trees have remarkable heights / diameters (measured at 1.30 m): 3.44 m / 5.9 cm on Austrian black pine, 
8.6 m / 14 cm on Siberian elm, 6.1 m / 7.6 cm on flowering ash, 4.7 m / 6.8 cm on oleaster, 3.9 m / 5.7 cm on 
common hawthorn, 2.3 m / 2.7 cm on common privet, 2.5 m / 2.5 cm on dog rose and so on.
The full consistency of the stand/ forestry belt due to the abundant branches and thorns make the forest belt 
impenetrable.
Vegetation is active even under local (OSB factory) and zonal (dust) pollution.
The forestry belt has a protective role and an aesthetic one, being full of brightly coloured flowers and fruits.
Keywords: forestry belts, pollution, agroforestry, diversity
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1. Introducere
Din ce în ce mai multe organisme invazive apar în Europa, 
producând vătămări plantelor lemnoase și creând 
probleme economice importante culturilor silvice, 
precum și dezechilibre ecosistemelor naturale sau (mai 
mult sau mai puțin) antropizate (Vilà et al. 2010, Santini et 
al. 2012, Simionescu et al. 2012, Roy et al. 2014, Macpherson 
et al. 2017, Bălăcenoiu et al. 2020, Gao et al. 2021).
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (1951) este o viespe, care 
produce gale pe frunzele de castanul chinezesc (Castanea 
mollissima), de unde s-a răspândit pe celelalte specii 
asiatice (C. crenata, C. seguinii). Din Asia, insecta a ajuns 
accidental în America (infestând C.dentata, dar nu și C. 
pumila și C. alnifolia) și, apoi, în Europa (atacând C. sativa) 
(Rieske 2007, Micik et al. 2021). Majoritatea hibrizilor de 
interes pomicol sunt sensibili la atac (Castedo-Dorado 
et al. 2021). Combaterea biologică a insectei oferă 
perspective pentru diminuarea impactului acestei insecte 
invazive (Mabuchi et al. 1991, Quacchia et al. 2008).
În China a fost depistată o nouă specie Dryocosmus zhuili 
n. sp., parazită pe Castanea henryi (Zhu et al. 2015).
Castanea sativa Mill. are un areal sud-european (din 
Spania până în Grecia), extinzându-se spre est până în 
zona Caucaziană (Conedera et al. 2021).
În România, pădurile cu castan ocupă doar câteva mii de 
hectare, în câteva zone din vestul țării, din Maramureș, 
Gorj, Bihor, Mehedinți, Vâlcea, Satu Mare, Arad, Hunedoara 
ș.a. (Chira & Bolea 2013), habitatul său fiind considerat de 
mare valoare conservativă (Doniță et al. 2005).
Extrem de puține livezi de castan (colecțiile de la SCP 
Vâlcea și câteva mici resturi de plantații private) au 
mai rămas în urma uscării totale cauzate de ciuperca 
asiatică Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. (Botu 2010). 
Același parazit a produs uscarea în masă a pădurilor de 
castan din toată țara, pădurile de vârstă mijlocie și mare 
dispărând în totalitate (Chira & Bolea 2013). Speranța 
salvării acestui habitat a revenit după combaterea 
biologică a ciupercii asiatice (Chira et al. 2017). Uscările 

castanului produse de Phytophthora sp. sunt limitate ca 
extindere în România (Chira & Bolea 2013).
Până în prezent, în România, D. kuriphilus a fost semnalat 
doar într-un loc, pe trei castani (ornamentali), situați 
într-o zonă fără păduri, la nord-est de Oradea (Radócz 
et al. 2016).
Obiectivul prezentei cercetări este verificarea posibilelor 
apariții ale viespii de gale a frunzelor de castan în 
principalele zone de răspândire a castanilor.

2. Metoda de lucru
Loc. Monitorizarea insectei D. kuriphilus a fost efectuată în:

 – arborete de castan din O.S. Dobrești ( județul Bihor);
 – rezervația ”Arboretele de castan de la Baia Mare” 

(ROSCI 0003) (Maramureș);
 – arboretele reprezentative de castan din zona Tismana 

(ROSCI 0019 Nordul Gorjului de Vest) (Gorj);
 – arborete și livezi de castan din preajma mănăstirii 

Hurezi (Vâlcea);
 – zona verde din incinta centralei INCDS ”Marin 

Drăcea”, din localitatea Voluntari (Ilfov);
 – grădinile din Scheii Brașovului (Brașov);
 – Parcul dendrologic Simeria (Hunedoara).

Metoda. Au fost parcurse arborete de castan 
reprezentative din principalele zone de răspândire a 
castanului. În paralel, au fost observate exemplare de 
castan identificate în livezi și zone verzi. Depistarea 
prezenței insectei D. kuriphilus a fost efectuată pe baza 
simptomelor specifice (gale), în câțiva ani succesiv.

3. Rezultate
3.1. Inventarieri în zone verzi

 – Ilfov
În incinta centralei INCDS ”Marin Drăcea”, din Voluntari, 
a fost plantat, în urmă cu mai multe decenii, un castan 
(Castanea sativa) care, după uscare, a dat doi lăstari care 
au crescut din vechea cioată, ajungând, în prezent, la cca 
12 m înălțime și 56/60 cm în diametru (Foto 1). Începând 
din 2019, acesta a fost infestat de insecta asiatică 
Dryocosmus kuriphilus.
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Foto 1. Castanii infestați de D. kuriphilus (Voluntari, 2021)

Încadrare
Insecta face parte din ord. Hymenoptera, familia 
Cynipidae, tribul Cynipini - viespile de gale ale stejarilor, 
foarte răspândite pe gazde din familia Fagaceae (Dissescu 
& Chira 1989, Chicereanu et al. 2015).
Simptome
Caracteristic infestărilor cu D. kuriphilus este apariția 
galelor, care se dezvoltă pe frunze (inclusiv pe pețiol), 
muguri și lujeri anuali de castan (Foto 2).

a

b

c

Foto 2. Gale produse de D. kuriphilus la castan: infestări de 
muguri, frunze și lujeri (a, b); secțiune din gală, cu larva (c) 

(Voluntari, 2021)

Biologie
Insecta este monovoltină, zborul adulților are loc în timpul 
verii (iunie-august). Înmulțirea este partenogenetică, 
masculii nu sunt cunoscuți. Femelele depun ouă în 
muguri. Larvele din prima generație se dezvoltă încet, 
intră în diapauză după cca. o lună de la eclozare, 
reluându-și activitatea în primăvara următoare, când 
galele se dezvoltă odată cu creșterea larvelor (Bernardo et 
al. 2013). Fiecare gală poate conține, în medie, 3-4 larve, 
mai puține în primele stadii ale invaziei (când insecta 
depune puține ouă / mugure, din acesta dezvoltându-se 
multe gale uniloculare), când populația locală e redusă 
(Reale et al. 2016, Gil-Tapetado et al. 2021a). Galele pot 
crește până la 4 cm în diametru. La Voluntari, cel mai 
frecvent a fost întâlnit un număr de 2 larve / gală, în 2021.
Condițiile de mediu influențează evoluția populațiilor 
insectei, care preferă un climat călduros, fără temperaturi 
extreme (Bombi et al. 2019, Gil-Tapetado et al. 2021b), dar 
nu pot opri răspândirea acesteia (Lombardero et al. 2021).
Intensitate
În fiecare an (2019-2021), atacul a fost puternic: peste 
80% lujeri infestați (2021), 0-5 gale / lujer.
Sursa infestării
În zonă (perimetral Bucureștiului, dar mai ales în partea 
de nord) sunt concentrate multe firme care importă și, 
apoi (după o perioadă variabilă de păstrare / expunere în 
pepinierele proprii), comercializează cantități însemnate 
de plante ornamentale, printre care și castani (inclusiv 
castani asiatici). Galele asigură larvelor de D. kuriphilus 
o protecție ridicată împotriva evenimentelor climatice 
extreme, favorizând răspândirea și adaptarea insectei în 
noi zone (Bombi et al. 2019, Lombardero et al. 2021).
Impact
Insecta a provocat un număr ridicat de gale pe mugurii 
castanului, atacul conducând la subdezvoltarea / 
contorsionarea frunzelor emergente din mugurii 
infestați și uscarea lor înainte de termen (Foto 2), precum 
și uscarea unor lujeri.
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În principiu, un număr ridicat de gale reduce suprafața 
/ biomasa foliară activă și împiedică circulația normală 
a sevei, ceea ce provoacă o reducere a vigorii și creșterii 
(Jara-Chiquito et al. 2021, Marcolin et al. 2021, Quinto 
et al. 2021). Atacurile cronice conduc la diminuarea 
numărului de muguri dorminzi, reducerea unei părți 
(uscări de lujeri, diminuarea biomasei, număr mai mic 
de ramuri) din coroană, reducerea numărului de flori 
femele, producția mult redusă de castane, ceea ce conduc 
la reducerea capacității de regenerare (Sartor et al. 2015).
În condițiile uscărilor în masă produse de C. parasitica, 
și a pierderilor cauzate de Phytophthora sp., apariția 
unui nou dăunător invaziv periculos poate conduce la 
pierderi importante în ecosistemele cu castan (unde 
măsurile protective sunt limitate), pierderea castanilor 
monumentali (din puținii cât au mai rămas), precum și 
pierderi economice importante în livezi (Battisti et al. 
2013).
Combatere
Combaterea mecanică (Kovács et al. 2019) este mai 
dificilă în acest caz, arborele fiind de mari dimensiuni, 
cu foarte mulți muguri / lujeri infestați în coroană, a 
căror toaletare (eventual similară cu tăierile în scaun 
ale arborilor de pe alei) este greoaie și inestetică. 
Combaterea chimică este ineficientă, larvele fiind 
protejate în gale (Knapič et al. 2010).
Insecta este sub control natural în ecosistemele cu 
castan din China (Yang et al. 2021), dar nu și în arealele 
pe care le-a invadat. Speciile de parazitoizi locali (în 
special cei întâlniți la cvercinee) reduc populația de D. 
kuriphilus cu 2-5 (rar 32)% (Aebi et al. 2007, Colombari 
& Battisti 2016, Iskender et al. 2017, Jara-Chiquito et 
al. 2021, Kos et al. 2021). Introducerea agenților biotici 
alohtoni (asiatici, cel mai frecvent fiind folosit Torymus 
sinensis) rămâne singura metodă eficientă de ținere a 
populației viespii în control în păduri și livezi de castan 
(Yara et al. 2012, Anderson et al. 2017, Melika et al. 2017, 
Avtzis et al. 2019, Cardoso et al. 2021, Loru et al. 2021, 
Viciriuc et al. 2021), precum și în zonele verzi urbane 
(Jurc et al. 2017).
În pomicultură au fost selectate soiuri / cultivaruri / 
hibrizi rezistente la D. kuriphilus (Acquadro et al. 2020), 
care pot fi folosite și în spații verzi. Au fost identificate 
unele ecotipuri de Castanea sativa mai tolerante la atac 
(Nugnes et al. 2018, Contarini et al. 2021).
Sunt unele speranțe că unele ciuperci identificate în 
comunitățile fungice întâlnite în gale sau pe larve/pupe/
adulți ar putea juca un rol în reducerea populațiilor (Tosi et 
al. 2015, Muñoz-Adalia et al. 2019, Mantzoukas et al. 2021).
Prevenirea răspândirii bolii se face prin controlul sanitar 
al materialelor de înmulțire (puieți, altoaie etc.) (Ciordia 
et al. 2020). În pepiniere pot fi aplicate mai ușor metodele 
curative, de la cele mecanice, la cele cu tratamente 
diverse (Knapič et al. 2010).

 – Brașov
Cei mai bătrâni castani au fost plantați în grădinile 
vechiului ”Palat al pionierilor”, actualmente proprietate 
privată. În grădinile și la marginea unor poteci / drumuri 

de pământ din Schei, apar câțiva castani (Castanea sativa). 
În perioada 2019-2021 aceștia nu au prezentat simptome 
ale infecțiilor sau infestărilor cu agenți biotici invazivi.

 – Hunedoara
Parcul dendrologic Simeria cuprinde o gamă foarte 
variată de specii, inclusiv două exemplare de castan 
(Castanea sativa). Fiind izolați de populațiile de castan 
afectate de agenți biotici invazivi, starea lor de sănătate 
este bună (sunt liberi de C. parasitica și D. kuriphilus). Fiind 
în apropierea luncii Mureșului, există pericolul infectării 
cu Phytophthora sp. (doar că speciile periculoase pentru 
castan se întâlnesc în stațiuni de făgete și de amestecuri 
de fag cu gorun, care nu sunt specifice zonei).

3.2. Inventarieri în arborete de castan
 – Bihor

D. kuriphilus a fost identificată, pentru prima dată în 
România, în apropierea graniței cu Ungaria, de un 
colectiv al Institutului de Protecția Plantelor de la Univ. 
din Debrecen (Ungaria), într-o livadă de castan instalată 
cu puieți aduși din Italia, din satul Fegernicu Nou, 
comuna Sălard (Radócz et al. 2015). Cercetătorii maghiari 
au făcut lucrări de combatere biologică a C. parasitica (în 
perioada 2015-2018). Insecta a fost observată inițial pe 
trei castani și a fost combătută prin lucrări manuale – 
distrugerea mugurilor și frunzelor infestate (Kovács et 
al. 2019).

Foto 3. Uscări ale castanilor în OS Dobrești (Bihor, 2021)

Arborete de castan din OS Dobrești (Bihor) au fost 
observate în 2021. Deși distanța față de plantația infestată 
este mică (cca 40 km) pentru puterea de răspândire a 
viespii (14 km/an) (Szabó et al. 2014, Gil-Tapetado et al. 
2021), aceasta nu a fost consemnată, în trupurile de 
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pădure cu castan, cel mai probabil pentru că arealul 
castanului nu este continuu. Pe fondul uscărilor în masă 
cauzate de cancer, livezile sunt foarte rare, castanul nu e 
cultivat de-a lungul drumurilor, iar pădurile cu castan au 
o suprafață foarte redusă (cca 70 ha).
Starea de sănătate a arboretelor cu castan este precară, 
fiind afectate de uscări în masă cauzate de C. parasitica 
(Foto 3). Apariția insectei invazive în aceste ecosisteme 
puternic periclitate, ridică semne de întrebare privind 
salvarea acestora. D. kuriphilus poate vectoriza ciuperca 
C. parasitica (Morales-Rodriguez et al. 2019).

 – Maramureș
În rezervația ”Arboretele de castan de la Baia Mare” 
(ROSCI 0003) (Maramureș), au fost parcurse, periodic, în 
perioada 2018-2021, arborete reprezentative din:

 – O.S.M. Baia Mare: zonele/cantoanele: V. Borcutului 
(U.P. II, u.a. 26A, 39A), V. Roșie (II, 44, 45, 46 CE, 
47ABCD, 50C, 55D, 56EH, 59G, 62AG), Sf. Ioan (III, 2A, 
8B, 9A, 10B), Lacu Bodi Ferneziu / Măgura Hija (III 
11B, 12A, 14A, 15A, 19A, 28E), Usturoiu (II, 77S), Crivei 
Blidari (III, 85C);

 – O.S. Firiza (VI, 16C, 51C, 105, 106; Uzina de apă VI 110) 
și pășunea împădurită Apa Sărată;

 – O.S. Tăuții Măgherăuș: V. Băița (I, 1C, 2C, 4).
Toate arboretele și livezile au suferit un prim val de uscări 
în masă provocate de C. parasitica. Combaterea biologică 
a ciupercii asiatice (Chira et al. 2017) a oprit uscările în 
zonele tratate repetat. D. kuriphilus nu a apărut în zonă, 
până în prezent.

 – Gorj
În zona Tismana (Gorj) (ROSCI 0019 Nordul Gorjului de 
Vest) au fost inventariate, periodic, în perioada 2019-
2021, principalele arborete cu castan din:

 – zona Pocruia (OS Tismana și pășuni împădurite),
 – zona Topești - Gornovița - Boroșteni (OS Tismana + 

livezi),
 – zona Gureni (în apropierea fostei plantații pomicole a 

SCP Tg. Jiu).
Arboretele și livezile au fost foarte puternic afectate de uscări 
în masă cauzate de C. parasitica. Combaterea biologică a 
ciupercii asiatice (Chira et al. 2018) a condus la stoparea 
infecțiilor zonele tratate intens. Nu a fost înregistrat vreun 
simptom al infestării castanilor cu D. kuriphilus.

3.3. Inventarieri în livezi și culturi de castan
 – Vâlcea

Livezi și arborete de castan din preajma mănăstirii 
Hurezi (Vâlcea). Castanii de vârste mijlocii la mari, au 
infecții moderate la foarte puternice cu C. parasitica. Nu 
sunt infestări cu D. kuriphilus.

4. Concluzii
Viespea asiatică Dryocosmus kuriphilus a fost descoperită 
în 2019 la Voluntari (Ilfov), pe un castan (Castanea sativa) 
cu rol ornamental. Aceasta este prima semnalare a 
insectei în sudul României. Prima depistare fusese 
în vestul țării, într-o livadă de castan (hibrid, Castanea 

sp.) din Bihor (Fegernicu Nou), aproape de granița cu 
Ungaria (Radócz et al. 2016). Insecta a fost ținută sub 
control prin combatere mecanică (Kovács et al. 2019). 
Arboretele de castan din Bihor (O.S. Dobrești) nu au fost 
infestate, până în prezent, deși distanța până la sursa de 
infestare este relativ mică (cca 40 km), dar sunt puternic 
afectate de uscările produse de C. parasitica.
În celelalte zone, importante, de răspândire / cultură 
a castanului în România (Maramureș, Gorj, Vâlcea), D. 
kuriphilus nu a fost depistată. În aceste zone arboretele și 
livezile de Castanea sativa au fost distruse de C. parasitica. 
Combaterea biologică efectuată a stopat dezvoltarea 
bolii în nucleul zonele din jurul Băii Mari și Tismanei 
(Chira et al. 2018).
Extinderea dăunătorului în ecosistemele forestiere cu 
castan, puternic periclitate în urma uscărilor în masă 
cauzate de C. parasitica, poate pune în mare pericol 
existența acestora.
Observațiile efectuate pe castanii din alte zone verzi 
(Brașov) sau parcuri dendrologice (Simeria, Hunedoara) 
nu au consemnat prezența agenților biologici periculoși 
(D. kuriphilus, C. parasitica, Phytophthora sp.).
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Abstract
Survey of Dryocosmus kuriphilus in Romania
Invasive organisms that cause damage to forest tree species, such as Dryocosmus kuriphilus, create significant 
economic and aesthetic problems for stands and forest plantations of Castanea sp., in our country, on Castanea 
sativa. So far, in our country, D. kuriphilus has been reported only in one place, more exactly, on three ornamental 
chestnuts located in a forest-free area, northeast of Oradea. The aim of this study wass to verify the possible 
occurrence of the chestnut gall wasp in the main areas where chestnuts are spread. D. kuriphilus was monitored 
in Forest District of Dobresti (Bihor), the “Chestnut trees from Baia Mare” reserve (ROSCI 0003), chestnut stands 
from Tismana (ROSCI 0019) and Hurezi monastery (Valcea), the green area inside the INCDS “Marin Dracea” center 
(Voluntari, Ilfov), the gardens from Scheii Brasovului and the dendrological park from Simeria (Hunedoara). The 
methodology consisted in the evaluation of the mentioned study plots and the detection of the presence of this 
wasp based on specific symptoms (galls), for several consecutive years. The Asian wasp, Dryocosmus kuriphilus, 
was discovered in Voluntari, Ilfov, on a single ornamental chestnut (Castanea sativa). In the other important 
monitored areas of distribution / cultivation, this wasp was not detected.
Keywords: Castanea sp., invasive organisms, wasp, galls, monitoring
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1. Introducere
În sfera cercetărilor de profil s-a dat o mare importanță 
relației dintre ecologie și economie, relație coroborată 
prin însăși natura serviciilor ecosistemice. Astfel, a 
fost posibilă dezvoltarea conceptului de capital natural 
pe baze ecologice (Gómez-Baggethun et al. 2010) și a 
determinat preocuparea de a valoriza din punct de vedere 
monetar serviciile și bunurile oferite de ecosisteme (de 
Groot 1992). Necesitatea valorificării beneficiilor oferite 
de ecosisteme este impusă de evidențierea contribuției 
asupra economiei umane (Costanza et al. 1997, Balmford 
et al. 2002), cât și de exprimarea acestora în servicii și 
bunuri comerciale(de Groot et al. 2012, Kumar 2012).
În prezent, există o multitudine de metode de evaluare 
și monetizare a serviciilor, majoritatea acestora având 
un caracter subiectiv. Metodele au la bază preferințele 
umane sau costurile fizice pe care le pot integra serviciile 
ecosistemice (Gómez-Baggethun et al. 2010). Metodele 
consacrate sunt fundamentate pe următoarele noțiuni: 
prețul de cumpărare și vânzare pe piață, capacitatea de 
producție de bunuri comerciale, costul transportului, 
costul corespunzător evitării daunelor, tehnica de 
înlocuire și prețurile hedonice (Pearce 1993, Kumar 
2012, Häyhä et al. 2014).
Necesitatea evaluării serviciilor ecosistemice izvorăște 
din multitudinea de probleme din lumea reală. Asigurarea 
informațiilor indispensabile procesului decizional este 
unul din obiectivele programelor de monitoring și a 
evaluării economice. Astfel, sunt furnizate opțiuni în 

ceea ce privește măsurile de management și alternative 
pentru a încuraja implicarea publicului direct interesat 
în ciclul decizional (Chee 2004). Prin urmare, este 
imperativ necesară definirea unor abordări care să 
asigure dezvoltarea neîntreruptă a ecosistemelor prin 
studierea evaluării riscurilor, simularea unor modele 
sau a unor scenarii.
Principalele surse care rețin carbonul în ecosistemele 
forestiere sunt: sol, litieră, biomasă subterană (rădăcini), 
biomasă supraterană (arbori) și lemn mort (pe picior 
sau doborât). Actuala lucrare, propune evaluarea 
stocului de carbon din următoarele surse: biomasă 
sub și supraterană. De asemenea, au fost considerate 
neglijabile emisiile corespunzătoare arboretelor din 
cadrul Parcului Natural Bucegi, întrucât lucrările de 
exploatare au un caracter redus, iar în contabilizarea 
emisiilor-reținerilor, lemnul mort poate fi considerat 
o sursă neutră (emisiile sunt egale cu reținerile- aspect 
preluat din cadrul ghidului IPCC (Eggleston et al. 2006).

2. Material și Metode
În cadrul lucrării a fost urmărită identificarea serviciilor 
ecosistemice forestiere, în conformitate cu clasele 
corespunzătoare clasificării TEEB (The Economics of 
Ecosystems & Biodiversity). Astfel, au fost evidențiate o 
serie de beneficii ce pot fi evaluate în analizele viitoare 
ale lucrării. Complementar, s-a realizat o asimilare 
a acestor servicii cu grupe funcționale din cadrul 
Sistemului românesc actual de zonare funcțională a 
pădurilor (OM 766/2018). Urmărind funcția de producție 
din cadrul clasificării TEEB (Kumar 2012, McVittie et al. 
2013), ecosistemele forestiere furnizează majoritatea 
serviciilor înscrise în această funcție. Se poate menționa 
aici hrana (semințiș, fructe, ciuperci), materia brută 
(lemn), resurse medicinale dar și influența pe care 
vegetația, implicit pădurea o are, în cantitatea de apa 
potabilă disponibilă pe plan local.
Metodele monetare de cuantificare analizează în 
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principal valoarea de utilizare directă a beneficiilor 
furnizate de către ecosistemele forestiere. Astfel, au 
fost evaluate serviciile corespunzătoare funcției de 
aprovizionare (producție) referitoare la materii prime 
(biomasă), lemn, ciuperci, fructe de pădure și plante 
medicinale.
Metoda costului de călătorie este utilizată pentru 
calcularea valorilor economice ale bunurilor de mediu. 
Metoda se aplică în principal pentru determinarea 
valorilor economice ale siturilor care sunt utilizate 
pentru recreere, cum ar fi parcurile naționale sau 
naturale, drept pentru care a fost identificată ca fiind o 
metodă adecvată spre a fi utilizată în prezentul contract.
Metoda poate fi utilizată pentru a estima beneficiile 
economice sau costurile rezultate din:

 – modificări ale costurilor de acces pentru un loc de 
agrement

 – eliminarea unui loc de agrement existent
 – adăugarea unui nou loc de agrement
 – modificări ale calității mediului la un loc de agrement

Premisa de bază a metodei costurilor de călătorie este că 
timpul și costurile de călătorie pe care oamenii le suportă 
pentru a vizita un site reprezintă „prețul” accesului la 
site. Astfel, disponibilitatea oamenilor de a plăti pentru 
a vizita site-ul poate fi estimată pe baza numărului de 
călătorii pe care le fac, la costuri diferite de călătorie. 
Acest lucru este analog cu estimarea disponibilității 
oamenilor de a plăti pentru un bun comercializat pe baza 
cantității cerute la prețuri diferite. În vederea evaluării 
serviciilor ecosistemice prin metode specifice non-
monetare s-a considerat cuantificarea stocului de carbon 
și rata de sechestrare a carbonului corespunzătoare 
arboretelor din cadrul Parcului Natural Bucegi. Inițial au 
fost enunțate o serie de considerente privind metodele 
de calcul corespunzătoare sechestrării carbonului.

3. Rezultate
3.1. Evaluarea volumului de lemn
Pentru estimarea cât mai corectă a volumului de lemn, 
s-a făcut o primă evaluare a suprafețelor ocupate de 
păduri (fond forestier), clasificate pe tipuri de funcții ale 
pădurilor, componentă biotică importantă a Parcului 
Natural Bucegi și sit Natura 2000, cu pondere importantă 
în estimarea valorii economice a întregului ecosistem. 
Totodată s-a făcut o încadrare a acestor păduri în cele 4 
tipuri de zone ale PNB:

 – zone de protecție strictă
 – zone de protecție integrată
 – zone de management durabil
 – zone de dezvoltare durabilă

Ulterior, în cazul suprafețelor ce se încadrează în zonele 
de protecție a fost considerată utilizarea informațiilor și 
a modului de calcul referitor la compensațiile aferente 
contravalorii produselor, pe care proprietarii nu le 
recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite 
prin amenajamente silvice, care determină restricții 

în recoltarea de masă lemnoasă. Această metodologie 
este prezentată în anexa Hotărârii nr. 447 din 30 iunie 
2017(HG 447 / 2017).

(1)

unde:
 – valoare compensație [lei/an]

 – prețurile medii ale unui metru cub de lemn în 
ultimii 3 ani [lei]

 – volum mediu anual de nerecoltat pe hectar [m3]
Volumul mediu anual de nerecoltat este preluat din 
cadrul hotărârii menționate, valorile acestuia fiind în 
intervalul 1.97-4.29 m3/an/ha în raport cu categoriile 
funcționale corespunzătoare.
În cadrul prezentei lucrări, au fost selectate o serie de 
unități amenajistice, diferite din punct de vedere al 
structurii, pentru prezentarea metodologiei de calcul, 
dar și un calcul estimativ al valorii compensațiilor în 
conformitate cu categoriile funcționale existente pentru 
întreaga suprafață a Parcului Natural Bucegi (Tab. 1). 
Informațiile referitoare la volumul de lemn, compoziția 
de specii și densitate sunt preluate din amenajamentele 
silvice. Prețul mediu a fost preluat din Legea nr. 265 din 20 
decembrie 2017, iar prețul mediu pe specii și sortiment a 
fost preluat din Ordinul nr. 71/2020 (OM 71/2020).

Tab. 1. Compensațiile corespunzătoare volumului nerecoltat 
(studiu de caz)

Specie Suprafața
[ha]

Preț
[lei]

Nerecoltat 
[m3]

Compensații
[lei]

Quercus 
petraea 4.3 222 1.97 1880.6

Fagus 
sylvatica 8.2 234 4.29 8231.7

Picea abies 2.1 302 4.29 2720.7

În ceea ce privește suprafețele din zonele unde este 
aplicat un management durabil, evaluarea volumului de 
masă a fost realizată pentru întregul stoc de biomasă, 
obținându-se astfel o valoare totală a masei lemnoase.
Pentru această analiză au fost considerate unități 
amenajistice caracterizate de structuri și specii 
diferite. În metodologia de cuantificare monetară a 
masei lemnoase, pentru a elimina riscul subestimării 
volumului, au fost introduse pentru speciile de rășinoase 
un factor de expansiune al biomasei și raportul dintre 
părțile subterane și cele supraterane ale arborilor 
adoptate din ghidul IPCC și tabelele de producție 
românești (Giurgiu et al. 2004, Eggleston et al. 2006, 
Penman et al. 2006).

(2)
unde:
V – volum total [m3]

 – volumul amenajament [m3]
R – raportul dintre volumul părților subterane si cel al 
părților supraterane
BEF –factorul de expansiune a biomasei
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Fig. 1. Evaluarea monetară a arboretelor din zona de management 
durabil

Urmărind modul de lucru prezentat, a fost realizat 
statusul arboretelor din cadrul Parcul Natural Bucegi 
cu privire la valorile monetare corespunzătoare masei 
lemnoase (Fig. 1).
Pentru obținerea unor rezultate reprezentative pentru 
arboretele corespunzătoare studiului de caz, pentru 
un set de unități amenajistice, s-au utilizat informații 
aferente unităților amenajistice referitoare la volum, 
diametru mediu, și consistență, clasa de calitate, iar 
pentru stabilirea prețului mediu s-au utilizat sursele 
menționate în metodologia precedentă, dar și date cu 
privire la sortarea dimensională pentru încadrarea în 
lemn de lucru și lemn de foc. Pentru aceasta au fost 
considerate tabelele de sortare, numărul de arbori pe 
clase de calitate, coeficienți de echivalență, procentele 
volumului de lemn pentru furnire (Tab. 2).

Tab. 2. Evaluarea monetară a arboretelor (studiu de caz)

Specie Aria
[ha]

Raport 
clase

Coeficienți 
echivalență

Prețuri
[lei]

Valoare
[lei/ha]

Fagus 
sylvatica 7.5 10/1 0,57 380/169 21851

Picea abies 2.3 8,2 0.81 508/172 79365

3.2. Evaluare produse secundare
În ceea ce privește cuantificarea produselor nelemnoase 
(secundare- ciuperci, fructe de pădure, plante 
medicinale) au fost utilizate datele obținute prin studii 
realizate la nivelul INCDS Marin Drăcea în parteneriat cu 
Regia Națională a Pădurilor Romsilva.
Estimarea cantităților de fructe de pădure și ciuperci 
comestibile este o provocare, în lipsa informațiilor 
referitoare la comercializarea acestora, la nivel regional 
și național.
În zona de studiu a Parcului Natural Bucegi, au fost 
preluate date caracteristice ocoalelor silvice care 
administrează fondul forestier din componența 
ariei protejate. Astfel, au fost disponibile informații 
caracteristice recoltelor medii anuale din următoarele 
ocoale silvice: O.S. Sinaia, O.S. Azuga, O.S. Zărnești, 
O.S. Pucioasa, O.S. Moroeni și informații generale 
caracteristice direcției silvice Prahova cu privire la 
plantele medicinale.
Important de precizat este faptul că evaluarea 
beneficiilor este în concordanță cu datele valabile la 
punctele de comercializare. Acest aspect poate conduce 
la subevaluări a recoltelor medii, implicit la capacitatea 
efectivă a ecosistemelor de a furniza produse secundare. 
În baza datelor preluate, se pot observa o varietate de 
produse secundare, constând în ciuperci, fructe de 
pădure și plante medicinale (Fig. 2).
Cea mai considerabilă proporție este deținută de 
fructele de pădure, însă raportând la suprafața parcului 
și considerând specificul ecosistemelor forestiere, 
condițiile staționale corespunzătoare și posibilitatea 
acestora de a furniza beneficii, se poate concluziona 
faptul că valorificarea acestor produse nu este 
direct proporțională cu capacitățile de producție ale 
arboretelor.
Pentru a evidenția caracterul productiv al arboretelor 
studiate, a fost aplicată o analiză corelativă, în raport 
cu tipul de stațiune corespunzător fiecărei unități 
amenajistice. Astfel, a fost aplicat un mod de evaluare 
monetară a produselor secundare, în raport cu 
informațiile deținute la nivel de unitate amenajistică, 
preț mediu și capacitatea ecosistemelor forestiere de 
a genera resurse. Totodată au fost utilizate o serie de 
prețuri medii, preluate din statisticile Regiei Naționale a 
Pădurilor Romsilva.
În limita informațiilor deținute, au fost dezvoltate 3 hărți 
cu valoarea economică a recoltelor medii anuale ale 
produselor secundare (Fig. 3). În acest mod, s-a obținut 
o distribuție teoretică a principalelor resurse furnizate 
de ecosistemele forestiere, care pot atinge o valoare 
economică de până la 23000 lei în cazul unei unități 
amenajistice (2039 lei/ha).
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Fig. 2. Recoltele medii anuale din diferite zone ale Parcului Natural Bucegi
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a) b)

c)
Fig. 3. Analiză spațială a resurselor și recoltelor anuale de produse 

secundare; a) plante medicinale; b) fructe; c) ciuperci

3.3. Metoda de evaluare „Cost Travel”
În cadrul acestei metode au fost centralizate un număr 
de 963 de chestionare aplicate pe întreaga durată a 
proiectului. În urma acestei centralizări a fost dezvoltată 
o bază de date, ce a reprezentat fundamentul analizei 

propuse. Prin metoda utilizată vor putea fi cuantificate 
serviciile aferente funcției recreative, utilizând 
cheltuielile corespunzătoare vizitelor turiștilor.
Pentru calculul costului mediu al unui turist au fost 
considerate următoarele informații:

 – locația locuinței vizitatorului - cât de departe au 
călătorit către site

 – de câte ori au vizitat site-ul în ultimul an sau sezon
 – durata călătoriei
 – cantitatea de timp petrecut pe site
 – cheltuieli de călătorie
 – venitul persoanei sau alte informații despre valoarea 

timpului său
 – alte caracteristici socio-economice ale vizitatorului
 – alte locații vizitate în timpul aceleiași călătorii și 

timpul petrecut la fiecare
 – alte motive pentru călătorie (este călătoria doar pentru 

a vizita site-ul sau pentru mai multe scopuri)
 – percepții privind calitatea mediului

Metodologia de calcul a implicat determinarea costurilor 
medii corespunzătoare transportului, cazării, meselor, 
altor cheltuieli caracteristice vizitei și nu n ultimul 
rând echivalentul timpului petrecut de turiști în unități 
monetare. Corelând aceste seturi de date cu numărul de 
vizite și timpul mediu alocat exclusiv Parcului Natural 
Bucegi, a fost determinat un cost mediu individual ce 
atinge pragul de 904 lei. Raportând acest cost la numărul 
de vizitatori în decursul unui an aferent Parcului Natural 
Bucegi s-a obținut valoarea totală de 313,45 milioane 
de euro, reprezentând aproximativ 10% din totalul 
cheltuielilor înregistrate în domeniul turismului în 
România.
Considerând subiectivitatea caracteristică respondenților 
în cadrul chestionarelor și pentru a elimina riscul unor 
generalizări sau estimări ce nu se înscriu în toleranțe 
a fost aplicată o altă analiză cu caracter spațial. Astfel, 
au fost centralizate orașele de proveniență ale turiștilor 
și clasificate în raport cu regiunile de dezvoltare ale 
României. Acestor proporții le-a fost atribuit salariu 
mediu caracteristic fiecărui județ, ulterior fiind aplicat 
procentul declarativ al costurilor din salariu pentru vizita 
Parcului Natural Bucegi. De asemenea, a fost calculat 
costul transportului în raport cu distanța estimativă, 
pentru a reduce caracterul estimativ al costului total.
În ceea ce privește determinarea numărul de turiști, a 
fost analizat numărul de înnoptări, cu specific turistic, 
de pe raza ariei protejate. Acestor cifre le-au fost aplicate 
valorile corespunzătoare raportului de zile alocate 
exclusiv pentru Parcul Natural Bucegi și total perioadă 
vizită. Astfel a fost obținut un cost mediu al călătoriei 
per turist de 829,6 lei (Fig. 4), iar raportând acest cost 
la numărul de vizitatori în decursul unui an aferent 
Parcului Natural Bucegi s-a obținut valoarea totală de 
287,6 milioane euro.
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a)

b)
Fig. 4. Analiză spațială a numărului de vizitatori (a) și costurilor 

medii de călătorie (b) în raport cu regiunile de dezvoltare ale României

3.4. Evaluarea stocului și ratei de sechestrare a 
carbonului
Pentru obținerea unei situații de ansamblu propice 
sunt utilizate datele din amenajamentele silvice 
referitoare la volumele fiecărei unitate amenajistică și 
la caracteristicele structurale ale acestora (compoziție, 
consistență, număr de arbori, vârstă).
Pentru calcul cât mai precis al stocului și a ratei de 
sechestrare a carbonului va fi utilizată metodologiile 
specifice ghidului IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) (Eggleston et al. 2006, Penman et al. 2006, 
Allen et al. 2014) și parametri specifici speciilor arborescente 
și a arboretelor din România (Giurgiu et al. 2004).
Parametri specifici fac referire la densitatea lemnului, 
factorul de expansiune al biomasei (caracteristic 
speciilor de rășinoase – definit de volumul crăcilor), 
raportul dintre volumul părților subterane si cel al 
părților supraterane. Formula globală de calcul este 
după cum urmează:

1)

unde:
 – stocul de carbon [tC]

V – volumul de lemn [m3]

D – densitatea lemnului [t/m3]
R – raportul dintre volumul părților subterane si cel al 
părților supraterane
BEF –factorul de expansiune a biomasei
CF – raportul conținutului de carbon
În ceea ce privește valorile specifice densității și 
raportului dintre volumul părților subterane si cel 
al părților supraterane, acestea vor fi preluate din 
tabelele de producție românești. Densitatea lemnului 
la principalele specii de arbori reprezentative pentru 
arboretele din România se încadrează în intervalul 
353-584 kg/m3 (Picea abies, respectiv Quercus petraea). 
Raportul dintre părțile subterane și cele supraterane 
este definit în principal de valori ce ating pragul de 0,19 
în cazul fagului, 0,20 în cazul molidului și 0,22 în cazul 
speciilor de cvercinee (Giurgiu et al. 2004).
Valorile corespunzătoare factorului de expansiune al 
biomasei și raportului de conținut de carbon al masei 
uscate vor fi preluate din ghidul IPCC, respectiv din articole 
de specialitate internaționale cu o incidență a rezultatelor 
în conformitate cu condițiile specifice arboretelor studiate 
(Lamlom et al 2003, Houghton et al 2012). Astfel, factorul de 
expansiune variază între 1,3 și 1,4, iar raportul menționat 
preia valori din intervalul 0,46 și 0,52, în raport cu structura 
arboretelor evaluate (Penman et al. 2006).
Studiul de față, nu își propune să evalueze în integralitate 
arboretele din cadrul Parcului Natural Bucegi, ci doar 
pentru a testa metodologia mai sus prezentată. În 
consecință, au fost selectate 3 unități amenajistice cu 
suprafața aproximativ de 1 ha, caracterizate de specii și 
structuri diferite. Pentru aceste suprafețe a fost calculat 
stocul de carbon, în conformitate cu informațiile 
menționate anterior.
Caracteristicile structurii arboretelor, vor reprezenta 
ulterior niveluri de stratificare, astfel în raport cu vârsta, 
compoziția și volumul arborilor, ecuația de calcul se 
va dezvolta în raport cu valorile reprezentative pentru 
fiecare clasă din cadrul arboretului.
Cu privire la rata de sechestrare a carbonului, calculul 
este asemănător metodologiei de evaluare a stocului. 
În ecuație, volumul arboretului va fi substituit cu 
creșterile medii pe an și pe hectar, preluate din tabelele 
de producție românești în raport cu specia și vârsta 
arborilor constituenți (Tab. 3). Ulterior, din această 
ecuație fiind eliminate variabilele ce țin de expansiunea 
biomasei. Astfel, pentru speciile reprezentative din 
cadrul PN Bucegi, respectiv pentru unitățile amenajistice 
selecționate valorile ratelor de sechestrare a carbonului 
se încadrează în intervalul 0,8-1,7 tC/an/ha (respectiv 
2,93-6,23 tCO2/an/ha) (Tab. 4).

Tab.3. Stocul de carbon al suprafețelor de probă

Specie Volum
[m3 ha-1]

Densitate
[kg m-3]

Raportul de 
carbon

Stocul de carbon
[tC·ha-1]

Quercus 
petraea 652.7 584 0.48 223.21

Fagus 
sylvatica 616.9 545 0.46 184.03

Picea abies 558.3 353 0.51 120.61



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

62

Tab. 4. Creșterile medii de biomasă ale speciilor reprezentative din 
România

Specii Unitate Valori
Rășinoase Creștere [t/an/ha] 3.551

Diverse moi Creștere [t/an/ha] 1.761
Diverse tari Creștere [t/an/ha] 2.606
Cvercinee Creștere [t/an/ha] 3.238

Fag Creștere [t/an/ha] 3.331

Valorile corespunzătoare stocului și a ratei de sechestrare 
a carbonului, obținute pentru unitățile amenajistice 
considerate în cadrul acestei lucrări, se încadrează în 
intervalele definite de Justine et al. (2015).

4. Discuții și concluzii
Gama de servicii furnizate de ecosistemele forestiere 
este una foarte variată și complexă, în acest sens 
pentru identificarea lor au fost urmărite majoritatea 
clasificărilor de profil pentru conceptualizarea și 
expunerea tuturor funcțiilor specifice.
Multitudinea de metode de evaluare a bunurilor, 
complexitatea ecosistemelor și interacțiunile puternice de tip 
non linear dintre elementele de structură ale acestor sisteme, 
constituie un impediment major în clasificarea și monetizarea 
beneficiilor furnizate. Caracteristicile anterior notate și 
influențele de natură stocastică pot denatura și determina 
imposibilitatea de prognoză a dinamicii sistemelor (Harwood 
et al. 2003). Totodată, dependențele dintre diferitele tipuri de 
ecosisteme reprezintă factori determinanți în tentativele de 
a diferenția anumite servicii (Costanza et al. 1997, Daily et 
al. 1997). Astfel, în viitor se pune problema dezvoltării unor 
mecanisme și programe de monitoring care să înregistreze 
toate aceste legături și influențe specifice sistemelor în cauză.

Finanțare
Cercetările s-au efectuat în cadrul proiectului Cresforlife 
- Creșterea competitivității economice a sectorului 
forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, 
tehnologie și competențe CDI, contract de finanțare 
nr. 15/01.09.2016, cod SMIS 105506, Contract subsidiar: 
18/27.05.2020 „Evaluarea funcțiilor si serviciilor 
ecosistemice oferite de pădurile din PN Bucegi şi Sit 
Natura 2000 Bucegi arie natural protejată administrate 
de RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Bucegi.” 
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea: 1.2.3. 
Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Mulțumiri
Mulțumim colegilor din cadrul Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, pentru 
expertiza și suportul oferite în realizarea acestui studiu.
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Abstract
Methods for assessing ecosystem services in Bucegi Natural Park
The relationship between ecology and economics has been given great importance in the field of research, a 
relationship that is corroborated by the very nature of ecosystem services. There is now a plethora of methods 
for valuing and monetizing services, most of which are subjective in nature. The methods are based on human 
preferences or the physical costs that ecosystem services can incorporate. Monetary quantification methods 
mainly analyse the direct use value of benefits provided by forest ecosystems.
The study sought to identify forest ecosystem services according to the corresponding classes of the TEEB 
(The Economics of Ecosystems & Biodiversity) classification and to evaluate the services corresponding to the 
provisioning (production) function related to raw materials (biomass), wood, mushrooms, berries and medicinal 
plants have been valued, as well as an aspect of the regulating function corresponding to carbon sequestration.
Although given the multitude of asset valuation methods, the complexity of ecosystems and the strong non-
linear interactions between the structural elements of these systems is a major impediment to classifying and 
monetizing the benefits provided. The above-mentioned characteristics and stochastic influences may distort 
and make it impossible to forecast the dynamics of the systems.
Keywords: ecosystem services, assessment methods, biomass, carbon sequestration, Natura 2000 site, cost travel.
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1. Introducere
Obiectivul principal al Strategiei UE pentru Biodiversitate 
2020, adoptată de către statele UE în mai 2011 este: 
”Stoparea pierderii biodiversității și a degradării 
capacității ecosistemelor de a furniza servicii în UE până 
în 2020, și restaurarea lor pe cât este posibil, în același 
timp intensificând contribuția UE la evitarea pierderilor 
globale de biodiversitate” (Maes et al. 2016, 2013).
Strategia UE pentru Biodiversitate 2020, care include 6 
ținte și 20 acțiuni asociate, răspunde atât mandatului 
Uniunii Europene, cât și celui global, aceasta fiind astfel 
în măsură să îndeplinească propriile obiective privind 
biodiversitatea, cât și angajamentele globale luate în 
cadrul Convenției privind Diversitatea Biologică (CBD).
Acțiunea 5 a Strategiei privind Biodiversitatea, cere 
statelor Membre, cu asistența Comisiei Europene, să 
carteze și evalueze starea ecosistemelor și a serviciilor 
ecosistemice pe care le oferă aflate pe teritoriul lor 
până în 2014, să evalueze economic aceste servicii 
ecosistemice și să promoveze integrarea acestor valori 
în sistemele contabile și de raportare la nivelul UE și la 
nivel național până în 2020.
Până în prezent, România este în curs de îndeplinire a 
obligațiilor de raportare, însă procesul nu este finalizat, 
multe zone din țara noastră nefiind acoperite de aceste 
proiecte (inclusiv Parcul Natural Grădiștea Muncelului 

– Cioclovina (PNGM-C)). Astfel, identificarea serviciilor 
ecosistemice oferite de pădurile din PNGM-C poate 
reprezenta o contribuție la acest proces.
Pădurile pot furniza o gamă largă de servicii ecosistemice 
(Blattert et al. 2017, Collins & Mitchard 2017, García-
Nieto et al. 2013), identificarea și evaluarea acestora 
fiind subiectul multor studii în ultimii ani. În România, 
evaluări ale serviciilor ecosistemice furnizate de păduri 
s-au concentrat asupra unor arii naturale protejate 
(Ceroni 2007, Popa et al. 2016, 2013).
În România, cu ocazia elaborării amenajamentelor 
silvice, ecosistemelor de pădure li se atribuie funcții 
specifice prin sistemul de zonare funcțională. In 
concordanță cu sistemul de ,,zonare funcțională”, 
pădurile sunt încadrate în două mari grupe funcționale 
și anume: Grupa I – Păduri cu funcții speciale de 
protecție cu 5 subgrupe și Grupa a II-a – păduri cu funcții 
de producție cu 2 subgrupe (Giurgiu 1988, Leahu 2001, 
Rucăreanu 1967, Seceleanu 2012, OMM 766/2018).
Odată cu introducerea acestui sistem și dezvoltarea lui 
ulterioară, măsurile de management au fost adaptate 
imperativului ca pădurea în ansamblul ei să îndeplinească, 
în condițiile cele mai avantajoase, funcțiile ecologice, 
economice și sociale. Este de subliniat faptul că funcțiile 
de protecție ale pădurilor se referă la servicii de interes 
general, aduse nu numai proprietarilor de păduri, așa cum 
este în cazul funcțiilor de producție (furnizarea de lemn), 
ci întregii societăți sau anumitor categorii de beneficiari, 
neimplicați în gospodărirea pădurilor (OMM 766/2018). 
Astfel, aceste funcții pot fi considerate, conform clasificării 
Millenium Ecosystem Assement (MEA 2005) ca servicii 
de aprovizionare (producerea de lemn și alte produse ale 
pădurii), de reglare și culturale. Mai mult, prin sistemul 
european de clasificare (CICES) a serviciilor ecosistemice, 
funcțiile atribuite ecosistemelor forestiere din România 
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se armonizează într-o mai mare măsură cu diviziunile și 
subdiviziunile acestui sistem (Nichiforel et al. 2021).
În acest context, obiectivul acestui studiu a constat 
în identificarea și cartarea serviciilor ecosistemice 
furnizate de ecosistemele forestiere, din Parcul Natural 
Grădiștea Muncelului – Cioclovina, pe baza informațiilor 
din amenajamentele silvice.

2. Materiale și metode
2.1. Zona de studiu
Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina, 
reprezintă o arie naturală protejată cu statut de parc natural, 
al cărui scop este protecția și conservarea unor ansambluri 
peisagistice în care interacțiunea activităților umane 
cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, 
cu valoare semnificativă peisagistică și/sau culturală, 
deseori cu o mare diversitate biologică. Parcul a fost 
declarat arie naturală protejată de interes național, fiind 
încadrat, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 
numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, în 
categoria parcurilor naturale, corespunzătoare categoriei V 
a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii - "Peisaj 
protejat: arie protejată administrată în principal pentru 
conservarea peisajului și recreere". Pe suprafața parcului 
se suprapun două situri de interes comunitar, și anume 
ROSCI0087 Grădiștea Muncelului-Cioclovina și ROSPA0045 
Grădiștea Muncelului-Cioclovina (APNGM-C, 2016).
Suprafața totală administrată de PNGM-C este de 
39855,20 ha, din care suprafața acoperită cu vegetație 
forestieră este de 27595,7 ha, fiind diversificate nu doar 
ca și structură și compoziție ci și sub raportul proprietății 
și administrării. Astfel, pădurile aflate în proprietatea 
statului, sunt administrate de către Direcția Silvică 
Hunedoara, subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor – 
ROMSILVA, prin ocoalele silvice Grădiște, Retezat, Pui și 
Petroșani. Acestea mai administrează și suprafețe reduse 
ale altor deținători: primării, composesorate, biserici, 
școli și persoane fizice. Există și două ocoale silvice 
de regim: Valea Orăștiei și Carpatina – Petrila. Acestea 
administrează păduri proprietate publică ale orașelor 
și comunelor, dar și păduri aflate în proprietate privată 
aparținând composesoratelor, școlilor, parohiilor și 
persoanelor fizice.

2.2. Baza de date
Baza de date a proiectului a fost realizată prin integrarea 
bazelor de date amenajistice într-una singură de 
la administratorii fondului forestier. Astfel, au fost 
colectate și adăugate la baza de date informații pentru 
21430,3 ha, diferența de 6167,4 ha reprezentând păduri 
cu proprietari persoane fizice pentru care nu au fost 
întocmite planuri de management sau nu s-a reușit 
obținerea de date de la administratori.

2.3. Identificarea principalelor servicii 
ecosistemice
Activitățile au constat în interogarea bazelor de 
date amenajistice pentru identificarea categoriilor 

funcționale, stabilite în urma lucrărilor specifice de 
amenajare a pădurilor, și stabilirea corelației dintre 
categoriile funcționale și serviciile ecosistemice, așa 
cum sunt definite în clasificarea comună europeană 
(CICES), conform metodologiei dezvoltate în cadrul 
proiectului Openess (Badea et al 2016, Chivulescu 2018).

3. Rezultate și discuții
3.1. Analiza încadrării ecosistemelor forestiere
Tab. 1. Categoriile funcționale atribuite arboretelor din PNGM-C 

și suprafața cumulată a acestora (pentru toate cele maxim trei 
categorii funcționale ce se pot atribui)

Cod Denumire categorie funcțională Suprafață 
(ha)

1.1.a Arboretele situate în perimetrele de protecție a izvoarelor, 
a zăcămintelor și surselor de apă minerală și potabilă 158,24

1.2.a

Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe 
terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu 

înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș 
(facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, 

pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu 
înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice

6419,68

1.2.c Arboretele/Benzile de pădure din jurul golurilor alpine 320,25

1.2.h Arboretele situate pe terenuri alunecătoare 0,37

1.2.i Arboretele situate pe terenuri cu înmlăștinare 
permanentă 6,68

1.2.k Arboretele situate în zonele de carst 1369,43

1.2.l
Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice 

foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante 
cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.a

1475,33

1.4.e
Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate 
de-a lungul căilor de comunicații de importantă națională 

și internațională
2,03

1.4.f
Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate 

de-a lungul căilor de comunicații , altele decât cele 
prevăzute la categoria funcțională 1.4.e

1,72

1.4.i
Arboretele din complexuri de vânătoare și crescătorii de 

vânat autorizate, destinate creșterii intensive a vânatului, 
în scopul recreerii prin vânătoare

194,14

1.5.b Arboretele cuprinse în rezervații naturale cu management 
activ ce vizează valorificarea durabilă 18140,08

1.5.c Arboretele cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict 
de protecție 2498,02

1.5.h Arboretele constituite ca rezervații seminologice 124,55

1.5.m Plantaje 4381,78

1.5.n Arboretele constituite ca zona tampon pentru resurse 
genetice forestiere 11573,15

1.5.o Arboretele din păduri cvasivirgine 204,76

1.5q

Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare 
protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii 
de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/

situri de importanță comunitară în scopul conservării 
habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI)

1916,35

1.5.r

Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare 
protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii 
de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării 

speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA)

242,34

1.6.g Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de 
management, în zona de protecție integrală 141,70

1.6.h Arboretele incluse în zona de management durabil al 
parcurilor naturale 833,12

1.6.i
Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile 
de management, în zona de dezvoltare durabilă a ariilor 

naturale protejate
142,33

1.6.l
Arboretele din geoparcuri incluse, prin planurile de 

management, în zona de dezvoltare durabilă a ariilor 
naturale protejate

1,35

2.1.b Arboretele destinate să producă, în principal, lemn gros și 
foarte gros pentru furnire estetice și tehnice 0,15
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Pădurile îndeplinesc funcții multiple ecologice, 
economice și sociale. În raport cu funcțiile prioritare, 
potrivit prevederilor Codului Silvic, pădurile se împart 
în două grupe: grupa I - păduri cu funcții speciale de 
protecție; grupa a II-a - păduri cu funcții de producție și 
protecție. În raport cu natura funcției atribuite, pădurile 
din grupa I se încadrează în următoarele subgrupe 
funcționale: Subgrupa 1.1. - Păduri cu funcții de protecție 
a apelor, funcții predominant hidrologice; Subgrupa 1.2. 
- Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, 
funcții predominant pedologice, Subgrupa 1.3. - Păduri 
cu funcții de protecție contra factorilor climatici naturali 
sau antropici, funcții predominant climatice, Subgrupa 
1.4. - Păduri cu funcții de protecție, predominant 
sociale, Subgrupa 1.5. - Păduri de interes științific, 
de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și 
a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare 
deosebită, Subgrupa 1.6. - Păduri cu funcții speciale 
pentru conservarea și ocrotirea biodiversității. Fiecărei 
subgrupe funcționale îi corespund o serie de categorii 
funcționale (OMM 766/2018), categorii care se stabilesc 
pe baza unor criterii clar definite.
Fiecărui arboret i se atribuie, la elaborarea 
amenajamentelor silvice, un număr de maxim trei 
categorii funcționale. Arboretele din Parcul Natural 
Grădiștea Muncelului – Cioclovina, pentru care există 
planuri de management, au fost încadrate în 23 de 
categorii funcționale (Tab. 1, Fig. 1).

3.2. Identificarea principalelor servicii 
ecosistemice
Principalele servicii ecosistemice oferite de pădurile din 
PN Grădiștea Muncelului - Cioclovina au fost identificate 
pe baza categoriei funcționale în care este încadrat 
fiecare arboret. Serviciile ecosistemice au fost clasificate 
pe baza sistemului CICES (Common International 
Classification of Ecosystem Services) (Haines-Young & 
Potschin 2012).
La nivel de secțiune CICES, cea mai importantă categorie 
de servicii ecosistemice prezente în Parcul Natural 
Grădiștea Muncelului - Cioclovina este reprezentată 
de serviciile de reglare (73%), din care 51% reprezintă 
menținerea genofondului și habitatelor și 22% 
stabilizarea maselor și controlul eroziunii. Serviciile 
de aprovizionare reprezintă servicii ecosistemice 
principale pentru <1% din pădurile din Parcul Natural 
Grădiștea Muncelului – Cioclovina. În ceea ce privește 
serviciile culturale (27% din serviciile identificate), 
acestea sunt reprezentate de valori estetice, educaționale 
și științifice.
La nivel de tip de serviciu ecosistemic conform clasificării 
CICES, au fost identificate 20 de SE, cele mai importante 
din punct de vedere al suprafeței arboretelor care le 
oferă fiind 2.3.1.2 Menținerea populațiilor semincere și 
a habitatelor, 3.1.2.1. Asigurarea patrimoniului științific 
(Științific) și 1.2.1.3. Asigurarea diversității materialului 
genetic din toate speciile (Tab. 2).

Tab. 2. Serviciile ecosistemice atribuite arboretelor din PNGM-C și 
suprafața cumulată a acestora

Serviciu ecosistemic Suprafață (ha)
2.3.1.2. Menținerea populațiilor semincere și a habitatelor 23106,90

3.1.2.1. Asigurarea patrimoniului științific (Științific) 20984,55
1.2.1.3. Asigurarea diversității materialului genetic din toate 

speciile 18458,77

3.1.2.5. Înfrumusețarea peisajului (Estetic) 18261,07
3.1.2.2. Servicii educaționale (Educațional) 18259,34

3.1.2.4. Recreere (Distracție) 18257,31
2.2.1.1. Stabilizarea maselor si controlul eroziunii 9585,06

2.2.1.2. Atenuarea fluxurilor de masă 9585,06
2.3.3.2. Procese de descompunere și fixare 9271,12

2.2.2.2. Protecția împotriva inundațiilor 7895,01
2.3.3.1. Procese de dezagregare 7895,01

2.1.2.1. Filtrarea/sechestrarea/ stocarea/ acumularea în 
ecosisteme 991,36

2.3.5.2. Reglarea climatului micro și regional 833,12
3.2.1.2. Păstrarea valorilor sacre și/sau religioase (Sacru și/

sau religios) 204,76

3.1.1.1. Folosirea empirică a peisajelor în diferite cadre de mediu 194,14
3.1.1.2. Folosirea fizică a peisajelor în diferite cadre de mediu 194,14

1.2.1.1. Fibre și alte materiale din plante, alge și animale folosite 
în mod direct sau procesate (Asigurarea cu lemn) 158,39

2.3.1.1. Polenizarea și împrăștierea semințelor 124,55
2.2.2.1. Asigurarea ciclului hidrologic și menținerea debitului 

de apă 6,68

3.1.2.3. Punerea în valoare a patrimoniului cultural (Moștenire 
culturală) 2,03

Fig. 1. Harta arboretelor din PNGM-C pe categorii funcționale – 
funcție principală



Anul XXVI | Nr. 49 | 2021

67

4. Concluzii
Determinarea serviciilor ecosistemice furnizate de 
un anumit arboret pe baza categoriei funcționale, 
desemnate în planul de management, se dovedește a fi 
o metodă fiabilă, așa cum s-a demonstrat și în alte studii 
(Nichiforel et al. 2021). Așa cum era de așteptat, cele 
mai bine reprezentate servicii ecosistemice sunt cele 
legate de protecția habitatelor și cele culturale, fiind în 
concordanță cu obiectivele parcului natural.

Finanțare
Cercetările s-au efectuat în cadrul proiectului Cresforlife 
– Creșterea competitivității economice a sectorului forestier 
și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, tehnologie și 
competențe CDI, contract de finanțare nr. 15/01.09.2016, 
cod SMIS 105506, Contract subsidiar: 20/27.05.2020 
„Evaluarea serviciilor ecosistemice oferite de pădurile incluse 
în Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina”. 
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea: 1.2.3. 
Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Mulțumiri
Mulțumim colegilor din cadrul Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare în silvicultură “Marin Drăcea”, pentru 
expertiza și suportul furnizat în realizarea acestui studiu.
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Abstract
Identifying main ecosystem services provided by forests in Grădiștea Muncelului – Cioclovina Natural Park 
based on their functional categories set in management plans
Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020 calls Member States to map and assess the state of ecosystems and 
their services in their national territory with the assistance of the European Commission. In this context, we tried 
to identify the main ecosystem services provided by forests in Grădiștea Muncelului – Cioclovina Natural Park 
based on their functional categories. Management plans of over 70% of the forests in PNGM-C were analysed. 
The most important ecosystem services identified (surface-wise) are related to habitat protection and cultural 
activities.
Keywords: forest, ecosystem services, functional categories, management plan
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1. Introducere
La nivel mondial, importanța protejării pădurilor și 
a gestionării lor sustenabile a fost recunoscută prin 
intermediul unei serii de documente adoptate de 
ONU, respectiv „Principiile în domeniul forestier de 
la Rio” cu ocazia Conferinței Organizației Națiunilor 
Unite pentru mediu și dezvoltare din 1992, Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 
(UNFCCC) care subliniază importanța pădurilor în ceea 
ce privește bilanțul global al gazelor cu efect de seră 
(GES), Convenția privind diversitatea biologică care 
abordează biodiversitatea pădurilor, Convenția ONU 
pentru combaterea deșertificării (UNCCD) recunoaște 
în egală măsură contribuția importantă a pădurilor la 
realizarea obiectivelor pe care le definește.
În acest context, începând cu anul 1990, în România, au 
fost înființate o serie de parcuri naturale și naționale. 
Parcul natural este aria naturală protejată, creată pentru 
a proteja și conserva ansambluri peisagistice, în care 
interacțiunea activităților umane cu natura a creat o 
zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică și/
sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică. 
Parcul Natural corespunde categoriei V IUCN (Uniunea 
Internațională pentru Conservarea Naturii: „Peisaj 
protejat: arie protejată administrată în principal pentru 
conservarea peisajului și recreere”.
Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina a fost 
înființat la nivel județean în anul 1979 prin Decizia numărul 

452 a Comitetului executiv al Consiliului Popular al județului 
Hunedoara și reconfirmat în 1997 prin Hotărârea Consiliului 
Județean numărul 13. În anul 2000, odată cu apariția Legii 
5/2000, Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina 
este declarat arie naturală protejată de interes național, 
fiind încadrat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului 
57/2007, cu modificările și completările ulterioare, în 
categoria parcurilor naturale, corespunzătoare categoriei V 
a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Peste 
suprafața parcului se suprapun aproape integral ariile de 
importanță comunitară: Situl de importanță comunitară 
ROSCI0087 Grădiștea Muncelului-Cioclovina și Aria de 
protecție avifaunistică ROSPA0045 Grădiștea Muncelului-
Cioclovina.
Pădurile oferă o serie largă de servicii ecosistemice (SE), 
de la servicii de aprovizionare, cum ar fi producția de 
lemn, la servicii de reglare (reglarea climatului local și 
regional, filtrarea/sechestrarea/ stocarea/ acumularea în 
ecosisteme a poluanților, stabilizarea maselor și controlul 
eroziunii, asigurarea ciclului hidrologic și menținerea 
debitului de apă, etc.) și culturale (interacțiuni empirice 
și fizice, recreere etc.). Cu toate că există numeroase 
studii privind cartarea serviciilor ecosistemice, acestea 
nu au o rezonanță politică deoarece sunt dificil de a fi 
evaluate din punct de vedere monetar (Ninan & Inoue 
2013). Majoritatea studiilor/cercetărilor efectuate până de 
curând, care au vizat evaluarea serviciilor ecosistemice, 
au reușit să surprindă în principal componenta tangibilă, 
economică (valorificare lemn, ciuperci, fructe de pădure, 
biomasa), și mai puțin valorile intangibile, cum sunt 
elementele de biodiversitate, cultură, tradiții, calitatea 
vieții, potențial recreativ. Dificultatea în a cuantifica 
(monetiza) valorile intangibile constă în faptul că acestea 
nu au un preț de piață, și nu sunt comercializate ca orice 
alte bunuri și servicii.
Obiectivul cercetărilor a fost reprezentat de cuantificarea 
din punct de vedere monetar a principalelor servicii 
ecosistemice oferite de pădurile din PNGMC.
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2. Materiale și metode
2.1.Selectarea serviciilor ecosistemice furnizate 
de pădurile din PNGM-C
Suprafața totală a administrată de PNGM-C este de 39855,20 
ha, din care suprafața acoperită cu vegetație forestieră 
este de 27595,7 ha (APNGM-C, 2016). Baza de date a 
proiectului a fost realizată prin integrarea bazelor de date 
GIS amenajistice , furnizate de administratorii fondului 
forestier. Astfel, au fost colectate și adăugate la baza de 
date informații pentru 21430,3 ha, diferența de 6167,4 ha 
reprezentând păduri cu proprietari persoane fizice pentru 
care nu au fost întocmite planuri de management sau nu 
s-a reușit obținerea de date de la administratori. În cadrul 
studiului au fost selectate 20 de servicii ecosistemice, 
identificate pe baza categoriilor funcționale atribuite 
arboretelor din PNGM-C (Alimpesc et al. 2021).

2.2.Evaluare non-monetară a SE selectate
Evaluarea non-monetară a serviciilor ecosistemice 
furnizate de pădurile din PNGMC s-a realizat prin 
metoda de cartare matricială simplă (Burkhard et al. 
2012). Principalul motiv pentru care a fost selectată 
această metodă este acela că se poate realiza o evaluare 
simultană a mai multor servicii ecosistemice. Aplicarea 
metodei s-a realizat conform metodologiei dezvoltate 
în proiectul OpenNess (https://oppla.eu/product/2010). 
Matricea a fost realizată la nivel de clase Corine Land 
Cover (CLC) și servicii ecosistemice identificate în 
cadrul proiectului (Tab. 1) (Alimpesc et al. 2022). Pentru 
fiecare clasa CLC și SE s-a acordat un scor de la 0 la 5, 
unde 0 reprezintă capacitate inexistentă de furnizare a 
SE, 1 - capacitate scăzută de furnizare a SE, 2 – capacitate 
relevantă, 3 – capacitate medie relevantă, 4 – capacitate 
ridicată relevantă și 5 – capacitate relevantă foarte 
ridicată. Scorurile pentru fiecare SE au fost completate 
de către membrii echipei de implementare a proiectului, 
în special de administratorii PNGMC, care cunosc foarte 
bine realitățile din teren.

2.3.Evaluare monetară a SE selectate
În urma aplicării metodei de cartare matricială simplă, 
au fost selectate pentru evaluare monetară serviciile 
ecosistemice cu cele mai mari scoruri obținute. Metoda 
de evaluare monetară a acestor servicii este metoda 
prețului pieței (de Groot et al. 2012, Dumenu 2013). Cele 
două servicii ecosistemice selectate au fost: (1) filtrarea 
/ sechestrarea / stocarea / acumularea în ecosisteme – 
carbon și (2) Recreere – turism. Pentru fiecare dintre 
acestea au fost selectați indicatori care să ducă la calculul 
valorii monetare (Tab. 1).

Tab. 1. Servicii ecosistemice evaluate și indicatori asociați

Serviciu ecosistemic Indicator Beneficiu Valoare

SR, Filtrarea/
sechestrarea/ 

stocarea/ acumularea în 
ecosisteme – carbon

Stocul de carbon la data 
expirării amenajamentului 

(tone/u.a.)

Preț mediu certificat 
carbon (lei)

SC, Recreere - turism
Participarea la activități 

recreative – număr de 
vizitatori/an

Cheltuială medie 
excursie de două 

zile (lei)

Indicatori pentru serviciul ecosistemic Filtrarea / 
sechestrarea / stocarea / acumularea în ecosisteme – carbon. 
Stocul de carbon la data expirării amenajamentului 
(tone/u.a) a fost calculat pe baza informațiilor din 
amenajament și a metodologiei IPCC (Eggleston et al. 
2006) și a informațiilor furnizate de Banca Mondială 
privind prețurile certificatelor de carbon în UE, după 
cum urmează:

CBstock = V*BCEFs*(1+R)*CF
unde: CBstoc: stocul de carbon la data expirării 
amenajamentului (tone C/u.a); V: volumul de masă 
lemnoasă la data expirării amenajamentului (m3/u.a), 
BCEFs: factor de conversie și expansiune al biomasei; 
R: raportul rădăcină – mugur terminal și CF: fracția de 
carbon a materiei uscate, tone C.
Prețul mediu a unei tone de C, la nivelul UE, în anul 
2020, a fost de 50$ (https://carbonpricingdashboard.
worldbank.org). La un curs mediu de 4,244 lei/$ (BCR), 
valoarea unei tone de C în lei este de 212,2 lei.
Indicatori pentru serviciul ecosistemic Recreere – turism. 
Numărul de vizitatori ai parcului la nivelul anului 2020 a 
fost de aproximativ 130 000, ca și în anul 2019. Conform 
datelor obținute pe baza chestionarelor completate 
în cursul anului 2020, majoritatea turiștilor rămân în 
arealul PNGMC o perioadă de 1-3 zile (weekend), fiind 
atrași în zonă în principal de către prezența cetăților 
dacice dar și de peisajul montan sau elementele carstice.
Pentru estimarea valorii cheltuielii medii pentru o 
excursie de două zile (lei), au fost folosite datele Eurostat 
pentru România, disponibile la nivelul anului 2019 și 
anume, cheltuiala efectuată de turiștii veniți în România 
(români și străini) pentru o excursie de 2 zile și numărul 
de turiști veniți în România (români și străini) care au 
participat la excursii de 2 zile. Astfel, a reieșit că un turist 
cheltuie, în medie, 178 €/excursie, adică 861 lei (la un curs 
mediu de 4,8371 lei/Euro). Astfel, valoarea serviciilor 
ecosistemice de recreere s-a obținut prin înmulțirea 
numărului mediu de turiști cu cheltuiala medie.

3. Rezultate și discuții
3.1. Evaluarea non-monetară a SE furnizate de 
pădurile din PNGM-C
Structura matricei de evaluare a capacității de furnizare 
de servicii ecosistemice a diferitelor tipuri de păduri 
(clase CLC) a cuprins pe axa x 20 de servicii ecosistemice, 
iar pe axa y trei clase CLC. În urma procesului de 
consultare cu membrii echipei de implementare a 
proiectului, aceasta a fost completată corespunzător. 
Cele mai importante servicii ecosistemice (scor 5 pentru 
toate tipurile de pădure) au fost Filtrarea/sechestrarea/ 
stocarea/ acumularea în ecosisteme, Menținerea 
populațiilor semincere și a habitatelor, Asigurarea 
patrimoniului științific (Științific), Servicii educaționale 
(Educațional), Recreere (Distracție) și Înfrumusețarea 
peisajului (Estetic), urmate de Fibre și alte materiale 
din plante, alge și animale folosite în mod direct sau 
procesate (Asigurarea cu lemn) și Păstrarea valorilor 
sacre și/sau religioase (Sacru și/sau religios) (Tab. 2).
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Tab. 2. Matricea pentru evaluarea capacității de a furniza servicii ecosistemice a diferitelor tipuri de păduri (clase CLC) din PNGMC
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Păduri de 
foioase 8 4 4 25 5 3 1 1 3 1 5 2 2 2 31 2 2 5 5 3 5 5 4

Păduri de 
amestec 7 4 3 26 5 3 2 2 2 3 5 1 1 2 30 2 1 5 5 2 5 5 4

Păduri de 
rășinoase 7 4 3 29 5 3 3 3 2 1 5 3 3 1 28 1 1 5 5 2 5 5 3

TOTAL 7 4 3 27 5 3 2 2 2 2 5 2 2 2 30 2 1 5 5 2 5 5 4

Rezultatele obținute sunt în concordanță cu statutul 
ariei protejate. Cu excepția serviciilor de aprovizionare, 
rezultate similare au fost identificate și în alte arii 
naturale protejate din România (Ceroni 2007, Popa et al. 
2013, Popa et al. 2016). Producția de lemn reprezintă un 
beneficiu important pentru pădurile din PNGMC datorită 
faptului că peste 70% din păduri sunt încadrate în tipurile 
funcționale III și IV . În urma analizei rezultatelor 
obținute, au fost selectate două servicii ecosistemice 
pentru a fi evaluate monetar, și anume: Servicii de 
reglare - Filtrarea/sechestrarea/ stocarea/ acumularea 
în ecosisteme – carbon și Servicii culturale – recreere, 
turism. Chiar dacă toate SE culturale identificate au 
obținut un scor mare, fiind foarte relevante pentru 
pădurile din PNGM-C, acestea au fost grupate într-o 
singură categorie, deoarece nu există informații 
suficiente pentru o evaluare monetară individuală.

3.2.Evaluarea monetară a SE furnizate de 
pădurile din PNGM-C
Filtrarea / sechestrarea / stocarea / acumularea 
în ecosisteme a carbonului. În contextual actual al 
intensificării efectelor schimbărilor climatice, stocarea de 
carbon în păduri reprezintă, probabil, unul dintre cele mai 
importante servicii ecosistemice furnizate de ecosistemele 
forestiere. În zona de studiu, suprafața de pădure pentru 
care există date din planurile de management și pentru care 
a fost calculată valoarea carbonului stocat, este de 21.430,3 
ha. Stocul de carbon la finalizarea perioadei de aplicare 
a amenajamentelor este de 1.886.252,4 tone C, având o 
valoare totală de peste 400 milioane lei și o valoare la ha de 
12.103,4 lei (Tab. 3). Cea mai mare valoare la ha a stocului de 
carbon o înregistrează pădurile de foioase, urmate de cele 
de rășinoase. Menționăm faptul că în prezentul studiu ne 

referim doar la cantitatea de carbon sechestrată în biomasa 
speciilor lemnoase (lemnul mort nu a fost luat în calcul). 
Din păcate, nu există date suficiente pentru estimarea 
carbonului din sol sau din stratul arbustiv și ierbaceu, astfel 
că putem considera că valorile estimate reprezintă limita 
inferioară a cantității de carbon sechestrat de ecosistemele 
forestiere (Ninan & Inoue 2013).

Tab. 3. Valorile indicatorilor de evaluarea serviciului ecosistemic 
Filtrarea/sechestrarea/ stocarea/ acumularea în ecosisteme – carbon

Categoria
Corine land Cover

Suprafață CB stock Valoare (lei)

total total ha total ha

Păduri de foioase 19.500,9 1.717.860,2 80,8 364.529.942,8 17.146,9

Păduri de amestec 621,9 48.106,1 49,9 10.208.118,7 10.598,0

Păduri de rășinoase 1.307,5 120.286,0 80,6 25.524.689,2 17.108,6

TOTAL 21.430,3 1.886.252,4 57,0 400.262.750,6 12.103,4

Recreere – turism. Serviciile culturale oferite de 
pădurile din PNGMC sunt, probabil, cele mai importate 
la nivel local, având în vedere că pe suprafața parcului 
se suprapun două sit-uri de importanță comunitară, 
cât și faptul că există o serie de obiective istorice și 
naturale căutate de turiști. Astfel, valoarea serviciilor 
de recreere oferite de PNGMC (nu doar de păduri), este 
egală cu 111.930.000 lei (considerând un număr mediu 
de turiști de 130.000 și o valoare a cheltuielii medii/
turist de 861 lei). Suprafața totală a parcului fiind de 
27.811,6 ha, putem considera că valoarea medie la ha a 
acestor SE este de aproximativ 429 lei. Estimarea valorii 
serviciilor de recreere-turism, în acest mod, este destul 
de expeditivă, pentru o evaluare cât mai exactă fiind 
necesare studii adiționale locale, așa cum s-au realizat 
în alte zone, atât din România (Ceroni 2007), cât și din 



Anul XXVI | Nr. 49 | 2021

71

restul lumii (Gómez-Baggethun & Barton 2013, Jacobs 
et al 2016, Mononen et al 2016, Ninan & Inoue 2013, 
Tengberg et al 2012).

4. Concluzii
Beneficiile oferite de pădurile din Parcul Natural Grădiștea 
Muncelului – Cioclovina sunt foarte mari. Chiar dacă nu 
se iau în considerare valorile serviciilor de aprovizionare, 
cât și cele legate de biodiversitate și menținerea 
habitatelor, valoarea economică pentru doar două servicii 
evaluate este foarte mare, de ordinul sutelor de milioane 
de lei. Dacă aceste aspecte vor fi luate în considerare, în 
luarea deciziilor privind managementul ariilor protejate, 
se poate realiza o stare de conservare mai bună.
Valorile obținute trebuie privite cu prudență, deoarece 
sunt parțial bazate pe date generale (de exemplu prețul 
certificatului de carbon sau cheltuiala medie/turist) și nu 
reprezintă o justificare pentru scheme de compensare, cum 
ar fi schemele de tip Plată pentru Servicii Ecosistemice.

Finanțare
Cercetările s-au efectuat în cadrul proiectului Cresforlife-
Creșterea competitivității economice a sectorului forestier 
și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, tehnologie și 
competențe CDI, contract de finanțare nr. 15/01.09.2016, 
cod SMIS 105506, Contract subsidiar: 20/27.05.2020 
„Evaluarea serviciilor ecosistemice oferite de pădurile incluse 
în Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina”. 
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea: 1.2.3. 
Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
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Abstract
Monetary and non-monetary valuation of ecosystem services provided by forests in Grădiștea Muncelului – 
Cioclovina Natural Park
Forests provide a wide range of ecosystem services, but their valuation is still a challenge. Our objective was to 
valuate main ecosystem services provided by forests in Grădiștea Muncelului – Cioclovina Natural Park through 
non-monetary and monetary methods. 20 ES were analyses against CLC classes using a simple matrix approach. 
Two of the highest ranked ES were selected for monetary valuation, namely carbon sequestration and recreation 
– tourism. The two services were selected also because of their importance at global and regional level. Carbon 
sequestration by forests represents, probably, one of the most important ES provided by forests worldwide, in the 
current context of accelerated climate change. At local level, cultural services are probably the most important 
ES, taking into account that inside PNGM-C NP there are two Natura 2000 sites and a lot of historical and natural 
monuments. . The cumulated value of the two ES exceeds 125 milion $ for the whole park, the value per ha of 
forests being approximately 3100 $. However, these values would be be regarded with precaution due to the high 
uncertainties raised by using general data and estimates.
Keywords: carbon sequestration, forest ecosystem services, monetary valuation, simple matrix approach,



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

72

S I S T E M E  A G R O S I LV I C E

Culturi intercalate specii forestiere-culturi 
agricole versus culturi agrosilvice, două 

tipuri distincte de sisteme agrosilvice
Elena Mihăilă1, Adrian Tudora1, Mihăiță Bîtcă1, Laurențiu Popovici2

 autor corespondent
1. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură 
(INCDS) “Marin Drăcea”
2. SCDEP Focșani, INCDS “Marin Drăcea”

1. Introducere
Sistemele agrosilvice, prin care specii forestiere și specii 
agricole se asociază/combină pe aceeași suprafață de 
teren, constituie una din soluțiile de atenuare a efectelor 
negative generate de încălzirea globală și exploatarea 
intensivă a resurselor naturale, o soluție insuficient 
folosită (Udawatta et al. 2014, Wolz et al. 2017, Osmanski 
2020). Sunt practici dezvoltate o dată cu evoluția 
societății umane, răspândite, prin urmare, oriunde 
în lume, cu scopul de a proteja culturile agricole, de a 
spori producția totală, de a asigura protecție și adăpost 
oamenilor și animalelor. Ca știință, studiul sistemelor 
agrosilvice, a tipurilor și a modalităților de asociere 
dintre speciile forestiere și speciile agricole sau/și 
animalele, a interacțiunii dintre cele două categorii de 
specii, etc. se face de aproximativ cinci decenii.
În țara noastră sistemele agrosilvice continuă să fie 
înțelese parțial, cel mai adesea, doar ca specii agricole 
introduse între rândurile unei plantații forestiere tinere. 
Ce este necesar să se înțeleagă este că agrosilvicultura 
(care se ocupă cu studiul sistemelor agrosilvice) 
este „o denumire comună pentru toate sistemele și 
tehnologiile de utilizare a terenurilor în care plantele 
perene lemnoase (arbori, arbuști etc.) sunt utilizate 
în mod deliberat împreună cu culturile agricole și/
sau cu animalele, fiind distribuite în rânduri, grupate, 
dispersate, sau în anumite succesiuni temporale” (FAO 
2015).
Federația Europeană de Agrosilvicultură (EURAF) 
definește domeniul sistemelor agrosilvice ca integrarea 
speciilor forestiere, a culturilor agricole și a animalelor 
pe aceeași suprafață de teren, subliniind că fie se 
plantează speciile forestiere în teren agricol, fie se 
introduc specii agricole în terenurile forestiere (https://
euraf.isa.utl.pt/about/agroforestry-europe).

Ținând seama de modul de distribuire a speciilor lemnoase 
și de interacțiunile dintre arbori și componentele 
agriculturii, care se manifestă pe: i) terenurile agricole, 
unde arborii și culturile sunt cultivate împreună, în 
ii) ferme, unde arborii pot oferi furaj pentru animale, 
combustibil, hrană, adăpost sau venituri din produse, 
inclusiv lemn sau iii) în natură în general, unde arborii și 
componentele agriculturii se combină pentru furnizarea 
de servicii ecosistemice (ICRAF 2017), există mai multe 
tipuri de sisteme agrosilvice (Mihăilă et al. 2010, Mihăilă 
et al. 2012, Mosquera-Losada et al. 2018).
Interes pentru condițiile țării noastre ar putea 
reprezenta, pe lângă perdelele forestiere de protecție și 
pășunile cu arbori (care sunt cele mai cunoscute sisteme 
agrosilvice din România), culturile agrosilvice și culturile 
intercalate specii forestiere-culturi agricole. Având un 
mod de amplasare asemănător, de alternare a speciilor 
forestiere, care sunt plantate pe rânduri, cu cele 
agricole, de asemenea, semănate pe rânduri, cele două 
tipuri de sisteme agrosilvice se confundă adesea. În cele 
ce urmează se vor prezenta diferențele dintre acestea.

2. Culturi agrosilvice, culturi în 
amestec intim
Cu răspândire mică, răspunzând unor obiective pe 
termen scurt, dar cu efect pe termen lung, culturile 
agrosilvice sau culturile în amestec intim (Mihăilă et 
al. 2010, Mihăilă et al. 2012) presupun introducerea 
diferitelor culturi agricole printre rândurile de puieți 
ale unei plantații forestiere recent instalate. Producția 
de lemn este obiectivul final în cadrul acestui sistem 
agrosilvic, obiectivele imediate pentru practicarea 
acestuia fiind realizarea lucrărilor de întreținere în 
plantația silvică și producția agricolă.
Opinia generală este că originea acestui sistem este legată 
de încercările administrației coloniale britanice din 
Burma (Myanmar) de a înființa plantații de tec (Tectona 
grandis L.f.) și de a opri ceea ce era văzut ca o practică 
distructivă a agriculturii – slash-and-burn (metodă 
agricolă care implică tăierea și arderea pădurilor pentru 
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a crea terenuri agricole) (Menzies 1988, MacDicken 1990, 
Chamshama et al. 1992, Kalame et al. 2011, Viswanath 
et al. 2018). Acest sistem agrosilvic este cunoscut în 
general sub denumirea de taungya, deși în fiecare țară 
este cunoscut sub o denumire specifică, ca de exemplu 
”shamba” in Kenya (MacDicken în MacDicken & Vergara 
1990), ”kumri” în sudul Indiei (Viswanath et al. 2018), 
respectiv ”culturi agrosilvice” sau ”culturi în amestec intim” 
în România. A intrat pentru prima dată în vocabularul 
silvicultorilor din țările occidentale în timpul secolului 
al XIX-lea (Menzies 1988). Practica s-a răspândit apoi și 
în alte țări din Asia care aparțineau Imperiului britanic 
(Indonesia, Tailanda, Filipine și Malaysia (MacDicken 
în MacDicken & Vergara 1990 și Barker în MacDicken & 
Vergara. 1990), în țări din Africa (Kenya, Nigeria, Ghana) 
(Kalame et al. 2011) sau America Latină (Nair 1993). 
Ford-Robertson (1971), citat de MacDicken și Vergara 
(1990), susține că acest sistem agrosilvic s-a practicat 
în mod curent în Europa pentru reîmpădurirea unor 
terenuri ocupate cu specii invadante, încă din perioada 
medievală, de unde s-a răspândit apoi și în țările 
coloniale, iar Menzies (1988), că sistemul taungya este 
folosit de cel puțin trei secole în anumite părți din China. 
Se poate spune că este un sistem cu practică îndelungată, 
care a ”îmbrăcat” particularitățile specifice fiecărei zone 
în care s-a dezvoltat de-a lungul timpului.
În mod concret, dezvoltarea acestui tip de sistem agrosilvic 
a presupus atribuirea unor fermieri a unei porțiuni 
de teren pe care o puteau cultiva agricol în schimbul 
plantării cu puieți forestieri și îngrijirii culturilor silvice 
respective până când aceasta din urmă se dezvolta făcând 
umbră și împiedicând dezvoltarea culturilor agricole. 
Terenul aparținea administrației coloniale, iar puieții 
erau puși la dispoziție de către aceasta, prin urmare 
starea culturilor silvice era permanent sub controlul 
administrației statului respectiv. De asemenea, schemele 
de plantare a puieților și lucrările necesare plantațiilor 
erau dinainte stabilite ținând seama de criteriile 
asocierii culturilor agricole și cele silvice. Fermierii erau 
obligați să îngrijească puieții forestieri și, în schimb, să 
rețină o parte sau toate produsele agricole (Nair 1993). 
Dezvoltat pentru sprijinirea înființării plantațiilor 
forestiere, sistemul taungya a avut succes și prin faptul 
că a atenuat sărăcia rurală, mai ales în anumite zone cu 
populație numeroasă (Barker în MacDicken & Vergara 
1990, Chamshama et al. 1992), făcând din acest sistem 
agrosilvic un sistem de subzistență.
Introdus în Ghana în 1930, dar suspendat în 1984 datorită 
faptului că fermierii nu aveau drepturi la beneficiile 
obținute din arborii plantați și nici un rol decizional în 
nici un aspect al managementului pădurilor, sistemul 
tangya a fost reintrodus în 2002 cu anumite îmbunătățiri, 
astfel ca toți participanții, fermieri, administrație publică 
etc. să beneficieze de asocierea specii forestiere – culturi 
agricole. Rezultatul este că sistemul taungya a fost 
înființat pe aproximativ 75% din suprafața totală actuală 
a Ghanei de plantații forestiere comerciale publice și 
private de 35 000 ha (Agyeman et al. 2003, Kalame et al. 
2011). Cel mai bun exemplu de sprijin pentru fermieri 

este cel din nordul Thailandei, unde se acordă stimulente 
bănești pentru reușita instalării plantațiilor, fermierii 
care administrează terenul în sistem agrosilvic primind 
apă de băut, electricitate, asistență medicală și educație 
în mod gratuit (Barker în MacDicken și Vergara, 1990).
Sistemul taungya Acacia decurrens (din familia de 
arbori Leguminosae) – mei etiopian (teff) (Eragrostis tef), 
dezvoltat în Etiopia, este mai profitabil decât o plantație 
pură de Acacia decurrens sau o cultură pură de mei 
etiopian, mai ales în zonele predispuse la secetă din 
bazinul superior al Nilului, fiind dezvoltat ca o strategie 
de subzistență pentru a compensa pierderea de venit în 
primii ani de dezvoltare a plantațiilor forestiere, când 
aceasta necesită lucrări susținute de întreținere. În 
plus, ajută la îmbunătățirea condițiilor de fertilitate a 
solului terenurilor cultivate și la reabilitarea versanților 
degradați (Nigussiei et al. 2020).
O analiză a costurilor de înființare a unei plantații de 
Acacia nilotica, instalată de-a lungul Nilului în Sudan 
pentru producția de bușteni, cu ajutorul practicii taungya 
(între rândurile de arbori a fost introdus pepenele verde), 
a arătat că sistemul taungya ajută la reducerea costurilor 
de înființare a pădurilor și îmbunătățește rentabilitatea 
netă pe unitate de suprafață (Dafa-Alla et al. 2012). De 
asemenea, vine în ajutorul populației sărace din zonele 
rurale defavorizate, încurajându-i pe cei fără pământ să 
investească, să genereze venituri și să-și asigure hrana. 
Pentru a asigura succesul acestui sistem agrosilvic, pe 
scară largă, în Sudan, este necesară dezvoltarea unor 
mecanisme care să realizeze partajarea echitabilă a 
beneficiilor, să consolideze dreptul de proprietate 
asupra terenurilor și drepturile de utilizare a resurselor 
și să îmbunătățească aprecierea valorilor pădurilor.
Au fost făcute cercetări și în ceea ce privește influența 
sistemului taungya asupra procentului de puieți 
viabili, a producției agricole, a veniturilor financiare 
ale fermierilor implicați în realizarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor și a costurilor de înființare a 
plantației forestiere. Astfel, procentul de puieți viabili 
este mai mare în primii 5 ani în plantația de Cupressus 
lusitanica, întreținută în sistem agrosilvic, variind de la 
91% în cel de-al doilea an, la 80% în cel de-al cincilea 
an, comparativ cu o plantație pură unde procentele 
au variat de la 85% în anul al doilea la 72% în anul al 
cincilea (Chamshama et al. 1992). Între rândurile de 
arbori au fost semănate prin rotație porumbul și fasolea, 
a căror producție a fost suficientă pentru a-i convinge 
să realizeze lucrările de întreținere la culturile din 
sistemul taungya. În felul acesta s-au redus și costurile 
de înființare a plantației, toate cele menționate pledând 
pentru realizarea sistemului taungya.
După cum se constată, acest sistem agrosilvic se practică 
îndeosebi în zone cu populație numeroasă, săracă, 
teren agricol disponibil, piață de desfacere a produselor 
obținute, protecție împotriva animalelor sălbatice și 
unde există sprijin guvernamental (vestul și estul Africii, 
India, Thailanda, Myanmar) (MacDicken & Vergara 1990, 
Chamshama et al. 1992, Dafa-Alla et al. 2012, Nigussiei et 
al. 2020).
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În Europa, cererea pentru producția de masă lemnoasă 
de calitate superioară a condus la practicarea acestui tip 
de cultură agrosilvică, numit ”timber tree system”, cu 
precădere în plantațiile cu specii repede crescătoare, care 
beneficiau și de sistem de irigare (plopi euramericani, 
dar și nuc, alun, cireș) pe suprafețe relativ mari, 12 500 ha 
în Italia, respectiv 6000 ha în Franța la plop euramerican, 
10000 ha în Italia și 15000 ha la nuc (Eichorn et al. 2006). 
Culturile agricole s-au menținut 2 ani într-o plantație de 
plop euramerican din Italia, la un ciclu de producție de 
10 ani, 3 ani în Franța și 8 ani în Marea Britanie la un ciclu 
de producție de 25 ani. În Olanda, în cadrul sistemului 
taungya s-a experimentat o asociere inovatoare între 
arbori cultivați pentru cherestea de calitate superioară 
(Catalpa bignonioides, Alnus glutinosa, Prunus avium, 
Gleditsia triacanthos, Cedrus spp.) și flori (zambile, gutui 
pentru flori - Chaenomeles spp.). În orice sistem agrosilvic 
de acest gen, numărul lucrărilor de întreținere este 
mai mare, fiind justificat de prezența a două tipuri de 
culturi pe aceeași suprafață de teren. Speciile forestiere 
”beneficiază” de aceste lucrări, realizând un plus de 
creștere în diametru și înălțime, comparativ cu speciile 
forestiere din sisteme forestiere. Pot atinge starea de 
masiv mai devreme, decât în culturi forestiere simple, 
micșorându-se astfel și vârsta exploatabilității.
Un argument pentru realizarea culturilor agrosilvice sau 
culturilor în amestec intim este și acela că împădurirea 
terenurilor arabile, improprii culturilor agricole, se 
realizează mai ușor prin cultivarea anumitor specii 
agricole printre rândurile de specii forestiere, așa cum s-a 
constatat în urma unor cercetări, prin care s-a arătat că 
sistemele agrosilvice contribuie la restaurarea sistemelor 
agricole degradate. Într-un studiu experimental în trei 
variante experimentale (i) plantații de nuc (Juglans regia) 
în sistem agrosilvic, (ii) plantații de nuc în amestec cu 
alte specii forestiere și (iii) plantații pure de nuc, s-a 
demonstrat că primele două variante sunt mai eficiente 
decât ultimul (Paris ș.a., 2006). În alte experimente, s-a 
studiat creșterea în diametru și înălțime a exemplarelor 
de nuc (Juglans regia) în patru variante experimentale: (i) 
exemplare de nuc cu mulci de plastic, între rândurile cărora 
s-a cultivat o specie de trifoi (Trifolium subterraneum), (ii) 
exemplare de nuc, între rândurile cărora s-a cultivat trifoi 
simplu, (iii) exemplare de nuc, între rândurile cărora nu 
s-a cultivat nici o specie agricolă, ci a crescut vegetație 
ierboasă spontană și (iv) exemplare de nuc întreținute 
clasic (Paris et al. 2006). S-a constatat, astfel, că cele mai 
bune rezultate în ceea ce privește creșterea în diametru 
și înălțime a arborilor, producția în masă uscată de trifoi 
(6,3 t / ha) și protecția solului împotriva eroziunii s-au 
obținut în cazul primelor variante.
Se menționează că la realizarea sistemului taungya s-au 
utilizat în jur de 79 specii de arbori și 42 specii agricole 
(King, 1968, citat MacDicken & Vergara, 1990), ceea ce 
sugerează adaptabilitatea acestuia la diferite condiții 
de mediu. Dintre speciile forestiere se preferă cele 
repede crescătoare (tec, eucalipt, plop, cele din familia 
Leguminosae), dar s-au utilizat și specii mediu sau încet 
crescătoare, iar dintre speciile agricole, cultivate în 

mod obișnuit printre rândurile de specii forestiere se 
menționează: cerealele (porumb, ovăz, secară), cartofii, 
legumele, soia, floarea soarelui, borceagul și alte specii 
furajere etc. Printr-o selecție atentă a culturilor agricole, 
efectul negativ al interacțiunii dintre cele două elemente 
ale sistemului agrosilvic (arbori și cultura agricolă) se poate 
diminua și poate fi asigurat succesul sistemului taungya 
din punctul de vedere al asocierii celor două componente.
Distanța între rândurile de arbori este variabilă, fiind 
dată de schema de plantare stabilită în funcție de specie și 
în cazul unor țări (inclusiv România) de normele tehnice 
pentru plantare. Astfel, practicarea culturilor agrosilvice 
s-a făcut în plantații forestiere cu scheme de plantare de 
2 x 1 m, specifice plantațiilor de stejar în amestec cu alte 
specii, 4 x 4 m și 7 x 7 m specifice plantațiilor de plop 
sau 10 x 10 m în cazul plantațiilor de nuc (Eichhorn 2006, 
Mihăilă et al. 2010).

a

b

Foto 1. Culturi agrosilvice stejar–porumb, județul Dâmbovița (foto T. 
Briceag) (a) și plop alb–ardei, județul Vrancea (foto A. Năsulea) (b)
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La noi în țară, adoptarea acestui tip de cultură s-a făcut în 
a doua jumătate a secolului trecut (anii `70-`80), frecvent 
la plantațiile de plop euramerican și într-o măsură mai 
mică și la alte plantații (salcâm, stejar, molidul plantat 
în afara arealului). Sătenilor li se permitea cultivarea și 
recoltarea unei părți din produsele obținute din diferite 
culturi agricole în schimbul realizării lucrărilor de 
întreținere. Acest sistem s-a practicat în multe ocoale 
silvice (de regulă în cele din partea de sud a țării) și 
datorită faptului că terenurile agricole ale țăranilor erau 
administrate la comun de fostele cooperative agricole de 
producție, produsele agricole primite fiind insuficiente 
pentru gospodăriile țărănești. Pentru localnici 
practicarea acestui sistem era o sursă de venituri, iar 
administratorii silvici puteau realiza totodată lucrările 
de întreținere necesare în plantațiile recent înființate. 
Speciile agricole frecvent utilizate în sistemele agrosilvice 
erau porumbul în plantațiile de plop euramerican, 
pepenii în plantațiile de salcâm, dar și alte specii ca 
floarea soarelui, soia, legume (roșii, cartofi, fasole etc.). 
Ca urmare a schimbărilor economice și sociale din 
ultimii treizeci de ani, date de retrocedarea terenurilor, 
diversificarea ocupațiilor etc., culturile agrosilvice sau 
culturile în amestec intim s-au practicat într-o măsură 
mai mică, deși beneficiul pentru plantațiile forestiere 
este important. Continuă să se practice în plantații 
de stejar, plop alb, plop euramerican din cadrul unor 
direcții silvice, ca de exemplu, Dâmbovița, Vrancea, 
Călărași, Brăila ș.a. (Foto 1), cu principalul scop de a 
realiza (mai ușor) lucrările de întreținere în plantațiile 
forestiere.
Culturile agrosilvice sau culturile în amestec intim, 
reprezintă, așadar, un sistem agrosilvic care se practică 
în fondul forestier cu scopul principal de a se realiza/
suplimenta lucrările de întreținere a culturilor forestiere 
recent instalate. Practic, ori de câte ori se realizează 
prașile la culturile agricole, se fac și lucrări de 
întreținere pe rândurile de puieți, mobilizând solul și 
combătând buruienile, care sunt principalul concurent 
pentru apă, lumină și substanțe nutritive, al speciilor 
forestiere. Semnificativă este și obținerea unei producții 
agricole anuale, cel puțin cât arborii sunt tineri sau 
până ce aceștia realizează starea de masiv, producție 
care poate acoperi anumite costuri de întreținere 
și justifica, astfel, realizarea acestui tip de sistem 
agrosilvic. Anumite culturi agricole (cele din familia 
leguminoaselor), care se introduc printre rândurile 
de specii forestiere, pot fi încorporate în sol pentru 
îmbunătățirea proprietăților solului prin creșterea 
materiei organice din sol, îmbunătățirea structurii 
solului, creșterea cantității de apă și nutrienți (Mihăilă 
et al. 2010).
În cadrul acestui sistem agrosilvic, arborii constituie 
componenta principală, iar întemeierea/înființarea 
unei păduri reprezintă principala modalitate de utilizare 
a terenului, în timp ce culturile agricole sunt integrate 
pentru o perioadă limitată de timp (de regulă 2-5 ani) în 
cadrul plantației.

3. Culturi intercalate specii 
forestiere-culturi agricole
Pe fondul dezvoltării intensive a agriculturii, terenurile 
arabile și-au mărit suprafața în ultimele secole prin 
defrișarea pădurilor. În România de exemplu, în sudul 
țării, sunt județe unde suprafața acoperită cu vegetație 
forestieră este în jur de 5% din suprafața totală a județului, 
iar suprafață acoperită cu vegetație forestieră în zona 
de câmpie și dealuri joase este în medie de 10% din 
suprafața totală (www.insse.ro). În prezent, se încearcă 
menținerea sau reintroducerea vegetației forestiere 
în terenul arabil, fără a schimba natura de folosință a 
terenurilor, pentru a beneficia, în principal, de influența 
pe care arborii o au asupra condițiilor staționale. 
Realizarea oricărui sistem agrosilvic în fondul agricol 
se înscrie, de fapt, în încercările de a adapta sistemele 
agricole la schimbările climatice (Osmanski, 2020). Cel 
puțin, la nivel european, de care suntem sau putem fi 
conectați mai ușor, introducerea speciilor forestiere se 
poate face: i) sub formă individuală, ii) în rânduri sau iii) 
în grupe (Mosquera-Losada et al. 2018).
 Amplasarea arborilor în teren arabil sub formă de rânduri 
se poate face în două feluri, primul fiind sub forma unor 
benzi de arbori, care presupune mai multe rânduri de 
arbori și/sau arbuști, ce definesc perdelele forestiere de 
protecție a câmpului, care au rol de protecție a culturilor 
agricole împotriva efectelor vânturilor puternice, 
uscate și/sau foarte calde, dar și de sporire a producției 
agricole. Acestea sunt amplasate sub formă de rețea, la 
distanțe relativ mari una de alta, de regulă, la cel puțin 
20-25 înălțimi maxime de arbore. Cel de-al doilea mod 
de amplasare a arborilor pe rânduri în teren agricol 
este sub forma câte unui singur rând de arbori, repetat 
la distanțe mai mici decât în cazul perdelelor forestiere 
de protecție, îndeplinind deopotrivă funcții ecologice și 
economice. Este menționat în toate lucrările de cercetare 
în limbă engleză sub denumirea de ”alley cropping”. Acest 
mod de asociere este considerat o practică inovatoare de 
utilizare a terenurilor, care atenuează efectele negative 
ale agriculturii convenționale - reducerea fertilității 
solului, poluarea apelor de suprafață și subterane și 
pierderea biodiversității și a serviciilor ecosistemice 
(ES), menținând în același timp un nivel ridicat de 
producție a culturilor agricole și obținând o producție 
suplimentară de produse furnizate de vegetația 
forestieră (Quinkenstein et al. 2018). De exemplu, într-
un studiu privind competitivitatea culturilor intercalate 
nuc negru – culturi agricole față de culturile agricole, 
Wolz și DeLucia (2018), susțin că, frecvent întâlnite în 
Vestul Mijlociu al Statelor Unite, culturile de porumb în 
alternanță cu soia degradează multe funcții ecologice. În 
lipsa unor mecanisme solide de monetizare a serviciilor 
ecosistemice s-a analizat profitabilitatea a două utilizări 
alternative ale terenurilor, a plantațiilor de nuc negru 
(Juglans nigra L.) și a culturilor intercalate nuc negru 
– porumb/soia, din punct de vedere a calității solului, 
a prețurilor lemnului și a productivității culturilor 
agricole, concluziile studiului pledând în favoarea celor 
două utilizări a terenurilor, deci și a culturilor intercalate 
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nuc negru – porumb/soia (Wolz & DeLucia 2018).
Primele lucrări de aplicare a acestei tehnologii, întâlnită 
pe scară largă în prezent, au fost inițiate la Institutul 
Internațional de Agricultură Tropicală, din Nigeria, de 
către B.T. Kang și colegii de muncă, la începutul anilor 
1980, pentru stabilizarea unor terase și continuate 
și pe alte terenuri agricole (Nair 1993). Principiul 
științific de bază al acestei tehnologii este că, prin 
menținerea arborilor și arbuștilor cu creștere rapidă (de 
preferință care fixează azotul) pe terenurile agricole, 
se îmbunătățesc proprietățile solului prin reciclarea 
nutrienților, combaterea buruienilor și prevenirea 
eroziunii cauzată de vânt sau apă (Kang et al. 1986 citați 
de Kokliyal 2018).
Culturile intercalate specii forestiere – culturi agricole 
sunt folosite și în zone înalte pentru rolul protectiv 
al arborilor împotriva vânturilor și a precipitațiilor 
puternice, fiind întâlnite în multe țări din Asia, Africa, 
America (MacDicken & Vergara 1990). Într-o cultură 
intercalată Leucaena leucocephala (arbore din familia 
Leguminosae) – porumb, de pe un teren în pantă din India, 
s-au pierdut prin eroziune 2 t/ha/an sol comparativ cu 80 
t/ha/an cât s-a pierdut pe un teren fără vegetație forestieră 
(Kokliyal 2018). Un alt exemplu de aplicare cu succes 
a acestui sistem agrosilvic se întâlnește în programul 
de introducere a speciei Leucaena leucocephala, arbore 
care fixează azotul în cadrul unor terenuri agricole, în 
Indonesia, sub forma culturilor intercalate pe mai mult 
de 20 000 ha (MacDicken & Vergara 1990). Rezultatele 
multor cercetări sugerează că acest tip de sistem 
agrosilvic, culturi intercalate specii forestiere – culturi 
agricole, oferă un potențial considerabil în regiunile 
umede din zona tropicală (Nair 1993).
Pentru zone uscate se va adapta sistemul agrosilvic prin 
alegerea celor mai potrivite specii forestiere în condițiile 
staționale date. Pentru a analiza efectul speciilor 
forestiere asupra producției agricole în condițiile de 
secetă, s-a efectuat un experiment de manipulare a 
precipitațiilor pe mazărea de iarnă cultivată în plin soare 
(specific terenurilor agricole fără vegetație forestieră) 
și sub diferite niveluri de umbră în cadrul unei culturi 
intercalate nuc – mazăre de 25 ani situată în sudul Franței 
(Blanchet et al. 2021). Analiza dinamicii culturilor în 
sistem simplu și sistem agrosilvic a relevat că dezvoltarea 
vegetativă a mazării în sistem agricol a încetat în timpul 
secetei în beneficiul alocării biomasei către organele de 
reproducere, spre deosebire de sistemul agrosilvic unde 
producția de mazăre nu a fost afectată. Acest studiu 
susține, așadar, ipoteza că sistemele agrosilvice pot fi 
mai rezistente în cazul secetei.
În Europa aceste sisteme agrosilvice s-au dezvoltat în 
ultimele două – trei decenii cu preponderență în țările 
din vest, dar și în Grecia, (mai ales în insulele Egee), 
unde fie adaptează practici vechi, fie au caracter de 
noutate. Astfel, cele mai frecvente asocieri dintre arbori 
și culturi agricole sunt: i) măslini – culturi agricole, ii) 
arbori fructiferi (nuc, păr, măr, cireș) – culturi agricole, 
iii) arbori producători de lemn (nuc, cireș, frasin, 
catalpă, plop euramerican) – culturi agricole (Foto 2), iv) 

arbori ”furajeri” – culturi agricole, suprafața ocupată de 
aceste sisteme/practici agrosilvice totalizând în jur de 
675 300 ha în Grecia (sistemele măslini – culturi agricole 
întâlnindu-se pe 650 000 ha), 60 500 ha în Italia, 26 400 ha 
în Franța, 28 514 ha în Spania (Eichhorn et al. 2006).
În funcție de condițiile climatice și de sol, numărul 
arborilor la hectar în aceste culturi variază între 50-300 
exemplare/ha în Franța, 25-100 (200) exemplare/ha în 
Italia, 40-200 ex/ha în Spania și chiar 10-50 exemplare/
ha în Grecia.

Foto 2. Cultură intercalată plop euramerican (I-214) – grâu în 
Valea Padana, Italia (Paris et al. 2019)

Caracteristicile speciilor forestiere și distanța optimă 
între rândurile de arbori sunt principalele elemente ce 
se iau în calcul la proiectarea culturilor intercalate specii 
forestiere – culturi agricole.
Alegerea speciilor forestiere se face ținând seama de 
criteriile de concurență scăzută cu speciile agricole, 
adaptabilitate la condițiile staționale, ritm de creștere 
(sunt preferate speciile repede crescătoare, dar se poate 
opta și pentru specii moderat sau chiar încet crescătoare), 
valoare economică, densitate a coroanei (sunt preferate 
speciile cu coroană care permite pătrunderea luminii spre 
sol) și tip de sistem radicular (sunt recomandate speciile 
care se dezvoltă în adâncime, față de cele cu înrădăcinarea 
trasantă) (Hodge et al. 1999, Mihăilă et al. 2010). Îndeplinirea 
acestor criterii asigură dezvoltarea culturilor agricole în 
parametri optimi și obținerea unor producții agricole, cel 
puțin constante, an de an și de calitate.
În cadrul culturilor intercalate specii forestiere – culturi 
agricole există patru categorii de culturi agricole ce pot 
fi folosite în asociere cu speciile forestiere, fiecare grupă 
incluzând, la rândul ei, mai multe specii, după cum 
urmează (Hodge et al. 1999):

 – culturi agricole de bază: cerealiere (porumb, grâu, 
orz, ovăz), plante tehnice (sfeclă de zahăr); cartofi; 
floarea soarelui, leguminoase (fasole, mazăre, soia);

 – culturi furajere aparținând gramineelor (ovăscior, 
golomăț, păiuș, obsigă, firuță, raigras, iarba câmpului, 
pir etc.) și leguminoaselor (trifoi, lucernă, sparcetă, 
ghizdei, sulfină etc.). Este important de menționat 
că multe specii furajere sunt tolerante la umbra 
arborilor din cadrul sistemului culturilor intercalate 
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și dau producții ridicate.
 – culturi specializate (arbori și arbuști ornamentali, 

arbuști fructiferi, specii medicinale etc.);
 – culturi energetice, producătoare de biomasă (specii 

ierbacee ca Phalaris, Miscanthus, stuf etc.).
După cum se observă, se pot face multe combinații între 
speciile forestiere și agricole, fiecare cu obiective și mod 
particular de amplasare. Toate asocierile sunt viabile, 
dacă speciile de arbori sunt corespunzătoare condițiilor 
staționale și nu concurează culturile agricole.
Rândurile de arbori se amplasează astfel încât competiția 
pentru lumină și substanțe nutritive să fie cât mai mică 
între speciile forestiere și culturile agricole, iar lucrările 
agricole mecanizate să nu fie îngreunate. Pentru eficiență 
ridicată în realizarea lucrărilor de întreținere și recoltare 
a culturilor agricole, distanța dintre benzi trebuie să ia în 
considerare dimensiunea utilajelor existente și lățimea 
de lucru a acestora. Practic, distanța dintre benzi trebuie 
să fie un multiplu al lățimii utilajelor agricole utilizate.
Pentru ca arborii prin coronamentul lor să nu influențeze 
negativ pătrunderea luminii la culturile agricole și implicit 
producția agricolă se realizează: i) lucrări de rărire a arborilor 
pe rând, prin tăierea unui arbore din doi când aceștia au 
crescut prea mult, ii) de elagaj, iii) de tăiere a ramurilor 
coroanei și chiar a coroanei în totalitate (MacDicken & 
Vergara 1990, Mihăilă et al. 2010, Dufour et al. 2020).
Analizând toate aspectele legate de asocierea speciilor 
forestiere cu cele agricole se constată că distanța dintre 
rândurile de arbori este foarte importantă, influențând 
productivitatea sistemului. Aceasta se stabilește în 
funcție de țelurile principale de producție ale sistemului 
agrosilvic instalat, fiind cel mai adesea de 20-25 m, 
întâlnindu-se totuși și distanțe mai mici, și mai mari 
decât cele menționate (Hodge 1999, Workman 2003, 
Udawatta 2014, Blanchet et al. 2021). Spre exemplu, 
dacă în cadrul unei culturi intercalate specii forestiere 
– culturi agricole se urmărește producția de lemn, 
numărul recomandat de arbori la hectar este de 50-100, 
ceea ce corespunde unei distanțe între rândurile de 
arbori de 33 m și o distanță de 4 m între arbori pe rând 
sau 25 m între rândurile de arbori și 6 m între arbori pe 
rând (Van Lerberghe 2017) (foto 3).

Foto 3. Culturi intercalate specii forestiere – culturi agricole (Van 
Lerberghe 2017)

Cu cât distanța dintre rândurile de arbori este mai mică 
cu atât culturile agricole vor fi stânjenite după o perioadă 
mai mică de timp prin umbra produsă de coroanele 
arborilor, ceea ce presupune intervenții în coronament, 
deci cheltuieli suplimentare, pentru obținerea unei 
producții agricole constante. Cercetările efectuate în 
cadrul unor culturi intercalate nuc pecan – bumbac, pin 
– bumbac și nuc pecan – arahide, din sud-estul S.U.A, 
au arătat că o distanță de 12 m între rândurile de arbori 
va permite obținerea unei producții agricole bune timp 
de 5-10 ani până ca umbra produsă de arbori să afecteze 
culturile agricole, iar o distanța de 25 m între rânduri 
până la 20 de ani (Workman et al. 2003). Prin urmare, 
pentru a se asigura o producție agricolă constantă pe 
termen lung este necesar ca distanța între rândurile de 
arbori să fie mai mare. Majoritatea speciilor agricole 
se dezvoltă în condiții de lumină plină și se recoltează 
anual pe o perioadă de 5 până la 15 ani, iar pe măsură 
ce arborii se dezvoltă se cultivă specii agricole tolerante 
la umbră. În anumite situații, speciile forestiere au un 
ciclu de producție în jur de 30 de ani, obținerea de masă 
lemnoasă de calitate, într-un timp mai scurt, constituind, 
pe lângă producția agricolă, un obiectiv important al 
sistemului respectiv. Alte culturi de acest fel pot dura 
până la 80-100 ani, acest fapt constituind o provocare în 
ceea ce privește acest tip de sistem agrosilvic, obligând 
la o planificare riguroasă a etapelor ce se derulează într-
un ciclu atât de lung, inclusiv la realizarea unor lucrări 
de elagaj și răriri, pentru a nu umbri culturile agricole, 
permițând realizarea de producții agricole în tot acest 
interval (Van Lerberghe 2017).
În acest tip de sistem agrosilvic arborii se pot instala 
pe o bandă alcătuită dintr-unul, două sau trei rânduri, 
optându-se pentru o singură specie, dar preferabil 
pentru un amestec de specii. Totuși, cea mai întâlnită 
variantă în cazul asocierii culturilor agricole cu speciile 
forestiere este cea cu un singur rând de arbori. Lățimea 
benzii ocupate de arbori este de minimum 2 m ceea ce 
permite efectuarea lucrărilor agricole de la 1 m distanță, 
de o parte și de alta a trunchiului arborilor. Pe măsură ce 
speciile forestiere se dezvoltă lățimea benzii ocupate de 
arbori se poate mări până la 4-5 m.
Distanța între arbori pe rând trebuie să asigure creșterea 
în grosime a acestora pentru a putea valorifica lemnul 
într-o perioadă scurtă de timp de la instalare și a 
compensa pierderile de producție agricolă și cheltuielile 
de amplasare a acestui sistem agrosilvic.
La noi în țară se fac referiri la acest tip de culturi în 
Îndrumările tehnice privind culturile forestiere cu 
destinație specială (perdele de protecție) și lucrarea Perdele 
forestiere (*** 1949, Lupe 1952) unde sunt denumite perdele 
– alei, compuse din câte un rând de arbori de o parte și de 
alta a drumurilor de exploatare. Ele sunt recomandate a 
se instala în regiuni cu vânturi mai puțin puternice și în 
special unde acestea au mai mult rolul de acumulare și 
distribuție a zăpezii. De asemenea, aceste perdele alei 
se recomandă a se instala pe liniile interioare, în cadrul 
unei rețele de perdele forestiere de protecție a câmpului, 
pentru a mări efectul protector al acestora din urmă.
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Tipul de sistem agrosilvic, culturi intercalate specii 
forestiere – culturi agricole, cu introducerea câte unui 
singur rând de arbore în culturile agricole, repetat 
la distanțe mici, ca cele menționate mai sus, nu s-a 
practicat în țara noastră, astfel că în cadrul proiectului 
PN 19070403 au fost instalate două astfel de sisteme cu 
caracter experimental, la Ferma agricolă Ogoru și INCDA 
Fundulea.
La Ferma Ogoru, cu suprafața totală de 55 ha, sistemul 
agrosilvic culturi intercalate specii forestiere – culturi 
agricole, a fost amplasat pe o suprafață de aproximativ 
38 ha, delimitată de un gard de sârmă dublat de gard 
viu perimetral și a constat în plantarea a cinci rânduri 
de arbori și arbuști, respectiv ulm de Turkestan și alun, 
în cadrul culturilor agricole constituite din porumb. 
Distanța între rândurile de arbori a fost de 120, 90, 125 
și 100 m și a fost stabilită în conformitate cu planul de 
management al fermei stabilit de fermieri. Primul rând 
de arbori, R1, a fost plantat la 136 m față de rândul de 
arbori care constituie gardul viu perimetral în partea de 
sud-vest a fermei, distanța fiind determinată de lățimea 
serei existente în cadrul fermei. Distanța între arbori pe 
rând a fost stabilită la 8 m pentru ulmul de Turkestan și 4 
m pentru alun. Alegerea arborilor s-a făcut în funcție de 
condițiile staționale și preferințele fermierilor, ulmul de 
Turkestan fiind ales pentru rezistența lui la dăunători și 
alunul pentru fructele sale comestibile, care constituie 
un produs vandabil.
Experimentul instalat la INCDA Fundulea, la un an 
distanță față de cel instalat la Ogoru, a cuprins trei 
blocuri/variante experimentale instalate relativ grupat. 
În primul bloc experimental, V1, cu suprafața de 3,25 
ha, distanța între rândurile de arbori a fost de 50 m, 
iar distanța între puieți pe rând a fost de 8 m. Cel de-al 
doilea bloc experimental, V2, are o suprafață de 2,92 
ha, distanța între rândurile de arbori instalate în acest 
bloc a fost de 75 m, iar distanța între puieți pe rând a 
fost de 4 m. În cel de-al treilea bloc experimental, V3, cu 
suprafața de 2,60 ha, distanța între rândurile de arbori 
a fost de 100 m, iar distanța între puieți pe rând a fost 
de 6 m. La plantare s-a folosit doar o specie forestieră – 
ulm de Turkestan, deoarece a dovedit creșteri rapide în 
dispozitivul experimental de la ferma Ogoru, acest lucru 
având ca rezultat individualizarea sistemului agrosilvic 
după un număr mai mic de ani. În ceea ce privește 
culturile agricole cu care s-a asociat vegetația forestieră 
la realizarea sistemului agrosilvic, acestea sunt: culturi 
de grâu în blocurile experimentale V1 și V3 și culturi 
grâu, porumb și floarea soarelui în blocul experimental 
V2.
Pentru stimularea creșterii în înălțime a puieților și 
protejarea tulpinii împotriva rănirii, roaderii de către 
animale sălbatice (iepuri, căprioare etc.) s-au folosit 
tuburi de protecție, fixate cu tutori de lemn (Foto 4).
După două sezoane de vegetație la Ferma Ogoru, 
respectiv un sezon de vegetație la INCDA Fundulea de 
la instalarea dispozitivelor experimentale, creșterea în 
înălțime a puieților este în medie de 2,19 m la Ferma 
Ogoru, respectiv 1,00 m la INCDA Fundulea, unele 

exemplare atingând înălțimi de peste 3,5 m la Ferma 
Ogoru și de peste 1,5 m la INCDA Fundulea.
Instalarea și în România a culturilor intercalate specii 
forestiere – culturi agricole s-a făcut pentru a analiza 
influența speciilor forestiere asupra culturilor agricole 
și asupra condițiilor microclimatice, în condițiile unor 
distanțe mai mari între rândurile de arbori decât cele 
practicate în mod curent.

a

b

Foto 4. Culturi intercalate ulm de Turkestan – porumb la Ferma 
Ogoru (a), ulm de Turkestan – grâu la INCDA Fundulea (b)
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Adoptarea unor distanțe mai mari între rândurile de arbori 
comparativ cu distanțele dintre rândurile de arbori din 
culturile intercalate practicate în multe țări și analizate, în 
parte, mai sus, se explică prin aceea că fermierii români 
acceptă greu scoaterea din producție a terenului agricol 
aferent rândurilor de arbori și deci diminuarea producției 
agricole, mai ales ca pierd și subvenția aferenta terenului 
agricol. În plus, lucrările mecanizate sunt îngreunate în 
condițiile prezenței mai multor rânduri de arbori în cadrul 
culturilor agricole. Totuși, atenuarea efectelor negative date 
de schimbările climatice din ultimul timp, caracterizate 
prin perioade secetoase frecvente, vânturi puternice etc. se 
poate face prin acest compromis – introducerea vegetației 
forestiere treptat până când fermierii se vor convinge de 
avantajele acestui sistem agrosilvic.
În cadrul culturilor intercalate – componenta agricolă este 
principala componentă, iar culturile agricole reprezintă 
modul principal de valorificare a terenului, în timp ce arborii 
sunt integrați în cadrul culturilor agricole pentru perioade 
mai îndelungate (minimum 10 ani). În cadrul acestui 
sistem arborii sunt plantați în rânduri, iar distanța dintre 
rânduri trebuie să fie mai mare decât înălțimea arborilor 
utilizați în cadrul sistemului (https://agriculturistmusa.
com/classification-of-agroforestry-system/).

4. Concluzii
Deși ambele tipuri de sisteme agrosilvice au ca principiu 
alternarea vegetației forestiere cu cele agricole, 
deosebirea principală dintre culturile agrosilvice și 
culturile intercalate nu este dată doar de distanța între 
rândurile de arbori ci de faptul că în cazul primului 
sistem agricol este vorba de instalarea unei plantații 
forestiere cu ajutorul speciilor agricole, iar în cel de-al 
doilea de adaptarea sistemelor agricole la schimbările de 
mediu, prin introducerea vegetației lemnoase în cadrul 
culturilor agricole. Culturile agrosilvice sau culturile 
în amestec intim se practică în fondul forestier într-o 
perioadă limitată de timp (de 2-5 ani, până când plantația 
realizează starea de masiv). Culturile intercalate se 
practică în fondul agricol și au o durată de viață mai 
mare, dată de durata de viață a speciilor forestiere alese și 
de obiectivele stabilite la realizarea sistemului agrosilvic.
Din experiența multor țări (inclusiv România) ambele 
sisteme agrosilvice și-au dovedit eficiența din punct de 
vedere economic, ecologic și social.

Finanțare
Prezentul articol este parte componentă a proiectului 
PN 19070403 ”Înființarea de noi sisteme agrosilvice în 
România”, finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării prin Programul Nucleu.
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Abstract
Alley cropping versus taungya system, two distinct types of agroforestry systems
Agroforestry systems are practices developed and spread worldwide to protect crops, increase and diversify total 
production, and provide protection and shelter for humans and animals. This article compares two distinct types 
of agroforestry systems, namely alley cropping and taungya, because these systems are confused in Romania. 
Both types of agroforestry systems are based on the alternation of rows with forest species with agricultural crops, 
the differences being given by the destination of the land, the alley cropping being installed in the agricultural 
lands and the taungya system in the forest lands. Taungya system is characterized by the fact that agricultural 
species are grown between seedlings, in the first years of a forest plantation, i) to perform the maintenance 
work necessary for the plantation simultaneously with crop-specific works and thus ii) to reduce their cost by 
capitalizing on the agricultural products obtained, iii) to control weeds and iv) to stimulate the development of 
wood species. Alley cropping requires installing a row of trees on agricultural land, repeated at a distance, usually 
greater than 20 m, to improve local environmental conditions and ensure the protection of agricultural crops. 
In the first case, a forest plantation is established with the help of crops, while in alley cropping, the woody 
vegetation is introduced into the crops for a better adaptation to climate change.
Keywords: agroforestry systems, alley cropping, taungya system, arable land, forest land
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F L O R A

Noi informații despre prezența speciei 
Lathyrus setifolius L. (Fabaceae)  

în Dobrogea
Dénes Fazakas1, Bogdan Banu1, Gheorghe Vlad1, Gabriel Lazăr1

 autor corespondent
1. SCDEP Brașov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură "Marin Drăcea", România

1. Introducere
Denumirea genului Lathyrus provine de la numele 
làthyros (care în greacă înseamnă moluscă), utilizat în 
antichitate de părintele botanicii Teofrast pentru unele 
specii din familia leguminoaselor considerate a avea 
efect afrodiziac (probabil prin analogie cu proprietățile 
similare al scoicilor), iar denumirea speciei este inspirată 
de foliolele înguste și lungi ale frunzelor, ca niște sete 
(Chifu 2006).
Genul cuprinde în jur de 160 specii, răspândite în 
special în zona temperată a emisferei nordice și are 
principalul centru de diversitate situat în estul regiunii 
mediteraneene (Asmussen & Liston 1998). În Europa 
sunt recunoscute 54 de specii (Ball 2005), iar în România 
doar 22 (Sârbu et al. 2013). Unele specii au valoare 
alimentară, furajeră sau ornamentală, sunt utilizate 
pentru îmbogățirea în azot a solului, pentru fixarea 
dunelor sau ca organisme model în cercetări genetice și 
ecologice (Kenicer et al. 2005).
Lathyrus setifolius (Fig. 1) are areal preponderent 
mediteraneean, fiind răspândită în: Albania, Bulgaria, 
Crimeea, Croația, Franța, Grecia, Italia, Portugalia, 
România, Serbia, Spania și Turcia (Ball 2005, Șin & 
Altan 1990) și este considerată mai rară în parte estică 
a arealului (Blamey & Grey-Wilson 2008). În România 
este considerată rară (Sârbu et al. 2013) sau foarte rară 
(Grințescu & Nyárády 1960), fiind inclusă în „Lista Roșie 
a plantelor superioare din România” (Oltean et al. 1994).
Este o plantă anuală, cu una sau mai multe tulpini 
prostrate sau ascendente, ce pornesc din aceeași bază, 
glabre, înalte de 10-30 (60) cm și îngust aripate. Frunzele 
sunt scurt pețiolate, au câte o pereche de foliole liniare 
(late de 1-3 mm și lungi de 20-90 mm) și sunt terminate cu 
un cârcel ramificat. Stipelele sunt semisagitate. Florile 
sunt roșii portocalii, solitare, lungi de 8-11 mm și au un 
peduncul de 10-40 mm, articulat în jumătatea superioară. 

Caliciul este campanulat, cu dinții triunghiulari, puțin 
mai lungi decât tubul. Păstaia care conține 2-3 semințe, 
este evident încovoiată, comprimată și rostrată, iar 
la maturitate este glabră, lungă de 15-30 mm și lată de 
7-11 mm. Înflorește în perioada aprilie–iunie (Ball 2005, 
Grințescu & Nyárády 1960). Numărul de cromozomi 2n = 
14 (Sârbu et al. 2013).

Fig. 1. Exemplar de Lathyrus setifolius (foto G. Lazăr)

Principalele caracterele distinctive ale speciei, în cadrul 
genului, pot fi considerate următoarele:

 – flori roșii portocalii, solitare, evident pedunculate 
(Fig. 2a);

 – dinții caliciului de lungimea tubului (cel mult puțin 
mai lungi) (Fig. 2a și 2c);

 – tulpini aripate (Fig. 2b);
 – păstaia evident încovoiată, cu 2-3 semințe, cel mult de 
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3 ori mai lungă decât lată (Fig. 2c);
 – frunze cu cârcei, cu câte două foliole liniare, late de 

maxim 3-4 mm (Fig. 2d).
Specia este întâlnită în special în etajul gorunului, pe 
pajiști de versant, pietroase sau stâncoase (Grințescu & 
Nyárády 1960, Sârbu et al. 2013).

Fig. 2. Detalii morfologice: a – floare, b – tulpină, c – fruct,  
d – frunză (foto G. Lazăr)

Potrivit lucrărilor de specialitate, până nu cu mult timp 
în urmă, specia era cunoscută în România (fig. 3) doar 
din județele: Bistrița - Năsăud, Caraș - Severin, Mehedinți 
și Vâlcea (Oprea 2005), cele mai multe menționări fiind 
din Clisura Dunării. În anul 2009 a fost descoperită 
pentru prima oară în Dobrogea, pe Dealurile Tulcei, în 
apropierea satului Parcheș (din comuna Somova), pe 
dealul Stânca Mare (Țupu 2021).

Fig. 3. Harta corologică a speciei Lathyrus setifolius în România

Rezervația naturală peisagistică Enisala este situată 
pe malul lacului Razim și este destinată conservării 
peisajului de litoral fosil al Mării Negre (Petrescu et 
al. 2006). A fost înființată prin H.G. nr. 2151/2004, are 
o suprafață de 57 ha și pe lângă valoarea peisagistică 
deosebită conservă numeroase specii de plante rare, 
specifice spațiului Dobrogean. Zona cea mai înaltă a 
rezervației este ocupată de Cetatea Enisala, singura 
cetate medievală din Dobrogea care s-a menținut până în 
prezent, care a fost construită de navigatorii genovezi, în 
locul unei fortificații mai vechi, pe vremea când actualul 
Lac Razim încă nu era separat de mare.

2. Metoda de lucru
Pentru determinarea speciilor au fost utilizate 
următoarele lucrări: Flora Europaea volume 2 (Ball 
2005), Flora R. P. Romîne V (Grințescu & Nyárády 1957); 
Plante vasculare din România (Sârbu et al. 2013) și Flora 
ilustrată a României (Ciocârlan 2000).
Pe teren au fost efectuate următoarele activităţi:

 – s-au evaluat suprafața ocupată și numărul de 
exemplarele de Lathyrus setifolius;

 – s-au realizat observații asupra condițiilor staționale;
 – s-a amplasat un releveu fitocenotic prin care au fost 

determinate toate speciile de plantele superioare de 
pe o suprafață de 100 mp, stabilindu-se totodată şi 
indicele de abundenţă – dominanţă� pentru fiecare 
dintre acestea;

 – au fost stabilite coordonatele locului, cu un receptor 
GPS terestru;

 – au fost făcute fotografii relevante cu specia;
 – au fost analizate starea de conservare și vulnerabilitatea 

populației.

3. Rezultate
În cursul unor observații floristice efectuate în zona 
Rezervației naturale peisagistice Enisala, din primăvara 
anului 2021, a fost identificată o populație numeroasă de 
Lathyrus setifolius (cel puțin 300-400 exemplare), răspândită 
pe o suprafață de aproximativ 1,5-2,0 ha, atât în interiorul 
rezervației cât și pe pășunea limitrofă (Fig. 4).

Fig. 4. Zona populației de Lathyrus setifolius
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Locul este situat la marginea estică a Podișului Babadag 
la o distanță de aproximativ 40 km față de singurul loc 
în care specia Lathyrus setifolius mai fusese semnalată 
anterior în Dobrogea.
Populația respectivă vegetează la altitudinea de 20-70 
m, pe un versant cu înclinarea de 15-20o și cu expoziție 
sudică. Substratul litologic din partea superioară a 
versantului este format din calcare recifale, în timp ce 
partea inferioară este constituită din depozite loessoide. 
Solul din partea superioară a dealului este litosol 
rendzinic, iar în partea inferioară este cernoziom.
Speciile identificate în releveul floristic amplasat, sunt 
prezentate în tab. 1.

Tab. 1. Releveu floristic amplasat

Nr. crt. Specia Ind.
Ab - Do

1 Lathyrus setifolius L. 2
2 Poa bulbosa L. 2
3 Scandix pecten-veneris L. 2
4 Alyssum hirsutum Bieb. 1
5 Crepis sancta (L.) Bornm. 1
6 Geranium pusillum L. 1
7 Lamium amplexicaule L. 1
8 Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. 1
9 Sedum urvillei DC. 1
10 Trigonella monspeliaca L. 1
11 Valerianella lasiocarpa (Steven) Betcke 1
12 Vicia striata M. Bieb. 1
13 Arenaria serpyllifolia L. +
14 Camelina microcarpa DC. +
15 Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. +
16 Erodium cicutarium (L.) L’Herit. +

17 Euphorbia myrsinithes L. subsp. litardierei Font Quer 
et Garcias Font +

18 Festuca callieri (Hackel ex St. Yves) Markgraf +
19 Lactuca perennis L. +
20 Onosma visianii Clementi +
21 Papaver dubium L. +
22 Senecio jacobaea L. +
23 Vicia angustifolia L. +
24 Viola arvensis Murray +
25 Achillea clypeolata Sibth. et Sm. r
26 Allium rotundum L. r
27 Bromus squarrosus L. r
28 Centaurea sp. r
29 Eryngium campestre L. r
30 Galium verticillatum Pourret ex Lam. r
31 Linaria genistifolia (L.) Miller r
32 Medicago minima (L.) L. r
33 Muscari racemosum (L.) Miller r
34 Paronychia cephalotes (Bieb.) Besser r
35 Scorzonera mollis M. Bieb. r
36 Teucrium chamaedrys L. r
37 Thymus zygioides Griseb. r
38 Trigonella gladiata Steven ex Bieb. r
39 Veronica chamaedrys L. r

Se apreciază că vitalitatea și starea de conservare a 
populației de Lathyrus setifolius sunt foarte bune, dar 
vulnerabilitatea este ridicată, din cauza riscului de 
pășunat intens cu animale domestice (oi, capre), așa cum 
se prezintă situația în prezent, în imediata apropiere, pe 
versantul dealului dinspre Lacul Razim și în jurul Cetății 
Enisala. În plus există și două mici cariere din care, cu 
mult timp în urmă, s-a extras calcar.

4. Discuții și recomandări
Identificarea speciei rare Lathyrus setifolius în al doilea 
loc din Dobrogea (primul din Podișul Babadag) prezintă 
o importanță științifică incontestabilă, în primul 
rând pentru contribuția la cunoașterea mai completă 
a arealului de răspândire al acesteia. Semnificativ 
este că populația este numeroasă și că are stare de 
conservare foarte bună, în special în contextul în care 
locul în cauză se află la limita nord-estică a arealului 
general de răspândire a speciei, unde prezența plantei 
este considerată ca fiind rară. Un alt plus îl reprezintă 
faptul că populația este situată parțial într-o rezervație 
naturală, ceea ce constituie o premisă importantă pentru 
conservarea ei pe termen lung.
Pe viitor, este foarte important și urgent să se ia toate 
măsurile necesare pentru a se evita pășunatul zonei. 
Pentru aceasta ar fi foarte util și să se mărească puțin 
suprafața rezervației naturale astfel încât să fie inclusă 
toată pajiștea în care crește Lathyrus setifolius (alături 
și de alte numeroase specii de plante rare), adică zona 
din partea de nord a drumului de pământ care separă 
terenul agricol de pajiște. În acest fel se vor putea evita și 
introducerea pajiștii în circuitul agricol, deschiderea unor 
cariere de piatră sau amplasarea unor turbine eoliene.
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Abstract
New information about the presence of species Lathyrus setifolius L. (Fabaceae) in Dobrogea
Lathyrus setifolius is a rare plant, included in the “Red list of superior plants from Romania”, which was previously 
identified only from one place in Dobrogea, from Tulcea Hills, located at a distance of about 40 km from the 
newly discovered population. In addition to the description of the species and the general spread in Romania, the 
article presents the main site characteristics and the cenotic environment in which the plants grow in the Babadag 
Plateau, near the Enisala Fortress. At the same time, information is presented about the size and conservation 
status of the population, and at the end, some short recommendations are made regarding the management of 
the species, in the respective area.
Keywords: Lathyrus setifolius, rare plant, first identification in Babadag Plateau, Romania, description, chorology, 
population evaluation, conservation measures.
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1. Introduction
Castanea sativa Mill. - the sweet chestnut is a medium-large 
deciduous tree that may reach 30-35 m, a significant girth 
(up to 12 m at breast height), and at the same time being a 
long-living tree (up to 1000 years) (Avanzato 2009, BSBI 2015).
This species tree is monoecious, the bark is brown-
greyish, leaves are oblong-lanceolate (8-25 cm long, 5-9 
cm broad) with a dentate-crenate margin and a brighter 
green upper leaf surface, and the flowers are developing 
in late June to July. By autumn (September-October), the 
female flowers grow into spiny cupules containing 3-7 
brownish nuts that are achene composed of two skins and 
edible creamy-white cotyledons (Conedera et al. 2016).
The distribution area of the sweet chestnut is from 
Southern Europe and North Africa to North-Western 
Europe and eastward to Western Asia at an altitude that 
ranges between 200 and 1 800 m, affected by the latitude 
and site aspect (Conedera et al. 2004, Avanzato 2009).
In Europe, the sweet chestnut is concentrated mainly 
in just a few countries: Italy, Greece, France, Spain, 
Portugal, Switzerland, etc., which have a long tradition of 
chestnut cultivation (Conedera et al. 2016). In Romania, 
the chestnut occurs in forests, orchards and green areas 
in a few counties (in Maramureș, Gorj, Vâlcea, Bihor, 
Hunedoara, Arad etc.), where the climate is milder 
(9-9.7oC temperature and 900-1000 mm/year rainfall, 
absolute minimum -30oC, absolute maximum 39.2oC) 
(Chira & Bolea 2013).
It grows on well-drained soils from very acidic to neutral, 
nutritionally poor to reach sites, on cambisols (eutric 
/ dystric) and luvisols developed on different bedrocks 
(Pereira et al. 2012, Chira & Bolea 2013).
The sweet chestnut has always been cultivated in different 
management systems, but due to its high resprouting 
capacity, the main type of forest management (>80%) is 
coppice (Gondard et al. 2006).

More than 2000 years ago, chestnut was widely used 
for timber production and food consumption. Still, its 
proper cultivation for fruit production was developed in 
Europe in the early Middle Ages (Pereira et al. 2018).
The genetic diversity of European chestnut is 
endangered by ink disease and canker blight; thus, the 
large old chestnut trees being the longest-lived members 
of the species (Lutz et al. 2018), are considered to be the 
reservoir of unique genotypes and could be very useful 
for the researchers to understand the mechanisms of 
physiological adaptation (Mellano et al. 2012).
The large old trees are generally considered trees with 
unique or rare characteristics, and they drew human 
attention from the oldest times. Known as monumental 
trees, they are considered an essential source of 
information on ecological conditions from the past by 
transferring a lot of things from the significant events 
from the past to the future generations, and they have a 
lot of other benefits for the whole ecosystem they belong 
to (Temel & Ozalp 2009).
The monumental trees (remarkable, veteran or giant 
trees) have been inventoried in the entire world (Loriente 
Escallada 1982, Hallett 1989, Alessandrini et al. 1989, 
1991, Bourdu & Feterman 1998, Fröhlich 1998, Vargas 
Márquez 1997, Esterhuyse et al. 2001, Owen 2003), but 
only an inventory with some predefined selection criteria 
is considered to be on a solid scientific basis (Krebs et al. 
2005). The first innovative study on a scientific basis using 
predefined selection criteria is the research of Vaughan 
Cornish (1946), the geographer who has inventoried the 
churchyard old yews in the British Isles.
A tree is considered monumental if it follows the criteria: 
to have a very large diameter or heights or to be very old 
compared to other members of the same species; to have 
a special shape, and to be linked to a historical, cultural 
or folkloric event (Lindenmayer et al. 2014).
This study aimed to identify the monumental sweet 
chestnut trees from Romania and highlight the 
significance of protecting these trees.
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2. Materials and methods
The study area consisted of the chestnut growing area of the 
counties Maramureș, Vâlcea, Gorj, and Hunedoara (Fig. 1).

Fig. 1. Location of the monumental sweet chestnut trees (source: 
Google Earth)

In our definition, a sweet chestnut tree is considered 
to be monumental when it reaches more than 3,5 m in 
circumference at a mean height of 130 cm above soil 
level, a height more than 30 m and an age of more than 
200 years. If a chestnut tree has an interesting shape or 
is linked to a historical, cultural or folkloric event is also 
considered monumental.
The locations of the chestnut trees were visited in the 
summer of 2018, 2019 and 2021.
Circumference at breast height (CBH) was measured 
with a measuring tape, and height measurements were 
carried out using a dendrometer (Vertex).
Coordinates (degrees) and elevation (m) from the sea level 
of each chestnut tree were determined with a GPS receiver.
The tree ages were estimated; we have not used 
increment borer to prejudice the tree's trunk. The health 
status was appreciated using the method from forest 
monitoring (Badea 2008). Thus, the defoliation and 
discolouration percent, fruiting, and possible damages 
and injuries were estimated. Also, each chestnut tree 
was photographed from all sides.

3. Results and Discussion
The chestnut trees included in this research are just a 
sample of the many monumental species evaluated from 
the entire country.
Only four specimens were identified from the chestnut 
that meet some of the criteria that define their 
monumentality. The identified trees are located in 
different cities of the country, and the description that 
follows is based on the works of the team of the National 
Institute of Research and Forest Development" Marin 
Drăcea" - Brașov station and Pitești station (Mihăești 
research team).

 – Chestnut tree of Suseni (Fig. 2)
It is located in Suseni, Hunedoara County, close to the 
Carpați castle, where Jules Verne's anticipation novel takes 
place. It has been identified in an open garden at 45.482310 
latitude and 22.871863 longitude, at an altitude of 588 m.

Fig. 2. Chestnut tree of Suseni (Foto: Vechiu E.)

Its circumference at breast height (CBH) exceeds 8.80 m, 
and its height is 32.00 m. Among its relevant aspects, it 
is considered one of the chestnut trees with the largest 
trunk in the country, aged more than 400 years.
Two thick trunks are formed from a height of 2 m from 
the ground; it has abundant fruiting and good health 
status.

 – Chestnut tree of Băsești (Fig. 3)
The tree is located in Băsești, Maramureș County, in 
the courtyard of a church, at 47.48492 latitude, 23.15555 
longitude, and 333 m altitude.

Fig. 3. Chestnut tree of Băsești (Foto: Vechiu E.)

Its circumference is 4.60 m, and its height is 14.00 m 
with an approximate age of 200 years.
It has a very good status of health, with abundant fruiting. 
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It has an interesting shape with a very short trunk, the 
first thick branch growing from 30 cm from the ground.

 – Chestnut tree of Polovragi (Fig. 4)
It is located in Polovragi, Gorj County, at 45.194743° 
latitude and 23.789366° longitude. A relevant aspect is 
that it is located near the Polovragi Monastery, on the 
road to Polovragi cave at an altitude of 644 m.

Fig. 4. Chestnut tree of Polovragi (Foto: Enescu R.)

Its circumference at breast height (CBH) exceeds 6.00 m, 
and its height is 24.00 m, aged more than 200 years.
The health status is low, the trunk has cankers, some 
thick branches have rottenness, and some roots are 
above the ground.

 – Chestnut tree from Bistrița (Fig. 5)
The tree is located in Bistrița (45.188338°N and 24.037335°E 
coordinates), Vâlcea county, at an altitude of 555 m.
It has a circumference of 6.10 m (at breast height), a 
height of 21.40 m and an approximate age of 400 years. 
It was identified in the garden of Bistrița Monastery.
The top of the specimen is broken, it has a large canker on 
its trunk, but generally, it has a very good health status.

Fig. 5. Chestnut tree of Bistrița (Foto: Enescu R.)

 – Chestnut monumental trees
As noted above, the four specimens of monumental 
chestnut trees from our country have CBH between 4.60 
m and 8.80 m. The tallest tree is 32.00 m tall, and the 
shortest is 14.00 m, and the ages of the trees range from 
200 to 400 years. The thickest and the tallest chestnut 
in the country is the chestnut tree from Suseni, and the 
oldest chestnuts in the country are the chestnut from 
Suseni and the chestnut from Bistrița.
In the past, in the traditional centers of chestnut 
cultivation, there were found trees with a circumference 
of 5-8 m that were considered multi secular with an 
estimated age of about 500-1000 years (Bolea et al. 
2010, Botu 2010). The old generation (including the 
large majority of monumental trees) of chestnut in 
high forests and orchards has died due to the invasive 
pathogen Cryphonectria parasitica in Maramureș (north-
west Romania) and Oltenia (south-west Romania) 
regions (Chira et al. 2017, Chira et al. 2018).
Inventories on a solid scientific basis according to 
some predefined selection criteria for the monumental 
chestnut trees were also made in Turkey, Switzerland 
and Italy as follows:

 – On Genya Mountain, Artvin, Turkey, the 19 
monumental chestnut specimens identified has CBH 
between 2.31 m and 6.15 m. The tallest tree is 22.20 
m tall, and the shortest is 13.65 m, and the estimated 
ages of the trees range from 135 to 342 years (Temel & 
Ozalp 2009).

 – In the Canton Ticino and the bordering Valley of 
Mesolcina in Southern Switzerland were registered 
300 individuals of giant Chestnuts, most of them in 
bad phytosanitary shape. The majority of the trees 
(68%) display a circumference at breast height under 
8 m. Only a few (3%) rise above the 10 m threshold 
(Krebs et al. 2005).

 – In Southern and Central Italy (Tuscany, Lazio, Umbria, 
Calabria and Sicily) were identified 99 chestnut 
trees with a circumference larger than 5 m, with an 
estimated age of 200 to over 500 years. In Sicily live the 
two oldest chestnut trees in the world, both located in 
the eastern slope of the Etna system, one of them with 
the CBH of 57.9 m and an estimated age of 4000 years 
being recognized by UNESCO as a "World heritage 
messenger of peace" (Mattioni et al. 2020).

4. Conclusion
The identification and localization of monumental 
chestnut trees are essential and constitute an important 
element on which to elaborate conservation actions, 
reconstruction of degraded ecosystems, and the 
preparation of some projects for the biodiversity 
conservation. After the mass dieback caused by C. 
parasitica, the area of chestnut habitats has gradually 
diminished, and many monumental chestnut specimens 
have disappeared. Only if chestnut blight is stopped, 
both at the national-global and local-regional level, we 
can protect the monumental chestnut trees we still have.
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At present, many countries propose the creation of 
legislative aspects as an instrument of protection for 
monumental trees.
The preoccupation for maintaining monumental tree 
specimens arises because they provide services to the 
ecosystems representing a heritage with scientific, 
artistic, cultural and commercial value.
Based on the observations on the field, it is noticed 
that the regulation of monumental trees in Romania is 
missing, and therefore a suitable legislative regulation is 
essential to promote their conservation.
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Abstract
Inventory of the monumental sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) trees in Romania 
Castanea sativa Mill., the sweet chestnut is a medium-large deciduous tree that may reach 30-35 m, a significant 
girth (up to 12 m at breast height) and in the same time being a long living tree (up to 1000 years). In Romania the 
chestnut tree has specimens in a few counties (in Maramureș, Gorj, Vâlcea, Hunedoara etc.), where the climate is 
milder (monthly mean temperatures over 10°C during 6 months).
The large old trees in general are considered to be trees with special or rare characteristics and they drew human 
attention from the oldest times. The first innovative study on scientific basis using predefined selection criteria 
are the research of Vaughan Cornish (1946) the geographer who has inventoried the churchyard old yews in the 
British Isles. The criteria for a tree to be considered monumental are: to have a very large diameter or heights 
or to be very old compared to other members of the same species; to have a special shape and to be linked to a 
historical, cultural or folkloric event.
The aims of this study were to identify the monumental chestnut trees from Romania; to compare these 
monumental trees to other identified monumental chestnut and to highlight the significance of protecting 
these trees. The study area consisted of the chestnut growing area of the counties Maramureș, Vâlcea, Gorj, and 
Hunedoara. The locations of the chestnut trees were visited in the summer of 2018, 2019 and 2021. The four 
specimens of monumental chestnut trees from our country have CBH between 4.6 m and 8.8 m. The tallest tree 
is 32.0 m tall and the shortest is 14.0 m and the ages of the trees range from 200 to 400 years. The thickest and the 
tallest chestnut in the country is the chestnut tree from Suseni and the oldest chestnuts in the country are the 
chestnut from Suseni and the chestnut from Bistrița. The identification and localization of monumental chestnut 
trees is essential and constitutes an important element on which to base actions of conservation, reconstruction 
of degraded ecosystems, as well as the preparation of some projects for conservation of biodiversity.
Keywords: sweet chestnut, veteran trees, criteria, Carpathian Basin.

Rezumat
Inventarul arborilor monumentali de castan (Castanea sativa Mill.) din România
Castanea sativa Mill., castanul este un foios de înălțime medie spre mare, care poate atinge 30-35 m, o circumferință 
semnificativă (până la 12 m la înălțimea pieptului) și în același timp este un arbore longeviv (până la 1000 de ani). 
În România castanul apare în păduri, livezi și zone verzi în câteva județe din vestul țării, unde clima este mai 
blândă (temperaturi medii lunare peste 10°C pe parcursul a 6 luni).
Arborii seculari și cei cu dimensiuni mari, în general, sunt considerați a fi arbori cu caracteristici deosebite sau 
rare și au atras atenția omului din cele mai vechi timpuri. Primul studiu inovator pe baze științifice care utilizează 
criterii de selecție predefinite sunt cercetările lui Vaughan Cornish (1946), geograful care a inventariat tisele 
seculare din curtea bisericii din Insulele Britanice.
Criteriile pentru ca un arbore să fie considerat monumental sunt: să aibă un diametru sau înălțimi foarte mari 
sau să fie foarte bătrân în comparație cu alți membri ai aceleiași specii; să aibă o formă aparte și să fie legat de un 
eveniment istoric, cultural sau folcloric.
Scopurile acestui studiu au fost identificarea castanilor monumentali din România; să compare acești arbori 
monumentali cu alți castani monumentali identificați și să evidențieze importanța protejării acestor arbori.
Zona de studiu este zona unde crește castanul comestibil din județele Maramureș, Vâlcea, Gorj și Hunedoara. 
Locațiile castanilor au fost vizitate în vara anilor 2018, 2019 și 2021.
Cele patru exemplare de castani monumentali din țara noastră au circumferința la înălțimea pieptului între 4,6 m 
și 8,8 m. Cel mai înalt castan are 32,0 m înălțime, iar cel mai scund 14,0 m, iar vârstele acestora variază de la 
200 la 400 de ani. Cel mai gros și mai înalt castan din țară este castanul de la Suseni, iar cei mai bătrâni castani 
din țară sunt castanul de la Suseni și castanul de la Bistrița. Identificarea și localizarea castanilor monumentali 
este esențială și constituie un element important pe care să se bazeze acțiuni de conservare, reconstrucție a 
ecosistemelor degradate, precum și pregătirea unor proiecte de conservare a biodiversității.
Cuvinte cheie: castan, criterii, exemplare, monumental.
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FA U N A

Soluții privind conflictele  
cu „urșii problemă”

Ion Micu1

1. ProUrsus
Moto: De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit,

păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt
de dezvinovăţire ...

(Evanghelia după Ioan Cap.15 vers.22)

Ca urmare a solicitării Consiliului Judeţean Harghita şi 
ADI de Dezvoltare Rurală a CJHR, s-a întocmit un set de 
recomandări privind ,,urşii problemă”. Recomandările 
sunt motivate cu unele explicaţii bazate pe informaţii 
ştiinţifice din domeniul ecoetologiei, dar şi cu ajutorul 
observaţiilor din teren.
Conflictele dintre om și urs sunt foarte vechi, cunoscute 
din preistorie, ele evoluând pe măsura dezvoltării 
civilizației umane. În zilele noastre tipurile de conflicte 
pot fi clasificate astfel: a) acțiuni de prădare a animalelor 
domestice sau semisălbatice; b) pagube produse în culturile 
agricole, horticole, pomicole și silvice; c) distrugerea 
construcțiilor diverse; d) vătămări ale oamenilor; e) 
coliziuni ale autovehiculelor cu urși; f) apariția urșilor în 
zone locuibile (Ambarlı & Bilgin 2008, Karamanlidis et al. 
2011, Elfström et al. 2014, Krofel et al. 2020).
Ursul este o specie dominantă, fără dușmani naturali, 
ale cărui efective pot crește natural până când resursele 
de hrană, asigurate de ecosistemele în care trăiește, 
devin insuficiente. În acel moment, urșii sunt nevoiți 
să compenseze resursele de hrană cu cele oferite 
de societatea umană (din culturi agricole/horticole/
pomicole, ferme diverse de animale, până la deșeuri 
alimentare) (Elfström et al. 2014). Dezvoltarea efectivelor 
peste cele optime, în special la speciile dominante, poate 
conduce la dereglări serioase în echilibrul ecologic 
dintre specii.
Un urs devine o problemă atunci când manifestă un 
comportament atipic speciei şi crează probleme în 
biotopul propriu, atât în relaţia cu mediul său natural, 
cât și cu congenerii săi şi, ce este mai grav, în atitudinea 
şi relaţia cu factorul antropic. Este evident că urşii 
problemă nu sunt de dorit nici în habitatul lor natural şi 
nici în apropierea localităţilor. Pentru a se înţelege cât 
mai bine despre ce este vorba, să definim conceptele de 

,,urs problemă” şi de ,,relocare”.
Urşii problemă nu au apărut acum în vremurile noastre; 
ei au existat din cele mai vechi timpuri. Dovada o 
găsim în folclor şi în poveştile cu fiarele sălbatice care 
terorizau localitătile şi pe locuitori. Întotdeauna când 
apărea un animal sălbatic, care punea în pericol viaţa 
oamenilor şi siguranţa habitatelor acestora, se căutau 
eroi care să ucidă fiara şi să scape oamenii de necazuri. 
Pentru exemplificare, amintim doar două dintre cele mai 
cunoscute: leul ucis de eroul antic Hecules şi balaurul 
ucis de eroul biblic Sf. Gheorghe. Niciodată animalele 
sălbatice, care au pus în pericol viaţa oamenilor şi 
proprietăţile acestora, nu au fost tolerate. Ne putem 
convinge de acestea şi lecturând lucrarea Vânători 
transilvane mai de demult şi mai apropiate (Az erdély 
régebbi és közelebbi vadászatok; autor: Ujfalvy Sándor 
(1854.), Ed. Minerva, Cluj, 1927). Exemple asemănătoare 
sunt cunoscute şi la noi, dar nu le vom evoca pentru a 
nu da loc la speculaţii, care pot alimenta derapaje de la 
fondul problemei.
Concluzia este că reintroducerea cotelor de recoltă, 
cărora le putem spune şi de prevenţie, este necesară 
pentru asigurarea echilibrului ecologic al ecosistemului. 
Toate celelalte specii din ecosistem au înmulţirea excesivă 
controlată de răpitoare și de resursele de hrană. Speciile 
dominante, fără dușmani naturali (cum este ursul sau 
lupul), nu pot fi controlate decât prin intervenţia directă a 
omului. Atunci când efectivele sunt excedentare, trebuie 
aplicate cotele de recoltă sau prevenție, fără de care 
echilibrul nu poate fi refăcut. Cotele de recoltă trebuie 
aplicate într-o anumită măsură asupra sporului anual şi 
atunci când efectivele de carnivore mari (în cazul nostru 
a urşilor) sunt optime, pentru a se preveni înmulţirea lor 
excesivă.
Relocarea urşilor problemă, la prima vedere, pare a fi o 
soluţie, dar numai dacă se aplică în anumite situaţii şi 
cu respectarea unor condiţii care nu întotdeauna pot fi 
îndeplinite.
Considerăm că reintroducerea cotelor de prevenţie ar fi măsura 
cea mai importantă, care poate avea cel mai mare aport la 
soluţionarea problemei şi care este recomandată de toate 
cutumele ecologiei. De fapt, este vorba despe cunoscutele 
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cote de recoltă, care în managementul cinegetic se aplică 
pentru toate speciile care au în habitatul lor efectivele la 
nivelul optim sau peste acesta. În cazul ursului, despre care 
se ştie că în România are efectivele reale cu mult peste cele 
optime, situaţia este mult mai gravă.
Nu putem rezolva un conflict de interese, cum este şi 
cel al urşilor problemă, dacă nu vom cunoaşte şi analiza 
cauzele care l-au generat.
Datele statistice ne arată că mărimea pagubelor provocate 
de urşi, depind de mărimea populaţiei acestora, dar nu 
sunt direct proporţionale. Din datele pe care le deţinem 
în prezent, în judeţul Harghita, în anul 1971 efectivul 
de urşi era de 260 exemplare, iar pagubele provocate 
de aceştia în anul respectiv au fost de: 266 bovine, 210 
ovine, 4 cabaline. În anul 1988 efectivul de urşi era de 
1155 exemplare, iar pagubele au fost de 798 bovine, 
602 ovine, 57 cabaline şi 39 porcine, precum și 1197 
ha afectate de păduri (prin obiceiul unor urşi de a coji 
arborii de răşinoase, cu precădere molizi) (Micu 1998). 
Făcând un calcul sumar, rezultă că în 17 ani efectivele de 
urşi au crescut de 4,4 ori, iar cele de animale vătămate de 
3 ori la bovine, de 2,9 ori la ovine şi de 14 ori la cabaline. 
Cu privire la agresivitatea ursului faţă de om este 
cunoscut un singur caz mai semnificativ în care au fost 
implicate 5 persoane, din care 2 au decedat şi 3 au fost 
rănite. Evenimentul a avut loc în ziua de 25 august 1989, 
în proximitatea comunei Sărmaş, din Harghita, la data 
producerii acestui eveniment efectivele de urşi la nivelul 
judeţului fiind de 1185 exemplare (Micu 1998).
Există studii şi cercetări prin care s-a urmărit cunoaşterea 
cauzelor şi, în general, motivaţia comportamentului de 
frică pe care prada o are faţă de prădător. Frica determină 
prada să evite teritoriul prădătorului şi numai cu foarte 
multă precauţie şi în situaţii extreme, îndrăzneşte să-l 
încalce. Atunci când agresivitatea prădătorului scade, se 
diminuiază şi frica pradei care prinde curaj îndrăznind să 
încalce teritoriul prădătorului. Toate speciile de animale 
sălbatice se tem de om şi de prezenţa lui în teritoriul lor. 
Din acest punct de vedere, omul poate fi considerat ca 
fiind un ,,prădător” universal. Un fenomen interesant şi 
cunoscut de mai mulţi vânători cu experienţă este că frica 
vânatului este mai mare în timpul sezonului de vânătoare 
şi scade la încetarea acestuia. Cu siguranţă, teoria aceasta 
este valabilă şi în cazul ursului. Atunci când ursul era 
vânat, se temea de om şi evita întâlnirea cu acesta. Printr-
un mecanism încă necunoscut, frica se transmite şi la 
ceilalţi congeneri. Pe măsură ce urşii au fost vânaţi tot 
mai puţin sau deloc au prins curaj şi acum încalcă mai 
des zonele populate. Atacă şi distrug omul şi proprietăţile 
lui, devenind cea ce s-a definit drept urşi problemă.
Urșii apar în preajma comunităților umane când 
dezvoltă o anumită toleranță față de om și căutând 
surse oportuniste pentru hrană de calitate. În general, 
exemplarele tinere, imature sexual (mai puțin 
experimentate, alungate de către exemplarele mai mari) 
și femelele cu pui (în căutare de hrană accesibilă și cu 
mare valoare energetică) sunt categoriile care apar cel 
mai des pe lângă comunitățile umane și care devin ”urși 
problemă” (Elfström et al. 2014).

În acest sens, au fost propuse diverse metode de 
reducere a conflictelor om-urs, printre care: i) acțiuni 
privind îmbunătățirea managementului habitatelor 
(pentru sporirea resursei de hrană, asigurarea 
siguranței – condiții de adăpost/creștere pui); ii) măsuri 
directe asupra populației de urși (hrănire, influențare/
restricționare comportament, relocare/translatare, 
recoltare, managementul populației); iii) măsuri privind 
comunitățile umane (folosirea de spray-uri descurajante, 
de bariere fizice, avertizarea/conștientizarea populației, 
programe de compensații pentru pagube) (Rauer et al. 
2003, Can et al. 2014, Majić et al. 2015, Krofel et al. 2020, 
Oliveira et al. 2021).
Prin relocare trebuie să înţelegem acţiunea prin care 
urşii problemă sunt capturaţi (prin tranchilizare) şi 
mutaţi în alte habitate, în principiu foarte îndepărtate de 
localităţi, pentru a nu avea posibilitatea să mai genereze 
conflicte. De fapt, cei ce au promovat relocarea au dorit 
să evite împuşcarea urşilor problemă şi totuşi să prevină 
pagubele provocate de către aceștia şi, bineînţeles, 
să asigure populaţia locală că au fost luate anumite 
măsuri. Aplicarea relocării în acest mod este nu numai 
ineficientă, ci şi păguboasă, din motivele descrise în 
ceea ce urmează:

 – În primul rând capturarea urşilor este problematică, 
întrucât armele folosite au distanţa utilă mică şi efectul 
substanţei tranchilizante nu are efect instantaneu. 
Din această cauză din momentul tranchilizării până 
la adormire, ursul poate parcurge o distanţă destul 
de mare, poate intra în pădure sau în tufişuri şi este 
mai greu de găsit, dacă tranchilizarea se realizează în 
liber. Iar, dacă omul dă peste el înainte de a se instala 
efectul substanțelor, pot apărea accidente grave, cum 
a fost cel de la Lacul Roşu, din primăvara anului 1977. 
Un cercetător, doctor în biologie, care avea o temă de 
cercetare privind tranchilizarea urşilor, căuta un urs 
tranchilizat, pe care l-a găsit într-un desiş când încă 
drogul nu-și făcuse în totalitate efectul, şi a fost ucis 
de acesta. În zilele noastre tranchilizarea se realizează 
însă utilizând cuști speciale pentru captuare, 
care ușurează procesul și reduc riscurile asociate 
tranchilizării în liber.

 – În al doilea rând, după capturare ursul trebuie 
transportat la o distanţă mare, de multe zeci de 
kilometri, pentru a avea certitudinea că nu se 
întoarce. Practica a dovedit că, uneori, poate să 
revină şi de la distanţa de peste 100 km la teritoriul 
său. Ba mai mult, pentru relocare trebuie obținute 
acordurile gestionarilor fondurilor cinegetici, lucru 
care îngreunează întreg procesul.

 – În al treilea rând, în locul unde a fost relocat, ursul 
problemă va manifesta același comportament 
(Cotovelea et al. 2015) (atacarea gospodăriilor, 
agresarea oamenilor etc.).

Relocarea poate fi folosită doar ca metodă de redistribuire 
a urşilor din zonele suprapopulate cu această specie în 
habitatele din care au dispărut, atunci când este cazul. 
Relocarea urşilor problemă, aşa cum s-a aplicat la noi 
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în țară, nu rezolvă nici pe departe problema, cel mult 
aceasta este mutată dintr-o parte în alta, cu riscul de a 
se amplifica prin apariţia şi a altor exemplare problemă.
În legătură cu relocarea urşilor, dăm un citat apărut în 
ziarul Informaţia Harghitei (nr. 6266 din 11 oct. 2017): ”Cu 
privire la soluţia relocării urșilor din zonele suprapopulate 
în altele mai puţin populate s-a afirmat că metoda este 
ineficientă și chiar păguboasă. În schimb, s-a discutat despre 
relocarea urșilor excedentari în alte habitate din afara 
României în ţările europene din care au dispărut. S-a sugerat 
ca organizaţiile care s-au declarat ca fiind împotriva vânării 
urșilor excedentari să se implice și să iniţieze un program 
european de repopulare cu urșii excedentari din ţara noastră a 
unor habitate din ţările europene din care aceștia au dispărut. 
S-a considert că ideea este demnă de a fi reţinută și să fie 
sugerată forurilor centrale. S-ar putea realiza astfel proiecte 
europene de relocare a urșilor din zonele excedentare, în care 
să fie implicate prin asocierea lor organizaţii ecologiste din 
ţara noastră și din ţările de unde specia a dispărut. În felul 
acesta, prin proiecte ecologiste transnaţionale s-ar rezolva 
simultan atât problema excedentului de urși din România cât 
și repopularea habitatelor europene din care această specie în 
decursul timpului a dispărut. Bineînţeles că urșii capturaţi în 
vederea relocării ar trebui decontaţi gestionarilor fondurilor de 
vânătoare de pe care provin, ca și cum aceștia ar fi fost vânaţi. 
În felul acesta s-ar echilibra balanţa de venituri și cheltuieli 
a asociaţiilor vânătorilor de pe care s-au capturat urșii 
respectivi.”. Articolul din care am dat citatul a fost publicat 
ca urmare a **Hotărârii Comitetului de conducere al 
Clubului Vânătorilor din Silvicultură Harghita, reunit în 
şedinţă la data de 14 sept. 2017.
Considerăm ca fiind excelentă propunerea ca efectivele 
de urşi excedentari din Harghita, cât şi din alte judeţe, 
aflate în situaţie similară, să fie soluţionată prin relocarea 
lor în habitatele europene din care specia a dispărut.
Cei şase mii, şapte mii sau chiar mai mulţi urşi, care sunt 
în ţara noastră, sunt mult prea mulţi pentru teritoriul 
României, în schimb pentru întreg teritoriul propice 
speciei în Europa poate sunt prea puţini. De multe 
ori poate ne-am pus întrebarea: de ce ursul este pus în 
România pe lista speciilor protejate deşi efectivele lui sunt 
mult mai mari decât cele optime?
Se pare că, din aproape în aproape, conflictele dintre 
factorul antropic şi populaţia de urs brun din Harghita, 
și probabil şi din alte judeţe din România, au devenit un 
fenomen. Se poate vorbi fără a greşi că, de câţiva ani, a 
apărut fenomenul urşilor problemă. Ca în orice fenomen, 
la început cazurile de urşi problemă erau sporadice 
şi nu credea nimeni că vor lua amploarea pe care o au 
în prezent. Înainte, când vremurile erau mai aşezate, 
cazul ursului care ataca gospodăria vreunui locuitor sau 
chiar pe proprietarul ei era cercetat de cei ce aveau în 
administrare fondul cinegetic din zona respectivă. Dacă 
faptele se confirmau se solicita, conform reglementărilor 
legale, autorizaţie de recoltare pentru ursul respectiv. 
După obţinerea aprobării ursul era vânat, iar dacă era 
cazul cel păgubit sau vătămat era despăgubit. Nu numai 
cel implicat, dar şi consătenii lui erau satisfăcuţi şi 
liniştiţi că ursul agresor a fost înlăturat, pentru a nu mai 

produce alte probleme. Astfel, se luau măsurile cuvenite 
pentru ca acest animal să nu devină un urs problemă.
Fenomenul urşilor problemă, ca de fapt orice fenomen, 
nu poate fi soluţionat numai dacă este analizat şi 
cunoscut în detaliu. În primul rând, trebuie cunoscute 
cauzele care l-au generat şi factorii care au contribuit 
la evoluţia lui, atât în timp cât şi în spaţiu. Cunoscând 
cauza, aceasta trebuie înlăturată şi, abia după aceea, se 
poate acţiona pentru remedierea efectelor.
În cazul urşilor problemă, trebuie procedat în mod 
asemănător, în sensul că trebuie cercetate cauzele 
care generează apariţia fenomenului urs problemă şi, 
apoi, trebuie găsite soluţii de remediere. Despre ursul 
brun s-au scris multe lucrări în decursul tipului, atât 
în străinătate cât și la noi (Couturier 1954, Micu 1998, 
Swenson et al. 2000), dar fenomenul urşilor problemă 
a fost abordat mai pregnant în ultimii ani (Rauer et 
al. 2003, Frosch et al. 2011, Can et al 2014, Sergiel et al. 
2014, Majić et al. 2015, Penteriani et al 2018, Krofel et al. 
2020, Bombieri et al. 2021, Oliveira et al. 2021, Recio et 
al. 2021). Considerăm necesară studierea fenomenului 
din România (care are cea mai mare populație de urs din 
Europa, cu excepția Rusiei) pentru a se identifica soluţii, 
fundamentate ştiinţific, de diminuare a conflictelor om-
urs, în paralel cu activitățile de conservare a acestei 
specii de mare valoare.
Propunem, în mod concret, înfiinţarea unui punct de 
cercetare cu un parc (o rezervaţie), având o suprafată 
corespunzătoare, în care să fie aduşi urşii problemă şi 
unde să fie studiaţi. Cercetarea trebuie realizată pe baza 
unui program amplu de studiere a comportamentului 
acestor urşi, întocmindu-se pentru fiecare individ fişe 
de observaţii personalizate. În situaţia dată, când este 
exclusă posibilitatea suprimării urşilor problemă, trebuie 
găsite mijloace prin care aceştia să fie ,,reeducaţi”. Într-o 
asemenea rezervaţie pot fi aplicate scheme prin care 
urşii cu comportament deviat de la cel normal, pot fi 
corectaţi. În măsura în care unii urşi, ca urmare a unui 
program de reeducare reuşit, revin la un comportament 
firesc, pot fi eliberaţi din nou în habitatul lor natural.
Recomand ca acest parc să fie înfiinţat pe lângă Ocolul 
Silvic de Regim Gheorgheni SA. Unul din argumentele 
acestei amplasări este că proprietarii pădurilor din acest 
ocol sunt dispuşi să ofere 600 ha pentru constituirea 
parcului. Un alt argument, ar fi că, pe lângă ocolul silvic, 
funcţionează un punct de cercetare bine dotat, profilat 
pe probleme de silvicultură, de mediu şi, în general, de 
biologie. Punctul de cercetare are o dotare foarte bună 
şi laboratoarele lui ar fi de mare utilitate în programele 
de cercetare a urşilor. Colaborarea cu colectivele de 
specialitate, cu mare experiență în studiul ursului ale 
INCDS Marin Drăcea SCDEP Brașov Secția Cinegetică, 
Universității Transilvania din Brașov și AJVPS, ar asigura 
atât o abordare științifică și practică adecvate, cât și 
sincronizarea cu acțiunile stipulate în diversele planuri 
de management ale ursului, elaborate în România și 
Europa (Swenson et al 2000, Zedrosser et al 2001, Chapron 
et al 2014, *Action plan for the conservation of the brown 
bear population in Romania).
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Un asemenea punct de cercetare ar putea deveni, cu 
timpul, şi un punct de documentare pentru studiul vieţii 
sălbatice. Posibilitatea de a se vedea urşi în cadrul natural 
al existenţei lor, ar putea deveni un punct de atracţie 
pentru copii şi tineret şi de iniţiere a lor în domeniul eco-
etologiei faunei sălbatice şi a protecţiei mediului.

Epilog
Nu am dorit să includ în recomandările de ordin general, 
pe cele ce le voi consemna în continuare, întrucât pot 
avea o conotaţie politică.
Conform celor consemnate în articolul trimis de Clubul 
Vânătorilor din Silvicultură la ziarul Informaţia Harghitei 
(nr. 6266 din 11 oct. 2017) o soluţie viabilă este relocarea 
urşilor excedentari din Harghita, cât şi din alte locaţii cu 
probleme similare din România.
În Europa sunt numeroase habitate din care urşii au 
dispărut, începând cu Evul Mediu, din varii motive, 
dintre care nu excludem vânarea lor excesivă. Istoria 
vânătorii consemnează numeroase exemple în acest 
sens (Nedici 1940). Astăzi, conceptele ecologice sunt 
mondializate, revenirea la forma iniţială a structurii 
habitatelor din punct de vedere al diversităţii speciilor, 
este un obiectiv major al tuturor ecologiştilor. În acest 
context problema urşilor trebuie privită şi rezolvată într-
un cadru mai larg, european şi nu pe plan local, aşa cum 
fără nici un rezultat, s-a încercat până acum (Ciucci & 
Boitani 2008, Pérez et al. 2009, 2014, Penteriani et al 2018, 
Recio et al. 2021). Soluţia este foarte simplă: elaborarea 
de proiecte transnaţionale cu obiectiv concret de 
refacere a populaţiilor tradiţionale de urşi din Europa. 
În mod concret, ONG-urile ecologiste din România, 
în colaborare cu cele similare din ţările europene 
să elaboreze proiecte comune, cu obiectiv concret: 
Refacerea populaţiilor de urşi bruni din Europa. Bineînţeles 
aceste proiecte ecologice transnaţionale trebuie să fie 
finanţate din fonduri europene.
Parlamentarii noştri din structurile europene, ar 
trebui să se implice mai activ în aceste demersuri şi să 
determine înscrierea pe agenda Consiliului Europei aceastei 
teme ecologice, care are ca obiect conservarea unuia 
dintre cele mai mari mamifere europene. Cu cât o specie 
protejată este prezentă în mai multe habitate dispersate, 
cu atât conservarea ei este mai bine asigurată. Prin acest 
demers, guvernele ţărilor europene mai puţin receptive 
la problemele ecologice, nu ar mai putea să respingă 
repopularea habitatelor lor naţionale cu urşi bruni.
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Abstract
Solving the conflicts with the ,,problem bears”
Brown bear population in Romania is higher than optimum, at least in the mountain zones. The conflicts generated 
by the problem of brown bears are currently increasing as the number of individuals. Active management 
measures are required to diminish human-bear conflicts. Relocation of a significant number of bears from 
Romania to the European countries, which have minimal populations, could secure individuals’ presence in 
areas that have disappeared. However, in the current situation, problematic bears relocating to another hunting 
ground is not a long-term solution. The Romanian brown bear population requires proper management with 
direct benefits to human safety and damage reductions.
Keywords: Ursus arctos, optimum population, relocation, Carpathians, Romania

Recenzie
Sorin Geacu, 2021. Teriofauna din 
sud-estul Moldovei. Condiții de mediu, 
populații, răspândire, impact antropic. 
Ed. Academiei Române. 

Cititorii Revistei de Silvicultură și Ci-
negetică, alături de specialiștii în te-
riologie, de ocrotitorii mamiferelor, 
decidenții în strategiile de monitorizare 
și conservare ale biodiversității, de eco-
logii din ONG-urile care activează în pro-
blemele de mediu, de elevii și studenții 
din învățământul silvic și agricol și, mai 

ales, de personalul din agricultură și sil-
vicultură, care iubesc natura, cu toate 
creaturile lăsate de Dumnezeu, găsesc 
în cartea domnului dr. Sorin Geacu o 
documentație științifică complexă, asu-
pra mamiferelor sălbatice sub aspectul 
condițiilor de mediu, a populațiilor, a 
arealelor de răspândire și a impactului 
antropic asupra acestora.  

Rodul unei cercetări pasionante, a unei 
colaborări ideale cu pădurarii și ingi-
nerii silvici, cu asociațiile de vânătoare 
din raza județului Galați, precum și cu 
concursul muzeelor de științele naturii, 
lucrarea de 240 pagini, a domnului dr. 
Sorin Geacu face lumină în viața ”secre-
toasă” a multor mamifere, valorificând 
la maximum investigațiile personale 
și o bogată literatură românească și 
internațională. 

Realizarea acestei opere a însemnat o 
muncă foarte migăloasă pentru a dez-
lega tainele ecologiei și etologiei mami-
ferelor, începând cu pregătirea pentru 
iarnă și hibernarea, identificarea urme-
lor, a firelor de păr, misterele galeriilor, 
a mușuroaielor, a ”tunelurilor” pe sub 
zăpadă, a culcușurilor din tufișuri sau 
scorburi.

În prezentarea taxonilor din cele șase 
ordine (Insectivora, Chiroptera, Lago-

morpha, Rodentia, Carnivora și Artio-
dactyla), autorul acordă o atenție de-
osebită presiunii antropice exercitate 
prin: defrișări, extinderea terenurilor 
cultivate, recoltarea vânatului, bracona-
jului, utilizarea fertilizanților chimici și 
a pesticidelor, poluarea solului și ape-
lor, lucrările agrotehnice, incendiile și 
suprapășunatul. 

Concomitent, lucrarea evidențiază măsu-
rile de ocrotire a mamiferelor, prin con-
struirea și aprovizionarea de hrănitori, 
sărării, culturi de plante furajere pentru 
speciile de interes cinegetic, conserva-
rea lor în arii protejate, cum este Parcul 
Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.

Investigațiile neobosite din teren, dubla-
te de consultarea a 319 lucrări de speci-
alitate, au permis prezentarea nu numai 
a valorii faunistice și ecologice, ci și a 
importanței estetice și economico-cine-
getice a mamiferelor, bine reglementate 
la nivel național, al Uniunii Europene și 
internațional.

Integrată temeinic în reglementările 
științifice naționale și internaționale, 
lucrarea se constituie într-o operă 
științifică de prim rang, care face cinste 
Societății ”Progresul Silvic”. 

Dr. ing. Valentin Bolea 1

1 Soc. Progresul Silvic, Filiala Brașov
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I N  M E M O R I A M

Inginerul silvic Constantin Loghin  
după 10 ani

Sorin Geacu1

1. Institutul de Geografie, Academia Română București
În anul 2021 s-a împlinit un deceniu de la dispariţia 
vrednicului inginer Constantin Loghin, o personalitate 
care a îndrăgit pădurea şi care a condus mulţi ani Ocolul 
Silvic Griviţa din Moldova sudică.
S-a născut la 12 decembrie 1953 într-o localitate din 
Munţii Stânişoarei – Sabasa – (azi sat al comunei Borca), 
din nord-vestul judeţului Neamţ. A fost unul din cei 7 
copii ai familiei Petrea şi Elena Loghin. La Borca a urmat 
şcoala primară şi gimnaziul. Frumuseţea pădurilor 
întinse şi renumite ale satului natal, l-au determinat pe 
Constantin Loghin să urmeze o carieră în silvicultură. 
Astfel în anul 1968 a “bătut” la porţile renumitului Liceu 
Silvic din Câmpulung Moldovenesc ( jud. 
Suceava), iar după terminarea acestuia, în 
1973 se înscrie la Facultatea de Silvicultură 
şi Exploatări Forestiere a Universităţii din 
Braşov.
Întrucât a făcut parte dintre cei mai buni 
studenţi ai promoţiei sale, la absolvire, în 
anul 1978, tânarul inginer Loghin, obţine 
un post în judeţul vecin locului natal, în 
judeţul Bacău, fiind repartizat la Staţiunea 
de Cercetări Silvice de la Hemeiuş, în cadrul Secţiei de 
proiectare. Aici fost angrenat în acţiunile de amenajare 
ale pădurilor din judeţul Vaslui, îndeosebi cele ale 
Ocolului Silvic Huşi.
După câţiva ani de activitate în domeniul amenajărilor 
forestiere, inginerul Constantin Loghin va funcţiona 
începând din 8 februarie 1981 şi până la sfârşitul vieţii, 
în cadrul Ocolului Silvic Griviţa. Sediul acestuia se află 
foarte aproape de municipiul Bârlad, în satul Trestiana, 
comuna Griviţa (de unde şi numele), judeţul Vaslui. Acest 
Ocol face însă parte din Direcţia Silvică Galaţi.
Între timp se căsătoreşte cu o colegă de facultate, ing. 
Jana Loghin activând până la pensionare tot în cadrul 
Ocolului Silvic Griviţa. Iar fiul lor, Liviu Loghin, a devenit 
tot inginer silvic, angajându-se la Ocolul Silvic Bârlad 
(Liviu a plecat mult prea repede dintre noi, fiind răpus 
de o boală necruţătoare). Iniţial au locuit chiar în curtea 
Ocolului, iar din 1988 au domiciliat în Bârlad.
În cele trei decenii de activitate în cadrul Ocolul Silvic 

Griviţa, inginerul Constatntin Loghin a coordonat cel 
mai dificil compartiment şi anume cel al Fondului 
Forestier.
Capacitatea sa de muncă dar şi bunele relaţii pe care 
le-a întreţinut cu tot personalul atât de la ocol cât şi din 
teren, au cântărit în mod hotărâtor în numirile sale în 
funcţia de şef al Ocolului Silvic Griviţa. A condus ocolul 
în două perioade: 1 iulie 1986 - 2 octombrie 1989 şi de la 
1 martie 2004 până la încetarea din viaţă.
Să nu uităm faptul că, inginerul C. Loghin, prin 
compentenţele de care a dat dovadă în primul mandat 
ca şef de ocol, a reuşit să organizeze în condiţii dificile, 
dar în cel mai bun mod, vizitele la vânătoare ale fostului 

preşedinte al R. S. România, ştiut fiind faptul 
că Ocolulul Silvic Griviţa administrează 
fondul cinegetic Adam renumit atunci 
pentru populaţiile sale de mistreţ şi cerb 
lopătar.
Colaborarea noastră cu inginerul Loghin 
deşi a început în anul 1986, a fost mai 
intensă în perioada 1993-2008. Am realizat 
împreună numeroase cercetări de teren, 
urmărind în principal câteva aspecte şi 

anume: existenţa fagului aici la marginea sudică a 
Podişului Moldovei, identificarea unor arbori seculari 
în zonă, introducerea şi evoluţia populaţiilor de cerb 
lopătar, specii rare de mamifere din pădurile Ocolului şi 
diferite probleme referitoare la şleaurile de gorun cu tei 
aflate la limită de areal biogeografic.
Dânsul era un pasionat şi un entuziast. Nu amintesc aici 
decât identificarea şi cercetarea unicului exemplar de 
fag secular din judeţul Galaţi. Dânsul spunea: Trebuie 
să vedem fagul. Aşa ceva este unicat într-o regiune joasă cu 
secete frecvente! Şi am mers acolo pe o căldură sufocantă, 
cu unica maşină a ocolului - un vechi ARO (IMS) – care 
urca foarte greu dealurile între care străjuieşte falnic 
acel fag. Observaţiile asupra acestuia le-am şi publicat 
stârnind senzaţie atât faptul că există fag în judeţul 
Galaţi, dar exemplarul este şi secular! Tot pe dânsul l-am 
văzut cum a adus şi primul calculator în ocol – era prin 
anul 1994, etc.
Ar fi vrut să lase în urma sa o monografie a Ocolului Silvic 
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Griviţa, ce datează din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, fiind cel mai vechi din cadrul Direcţiei Silvice Galaţi. 
Adunase în acest sens o serie de date şi unele materiale. 
Dar, nu a fost să fie…
Chiar ar fi putut realiza şi o teză de doctorat în silvicultură, 
prin cunoştinţele şi experienţa dobândite, dar modestia 
care l-a caracterizat toată viaţa, l-a determinat să nu dea 
curs acestei opţiuni.
Totuşi, împreună cu inginerul C. Loghin, am reuşit 
să publicăm 9 articole ştiinţifice în reviste editate 
de: Academia Română, Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva, Universităţile din Bucureşti, Iaşi şi Craiova, 
Muzeul Judeţean Galaţi şi Muzeul Naţional de Istorie 
Naturală “Grigore Antipa” din Bucureşti.
Dânsul îndrăgea şi clădirea Ocolului, spunându-mi: 
“aceasta îmi aminteşte de unele sedii cu destinaţie similară 
din zona mea natală, de munte”. Tocmai de aceea s-a 
implicat în acţiunea de reparaţie capitală a acesteia.
Întreaga sa activitate a fost apreciată atât la nivelul 
Direcţiei Silvice Galaţi cât şi la Regia Naţională a 
Pădurilor.
Însă, după o lungă şi grea suferinţă, inima inginerului 
Constantin Loghin a încetat să mai bată la numai 58 de 
ani, în ziua de 26 aprilie 2011. Mormântul său se află în 
cimitirul din localitatea Matca, judeţul Galaţi, comuna 
de origine a soţiei.
Este bine să nu uităm asemenea oameni, care au slujit cu 
pasiune şi devotament silvicultura în oricare loc al ţării.

Lista lucrărilor publicate,  
în colaborare, de ing. C. Loghin

 – Loghin C, Geacu S (1999). Fagul secular de la Miroasa 
(comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi). Revista 
Geografică, VI, 192-194.

 – Loghin C, Geacu S (2000). Plopul secular de la Lungeşti, 
jud. Galaţi. Pădurea Noastră, 444, 16.

 – Geacu S, Loghin C (2001). Fagul în Colinele 
Covurluiului. Revista Pădurilor, 1, 30-34.

 – Geacu S, Loghin C (2001). Consideraţii asupra faunei 
de vertebrate a pădurilor subetajului gorunului 
din Colinele Covurluiului / Some remarks on the 
vertebrate fauna in the durmast sub-belt of the 
Covurlui Hills. Geoforum, 1, 40-44.

 – Geacu S, Loghin C (2001). Arbori seculari de pe 
teritoriul comunei Bălăbăneşti, jud. Galaţi, Comunicări 
de Geografie, V, 599-602.

 – Geacu S, Loghin C (2001). Arborii seculari din pădurea 
Tihuleşti-Bereşti, jud. Galaţi. Buletinul Grădinii 
Botanice Iaşi, 10, 165-168.

 – Geacu S, Loghin C (2003). Relict forest mammals in the 
Griviţa Forest Range (Eastern Romania). Travaux du 
Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 
XLV, 395-400.

 – Geacu S, Loghin C (2004). Cinci decenii de la 
colonizarea cerbului lopătar (Dama dama L.) în 
Colinele Covurluiului. Revista Pădurilor, 5, 34-39.

 – Geacu S, Loghin C (2006). Din istoricul organizării 
pădurilor din sud-estul Moldovei. Ocolul Silvic Griviţa-
Bârlad. Danubius, XXIV, 139-152.
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APEL
Societatea ,,Progresul Silvic”, invită toți inginerii silvici activi, pensionari, profesorii și studenții, precum și pe cei 
care împărtășesc, împreună cu noi, respectul pentru pădure, pe cetățenii care militează pentru păduri urbane, 
grădini botanice, parcuri dendrologice și parcuri naturale, să intre în rândurile, bine organizate, ale Asociației 
Societatea ,,Progresul Silvic”, asociația inginerilor silvici din România, cu o istorie bogată.
Vă oferim:

 – noua broșură: Societatea ,,Progresul Silvic”, consecvență și creativitate în managementul sustenabil al pădurilor din România;
 – Revista de Silvicultură și Cinegetică; 
 – Revista Pădurilor;
 – Premiile anuale SPS pentru publicații tehnico-științifice de profil.

Gheorghe Gavrilescu      Valentin Bolea

Societatea „Progresul Silvic”
 consecvență și creativitate 

în managementul sustenabil 
al pădurilor din România

Palatul inginerilor silvici, Bd. Magheru 31
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Porțile asociației sunt deschise membrilor și simpatizanților SPS la sediul nostru din București, Bd. Magheru nr. 31 
sector 1 și la toate filialele Societății ,,Progresul Silvic”.
Cu sprijinul acordat, Societatea ,,Progresul Silvic”, va deveni mai puternică și mai reprezentativă pentru profesia 
noastră.

Societatea ,,Progresul Silvic”
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