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1. Obiectivele generale 

Lucrarea face obiectul contractului nr. X2C13/18.07.2006 incheiat intre I.C.P.A. BUCURESTI şi 
S.C. IPA S.A., incheiat în vederea realizarii, în cadrul Programului “CEEX 2006 – Cercetare de 
excelenta” cu finantare de la Bugetul de Stat – MEC, a Proiectului „Indicatori agroecologici 
bazaţi pe informaţii numerice de teren pentru caracterizarea vulnerabilităţii sistemelor 
agricole din zonele colinare – IAGINT”  
Obiectivul general al proiectului propus este de a îmbunătăţi modelarea proceselor bio-fizice 
specifice zonelor colinare şi de a realiza un sistem eficient şi unitar de Indicatori AgroEcologici 
(IAE) care să contribuie la analizarea problemelor de mediu în zonele colinare şi la elaborarea 
politicilor agrare în aceste zone.  
Indicatorii propuşi sunt dependenţi de variabilitatea indusă de condiţiile topografice asupra 
condiţiilor climatice şi a managementului. Pentru evaluarea lor, se vor utiliza modele de simulare 
a transportului de masă şi energie din sistemul sol-apă-plantă-atmosferă cuplate cu un sistem de 
informaţii integrat (Sistem Informatic Geografic al resurselor de sol şi al utilizării terenului, 
Model Digital de Teren) care va opera la nivel de sub-bazin hidrografic. Vor fi delimitate, de 
asemenea, zonele şi terenurile apte pentru un management durabil pentru culturile agricole de 
câmp. Aceşti indicatori pot fi utilizaţi, de asemenea, şi pentru comunicarea stării mediului către 
organismele UE care monitorizează modul în care România respectă politicile UE de mediu. 
Proiectul IAGINT urmăreşte să identifice lipsurile existente în concepte, indicatori şi date în 
zonele colinare. Ca rezultat final al proiectului, va fi furnizat un set de definiţii, proceduri şi 
protocoale – set consecvent, documentat şi publicabil pentru caracterizarea unitară şi evaluarea 
mediului în scopul monitorizării din perspectiva activităţilor agricole în zonele colinare. 
Pentru a atinge aceste scopuri, proiectul IAGINT şi-a propus următoarele obiective practice: 
Obiectivul 1. Modelarea efectului indus de configuraţia terenului asupra mediului fizic al 
plantei 
Modelele utilizate şi adaptate în proiect includ influenţele topografiei terenului asupra regimului 
radiaţiilor, temperaturii, umidităţii şi a fluxurilor de energie (căldură, apă) la nivel de sub-bazin 
hidrografic. Modelele sunt realizate folosindu-se soluţii simple pentru descrierea dinamicii 
fluxurilor de căldură şi apă de la suprafaţa solului, şi pentru cuplarea bilanţului de energie şi apă 
pentru parametrizarea modelelor de plantă care descriu dinamica fenofazelor şi acumularea 
biomasei. 
Obiectivul 2. Îmbunătăţirea modelelor pentru descrierea interacţiunilor sol – recoltă – 
climat pentru diferite sisteme de agricultură 
Scopul acestui obiectiv este creşterea capacităţii de predicţie a modelelor agro-pedo-hidro-
climatice pentru evaluarea efectului indus de structura peisajului şi sistemul de agricultură 
(definit prin rotaţie şi management pe termen lung) în vederea utilizării durabile a terenurilor şi 
minimizării efectelor negative asupra parametrilor economici ai exploataţiei agricole. Pe baza 
output-ului modelelor se vor deriva indicatori de durabilitate pentru recolte şi sisteme de culturi 
individuale. Aceşti indicatori sunt consideraţi relevanţi pentru orice procedură de evaluare a 
politicilor agricole pe terenuri în pantă. În cadrul acestui obiectiv, se urmăreşte perfecţionarea 
modelelor de creştere a plantei în fazele de germinare, răsărit şi dezvoltare vegetativa ulterioară, 
ca funcţie de umiditatea solului şi temperatură incluzând evenimente climatice extreme (secetă, 
caniculă, îngheţ), evaluarea variabilităţii spaţiale a eficienţei de utilizare a radiaţiilor şi a apei 
(EUR, UEA), includerea efectelor remanente (umiditate, reziduuri vegetale) ce caracterizează 
diferitele sisteme de management agricol (rotaţia culturilor, lucrările solului, aplicarea 
îngrăţămintelor organice), realizarea analizelor de senzitivitate şi distribuţie a probabilităţilor 
pentru variabilele de ieşire ale modelului de recoltă în funcţie de variaţia inputurilor. 
Pentru sistemele de agricultură durabilă pe teren colinar este esenţial să se realizeze o acoperire 
cu vegetaţie rapidă a solului pentru a menţine stabilitatea şi fertilitatea solului.  
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Obiectivul 3. Integrarea şi agregarea algoritmilor pentru calculul balanţei de energie şi de 
apă în funcţie de parametrii Modelului Digital de Teren (MDT) 
Parametrii derivaţi din modelare trebuie sintetizati în indicatori la nivelul bazinelor hidrografice. 
Agregarea parametrilor depinde de precizia modelului numeric al terenului. În acest scop, trebuie 
dezvoltat un instrument pentru a evalua aceşti parametri pornind de la variabilele topografice şi 
de sol ale terenului respectiv. În cadrul acestui obiectiv, vor fi studiate distribuţia regimului de 
radiaţie şi temperatură în landsaft pe baza modelului digital de teren, regimul de apă în funcţie de 
caracteristicile topografice furnizate de MDT, şi vor fi realizate analize de sensitivitate privind 
efectul pantei asupra agregării datelor. 
Obiectivul 4. Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model pentru 
caracterizarea şi managementul sistemelor durabile de agricultură din zone colinare; 
Platforma de comunicare cu grupurile/colectivităţile interesate (stakeholder) şi utilizatori 
finali 
Metodele curente de utilizare şi management al terenului oferă estimări regionale privind 
riscurile cultivării în regiuni caracterizate ca fiind sub-optime pentru agricultură. Se presupune că 
variaţia balanţei de energie şi apă datorită topografiei terenului va explica o mare parte a acestui 
risc. Pe baza integrării succesive a informaţiilor şi modelelor de proces, se vor obţine seturi de 
indicatori agro-ecologici, care să reflecte potenţialul şi stabilitatea sistemelor de cultură precum 
şi impactul stresurilor termice şi hidrice asupra culturilor. Pe baza valorilor de prag derivate vor 
fi fundamentate deciziile pentru îmbunătăţirea managementul sistemelor de culturi şi, în cele din 
urmă, pentru a atinge un management durabil. 
Sarcina generală a acestui obiectiv va fi de a implementa un sistem de comunicare a riscului pe 
baza indicatorilor agro-ecologici, care reflectă parametrii de productivitate distribuiţi spaţial şi 
temporal. 
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2. Obiectivele fazei de execuţie 

Obiectivul 4. Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model pentru 
caracterizarea si managementul sistemelor durabile de agricultura din zone colinare; 
Platforma de comunicare cu grupurile/colectivitatile interesate (stakeholder) si utilizator  
Proiectul IAGINT a adaptat conceptele de comunicare a riscului dezvoltate în domeniul 
degradării solului datorită practicilor agricole de management, pentru a implementa metode 
îmbunătăţite de analiză de risc şi vizualizare, cu scopul de a îmbunătăţi percepţia riscului de 
către stakeholderi.  
Pentru a evalua riscul asociat diferitelor sisteme de management agricol în funcţie de scenarii 
regionale privind schimbările globale şi implementarea politicilor agricole comunitare, s-au 
realizat chestionare orientate către grupuri de interese şi utilizatori. 
Proiectul consideră procesul de comunicare a riscului ca un proces interactiv de schimb de 
informaţii şi opinii între utilizatorii finali şi stakeholderi (în contrast cu transmisia de sus în jos 
de la un “expert” spre un auditoriu ţintă “non-expert”), chestionarele fiind în continuare în 
circulaţie şi urmărindu-se obţinerea de rezultate în progres. În etapa 2, s-a realizat un raport de 
cercetare care a analizat un prim set de răspunsuri la chestionarele elaborate.  
Activitatea 4.3 Evaluarea efectului scării MDT şi rezoluţiei de intrare asupra indicatorilor 
ecologici  
Evaluarea pantelor în teren depinde de rezoluţia hărţii utilizate pentru analize MDT. La rezoluţie 
scăzută poate fi trecut cu vederea un impact important. Este valabil preceptul “primeşti ceea ce 
plăteşti”, iar scara optimă de inputuri va depinde de structura peisajului. 
Această activitate îşi propune să 

• analizeze efectul rezoluţiei MDT asupra indicatorilor agro-ecologici, 
• găsească relaţia optimă între rezoluţie, structura peisajului şi variaţia climatului pentru a 
deriva indicatori relevanţi. 

Activitatea 4.4 Stabilirea indicatorilor agro-ecologici pentru evaluarea impactului 
Indicatorii agro-ecologici cheie (IAE) pentru sisteme de culturi sunt listaţi in continuare: 

• indici de stabilirea recoltei şi de acoperirea solului (CEI, SCI) pentru recolte de 
primăvară/iarnă/furaj  
• Indexul de stres de apă al plantei (CWSI)  
• Indexul de maturitate a recoltei (CMI, HI) pentru cereale şi legume 
• Indexul de stres termic (TSI), în perioada înflorii pentru cereale şi legume 
• Indexul de recolte şi productivitate pentru un sistem de culturi  

Fiind derivaţi din modelarea spaţiala a proceselor de transfer de masa si energie, pot fi aplicaţi 
segmentelor spaţiale ale suprafeţei (câmp, bazin hidrografic, regiune) şi perioadelor (sezon, 
anual, rotaţie) considerate. IAE sunt calculaţi considerând valori de prag deduse din analizele 
statistice de sensitivitate. 
IAE sunt măsuri de probabilitate derivate din simulări multiple pentru condiţii climatice de bază 
(1960-1990). Rezultatele pot fi comparate cu statisticile istorice de risc şi pot fi legate de 
experienţe locale, astfel crescând acceptul utilizatorilor finali. Implementarea pe baza “faptelor 
reale” (raţionalitatea modelului) va conta pentru credinţe/valori care determină comportarea 
actuală a oamenilor. Instrucţiuni pentru o mai bună percepţie a riscului şi acceptabilitatea socială 
a indicatorilor vor dezvolta definirea “riscului acceptabil” şi o “limită superioară a riscului”. 
Activitatea 4.5 Evaluarea sistemelor de culturi pentru scenarii ulterioare de adaptare şi 
îmbunătăţire a rezultatelor  
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Această activitate constă în dezvoltarea aplicaţiilor test pentru o utilizare ulterioară ca un 
instrument integrat de evaluare pentru adaptarea şi îmbunătăţirea rezultatelor la schimbări 
climatice ulterioare. Scopul său este de a evalua efectul a două probleme majore de 
sustenabilitate a lucrărilor tehnologice respectând sistemele arabile de culturi în regiuni colinare: 

• Impactul dezvoltării economice şi decizii politice aşteptate şi  
• Impactul schimbării climatice (creşterea variaţiei, intervale de timp umede şi uscate) 
aşteptate. 

Procedura de evaluare implică activităţi metodologice şi practice după cum urmează: 
• Definirea a două sisteme tipice de culturi de intensitate diferită (arabil vs pajişte arabilă) 
• Derivarea datelor climatice zilnice potenţial viitoare (generatori climatici stocastici) 
• Simularea impactului specific de regiune şi adaptării utilizării terenului 
• Rulări multiple pe 30 ani pentru a evalua probabilitatea de apariţie a evenimentului 
• Definirea ieşirilor  
• Indicatori de durabilitate a recoltei (SCI, CWSI, CMI, TSI) 
• Deviaţia din recoltele de bază (% fermă, bazin hidrografic, regiune) 

• Vizualizarea variabilelor output ca hărţi şi distribuţii ale indicatorilor de stabilitate 



 5

3. Rezumatul fazei 
In termeni spatiali, agricultura este una dintre cele mai importante folosinte ale terenurilor in 
Europa. Managementul acestor terenuri are impact profund asupra calitatii mediului in ansamblu 
prin, de exemplu, dinamica nutrientilor, resursele de apa si diversitatea biologica şi prezintă 
caracteristici aparte pe terenurile în pantă. 
În etapele anterioare ale proiectului, a fost prezentat modelul utilizat în cadrul proiectului 
IAGINT pentru a simula micrometeorologia, creşterea plantei şi pentru a calcula indicatori, 
realizat utilizând UML (Unified Modelling Language, Rumbaugh et al., 2005) pentru a avea o 
definiţie explicită a structurii programului în termeni de componente şi relaţia dintre ele. 
Programul este scris cu un limbaj orientat obiect, Visual Basic 6.0.  
De asemenea, o activitate a proiectului IAGINT a fost activitatea 4.1 - Comunicarea riscului, 
care a fost considerat un proces interactiv de schimb de informatii si nu un proces top-down de 
transmitere a informatiilor de la „expert” la „non-expert”. De aceea s-a dezvoltat o platformă de 
chestionare pentru trei „grupuri ţintă” distincte: „Oameni de ştiinţă”, „Factori decizionali, 
Agenţiile de Dezvoltare şi Organisme Consultative” si „Fermieri”. Fiecare tip de chestionar este 
orientat catre „grupul tinta” respectiv iar intreaga platforma cauta sa surprinda modul diferit de 
perceptie a riscului agro-ecologic in regiunile colinare de catre aceste trei grupuri principale de 
interes. Au fost interpretate rezultatele parţiale la chestionarele propuse şi au fost trase câteva 
concluzii preliminare, acţiunea de comunicarea riscului urmând a se desfăşura în continuare. 
În următoarele etape, modulele dezvoltate au fost validate experimental şi integrate pentru a 
determina variabilitatea spaţială a eficienţei de utilizare a radiaţiei şi apei, s-au definit şi simulat 
indicele de stres hidric pentru culturi (CWSI), pe baza căreia s-a modelat temperatura la 
suprafaţa culturilor pentru estimarea CWSI. Ulterior, au fost realizate evaluări ale senzitivităţii 
indicatorilor aleşi (individuali sau agregaţi), legaţi de creşterea şi supravieţuirea culturii, faţă de 
modificarea inputurilor topografice şi climatice.  
Ulterior, modulele integrate de dezvoltare a culturii în funcţie de parametrii de teren şi climă, 
care au fost dezvoltate punctual iniţial, au fost extrapolate la nivel de regiune, în funcţie de 
parametrii Modelului Digital de Teren (MDT). A fost analizată variabilitatea spaţială a Indicilor 
de umiditate generaţi la scara câmpului şi bazinului hidrografic, indici calculaţi utilizând 
DYNWETG. Apoi s-au comparat umiditatea solului măsurată cu cea estimată de modelele 
utilizate, prezentându-se grafice comparative cu valorile măsurate vs. modelate.  
În cadrul acestei etape, au fost realizate o serie de activităţi din cadrul obiectivului 4. Definirea 
indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model pentru caracterizarea si managementul 
sistemelor durabile de agricultura din zone colinare; Platforma de comunicare cu 
grupurile/colectivitatile interesate (stakeholder) si utilizator, şi anume activităţile 4.3, 4.4 şi 4.5. 
În cadrul activităţii 4.3 „Evaluarea efectului scării MDT şi rezoluţiei de intrare asupra 
indicatorilor ecologici”, au fost comparate variantele ISBA şi de tip indice din punct de vedere al 
influenţei pe care datele de intrare o au asupra rezultatelor simulării. Varianta propusă de tip 
indice prezintă o corelaţie semnificativă cu cea rezultată utilizând balanţa de energie şi varianta 
ISBA pentru distribuţia umidităţii pe profilul de sol pentru distriburea variabilelor meteorologice 
în teren. Din această cauză, varianta de tip indice este o metodă acceptabilă pentru a modela 
variaţiile de teren asupra indicatorilor agricoli datorită abilităţii de a prognoza umiditatea solului 
măsurată şi de a evidenţia zonele cu diferite răspunsuri ale producţiei agricole în funcţie de teren 
care reflectă evaluarea de către monitorii solului. 
Analizele de senzitivitate arată că trebuie impuse unele limite în implementarea variantei de tip 
indice. În primul rând, trebuie determinată dimensiunea maximă a gridului pentru o regiune, 
lucru care se poate realiza observând domeniul indicilor şi distribuţia lor spaţială şi determinând 
dimensiunea la cares este pierdută informaţia. În al doilea rând, rezultatele din hărţile de sol 
generalizate trebuie interpretate cu grijă. În loc de a se folosi informaţiile de sol la nivel naţional, 
se pot utiliza mai degrabă informaţiile locale despre solurile dominante ale zonei.  
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Utilizarea variantei de regresie este recomandată (atunci când problemele legate de evaluarea 
funcţiei de drenaj vor fi rezolvate) atunci când sunt necesare prognoze specifice. În cazul general 
în care ne propunem doar evidenţierea zonelor cu probleme specifice (cum ar fi un stres puternic 
de apă al culturii sau producţii mici) este suficientă rularea modelului tip indice.  
Datorită imposibilităţii dezvoltării unei ecuaţii generice de regresie într-o anumită regiune, 
deoarece uneori această relaţie pare a nu exista, utilizarea variantei de tip regresie trebuie limitată 
la o abordare individuală a fiecărui an în parte.  
În cadrul activităţii 4.4 „Stabilirea indicatorilor agro-ecologici pentru evaluarea impactului”, a 
fost conceput un cadru pentru indicatorii agro-ecologici distribuiti spatial bazat pe variabile 
primare si secundare ce descriu impactul terenului si apei asupra productiei culturilor arabile. 
Variabilele secundare au fost derivate din diferite nivele de complexitate care (a) caracterizeaza a 
priori datele de intrare in modelele de culturi "bazate pe index" folosind modelele digitale de 
teren şi (b) genereaza date de iesire dintr-un scenariu al modelului spatial de interactiune sol-
planta-atmosfera. 
Ca un prim pas pentru evaluarea riscului de cultivare a terenurilor arabile în peisaj colinar, 
statisticile de randament din Romania au fost analizate la nivel de judeţ. Rezultatele analizei 
istorice au arătat o probabilitate crescuta de recolte cu profit scazut pentru terenurile in pantă. 
Efectul expunerii versantilor a fost de asemenea remarcat din cauza randamentelor scazute la 
cerealele de toamna cultivate pe versanti nordici fata de randamente mai ridicate la culturile de 
primavara (porumb) pe versantii sudici. 
Grupurile de stakeholderi şi potenţiali utilizatori ai proiectului IAGINT s-au dovedit a fi (a) 
informati progresiv despre obiectivele şi rezultatele proiectului şi (b) abordabili in termeni de 
furnizarea feedback-urilor si opiniilor despre proiect. Pentru aceasta sarcina au fost dezvoltate 
chestionare si apoi evaluate pentru a obtine informatii despre importanţa reală a administrarii 
terenurilor deluroase in rândul agricultorilor, serviciilor de consultanţă şi factorilor de decizie. 
Chestionarele şi interviurile de profunzime au fost un proces iterativ care a oferit multe puncte de 
vedere de calitate. Exercitiu a relevat cat de dificil este sa sincronizezi evolutia procesului de 
cunoastere si strategia de "marketing". 
A fost adoptat un sistem interactiv pentru  Analiza Decizionala Multi-Criteriala (ADMC) care a 
urmat aproximativ principiile OECD ale cadrului DPSIR. Au fost create functii valoare si factori 
de pondere pentru a desemna Indicatorii Agro-Ecologici (IAE) (ex. recolta) şi distributia lor 
spaţiala (probabilitate) în peisaj. Pe baza simularilor de scenarii si folosind modele de planta 
extinse si validate am calculat indicatorii regionali de risc cumulativ si ponderat.  
În cadrul activităţii 4.5 „Evaluarea sistemelor de culturi pentru scenarii ulterioare de adaptare şi 
îmbunătăţire a rezultatelor”, indicatorii regionali de risc cumulativ si ponderat au fost estimati 
pentru diverse culturi şi practici de gestionare din trecut (iniţial, 1961-90) şi pentru scenarii 
climatice viitoare (A2, B2; 2070-2100) la diferite niveluri de scară (tip de sol, teren, bazin 
hidrografic, regiune).  
Instruirea interna in ADMC pentru folosirea ei in sedintele de focus grup a subliniat dificultatile 
de crea rezultate consistente atunci când selectaţi funcţii valoare şi ponderi. ADMC este, cu 
siguranţă, o provocare pentru cei lipsiti de experienta si chiar pentru oamenii de stiinta cu putina 
experienta in domeniul socio-economic. 
In final, probabilitatile furnizate dintr-o singura sursa de scenarii climatice aplicate unui nou 
model fizic specific agriculturii in zone colinare trebuiesc luate in considerare foarte atent 
deoarece (a) aceste scenarii pot exagera riscul de seceta in viitor si (b) noul model fizic trebuie să 
fie evaluat în continuare cu date independente. 
În ciuda dificultăţilor de (a) a livra la timp indicatori fiabili şi (b) de a învăţa să stăpânească 
ADMC, comunicarea riscurilor a fost un exercitiu interesant, care însă trebuie să fie completat de 
socio-economisti cu experienta si profesionisti in comunicare. 
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4. Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model pentru 
caracterizarea şi managementul sistemelor durabile de agricultură din zone 
colinare – Activităţile 4.3, 4.2, 4.3  

4.1. Introducere  

Agricultura este una dintre cele mai importante folosinte ale terenurilor in Europa, iar 
managementul acestor terenuri are un impact profund asupra calitatii mediului in ansamblu prin 
dinamica nutrientilor, resursele de apa si diversitatea biologica. In a doua jumatate a secolului al 
XX-lea, peisajele europene au trecut prin schimbari rapide ale folosintelor terenurilor agricole, 
datorita dezvoltarii tehnologiei si managementului, declansata de schimbarile socio-economice si 
politice. Se presupune că aceste tendinţe îşi vor continua cursul in viitor prin efectul reformelor 
Politicii Agrare Comune, largirii Uniunii Europene, globalizarii, schimbarilor tehnologice si 
schimbarii climei. Intensificarea folosintei agricole a terenurilor este de asemenea o 
caracteristica importanta a peisajelor europene, si a dus la fragmentare si pierderea habitatelor si 
a speciilor aflate in componenta lor.  
În etapele II şi III ale proiectului, a fost prezentat modelul utilizat în cadrul proiectului IAGINT 
pentru a simula micrometeorologia (condiţiile climatice la nivelul câmpului/nivel punctual), 
creşterea plantei şi pentru a calcula indicatori, realizat utilizând UML pentru a avea o definiţie 
explicită a structurii programului în termeni de componente şi relaţia dintre ele. Programul este 
scris cu un limbaj orientat obiect, Visual Basic 6.0.  
În ultimele trei decenii, pe plan mondial, cele mai multe cercetări în domeniul hidrologiei au fost 
legate de elaborarea şi aplicarea modelelor matematice în diferite scopuri: prognoză, extrapolare 
în timp şi spaţiu a datelor, determinarea parametrilor care caracterizează comportarea rnediului 
hidric pentru proiectare (simulare şi predicţie), managementul resurselor de apă şi pentru 
protecţia degradării calităţii apei; predicţie şi evaluare a influenţei omului asupra regimului 
hidrologic natural. Proliferarea extraordinară a modelelor matematice a condus la crearea unui 
decalaj între teorie şi practică. Cercetările efectuate pe plan internaţional legate de modelarea 
fluxurilor de energie, în particular pe fluxul de căldură latentă (evapotranspiraţia plantei, ET) şi 
fluxul de aer, precum şi cele legate de bilanţul de apă au avut în vedere în ultimul timp şi 
cercetările pe zonele colinare. Majoritatea experimentelor au fost realizate însă utilizând tunele 
aerodinamice (Jackson şi Hunt, 1975; Britter et al., 1981; Gong şi Ibbetson, 1989; Kimura şi 
Kuwagata, 1995; Raupach et al., 1992), iar modificările profilelor de vânt şi temperatură datorită 
pantelor au fost modelate ca o funcţie de caracteristicile topografice a zonelor colinare. A existat 
o preocupare mai puţin intensă pentru demonstrarea eficacităţii şi performanţei acestor modele 
utilizând date de câmp (Bradley, 1980; Taylor şi Teunissen, 1987; Weng, 1997; Huntingford et 
al., 1998).  
Din aceste cauze, este necesar un pas înainte în modelarea componentelor bilanţului de energie şi 
apă din sol pe o suprafaţă cultivată sub influenţa caracteristicilor topografice la scara punctului / 
câmpului. În acest scop, în cadrul proiectului IAGINT s-a elaborat un model agro-meteorologic 
(activităţile 1.2 şi 1.3 legate de Obiectivul 1 al proiectului) care realizează un echilibru între o 
descriere fizică a proceselor şi aplicaţia operaţională, deci un model cuplat de bilanţ de apă şi 
energie, care utilizează ca intrări doar  

− date meteorologice standard (temperatura şi umiditatea relativă a aerului, viteza şi 
direcţia vântului, precipitaţiile şi radiaţia globală) măsurate doar într-un singur punct de 
referinţă al bazinului hidrografic,  
− caracteristicile topografice simple ale câmpului (panta, altitudinea, azimutul, lungimea şi 
forma colinei) uşor derivabile din software-ul de tip SIG,  
− caracteristicile generale ale solului (textură) şi  
− caracteristicile dezvoltarea culturii (înălţime, LAI).  
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Modelul propus al bilanţului de apă din sol urmează schemele ISBA (Interaction Sol Biosphere 
Atmosphere) şi se bazează pe ecuaţiile de prognoză prezentate de Noilhan şi Planton (1989), 
actualizate, pentru care ia în considerare complexitatea terenurilor colinare. Modelul se bazează 
pe ecuaţia Richards simplificată pentru două strate, considerând echilibrul conţinutului de apă 
din sol între cele două strate de sol: primul este stratul de suprafaţă (adâncimea d1 de 0.1 m) şi al 
doilea care este explorat de sistemul radicular al plantei de adâncime d2. Pe de altă parte, pentru 
validarea rezultatelor a fost utilizat şi programul MikeSHE, care este un model fizic, determinist, 
integrat şi distribuit, pentru descrierea proceselor majore de curgere din ciclul hidrologic. 
În final, cele două modele – de bilanţ al apei în sol şi al fluxurilor de energie – au fost cuplate, 
realizându-se modelul IAGINT, care simulează micrometeorologia în toate punctele unui bazin 
hidrografic considerat, oferind o predicţie despre fluxurile de energie şi variabilele 
agrometeorologice din fiecare celulă a unui bazin hidrografic. Mai mult, acest model descrie 
dinamica apei din sol, utilizând două variante posibile: varianta ISBA şi varianta în cascadă. În 
ambele cazuri, modelele hidrologice şi micrometeorologice alese necesită schimb de informaţii, 
cum ar fi evapotranspiraţia şi conţinutul de apă din sol în stratul de la suprafaţă şi în cel de 
adâncime. În plus, modelarea micrometeorologică şi hidrologică este realizată incluzând 
posibilitatea de a lucra într-un bazin hidrografic cultivat, astfel încât conectarea la un model de 
cultură este un pas important în simularea precisă a scenariului analizat.  
În cadrul activităţii 2.1, a fost elaborat un model de sistem de cultură, legat cu un model explicit 
de bilanţ de energie şi cu un model de flux şi bilanţ de apă din sol. Pentru a simula peisajul 
colinar aceste două modele trebuie să transfere între ele unele variabile. Variabilele climatice 
zilnice din modelul micrometeorologic, în punctul de referinţă şi pentru fiecare celulă, cerute de 
modelul de sistem de cultură sunt:  

- radiaţia solară globală orară [W m-2] 
- temperatura aerului zilnică (maximă, minimă şi medie) [0C]  
- evapotranspiraţia [mm] 
- conţinutul de apă din sol zilnic la 1 m [m3 m-3]  

Modelul de sistem de cultură furnizează modelului micrometeorologic, în punctul de referinţă şi 
pentru fiecare celulă, următoarele variabile: LAI, înălţimea învelişului vegetal, adâncimea de 
înrădăcinare. 
Programul pentru simularea micrometeorologiei, a creşterii plantei, precum şi calcularea 
indicatorilor a fost scris utilizând UML (Unified Modelling Language, Rumbaugh et al., 2005) 
pentru a avea o definiţie explicită a structurii programului în termeni de componente şi relaţia 
dintre ele, permiţând uşor modificarea, îmbunătăţirea şi întreţinerea programului. Acesta este 
scris cu un limbaj orientat obiect, Visual Basic 6.0, iar structura obiectului este produsă direct 
din reprezentarea UML.  
Parametrii hidraulici pentru modelul IAGINT sunt estimaţi intern din parametrii van Genuchten 
oferite în baza de date de sol; dacă parametrii van Genuchten nu sunt accesibili, pot fi estimaţi 
din textură, materie organică şi densitatea aparentă utilizând funcţii de pedotransfer. O funcţie 
specifică de pedotransfer pentru soluri Europei este HYPRESS (Wösten et al, 1999). Ca 
alternativă pentru evapotranspiraţia calculată ca parte a bilanţului de energie poate fi ales un 
modul bazat pe FAO Irrigation şi Drenaj paper No. 56 (Allen et al., 1998).  
În concluzie, modelul de sistem de cultură ales este legat cu un model explicit de bilanţ de 
energie şi cu un model de flux şi bilanţ de apă din sol. Pentru a simula peisajul colinar, aceste 
două modele trebuie să schimbe unele variabile şi, în acest scop, s-au prezentat şi variabilele 
climatice zilnice din modelul micrometeorologic, în punctul de referinţă şi pentru fiecare celulă, 
cerute de modelul de sistem de cultură: radiaţia solară globală orară, temperatura aerului zilnică, 
evapotranspiraţia, conţinutul de apă din sol zilnic la 1 m. Modelul de sistem de cultură furnizează 
modelului micrometeorologic, în punctul de referinţă şi pentru fiecare celulă, urmatoarele 
variabile: LAI, înălţimea învelişului vegetal, adâncimea de înrădăcinare. Modelul hidrologic 
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poate fi ales fie ca o variantă bazată pe caracteristici fizice (modificată ISBA), fie ca o variantă 
empirică (în cascadă; Burns et al 1974 – în cascadă cu timp de călătorie, Neitsch et al. 2002). 
Parametrii hidraulici pentru ambele modele sunt estimati intern din parametrii van Genuchten 
oferiţi în baza de date de sol; dacă parametrii van Genuchten nu sunt accesibili, pot fi estimaţi 
din textură, materie organică şi densitatea aparentă utilizând funcţii de pedotransfer (de exemplu, 
HYPRESS – Wösten et al, 1999). Ca alternativă pentru evapotranspiraţia calculată ca parte a 
bilanţului de energie, poate fi ales un modul bazat pe FAO Irrigation şi Drenaj paper No. 56. 
Ulterior, a fost dezvoltat un modul original de germinaţie-răsărire, numit Modelul GEme, pentru 
a descrie efectul stresului de temperatură şi apă asupra stabilirii culturii.  
În etapele III şi IV, s-a utilizat modelul GEme (Bechini et al. 2004) pentru a simula germinarea 
seminţelor şi răsărirea plantelor. Când utilizatorul alege aceasta opţiune, poate fi calculat indicele 
compromiterii recoltei (CFI), care reprezinta raportul dintre numărul de plante răsărite şi 
numărul de seminţe semănate, folosind o funcţie de ofilire. În final, s-au realizat module pentru 
studierea efectelor stresului hidric asupra germinaţiei, răsăririi şi ofilirii plantulelor. Următorul 
pas a fost de a valida experimental GEme, evaluând cantitatea de substanţă uscată a lăstarilor şi 
de substanţa uscată din rădăcină, pentru grâul durum, înfiinţându-se o serie de experimente într-
un mediu controlat. S-a realizat un experiment factorial cu 3 nivele de temperatură a solului şi 3 
nivele de potenţial hidric al solului (cu 4 repetiţii), rezultând astfel nouă variante. 
Modulul dezvoltat în cadrul proiectului poate constitui un instrument de predicţie a germinării 
seminţelor şi înfiinţării culturii, şi astfel poate avea implicaţii practice pentru fermieri. Pentru a 
vedea dacă modelul nostru de simulare a germinaţiei şi răsăririi este important pentru a preconiza 
recolta finală, s-au realizat două simulări pentru grâul durum pe 30 de puncte în perioada 2006-
2007 într-un bazin hidrografic cu o pantă medie de 7% şi două expozitii, Nord-Vest şi Sud-Est.  
În cadrul activităţii 2.3. Integrarea modulelor pentru a determina variabilitatea spaţială a 
eficienţei de utilizare a radiaţiei şi apei, s-au definit şi simulat indicele de stres hidric pentru 
culturi (CWSI), pe baza căreia s-a modelat temperatura la suprafaţa culturilor pentru estimarea 
CWSI. Pentru validare, s-a monitorizat temperatura covorului vegetal la grâul de toamnă şi s-a 
modelat creşterea acesteia.  
În cadrul Obiectivului 3: Integrarea şi agregarea algoritmilor pentru calculul bilanţului de energie 
şi de apă în funcţie de parametrii Modelului Digital de Teren (MDT), s-a analizat regimul de 
radiaţie şi temperatură, redistribuţia apei în zonele colinare şi s-au efectuat analize de 
senzitivitate pentru evaluarea efectelor pantei asupra agregării datelor. Utilizând datele 
meteorologice existente, s-au extrapolat câmpurile scalare şi fluxurile de energie, utilizând 
parametrii furnizaţi de MDT. În fiecare sub-bazin hidrografic, variabilele meteorologice dintr-o 
staţie meteorologică de referinţă sunt adaptate pentru fiecare din celulele de grid MDT pe baza 
caracteristicilor MDT, cu metode geostatistice si programe existente in software-ul dedicat MDT 
(TAPES-G). Modelele de bilant de energie şi apă stabilite la nivel de câmp s-au extrapolat la 
nivel regional şi s-au efectuat studii pe grupa Subcarpaţilor de Curbură. 
Primul pas a fost de a studia modurile de implementare a variabilei spaţiale input în modelele 
ecologice: interpolare, extrapolare, agregare spaţială şi aplicaţie regională a unui model şi de a 
stabili variabile cheie pentru creşterea plantei, deoarece recolta în terenuri ondulate şi colinare 
sunt funcţie de proprietăţile solului, inclusiv textura şi caracteristici de drenaj care controlează 
apa accesibilă din sol. Aceste proprietăţi sunt legate de teren datorită dezvoltării solurilor şi 
mişcării solului pe pante, recolta fiind semnificativ corelată cu variabile de teren. Următorul pas 
a fost de a defini şi deriva indicatori utili în studierea efectelor topografice asupra dezvoltării 
plantei şi obţinerii recoltei: Indici de umiditate, de radiaţie, de temperatură dependenţi de teren, 
utilizaţi pentru modelarea hidrologică şi agricolă, şi apoi în compararea predicţiilor modelelor 
deterministice şi de indici. Ca studiu de caz a fost considerată unitatea Subcarpaţilor de la 
Curbură, unitate colinară extrem de complexă.   
A doua activitate corespunzătoare obiectivului 3 este modelarea redistribuţiei apei în zonele 
colinare, umiditatea solului depinzând de infiltraţia actuală (precipitaţie +/- scurgere) şi de fluxul 
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de apa drenata. Scopul acestei activităţi este identificarea (utilizand indicatori furnizati de MDT) 
zonelor care sunt cele mai susceptibile la deficitul sau excesul de apă. Pentru aceasta, s-a descris 
peisajul pentru analizele şi activitatea în câmp, s-au inventariat datele accesibile pentru analize şi 
s-au stabilit modelele şi metodele pentru a genera parametrii necesari în modelul determinist.  
A fost analizată variabilitatea spaţială a indicilor de umiditate generaţi la scara câmpului şi 
bazinului hidrografic, indici calculaţi utilizând DYNWETG. Apoi s-au comparat umiditatea 
solului măsurată cu cea estimată de modelele utilizate, prezentându-se grafice comparative cu 
valorile măsurate vs. modelate. In vederea caracterizării pluviometrice a regiunii, pentru zona 
Subcarpaţilor de Curbură, au fost analizaţi următorii indici: Indicele simplu al intensităţii 
pluviale, Suma celor mai mari cinci cantităţi de precipitaţii, Numărul maxim de zile consecutive 
fără precipitaţii, Perioada de revenire a cantităţilor lunare de precipitaţii, etc. 
Activitatea 3.3. Analize de senzitivitate pentru evaluarea efectelor pantei asupra agregării 
datelor, a urmărit să dezvolte o procedură de identificare a valorii de prag pentru datele de intrare 
pentru care se mai pot obţine rezultate semnificative cu ajutorul informaţiilor agregate. Au fost 
delimitate zonele în care regimurile de temperatură şi umiditate din soluri sunt variabile 
semnificativ iar recoltele potenţiale sunt afectate. Pentru senzitivitate au fost testaţi parametri şi 
variabile din diferite domenii: topografie, proprietăţile solului, climatice, meteorologie. 
În cadrul activitaţii 2.5. Analize de senzitivitate a indicatorilor s-au realizat evaluări ale 
senzitivităţii indicatorilor aleşi (individuali sau agregaţi), legaţi de creşterea şi supravieţuirea 
culturii, faţă de modificarea inputurilor topografice şi climatice. S-a simulat răspunsul 
indicatorilor individuali şi agregati în funcţie de modificarea treptată a variabilelor topografice şi 
climatice. Relaţiile între indicatorii individuali şi variabilele topo-climatice definesc praguri 
pentru combinaţiile sol-recoltă-topografie.  
În cadrul Obiectivului 4: Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model pentru 
caracterizarea si managementul sistemelor durabile de agricultura din zone colinare; 
Platforma de comunicare cu grupurile/colectivitatile interesate (stakeholder) si utilizator, 
s-au desfăşurat activităţile 4.1 şi 4.2.  
În cadrul activitatii 4.1 - Comunicarea riscului, procesul a fost considerat un proces interactiv 
de schimb de informatii si nu un proces top-down de transmitere a informatiilor de la „expert” la 
„non-expert”. De aceea, s-a dezvoltat o platformă de chestionare pentru trei „grupuri ţintă” 
distincte: „Oameni de ştiinţă”, „Factori decizionali, Agenţiile de Dezvoltare şi Organisme 
Consultative” si „Fermieri”. Fiecare tip de chestionar este orientat catre „grupul tinta” respectiv 
iar intreaga platforma cauta sa surprinda modul diferit de perceptie a riscului agro-ecologic in 
regiunile colinare de catre aceste trei grupuri principale de interes. Chestionarele cuprind 
intrebari despre principalele obiective agro-ecologice (aplicarea fertilizantilor chimici si naturali, 
rotaţia culturilor, sisteme de lucrari agricole, probleme legate de boli si daunatori), dar si 
intrebari despre sursele de informatii agro-ecologice si despre importanta schimbarilor politice 
(integrarea europeana) si climatice. Au fost interpretate rezultatele parţiale la chestionarele 
propuse şi au fost trase câteva concluzii preliminare. 
Obiectivul activităţii 4.2. Evaluarea scării MDT şi a rezoluţiei datelor de intrare este de a se 
asigura că evaluarea indicatorilor şi a impactului este condusă (a) în cel mai economic mod 
posibil şi (b) fără a pierde nici o informaţie vitală pentru obiectivul general. Pentru această 
activitate, modelele trebuie să fie succesiv integrate. În cadrul acestei activităţi, au fost 
prezentate Modelele Numerice de Teren existente pentru ţara noastră, precum şi cele utilizate în 
cadrul proiectului. 
Derivarea indicilor topografici, de exemplu pentru intercepţia radiaţiei, redistribuţia apei via 
MDT se realizează pe baza ipotezei stării staţionare in functie de caracteristicile topografice 
(altitudine, panta, expozitie) si de sol (conductivitate hidraulica). Această ipoteză conduce la 
economii ale duratei de calcul, ceea ce poate fi important pentru evaluări cu un număr mare de 
celule. Deşi este suficientă pentru a evalua redistribuţia de umiditate a solului şi efectele de 
temperatură asupra răsăririi, nu este potrivită pentru evaluarea productiei finale. Simularea 



 11

dinamicii creşterii culturii pentru intreaga perioada de vegetatie este necesara pentru estimarea 
efectelor intirzierii semănatului/răsăririi culturii asupra recoltei/productivităţii şi acoperirii/ 
protecţiei solului. 
S-a urmărit optimizarea tehnicilor pentru creşterea graduată a complexităţii instrumentului 
pentru a distribui indicatorii agro-ecologici cei mai potriviţi pentru efectele lor, ţinând cont de 
importanţa variabilităţii spaţiale şi a fost descrisă procedura de scalare a indicatorilor agro-
ecologici derivati şi este prezentat un exemplu “virtual” de adaptare a ieşirilor IAGINT  la un 
sistem suport de decizie pentru ajutarea fermierilor la acomodarea cu problemele de mediu 
incluse în GAEC considerând modificările climatice. Pentru a include două culturi în rotaţie şi a 
evalua efectul modificărilor climatice s-a utilizat ca un instrument de simulare un software 
alternativ utilizând date climatice lunare (distribuite zilnic utilizând funcţii spline). În urma 
rulării scenariilor propuse, sunt prezentate concluzii care evidenţiază cea mai bună rotaţie a 
culturii în aproape toate scenariile, precum şi modul în care măsurile GAEC afectează anumite 
scenarii. 

4.2. Evaluarea efectului scării MDT şi rezoluţiei de intrare asupra indicatorilor ecologici – 
Activitatea 4.3 

Problema utilizării Modelelor Digitale de Teren este dată de rezoluţia datelor input, care 
influenţează evaluarea pantelor în teren. La rezoluţie scăzută poate fi trecut cu vederea un impact 
important pentru că este valabil preceptul “primeşti ceea ce plăteşti”. Scara optimă de inputuri va 
depinde deci de structura peisajului. 
Ca urmare, această activitate îşi propune să analizeze efectul rezoluţiei MDT asupra indicatorilor 
agro-ecologici şi analizeze relaţia optimă între rezoluţie, structura peisajului şi variaţia climatului 
pentru a deriva indicatori relevanţi. 
Datele MDT, ca si alte seturi de date spatiale, contin erori. Erorile, in acest caz, sunt greu de 
identificat. Efectele erorilor unui DEM nu sunt evaluate deseori de catre utilizatorii seturi de 
date. Desigur, aceste erori afecteaza rezultatele analizelor ce includ altitudinea si parametrii 
topografici secundari. Foarte importanta este evaluarea cantitativa a incertitudinii modelului.  
Valorile altitudinii in modelele digitale sunt subiectul a trei tipuri de erori: (1) grosiere, (2) 
sistematice, (3) intamplatoare. Erorile grosiere sunt acele erori verticale asociate procesului de 
colectare a datelor. Aceste erori depasesc pragul maxim al erorilor permise si ca atare sunt 
repede identificate si inlaturate anterior transmiterii datelor. Erorile sistematice sunt rezultatul 
procedurilor sau a sistemelor utilizate in procesul de generare al modelului si urmeaza modele 
fixe care pot cauza influente in MDT-ul final. Cand cauza este cunoscuta sau poate fi 
identificata, erorile sistematice pot fi eliminate sau reduse. Erorile intamplatoare rezulta din 
greseli, cum ar fi ridicare topografica imprecisa, sau inregistrarea improprie a informatiilor 
referitoare la altitudine. Erorile intamplatoare rezulta din combinatii de greseli accidentale sau 
necunoscute, iar identificarea acestor erori este dincolo de controlul utilizatorului modelului. 
Erorile intamplatoare raman in date dupa ce erorile grosiere si cele sistematice au fost inlaturate. 
Aceste erori sunt cele care formeaza nesiguranta MDT-urilor. 
 Masurarea acuratetii verticale in cadrul MDT-urilor poate fi redata in forma statistica prin 
Eroarea Radacinii Medii Patrate (RMSE). RMSE se poate calcula comparand modelul cu un 
anumit numar de puncte (spre exemplu in modelele USGS acestea sunt 28 puncte) de altitudine 
ce reflecta altitudinile „cele mai probabile” in acele locatii (obtinute din teren, puncte test 
aerotriangulate, altitudini, sau puncte situate pe curbe). Formula RMSE este: 
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unde yi reprezinta o altitudine din MDT,  yj este „adevarata” altitudine cunoscuta sau masurata a 
unui punct test, iar N reprezinta numarul de puncte proba. 

RMSE-ul, nu furnizeaza utilizatorului modelului o apreciere precisa a cat de bine fiecare celula 
din MDT reprezinta adevarata altitudine. Furnizeaza doar o apreciere a cat de bine corespunde 
modelul datelor din care a fost generat. Totusi, aceasta statistica este de multe ori singura 
informatie pe care o au utilizatorii MDT-urilor folosita pentru a evalua calitatea unui anumit 
DEM. RSME-ul este valoros prin faptul ca poate servii drept scara de evaluare utilizata in 
tehnicile de simulare. Adevarata altitudine se asteapta sa se situeze in interiorul scarii furnizate 
de RMSE.   
Reprezentarea nesigurantei MDT-ului se poate face sub forma campurilor aleatorii. Un camp 
aleator este un grid cu valori aleatorii, distribuite uniform sau normal. De exemplu daca MDT-ul 
analizat a fost realizat dupa harti 1 :25.000, (RMSE de 3 m), campul aleator cu o distributie 
uniforma va fi un grid cu un sir de valori intre +3 si  -3. Un camp aleator cu o distributie normala  
ar fi avut o medie de 0 şi o deviatie standard de 3.  
De obicei valorile RMSE sunt privite ca un indicator de acuratete al MDT-ului. Statistic, 
indicatorul RMSE poate fi interpretat ca intervalul in care se gaseste valoarea adevarata a 
elevatiei. Daca RMSE este folosit ca un indicator al erorilor, ar trebui utilizat un camp aleator 
distribuit uniform bazat pe aceste valori eronate. Daca exista puncte cu valori de altitudine 
considerate cu precizie superioara fata de DEM, aceste puncte pot fi utilizate în calculul RMSE-
ului, si campurile  aleatorii cu distributie uniforma pot fi aplicate in siruri de calcul.  
Daca se considera ca si puncte test punctele cotate de pe hartile 1:25.000 (91 puncte), atunci 
RMSE-ul modelului obtinut prin convertirea TIN-ului in grid este de doar 0,6 in arealul test. In 
schimb, pentru aceleasi puncte dar luand in considerare MDT-ul obtinut din aerofotograme, s-a 
obtinut o valoare de 8,2. Luand un prag de 1200 m altitudine, se poate observa ca punctele reper 
aflate peste aceasta altitudine sunt caracterizate de un RMSE mai mic, in timp ce pentru cele sub 
1200, aceasta valoare creste. Acasta tendinta este valabila pentru toate versiunile MDT-ului 
(tabelul 4.2.1).  
Importanta este si reducerea valorii RMSE in cazul modelului SRTM 30 m in raport cu cel la 90 
m cu aproape 3 m, iar la peste 1200 m cu aproape 4 m. In cazul modelului SRTM la 30 m, 
aceasta valoare este de 8,57 m (8,31 m la sub 1200 m si 8,90 m la altitudini superioare acestei 
valori). 

Tabel 4.2.1  
Valorile RMSE in cazul diferitelor modele 

RMSE (m) MDT Intreg arealul < 1200 > 1200 
Harti topo 1:25.000 0,60 0,52 0,68 
Aerofotograme 8,21 7,59 8,92 
SRTM 30 8,57 8,31 8,90 
SRTM 90 11,39 10.25 12,62 

 
4.2.1. Evaluarea efectului modelului digital al terenului asupra calitatii profilelor transversale 
pe rau 
Modelul obtinut pe baza hartilor topografice 1:25.000 este mai coborat decat toate celelalte 
modele (in raport cu cel din ortofotoplanuri). In schimb modelul obtinut din aerofotograme, chiar 
daca este cu circa 3 m mai ridicat, prezinta o definire mai buna a retelei de vai (Fig. 4.2.1). Se 
observa calitatea acestor doua modele in raport cu SRTM 30.  
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Fig. 4.2.1. Profile transversale obtinute din diferite modele 

4.2.2 Evaluarea efectului modelului digital al terenului asupra curbelor hipsometrice 
Realizarea claselor de altitudine s-au realizat prin metoda reclassify. Astfel pentru cele patru 
griduri care s-au obtinut 6 de clase de altitudine, fiecare clasa reprezentand un interval de 
altitudine de 100 m. S-a calculat o medie a intervalelor de altitudine pentru realizarea curbelor 
hipsometrice si hipsografice. 
Pentru calcularea suprafetelor in mp a acestor intervale de altitudini s-a folosit metoda de analiza 
“tabulate area” după care rezultatul a fost exportat in Excel.   
In Excel a fost transformata suprafata clasei in kmp  pentru fiecare grid . Pe baza suprafetei si a 
altitudinii medii s-a calculat curba hipsometrica. A fost întocmit un grafic pentru curba 
hipsografica. 
Curba hipsografică rezultă din acelaşi set de date, reprezentând suprafeţele dintre curbele de 
nivel cumulate descrescător de la cele mai mari altitudini spre cele mai coborâte. Acest tip de 
reprezentare ne permite să aflăm care este suprafaţa bazinului situată deasupra unei anumite cote 
date. 

S.cum (n+2) = S (n+1)+ S n 
 
Modelele se grupeaza in 2 clase care prezinta valori apropiate atat pe curba cumulata cat si pe 
cea necumulata (modelul obtinut din harti topo impreuna cu cel di aerofotograme, si cele doua 
modele SRTM) – tabelul 4.2.2 si Fig. 4.2.2.  

L(m)H
(m

) 
H

(m
) 

L(m)
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Tabelul 4.2.2. 
 Suprafete partiale si cumulate 

  MDT aerofoto MDT topo SRTM 30 SRTM 90 

H (m) Hmed 
Suprafata 

clasei 
(km2) 

Suprafata 
cumulata 

(km2) 

Suprafata 
clasei 
(km2) 

Suprafata 
cumulata 

(km2) 

Suprafata 
clasei 
(km2) 

Suprafata 
cumulata 

(km2) 

Suprafata 
clasei 
(km2) 

Suprafata 
cumulata 

(km2) 

900-1000 950 7,34 93,12 7,47 93,09 5,38 93,04 5,47 92,66
1000-1100 1050 27,32 85,77 27,23 85,62 25,90 87,66 25,88 87,20
1100-1200 1150 29,51 58,45 29,44 58,39 30,94 61,76 30,80 61,32
1200-1300 1250 22,07 28,94 22,29 28,95 23,21 30,81 23,06 30,52
1300-1400 1350 6,76 6,87 6,54 6,66 7,48 7,60 7,33 7,46
1400-1500 1450 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
Diferentele intre cele doua modele sunt datorate in primul rand definirii mai precise a vailor in 
cazul modelului obtinut din aerofotograme. Cea mai mare diferenta este inregistrata la altitudini 
mici (900 – 1000 m). 
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Fig. 4.2.2. Curba hipsometrica necumulata (stanga) si cumulata (dreapta). 

4.2.3. Evaluarea efectului modelului digital al terenului in cazul generarii automate  
a retelei hidrografice 
In scopul compararii retelei hidrografice generata pe baza diferitelor MDT-uri s-a utilizat 
extenisia ArcHydro sub ArcGis. Aceasta a fost descrisa pe larg in etapa II. Sintetizand, 
ArcHydro realizează pre-procesarea MDT-ului; delimitarea bazinelor hidrografice şi generarea 
reţelei hidrografice; realizarea legăturilor între diferitele componente hidrologice; analize de 
reţea. 

Procesare MDT-ului constă în pregătirea Modelului Digital al Terenului care va fi utilizat în 
analiza scurgerii, astfel încât pe baza acestuia să poată fi delimitate bazinele şi reţeaua 
hidrografică. Două funcţii sunt mai importante în pregătirea modelului terenului: 

 Recondiţionarea Modelului Digital al Terenului (DEM reconditioning) este 
utilizată pentru a modifica MDT-ul folosind o reţea hidrografică actualizată, structurată 
într-o temă de tip linie. Această reţea este “impusă” pe MDT-ul respectiv care, prin acest 
proces, suferă modificări de valori altitudinale (Fig. 4.2.3). Este utilizată atunci când 
modelul terenului din diferite motive nu reflectă foarte bine liniile de curgere. 

H
(m

) 

S(km2) 

H
(m

) 

S(km2) 
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Fig. 4.2.3. Efectul recondiţionării MDT-ului asupra altitudinilor din vecinătatea reţelei 
hidrografice 

 
 Umplerea depresiunilor (Fill Sinks)  
 Determinarea direcţiilor de scurgere (Flow Direction) 
 Flow accumulation (Acumularea scurgerii) 
 Generarea liniilor de scurgere (Stream Definition) realizează un nou grid pe baza 

acumulării apei în care celulele care îndeplinesc o anumită condiţie (prag) de 
formare a scurgerii (număr de celule sau o anumită suprafaţă) vor avea valorea 1. 
Cu cât numărul de celule sau suprafaţa minimă de la care începe scurgerea este 
mai mică, va rezulta o reţea hidrografică mai densă (Fig. 4.2.4).  

 Generarea segmentelor de râuri (Stream Segmentation)  
 Delimitarea bazinelor hidrografice în format grid (Catchment grid delineation) 
 Transformarea bazinelor hidrografice într-o temă de tip poligon (Catchment polygon 

processing) 
 Transformarea reţelei hidrografice din temă de tip grid în temă de tip linie (Drainage line 

processing) 
 Generarea punctelor de scurgere 

(Drainage point processing) 
 Generarea centrelor de scurgere a 

bazinelor (Drainage Area Centroid) 
 
Pentru generarea automata a retelei 
hidrografice, indiferent de model, 
generarea liniilor de scurgere s-a realizat 
utilizand un prag de formare a scurgerii de 
0,5 km2. Asadar reteaua hidrografica este 
considerata doar daca are un bazin de 
formare (nu bazin hidrografic) de minim  
0,5 km2. Numarul celulelor este diferit de 
la model la model, functie de rezolutia 
spatiala a acestuia (tabelul 4.2.3). 
 

 
 

r. Buzău la contactul 
Carpaţi - Subcarpaţi 

Fig. 4.2.4. Generarea reţelei hidrografice cu două 
valori diferite ale pragului de formare

H
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Tabelul 4.2.3.  
Caracteristicile retelei hidrografice generate prin ArcHydro 

 MDT 
Nr celule prag Nr segmente L total (m) L medie (m) 

Harti topo 1:25.000 5000 75 79958,5 1066,114
Aerofotograme 20000 71 86113,5 1212,866
SRTM 30 555 89 79938,77 898,188

 
Comparand modelul obtinut pe baza informatiei topografice si SRTM 30 (obtinut prin 
reinterpolarea modelului SRTM 90 m), se poate constata precizia mai mare a retelei hidrografice 
rezultata din primul model (Fig. 4.2.5). Numarul de segmente este mai mic, iar lungimea medie a 
segmentelor mai mare cu aproape 200 m, lucru care se observa si in curba de distributie a 
frecventelor lungimilor (Fig. 4.2.6), insa se datoreaza si numarului mai mare de celule (5000) 
care formeaza suprafata prag minima. 
 

 
Fig. 4.2.5. Retea hidrografica generata din modelul Topo 25.000(rosu) si din modelul SRTM 30 

(albastru) 

    
Fig. 4.2.6. Distributia frecventei pe clase de lungime pentru retea hidrografica generata din 

modelul Topo 25.000 (stanga) si din modelul SRTM 30 (dreapta) 
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%
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Modelul terenului obtinut din aerofotograme ofera cea mai buna retea hidrografica generata 
automat, chiar daca numarul segmentelor este cel mai mic (71). Lungimea medie a segmentelor 
de rau mai mare cu circa 150 m releva un grad mai mare de meandrare a cursurilor de apa (Fig. 
4.2.7). Frecventa lungimilor este maxima in intervalul 750 – 100 m (Fig. 4.2.8). 
 

 
Fig. 4.2.7. Retea hidrografica generata din modelul Topo 25.000 si din modelul obtinut din 

aerofotograme 

 

Fig. 4.2.8. Distributia frecventei pe clase de 
lungime pentru retea hidrografica generata 

din modelul obtinut din aerofotograme 

 
4.2.3. Evaluarea efectului modelului digital al terenului asupra valorilor energiei de relief 
Faţă de metoda clasică de calcul a energiei de relief, care presupune determinarea energiei de 
relief ca diferenţă a altitudinii maxime şi minime într-o grilă (reţea) de pătrate cu latura de 1 km, 
este propusă o nouă metodă care se bazează pe calculul statistic al vecinătăţilor. Dacă în cazul 
primei metode, se obţine o singură valoare a energiei de relief pentru un carou cu suprafaţa de 1 
km2, aplicarea calculului statistic al vecinătăţilor generează pentru fiecare celulă din gridul 
MDT-ului câte o valoare. 
Ca areal de calcul a fost considerat un pătrat cu latura de 1 km. Pe baza MDT-ului sunt create 
două griduri diferite, unul pentru altitudinea maximă, altul pentru altitudinea minimă. Fiecărei 
celule îi este atribuită valoarea altitudinii maxime, respectiv minime din setul de valori găsite în 
arealul de vecinătate de 1 km2 (Fig. 4.2.9). Prin diferenţa celor două griduri rezultă un nou grid 
care reprezintă energia de relief. 

Model din 
Aerofotogram

Model din 
harti topo 

%
 

L(m)
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Analizand cele 4 modele, se poate constata diferenta de peste 10 m in cazul energiei medii de 
relief intre modelele obtinute din hartile 
topografice si din aerofotograme in raport cu cele 
doua SRTM-uri (tabelul 4.2.4). Diferentele sunt 
mai mari daca analizam valorile extreme (minime 
si maxime). Acest lucru este explicat prin calitatea 
modelelor in lungul vailor. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 4.2.4.  
Caracteristicile statistice ale energiei de relief 

Energia de relief (m) MDT 
Minima Maxima Media Abatere standard 

Harti topo 1:25.000 81,46 336,40 183,75 36,91
Aerofotograme 80,24 314,67 185,65 36,60
SRTM 30 74,90 292,10 169,92 34,23
SRTM 90 67,00 276,50 161,11 33,38

4.2.5. Evaluarea efectului modelului digital al terenului asupra valorilor de panta a terenului 
Asa cum s-a observat pana in acest moment SRTM-ul genereaza un aspect mai rotunjit a 
formelor de relief, ceea ce conduce si la valori ale pantelor mai mici. Astfel panta maxima nu 
depaseste 300 in cazul SRTM-ului original (cel cu rezolutie de 90 m) – tabelul 4.2.5. Importanta 
este cresterea cu circa 10o a modelului SRTM interpolat la 30 m, ceea ce reflecta inca odata 
plusul de calitate in definirea formelor de relief. 
Raman in continuare insa diferente foarte mari intre aceste doua modele si cel obtinut din harti 
topo sau aerofotograme. Chiar pe mediiile pantelor, această diferenţă este de aproape 3o. 

Tabelul 4.2.5.  
Caracteristicile statistice ale pantelor 

Panta MDT 
Minima Maxima Media Abatere standard 

Harti topo 1:25.000 0,00 55,53 14,37 7,36
Aerofotograme 0,00 64,14 14,78 7,02
SRTM 30 0,00 39,42 11,86 5,05
SRTM 90 0,04 28,90 10,58 4,36

 
Suprafetele caracterizate prin pante mici (0-3 si 3-6) sunt aproximativ aceleasi pe toate modelele. 
Se remarca totusi o pondere mai mare in cazul hartilor topo (7,9% din suprafata totala a arealului 
de studiu), ca urmare a aspectului plat al TIN-ului in interiorul in interiorul unei curbe de nivel in 
cazul in care lipsesc punctele cotate suplimentare (Fig. 4.2.10). 
 

Fig. 4.2.9. Selectarea celulelor MDT-ului 
care aparţin arealului de vecinătate pentru 

3 celule diferite din noul grid
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Fig. 4.2.10. Repartitia suprafetelor functie de categoriile de panta 

Diferentele cele mai mari sunt in cazul pantelor de peste 6o, si mai ales a celor din intervalul 20-
300. Diferenta de suprafata in acest interval este de circa 13% din suprafata arealului. 
4.2.6. Senzitivitatea indicilor de umiditate şi indicelui de radiaţie  faţă de dimensiunea gridului  
Dimensiunea gridului este un factor important când se extrapolează modelul bazat pe indice la 
nivel regional. Din această cauză, analizele legate de dimensiunea gridului au fost aplicate la 
modelul de indice. Au fost analizaţi următorii indicatori: SSWI, DYWI şi SWRSS, precum şi 
Temperatura medie a aerului, pentru a le evalua senzitivitatea lor faţă de dimensiunea gridului. 
Rezultatele modelării au fost reprezentate grafic (Fig. 4.2.11, 4.12). Programul a fost rulat pentru 
evaluarea acestor indicatori la diferite rezoluţii de intrare ale modelului şi s-au obţinut o serie de 
grafice care descriu evoluţia indicatorilor respectivi la creşterea scării. 
Graficele arată valorile medii, maxime şi minime al recoltelor prognozate la dimensiunile 
gridului de 20 m, 50 m, 100 m, 200 m, 500 m şi 1 km. Pe măsură ce indicii descresc se aşteaptă 
ca detaliul în modelele spaţiale şi efectul caracteristicilor individuale topografice să devină mai 
şterse.  

Panta(grd)
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Fig 4.2.11. Valorile SSWI, DYNWET, SWRSS şi AvT minime, maxime şi medie cu dimensiuni 

de grid de la 20 m la 1 km pe o suprafaţă de 10 km 

 
Fig. 4.2.12. Distribuţia spaţială a SSWI, DYNWET, SWRSS la scara unui mic bazin al cărui grid 

creşte de la 50 m la 200 m 
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Se observă din grafic că indicatorul SWRSS pierde informaţii mai rapid la dimensiuni ale 
gridului mai mari de 20 m, iar la 200 m există o foarte mică variaţie de-a lungul suprafeţei de 
studiu. SSWI are un domeniu mult mai consistent până la o dimensiune a gridului de 100 m şi 
apoi pare a exista o mare reducere în informaţiile care conţin indicele pe măsură ce dimensiunea 
gridului creşte de la 100 m la 200 m. DYWI pare să piardă informaţii mai rapid decât SSWI, în 
acest caz existând o descreştere mare în domeniu la o dimensiune a gridului de 20 m. În 
modelarea indicelui de temperatură, o mare parte de variaţie este pierdută peste o dimensiune a 
gridului de 20 m, cu temperatura constantă la dimensiuni mari ale gridului.  
În acest bazin, diferenţele modelate de temperatură sunt neglijabile. Acest indice este inclus în 
varianta de tip indice pentru a modela deoarece în regiuni cu variaţie topografică mult mai mare, 
variaţiile în temperatură ar putea fi un factor major potenţial în distribuţia recoltei şi alţi 
indicatori-output ai modelului IAGINT.  
Distribuţia spaţială a acestor indici prezintă clar scăderea informaţiilor şi pierderea micilor 
caracteristici topografice, pe măsură ce dimensiunea gridului creşte. Acest lucru poate fi văzut 
mai clar în caracteristicile topografice asociate pe terenurile necultivate de pe nisipuri în 
vecinătatea site-urilor de studiu. Modelele spaţiale din micul bazin hidrografic care conţine cele 
două site-uri de câmp arată că dacă creşte dimensiunea gridului până la 200 m, majoritatea 
modelelor legate de canale şi mici zone umbrite au dispărut.  
Aceste dimensiuni ale gridului sunt semnificativ mai scăzute decât lungimea medie a pantei în 
bazinul hidrografic, de aproximativ 1 km. Pierderea de informaţii este legată prin urmare de cea 
mai mică caracteristică topografică. Aceste caracteristici sunt importante, deoarece sunt asociate 
cu unele din cele mai abrupte pante dintr-o suprafaţă, care sunt foarte importante pentru 
determinarea recoltei şi redistribuţia locală apei în soluri.  
Indicii topografici evidenţiaţi mai jos sunt divizaţi de valorile de la staţia meteorologică de bază 
pentru a furniza un indice prin care să distribuim parametrii meteorologici măsuraţi la staţia de 
bază. Indicele bazat pe SSWI va fi utilizat pentru a distribui precipitaţii, indicele bazat pe 
SWRSS pentru a distribui radiaţia, iar indicele de temperatură pentru a distribui temperatura. 
Distribuţia SSWI „alunecă” spre valorile mai scăzute la 200 m şi apoi valorile maximă, minimă 
şi medie sunt crescute la 500 m, ceea ce constituie o funcţie de locaţie a punctului de referinţă 
din celulele vecine.  
Rezultatele acestei analize şi a timpului de rulare conduc la selectarea gridului de 50 m pentru 
rularea modelului de indice în scopul de a analiza răspunsul modelului şi a compara rezultatele 
cu varianta cu fundament fizic. De asemenea, este evidenţiat faptul că pentru a studia distribuţia 
spaţială a recoltei şi alte ieşiri ale modelului la nivel regional, o dimensiune a gridului de 100 m 
poate fi suficientă atunci când suprafaţa de studiu este puţin ondulată.  
4.2.7. Efectul dimensiunii gridului şi rezoluţiei datelor de intrare asupra variabilităţii recoltei  
Rularea modelului pentru a analiza efectul dimensiunii gridului şi rezoluţiei datelor de intrare 
asupra variabilităţii recoltei s-a executat pe date aflate în arhiva ICPA, pentru perioada 2003-
2004, pentru a se sublinia efectul pe care îl au condiţiile unui an uscat/normal. Se poate observa 
din analizele de recoltă că recoltele maxime descresc mult mai rapid cu dimensiunea gridului în 
2003, un an mai uscat decât în 2004 (Fig. 4.2.13).  
Distribuţia spaţială a recoltei (Figura 4.2.14) pare să piardă din detalii la dimensiuni ale gridului 
mai mari de 100 m, cu modelele majore urmărind terenul, care este mascat la 500 m. Din aceste 
analize se poate observa, în primul rând, că dimensiunea gridului este mai importantă în anii 
uscaţi decât în cei umezi şi, în al doilea rând, că în ambele situaţii în general, ca şi în distribuţia 
spaţială regională a recoltei, pentru a fi desenată la nivel regional 100 m este o dimensiune a 
gridului suficientă. Trebuie observat că aceste concluzii vor fi dependente de caracteristicile 
topografice ale unei regiuni date şi vor depinde de lungimea medie a pantei şi distribuţia 
caracteristicilor topografice la scări mici.  
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Fig. 4.2.13. Recolta minimă, maximă şi medie la dimensiunile gridului de la 20 m la 1 km pe cei 

10 km pătraţi (a) 2003 (b) 2004  

 
Fig. 4.2.14. Distribuţia producţiei agricole în (a) 2003 (b) 2004 cu dimensiunea gridului crescând 
de la 50 m la 1 km (c) Distribuţia producţiei agricole utilizând proprietăţile solului din harta 1:25 

000 şi respectiv asociaţiile de soluri din harta 1:200 000. 
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Modificarea scării pentru harta de soluri are un efect diferit asupra recoltei în diferite poligoane 
de asociaţii de soluri, în funcţie de distribuţia solurilor din poligon. Aceste soluri poate au adesea 
proprietăţi foarte diferite de a celor din tipurile dominante (solurile utilizate în modelare). În 
suprafaţa de studiu recoltele aşteptate din valea centrală tind să scadă pe măsură ce scara 
solulului se generalizează, iar cele de la vest de creasta centrală cresc, lucru mai evident în 2004 
decât în 2003.  
4.2.8. Rezultatele analizelor de similaritate 
Pentru a analiza senzitivitatea modelului la complexitatea terenului, au fost necesare bazinele 
hidrografice care reprezintă regiunile colinare ale peisajului. A fost rulat programul CAS 
(Computer Aided Sampling) (Behrens, 2003), pentru a selecta bazine hidrografice, care prezintă 
atributele topografice afişate la nivel regional. Primul sub-bazin hidrografic a fost selectat 
automat deoarece conţine ambele câmpuri experimentale. CAS a fost rulat apoi pentru SSWI, iar 
valorile de similaritate medie pentru fiecare din celelalte sub-bazine hidrografice la aceeaşi scară 
au fost reprezentate pe hartă. Au fost evidenţiate bazinele hidrografice cu cele mai slabe 
similarităţi, precum şi pantele cu o suprafaţă mai mare de 3°. Din aceste bazine hidrografice a 
fost ales al treilea câmp ca fiind al doilea bazin hidrografic reprezentativ, iar cel de al treilea 
bazin hidrografic a fost selectat pe baza locaţiei sale într-o zonă diferită a regiunii şi a atributelor 
topografice diferite de celelalte două.  
CAS a fost rulat apoi pentru fiecare din bazinele hidrografice pe rând, pentru a genera trei 
imagini de ieşire. A fost selectată valoarea maximă de similaritate pentru fiecare din imagini şi a 
fost generată imaginea finală de similaritate. Se poate observa din rezultate (Fig. 4.2.15), că pe 
măsură ce sunt adăugate cele trei bazine hidrografice în analize, suprafaţa cu cea mai bună 
similaritate creşte. Acesta este, în particular, cazul pentru suprafaţa mai mare de 3°, care este 
suprafaţa de interes în acest proiect.  

 
Figura 4.2.15. Figurile care prezintă reprezentativitatea mărită a regiunii pentru bazinele 

selectate pe măsură ce acestea sunt adăugate  

4.2.9. Varianta ISBA pentru ecuaţia de drenaj  
Aşa cum a fost precizat în etapele anterioare, s-au avut în vedere două variante pentru rularea 
modelului pentru dinamica apei în sol: varianta ISBA şi varianta în cascadă (Noilhan & 
Mahfouf, 1996). Pentru a testa utilitatea variantei ISBA, s-a rulat modelul IAGINT pentru 
dezvoltarea culturii în 2006-2007, utilizând două ecuaţii de drenaj. Prima a fost o metodă 
(ecuaţia 4.1) bazată pe procentul de apă în al doilea strat al profilului faţă conţinutul saturat de 
apă şi conductivitatea saturată a solului (Noilhan & Planton, 1989).  
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WC2 - conţinutul de din al doilea strat al profilului modelat  
WCsat – conţinutul de apă la saturaţie 
b – Constantă 
Ks - Conductivitatea hidraulică saturată 
 
În această funcţie de pedo-transfer, drenajul creşte pe măsură ce creşte conţinutul de apă peste 
saturaţie, iar rata de drenaj este determinată de conductivitatea hidraulică saturată a solului.  
În a doua metodă (ecuaţia 4.2) drenajul are o valoare maximă pentru precipitaţiile efective, când 
solul este mai mic decât capacitatea de câmp. Drenajul este zero când solul este la sau sub 
capacitatea de câmp.  
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Unde:  
Dr – Drenaj  
d2 – Adâncime celui de al doilea strat în profilul modelat 
WCd2 – Conţinutul de apă în cel de al doilea strat al profiluluiu modelat  
WCFC – Conţinutul de apă la capacitatea de câmp  
Prima funcţie de drenaj, când este utilizată în model, oferă un domeniu foarte mic de recolte 
aşteptate pentru 2007. În cele trei bazine hidrografice reprezentative, domeniul este de la 9.7 t/ha 
la 6.1 t/ha, în timp ce utilizarea celei de a doua funcţii de drenaj oferă un domeniu de 3-9 t/ha. 
Prima funcţie de drenaj prezice, de asemenea, recolte mai ridicate în solurile mai uscate, unde se 
aşteaptă ca acele culturi să fie afectate de secetă şi recolte mai scăzute în solurile cu 
accesibilitatea apei mai ridicată, fără riscuri de secetă pentru cultura modelată, grâu de iarnă. 
Aceste soluri par a oferi rezultate mai plauzibile când este utilizată a doua funcţie de drenaj.  
Pentru a determina care din aceste variante produc estimări de recoltă mai credibile în terenuri 
colinare, trebuie să existe cartări extensive de recolte într-o varietate de soluri diferite şi 
reprezentative în zone în pantă. De asemenea, analizele ulterioare ale rezultatelor de umiditate a 
solului arată care din aceste soluri au avut o accesibilitate a apei mai scăzută în 2007 şi prin 
urmare va avea recolte mai scăzute.  
4.2.10 Efectul complexităţii modelului asupra variabilităţii recoltei  
Efectul complexităţii modelului asupra variabilităţii recoltei a fost analizat pe cele trei bazine 
reprezentative selectate utilizând comparaţiile de similaritate din CAS .  

4.2.10.1 Rezultatele variantei ISBA pentru recoltă 
În 2006, valorile recoltei sunt mai mari în varianta ISBA (Noilhan & Mahfouf, 1996), între 8-10 
t/ha cu două populaţii distincte (Fig. 4.2.16).  
Într-un an uscat, 2007, distribuţia de recolte din zonă este deplasată spre recolte mai mici, până la 
o recoltă minimă (Figura 4.2.17). Acest lucru poate fi explicat prin aceea că varianta modelării 
nu este potrivită pentru a fi utilizată în condiţii extreme de ud sau uscat (Jacquemin& Noilhan, 
1990), când apare o „compromitere”, o ratare a culturii.  
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Fig. 4.2.16. Histogramele pentru recoltele aşteptate pentru bazinele selectate pentru (a) 2007 şi 

(b) 2006 utilizând varianta ISBA şi pe cea de tip indice 

4.4.10.2 Rezultatele variantei de tip indice pentru recoltă 
Valorile modelate de recoltă cu varianta de tip indice prezintă un domeniu de la 3 – 9 t/ha în 
2007 cu două populaţii distincte vizibile. Aceste valori de recoltă sunt în general mai scăzute 
decât varianta ISBA şi, în acelaşi timp, mai împrăştiate. În 2006 încă există două populaţii 
distincte, dar la fel ca în varianta ISBA există o „compromitere”, o ratare a culturii pe cea mai 
mare parte a suprafeţei (Figura 5.3.4).  

4.2.10.3 Comparaţii între rezultate de recoltă pentru varianta de indice şi ISBA  
În 2007, ambele variante (ISBA şi pe baza indicelui) sunt mult mai condiţionate de proprietăţile 
solului decât în 2006. În modele se poate observa că terenul explică mai puţin din variaţia din 
2007. Un motiv pentru acest rezultat ar putea fi că în 2006 blocarea apei accesibile din sol 
cauzează ratări generale de cultură în majoritatea solurilor, astfel încât variaţia între soluri 
contează mult mai puţin.  
În ambii ani se poate observa că varianta de tip indice este mai puternic influenţată de asociaţiile 
de sol decât varianta ISBA. Se observă de asemenea că SWRSS explică mai puţin variaţia 
recoltei în varianta de tip indice şi se pare că variaţia recoltei este dominată de distribuţia SSWI 
în teren. Varianta ISBA are proporţii mai egale ale variaţiei explicate de SSWI şi SWRSS.  
Se poate observa din prezentarea grafică a rezultatelelor că linia de regresie are o pantă negativă 
şi că punctele care sunt în cele mai uscate soluri arată recolte mai scăzute (<6000 kg/ha) în 
varianta de tip indice dar recolte mai mari în  solurile slab drenate în varianta ISBA. Aceste 
modele sunt de asemenea legate de teren. Se pare că modificarea formei modelului creează 
diferite populaţii cu valorile de recoltă. Rezultatele arată scăderea recoltei din varianta de tip 
indice şi un switch în modele în funcţie de tipurile de sol.  

4.2.10.4 Varianta de regresie  
Graficele şi ecuaţiile de regresie arată că există o corelaţie între recoltele din variantele de indice 
şi tip ISBA în 2007, dar o foarte slabă relaţie în 2006 (Fig. 4.2.17). În 2004 Varianta utilizată în 
studiul MARS (Taylor et al., 1997) este aplicată datelor de indice la nivel regional. Această 
metodă aplică ecuaţia de regresie dezvoltată între rezultatele variantelor tip indice şi tip ISBA în 
zonele test în bazinele hidrografice reprezentative pentru toate celulele la nivel regional.  
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Rezultatele analizelor (Fig. 4.2.17) arată că dacă varianta de regresie trebuie utilizată, nu este 
aplicabilă o ecuaţie generică de regresie pentru toţi anii, iar în unii ani foarte uscaţi şi posibil 
extrem de umezi, în care modelul prezice compromiterea culturi, aplicarea unei ecuaţii de 
regresie poate să nu fie justificată. 
Discuţia despre modificarea în recolte determinată de ecuaţia de drenaj utilizată are implicaţii 
pentru utilizarea variantei de regresie propuse, pentru a adapta varianta de tip indice la nivel 
regional. Când este utilizată funcţia de drenaj pe baza conductivităţii hidraulice saturate, cele 
două grupuri de soluri discutate răspund în diferite moduri în variantele tip indice şi ISBA. Acest 
lucru conduce la creşterea în recoltă cu până la 6t/ha când este aplicată ecuaţia de regresie pe 
solurile nisipoase pe zonele în pantă din Nord-estul suprafeţei. Rezultatele din aplicarea ecuaţiei 
de regresie arată că există o foarte mică diferenţă de-a lungul regiunii şi nu este evidenţiată nici o 
zonă cu un anumit risc pentru recolte scăzute. Utilizarea celei de a doua funcţii de drenaj oferă, 
în orice caz, un domeniu mult mai mare de recolte. Se observă de asemenea că solurile răspund 
într-o manieră similară în ambele variante, prin faptul că cele mai uscate soluri dau cele mai 
scăzute recolte. Această variantă pare să distingă diferite zone din regiune care pot răspunde în 
moduri similare cu un climat dat. Aceste zone sunt determinate în mare parte de soluri şi, în 
multe cazuri, de o combinaţie de soluri şi terenuri.  
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Fig. 4.2.17. Valorile împrăştiate de recoltă pentru variantele de tip indice şi ISBA în (a) 2007 şi 

(b) 2006 cu linia de regresie şi intervale de predicţie 95% în 2004  

4.2.10.5 Comparaţii între valorile măsurate şi modelate de umiditatea solului 
Valorile modelate şi măsurate de umiditatea solului au fost comparate în Site-ul 2 pentru 2006 şi 
2007. Analizele au fost realizate ţinând cont de o eroare acceptabilă pentru valoarea măsurată de 
±5% v/v. Rezultatele din tuburi au fost mediate pe cele şase adâncimi de la 0.1 m la 1 m şi 
comparate cu valorile medii modelate pentru al doilea strat al profilului în varianta ISBA şi 
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medii pentru valorile de la 0.05 m la 1 m în variantele tip cascadă şi prin urmare bazate pe 
indice. Rezultatele din unele tuburi au fost îndepărtate din analize dacă au fost peste valoarea de 
saturaţie sau dacă există o lipsă de măsurători datorită erorilor în citire deoarece ies din domeniul 
de citiri al instrumentului.  
Au fost realizate analize pentru fiecare din cele trei modele pentru rezultatele combinate în 2006 
şi 2007 şi rezultatele pentru fiecare din cei 2 ani independent (Figura 4.1.17). Acest lucru a fost 
realizat deoarece cei doi ani au arătat caracteristici foarte diferite de precipitaţii. Structura 
modelului este acceptabilă în toate cazurile, modelele explicând între 51 şi 66% din variaţia 
datelor măsurate, cu r2 semnificativ în toate cazurile.  
Eroarea globală în model este în limite acceptabile pentru eroarea de măsurare pentru varianta 
ISBA în toate trei seturile de date. Varianta de tip indice este, de asemenea, în limite de eroare 
acceptabile când rezultatele pentru 2006 sunt analizate în mod separat. În acest caz, modelul de 
index pare să arate mai puţine erori bias în rezultate decât variantele ISBA sau cascadă. Acest 
lucru s-ar putea datora scăderii încete în umiditatea solului la baza pantei în varianta de indice 
decât în variantele ISBA sau cascadă. Această scădere mai lentă în rezultate în unele cazuri este 
semnificativ mai adaptată tendinţei datelor măsurate (Figura 4.1.14). Această caracteristică este 
asociată cu scăderea umidităţii din sol la baza pantelor. O explicaţie ar putea fi că indicii de 
umiditate oferă un mod de modelare a efectelor mişcării apei pe o pantă şi, prin urmare, la baza 
pantei există suprafeţe care primesc cantităţi crescute de precipitaţii în modelul de indice şi în 
condiţii uscate acesta reflectă cel mai bine procesele care apar pe pantă, mai bine decât modelul 
în care fiecare celulă primeşte aceeaşi cantitate input de precipitaţii.  
Rezultatele din seriile de timp arată, în general, relaţii bune între rezultatele modelate şi cele 
măsurate, ţinând cont de erori de măsurare din experimente. În solurile nisipoase la începutul 
sezonului, când valorile de umiditatea solului sunt mai ridicate varianta tip cascadă şi cea de tip 
indice prognozează valori de umiditatea solului mai scăzute decât varianta ISBA. Acestea sunt în 
multe cazuri semnificativ mai scăzute decât valorile măsurate, ceea ce nu constituie o problemă 
în solurile mai grele, mai argiloase.  
4.2.11. Concluzii privind analizele efectelor rezoluţiei datelor de intrare asupra indicatorilor 
ecologici 
În cadrul proiectului IAGINT, s-a realizat o modelare analitică a creşterii platei (dezvoltării 
culturii) care să ţină cont de o serie de factori climatici, de sol, de cultură. Modelul realizat este 
de tip punctual, fiind dificilă extrapolarea sa la nivel regional. Din motive practice, uneori este de 
preferat o metodă mai rapidă, care să simplifice modelul pentru a scădea timpul de rulare. De 
aceea, proiectul propune şi o metodă care utilizează indicatori pentru a distribui variabilele 
meteorologice în teren. 
Această abordare se bazează pe premiza că terenul şi solurile sunt forţe motrice majore în 
stabilirea umidităţii în teren, terenul influenţând fluxul de apă între celule şi combinând astfel 
apa accesibilă din precipitaţii în fiecare celulă. Apa accesibilă este apoi distribuită vertical în 
profilul de sol de către model, redistribuţie dirijată de proprietăţile de sol şi plantă. Varianta este 
utilă mai ales în cazurile în care solul şi terenul variază destul de mult. Distribuţia de radiaţie 
solară pe teren este determinată de un indicator dezvoltat pe baza unei variante fizice simplificată 
utilizând parametrii medii de lugă durată măsuraţi în imediata vecinătate a zonei de studiu. 
Varianta propusă de tip indice prezintă o corelaţie semnificativă cu cea rezultată utilizând balanţa 
de energie şi varianta ISBA pentru distribuţia umidităţii pe profilul de sol pentru distriburea 
variabilelor meteorologice în teren. 
Din această cauză, varianta de tip indice este o metodă acceptabilă pentru a modela variaţiile de 
teren asupra indicatorilor agricoli datorită abilităţii de a prognoza umiditatea solului măsurată şi 
de a evidenţia zonele cu diferite răspunsuri ale producţiei agricole în funcţie de teren care 
reflectă evaluarea de către monitorii solului. 
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Analizele de senzitivitate arată că trebuie impuse unele limite în implementarea variantei de tip 
indice. În primul rând, trebuie determinată dimensiunea maximă a gridului pentru o regiune, 
lucru care se poate realiza observând domeniul indicilor şi distribuţia lor spaţială şi determinând 
dimensiunea la cares este pierdută informaţia. În al doilea rând, rezultatele din hărţile de sol 
generalizate trebuie interpretate cu grijă. În loc de a se folosi informaţiile de sol la nivel naţional, 
se pot utiliza mai degrabă informaţiile locale despre solurile dominante ale zonei.  
Utilizarea variantei de regresie este recomandată (atunci când problemele legate de evaluarea 
funcţiei de drenaj vor fi rezolvate) atunci când sunt necesare prognoze specifice. În cazul general 
în care ne propunem doar evidenţierea zonelor cu probleme specifice (cum ar fi un stres puternic 
de apă al culturii sau producţii mici) este suficientă rularea modelului tip indice.  
O altă observaţie este imposibilitatea dezvoltării unei ecuaţii generice de regresie într-o anumită 
regiune, deoarece în anumiţi ani (extremi), această relaţie pare a nu exista. Din această cauză, 
utilizarea variantei de tip regresie trebuie limitată la o abordare individuală a fiecărui an în parte.  

4.3. Stabilirea indicatorilor agro-ecologici pentru evaluarea impactului – Activitatea 4.4 

4.3.1. Introducere 
Modelarea a devenit o componentă importantă a aplicaţiilor geomorfologice, hidrologice, 
climatologice etc. Aceasta reprezintă un complex de tehnologii informatice, ştiinţe ale 
Pământului şi matematica, fiind cunoscută sub numele de analiză cantitativă a terenului sau 
geomorfologie cantitativă. Întreg procesul de descriere în termeni cantitativi a terenului mai 
poartă şi numele de  analiza digitală a terenului (DTA – Digital Terrain Analysis). Procesarea 
computerizată a modelelor altitudinale ale terenului a revoluţionat acest domeniu de activitate, 
atât partea de analiză topografică cat şi cea de reprezentare a rezultatelor.  
Folosirea modelelor numerice altimetrice ale terenului ca bază pentru studiile de geomorfologie 
prezintă numeroase avantaje faţă de utilizarea metodelor clasice. Astfel, această abordare 
simplifică procedura prin care sunt calculaţi diverşii parametri geomorfologici şi uşurează 
reprezentarea cartografică a acestora. 
Funcţii de analiză spaţială sunt incluse în majoritatea pachetelor de programe GIS. Cele mai 
cunoscute sunt: ArcView, modulul Spatial Analyst, Idrisi, GRASS, ERDAS Imagine (modulul 
Interpreter/Topographic Analysis, Surfer, MapInfo, Geomedia, Envi (modului Topographic), 
SAGA, LandSerf etc. 
Importanţa calculării unor indici morfometrici, ca mod de cunoaştere a reliefului, a tendinţelor 
lui de evoluţie, a individualizării unor sectoare în stadii diferite de evoluţie, a intensităţii 
proceselor de modelare actuală, are deosebite valenţe practice.  
 Evaluarea geodeclivităţii, expoziţiei versanţilor, 
energiei şi densităţii fragmentării reliefului pe baza unor 
aplicaţii GIS specifice este superioară metodologiei 
clasice, prin rapiditatea operaţiilor, prin algoritmii 
matematici de calcul, prin posibilitatea interogării în 
orice moment a bazei de date din spatele fiecărui câmp 
tematic de informaţie în vederea evidenţierii, în caz de 
necesitate a unor areale distincte, suprapunerea sau 
analiza în paralel a mai multor strate de informaţie etc.  
În cea mai mare parte, analiza digitală a terenului se 
realizează utilizînd informaţia de tip grid, unde o 
variabilă, ca de exemplu altitudinea terenului sau 
precipitaţiile, sunt definite în orice punct din interiorul ariei de studiu.  
 Suprafaţa continuă poate fi reprezentată de modelul de date raster (numit şi grid), definit de 
mărimea celulei, numărul de linii şi de coloane şi atribut. Practic, o grilă de celule pătrate 
“acoperă” terenul (fig. 4.3.1). O reprezentare de tip grid a unei suprafeţe este considerată a fi o 

Fig. 4.3.1.  Model de date raster 
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suprafaţă funcţională deoarece pentru 
oricare locaţie dată (x,y) este stocată o 
singură valoare Z (Childs, 2004). Cu alte 
cuvinte, un grid nu poate reprezenta la 
un moment dat decât o singură variabilă, 
fiecare celulă conţinând valoarea 
acesteia.  
Un punct din modelul vector poate fi 
aproximat în modelul de date raster 
printr-o celulă singulară (fig. 4.3.2).  
Reţeaua hidrografică este cel mai bine 
reprezentată ca linii iar posturile 
hidrometrice sau alte puncte de control 
de pe râuri (pentru supravegherea 
calităţii apelor de exemplu), ca puncte. 
Însă atunci când anumite modele 
hidrologice sau hidraulice sunt 
implementate prin intermediul unor  
proceduri GIS, aceste elemente sunt 
cerute în format raster. Uneori bazinele 
de recepţie se pot obţine din modelul 
digital al terenului (DEM), care este o 
reprezentare raster a altitudinii terenului. 
Precipitaţiile, evaporaţia sau alte 
variabile climatice sunt definite 
continuu, pe întreg spaţiul, deci se 
pretează unei reprezentări raster, deşi 
punctele de măsurare (de ex. staţii 
climatice) sunt reprezentate ca puncte. 
Modelarea suprafeţelor printr-un grid se 
bazează pe discretizarea suprafeţei în 
celule rectangulare, rezultând astfel o 
matrice de Nx X Ny elemente; pentru 

fiecare celulă din matricea gridului va fi atribuită cota medie (Z I , J  ), şi în general vorbind, 
valoarea medie a atributului reprezentat de acel grid. În final suprafaţa terenului va fi 
reprezentată de o matrice 2D a valorilor Z I , J  a unui număr de Nx X Ny elemente. Transformarea 
între indicii matricei (i,j) şi valorile coordonatelor planimetrice (X,Y) este descrisă de 
urmatoarele ecuaţii (fig. 4.3.3): 

X= X0 + ∆X · i;       Y= Y0 + ∆Y · j 
În interiorul matricei, suprafaţa terenului este 
descrisă de o funcţie polinomială cu parametrii 
X şi Y, deci cota Z a unui punct P ce are 
coordonatele în plan (X,Y) poate fi calculată 
astfel: 

Z= a0 + a1· s + a2· t + a3· s· t ;  
  

Unde: 

s = t = 

 

 
punct / vector punct / raster 

 
linie / vector linie / raster 

 
poligon / vector poligon / raster 

Fig. 4.3.2.  Modul de abordare a datelor geografice în 
cele două modele 

Fig. 4.3.3.  Elementele necesare transformării 
gridului în coordonate planimetrice



 31

În ecuaţiile de mai sus (i,j) reprezintă indicii minimi ai colţului celulei ce contine  punctul de 
coordonate (X,Y), iar (s,t) sunt coordonatele în plan ale punctului P în unităţile gridului în 
sistemul local centrat pe punctul (i,j).  
Coeficienţii ak sunt calculaţi în funcţie de cotele punctelor de colţ ale celulei astfel: 

 
Deoarece foarte puţine softuri lucrează cu ambele tipuri de date în acelaşi timp, şi doar pentru 
analize foarte specializate (trasarea profilelor terenului, calcularea costului distanţelor etc.), 
convertirea  întregii informaţii într-un singur model este obligatorie, uneori această etapă fiind 
destul de anevoioasă. 
Aceste două modele de date prezintă, fiecare, o serie de avantaje şi dezavantaje. Cele mai 
importante dintre acestea sunt prezentate în tabelul 4.3.1. 

Tabelul 4.3.1. 
 Principalele avantaje şi dezavantaje ale celor două modele de date 

Elementul raster vector 

Precizie în reprezentare   
Cartografiere clasică   
Volumul de stocare a datelor   
Topologie   
Calcule şi evaluări   
Actualizare   
Reprezentarea spaţiilor continue sau a datelor cu o densitate mare   
Reprezentarea spaţiilor discontinue sau a datelor cu o densitate mică   

 
Analiza modelelor de date raster prezintă capabilităţi şi utilizări mult mai largi decât a celor 
vector, existând o serie de operaţii care se pot realiza fie pe un singur grid, fie între două sau mai 
multe griduri, fiecare reprezentând câte un parametru. 
Reclasificarea unui raster permite înlocuirea unor valori sau grupuri de valori (utilizând 
anumite clase) cu alte valori. Această operaţie permite trecerea mai multor griduri într-o scară 
comună (de la 1 la 10 de exemplu), necesară în cazul întocmirii hărţilor de susceptibilitate, 
gruparea valorilor împreună, pe baza unor anumite criterii etc. 
Interogarea unui raster permite selectarea unor celule care îndeplinesc anumite criterii. Sunt 
disponibili o serie de operatori specifici limbajului SQL pentru a defini criteriile de selecţie. 
Operatorii relaţionali (=, <, <=, <>, >, >=) evaluează relaţiile condiţionale specifice. În urma 
acestei operaţii este creat un nou grid care conţine doar două valori: 

 dacă rezultatul condiţionării are valoarea “adevărat”, acelui pixel i se atribuie 
valoarea 1 

 dacă rezultatul condiţionării are valoarea “fals”, acelui pixel i se atribuie valoarea 
0 
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Calculul între rastere generează un layer nou, folosind valorile provenind din 2 sau mai multe 
griduri, fiecare reprezentând câte un parametru (fig. 4.3.4). Mai poate fi întâlnit sub numele de 
“algebră cartografică”. Operaţiile care pot fi aplicate sunt: 

 operaţii aritmetice de ordinul I şi II (înmulţire, împărţire, adunare, scădere); 
 operaţii logice ( şi/sau); 
 operatori relaţionali 

(condiţionali): =, <, <=, <>, >, >=; 
 funcţii matematice (de 

tip logaritmic, putere etc.); 
 funcţii trigonometrice 

etc. 
Aplicarea funcţiilor statistice pe celule 
(calculul statistic folosind ca date de 
intrare mai multe rastere) generează un 
grid nou, care va conţine rezultatul 
funcţiei statistice aplicate pe un anumit 
set de rastere. Acest procedeu permite 
calculul diferiţilor paramatri statistici 
pentru fiecare celulă pe baza valorilor 
pe care le are aceeaşi celulă în întregul 
set de rastere (de exemplu, calculul 
precipitaţiilor medii lunare presupune 
un set de 12 rastere). 
Funcţiile care pot fi aplicate sunt: suma, 
maxima, minima, media, media 
ponderată, distribuţii de frecvenţă, 
abaterea standard, coeficientul de variaţie, regresii, etc. 
Aplicarea funcţiilor statistice pe zone presupune două layere: un raster care conţine variabila a 
căror parametri statistici vor fi calculaţi şi un alt raster sau un strat de tip vector (poligon) care 
conţine zonele de interes, definite prin valorile unui anumit atribut. 
Funcţiile care pot fi aplicate sunt aceleaşi ca şi în cazul anterior, însă rezultatul nu este un nou 
raster ci un tabel identic cu cel rezultat în cazul sumarizării unui tabel (pentru fiecare valoare 
unică a atributului care defineşte zonele va rezulta o valoarea a parametrului statistic calculat). 
Acesta poate fi apoi unit cu tabelul unui anumit layer, 
generând astfel date noi. Este o operaţie des utilizată în 
analizele hidrologice. 
Odată obţinută suprafaţa de lucru, se poate trece la 
extragerea unor parametri ai reliefului care să permită 
cunoaşterea reliefului, a tendinţelor lui de evoluţie, 
precum şi a individualizării unor sectoare în stadii 
diferite de evoluţie sau a intensităţii proceselor de 
modelare actuală. Fiecare aplicaţie, bazându-se pe 
anumiţi algoritmi de calcul, permite scoaterea în 
evidenţă a acestor trăsături în mod automat sau semi-
automat.  
Mulţi dintre cei mai cunoscuţi parametri topografici 
precum panta, expoziţia versanţilor, aria bazinală 
specifică, curbura terenului în profil şi în plan etc. pot 
fi derivaţi din datele de elevaţie funcţie de 
caracteristicele altitudinale ale zonelor învecinate.  
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ANALIZA ÎNTRE DOUĂ RASTERE 
- stabilirea unui prag de selecţie 

(<, >, =) 
- aplicarea diferiţilor operatori 

produce rezultate diferite

Figura 4.3.4. Operaţii logice între griduri 

Fig. 4.3.5. Calculul abaterii standard 
pentru trei MDT-uri obţinute prin 

metode diferite
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Se pot distinge atât caracteristici primare care pot fi calculate direct din DEM cât şi secundare 
sau compuse, care presupun combinarea caracteristicilor primare şi constituie indici derivaţi, 
fizici sau empirici, care pot caracteriza variabilitatea spaţială a proceselor specifice ce survin în 
peisaj. 
4.3.2. Parametrii morfometrici 
Parametrii primari includ panta, expoziţia versanţilor, curbura terenului în profil şi în plan, 
lungimea căilor de curgere şi suprafaţa zonei superioare de formare a scurgerii (tabelul 4.3.2). 
Majoritatea acestor parametri topografici sunt calculaţi din derivatele pe direcţii ale suprafeţei 
topografice. Ei pot fi calculaţi direct prin diferenţe finite de ordinul 2 sau prin ajustarea la DEM 
a unei funcţii de interpolare bivariate z = f (x, y) si apoi prin calcularea derivatelor funcţiei. 
Aceşti parametri pot fi determinaţi şi pe un DEM corectat iniţial prin umplerea golurilor (a 
depresiunilor mici).  

Tabelul 4.3.2. 
Parametrii topografici primari care pot fi determinaţi prin analiza digitală a terenului  

Parametrul Definiţie Importanţă 
Altitudinea Elevaţie Climat, vegetaţie, potenţial energetic 
Altitudinea zonei 
superioare de versant 

Altitudinea medie a zonei bazinale 
superioare (caracteristică unui segment de 
curbă de nivel) de formare a scurgerii 

Potenţial energetic 

Expoziţia Direcţia pantei Radiaţia solară, evapotranspiraţie, 
distribuţia şi abundenţa florei şi 
faunei 

Panta Înclinare Viteza şi valoarea scurgerii de 
suprafaţă şi subterană, precipitaţii, 
vegetaţie, geomorfologie, conţinutul 
solului în apă, clasele de 
productivitate a terenului 

Panta zonei superioare 
de versant 

Panta medie a zonei bazinale superioare 
(caracteristică unui segment de curbă de 
nivel) de formare a scurgerii 

Viteza scurgerii 

Panta zonei inferioare 
de versant 

Panta medie a zonei bazinale inferioare 
(caracteristică unui segment de curbă de 
nivel) de dispersie a scurgerii 

Rata de drenaj a solului 

Aria zonei superioare 
de versant  

Aria zonei bazinale superioare 
(caracteristică unui segment de curbă de 
nivel) de formare a scurgerii 

Volumul scurgerii, rata de scurgere 
in stare laminară 

Aria zonei inferioare 
de versant  

Aria zonei bazinale inferioare 
(caracteristică unui segment de curbă de 
nivel) de dispersie a scurgerii 

Rata de drenaj a solului 

Aria bazinală Aria suprafeţei drenată până la punctul de 
închidere 

Volumul scurgerii 

Aria bazinală specifică Aria zonei superioare de versant pe 
unitatea de lungime a curbei de nivel 

Volumul scurgerii, rata de scurgere 
in stare laminară, caracteristicile 
solului, conţinutul în apă al solului, 
geomorfologie 

Lungimea căilor de 
curgere 

Distanţa maximă de curgere a apei până la 
un punct din bazin 

Rata de eroziune, încărcarea cu 
sedimente, timpul de concentrare 

Lungimea zonei 
superioare de versant  

Lungimea medie a căilor de curgere până 
la un punct din bazin 

Acceleraţia scurgerii, rata de 
eroziune 

Lungimea zonei Distanţa de la un punct din bazin până la Rezistenţa la drenajul solului 
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Parametrul Definiţie Importanţă 
inferioare de versant punctul de închidere 
Lungimea bazinului Distanţa de la cel mai înalt puct ână la 

punctul de închidere 
Atenuarea scurgerii de suprafaţă 

Curbura în profil Curbura suprafetei in directia pantei Acceleraţia scurgerii, rata de 
eroziune / sedimentare, 
geomorfologie 

Curbura în plan Curbura curbelor de nivel Curgere convergentă / divergentă, 
conţinutul în apă din sol, 
caracteristicile solului 

Curbura tangentă Curbura în plan multiplicată de pantă Furnizează o informaţie alternativă 
pentru curgerea locală convergentă / 
divergentă 

Procentajul altitudinii Proporţia de celule cu altitudini mai mici 
decât valoarea celulei centrale a unui cerc 
definit de utilizator 

Poziţia relativă a peisajelor, 
distribuţia şi abundenţa florei şi 
faunei 

Trebuie specificată una sau mai multe reguli de determinare a direcţiilor de curgere şi de 
conectivitate a elementelor individuale pentru calcularea lungimii căilor de scurgere şi a 
suprafeţei zonei superioare de formare a scurgerii. 
Scopul general al calculării parametrilor primari este acela de a permite utilizarea acestora în 
descrierea morfometriei, poziţiei bazinale şi a caracteristicilor suprafeţei versanţilor şi ale 
albiilor, toate acestea putând fi ulterior utilizate pentru clasificarea formelor de relief. 
Parametrii secundari, care sunt calculaţi din doi sau mai mulţi parametri primari, sunt 
importanţi deoarece oferă oportunitatea descrierii tipologiei ca funcţie de proces (tabelul 1.3). 
Acei parametri care cuantifică rolul jucat de topografie în redistribuirea apei în cadrul peisajului 
şi în modificarea cantităţii de radiaţie solară receptată la suprafaţă, au importante implicaţii 
hidrologice, geomorfologice şi ecologice asupra peisajului. Aceştia pot afecta parametrii solului, 
distribuţia şi abundenţa apei în sol, vulnerabilitatea peisajelor la eroziune de către apă şi 
distribuţia şi abundenţa florei şi faunei. 

Tabelul 4.3.3. 
 Parametrii topografici secundari  care pot fi determinaţi prin analiza digitală a terenului  

Atribut Formula Importanţa 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

βTtg
A

W s
T ln  

  
As = Aria bazinală specifică (m2m-1) 
T = transmisivitatea solului când profilul 
de sol este saturat 
β  = gradientul pantei în grade 

Această ecuaţie presupune condiţia de 
curgere permanentă şi descrie distribuţia 
spaţială şi extinderea zonei de saturaţie 
pentru generarea scurgerii ca funcţie de aria 
zonei superioare de versant care contribuie 
la formarea acesteia, transmisivitatea solului 
şi gradientul pantei 

Indicii 
topografici al 
umiditatii 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

βtg
A

W sln  
Această ecuaţie particulară presupune 
condiţia de curgere permanentă şi proprietăţi 
uniforme ale solului (de exemplu 
transmizivitatea solului este egală pe întregul 
bazin şi egală cu 1). Aceste ecuaţii 
determină zone de saturaţie unde As este 
mare (de obicei în zone de teren 
convergente), β  este mic (la baza pantelor 
concave, unde gradientul pantei este mic), şi 
T este mic (pe soluri superficiale). Aceste 
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Atribut Formula Importanţa 
condiţii sunt de obicei întâlnite în lungul 
căilor te scurgere şi în zone cu concentrări 
de apă pe teren. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

βtg
A

W eln  

 
Ae = Aria bazinală specifică efectivă 
 

Acest index cvasi-dinamic inlocuieşte zona 
superioară de versant care contribuie la 
formarea scurgerii cu zona efectivă de drenaj 
şi, prin aceasta, depăşeşte limitările 
ecuaţiilor de mai sus referitoare la curgerea 
permanentă  

βtgASPI s=  Indice care arată mărimea puterii de 
eroziune a apei, bazat pe presupunerea că 
debitul este proporţional cu aria bazinală 
specifică. Acesta prognozează eroziunea 
netă în zone cu profile convexe şi concavităţi 
tangenţiale (zone convergente şi scurgere 
accelerată) şi sedimentare netă in zone cu 
profile concave (zone cu scădere a vitezei 
curgerii) 

( )
nm

sA
mLS ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

0896.0
sin

13.22
1 β

 

 
m = 0,4 
n = 1,4 

Acest indice al capacităţii de transport a 
sedimentelor este echivalent cu factorul 
lungime-panta din RUSLE in anumite 
cazuri. O altă formulă a acestei ecuaţii este 
uneori utilizată pentru a prognoza localizarea 
zonelor cu eroziune şi sedimentare netă 

Indicii puterii 
de eroziune / 
sedimentare a 
cursurilor de 
apă 

( )2βtgACIT s=  Variaţia indicelului puterii cursurilor de apă 
este folosit uneori pentru prognozarea 
localizării interfluviilor a râurilor de ordinul 
1.  

( ) ( )ανν −++−= 1thdhdhtht RRFRRR  

 
Rth = radiaţia totală pe suprafaţă 
orizontală 
Rdh = radiaţia difuză pe suprafaţă 
orizontală 
F = R0/R0h = raportul radiaţiei solare 
potenţiale,  
R0 = radiaţia solară potenţială pe o 
suprafaţă înclinată 
R0h = radiaţia solară potenţială pe o 
suprafaţă orizontală 
ν  = factor de vizualizare a cerului 
(farcţiunea de cer care corespunde 
suprafeţei înclinate) 
α  = albedoul suprafeţei 

Această ecuaţie estimează radiaţia cu 
lungime de undă scurtă incidentă la 
suprafaţa Pământului pentru o anumită 
perioadă (1 zi – 1 an). Principalii 3 termeni 
ţin de radiaţia directă, difuză şi reflectată. 
Mai multe metode sunt utilizate pentru 
calculul acestor componente.   

Indicii 
radiatiei 

( ) outaain LTL ννσε −+= 14  

 

aε  = emisivitatea atmosferei, funcţie de 
temperatura aerului, presiunea vaporilor 
şi acoperirea cu nori 

Această ecuaţie estimează radiaţia cu 
lungime de undă lungă    
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Atribut Formula Importanţa 
σ = constanta Stefan-Boltzman 
Ta = temperatura medie a aerului 
Lout = radiaţia cu lungime de undă lungă 
a suprafeţei, pentru care sε * Lin - Lout = 
Ln, unde Ln este radiaţia netă cu lungime 
de undă lungă 
 

4
ssout TL σε=  

 

sε = emisivitatea suprafeţei 

Ts = temperatura medie a suprafeţei 

Această ecuaţie estimează radiaţia cu 
lungime de undă lungă a suprafeţei 

( ) outinstn LLRR −+−= εα1  Radiaţia netă receptată de o suprafaţă 
înclinată pentru o anumită perioadă 

4.3.2.1. Panta  
Acest parametru este perceput în mod curent ca mărimea creşterii altitudinii cu distanţa, în 
direcţia în care această este cea mai mare, şi se calculează de regulă prin raportarea la o distanţă 
fixă, 100 de metri, de exemplu. Dacă se consideră distanţa în plan, raportul dintre diferenţa de 
altitudine şi distanţa parcursă este tangenta unghiului dintre suprafaţa terestră şi orizontala 
locului. Dacă se consideră distanţa pe suprafaţa terestră, panta devine sinusul aceluiaşi unghi. 
Diferenţa dintre cele două nu este semnificativă pentru o suprafaţă puţin înclinată, însă e foarte 
mare pentru suprafeţele foarte înclinate. 
În programele de GIS, se foloseşte valoarea tangentei şi se exprimă ca atare, valoarea raportului 
(calculată pentru o distanţă de 100 de metri, şi exprimată în procente), fie prin valoarea unghiului 
suprafeţei cu orizontala. 
Reprezintă unul din cei mai importanţi parametri morfometrici ai unei suprafeţe, având un rol 
deosebit în stabilirea direcţiei şi intensităţii curgerii apei, acumulării sau depunerii materialelor 
erodate. Calculul acesteia prin metode clasice, folosind hărţile şi planurile topografice, este 
deosebit de anevoioasă iar rezultatele au o acurateţe redusă. 
De obicei, panta se calculează prin algoritmi care se bazează pe diferenţa de altitudine dintre 
celulele vecine. Un exemplu poate fi: 

 

 
 
Un alt mod de calcul este metoda D8 

SD8 = max ((z9-zi)/hφ(i)), unde 
                i=1,8 

hφ(i) = 1 pentru vecinii corespunzatori punctelor cardinale (i=2,4,6 si 8) si 
hφ(i)=10.5 pentru vecinii de pe diagonala. 
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Aplicarea metodei D8 conduce la pante medii intrucatva mai mici decat metoda diferentei finite, 
deoarece directia in care diferenta de altitudine este calculata nu este intotdeauna aceeasi cu cea a 
metodei punctelor de cea mai mica nclinare. 
Metoda diferentei finite este preferata datorita acuratetii mai mari. 
Metoda D8 este folositoare cand avem nevoie de panta canalelor, deoarece folosirea metodei 
diferentei finite in cazul pantei  celulei canalului poate fi afectata de pantele abrupte adiacente 
canalului. 
A fost realizată harta pantelor pentru întreg teritoriul României (Fig. 4.3.6), acestea fiind 
calculate pe baza MDT-ului la 30 m (reinterpolat din modelul SRTM la 90 m). A rezultat un grid 
al pantelor. Pe baza acestuia a fost calculată panta medie la nivelul fiecărui bazin cadastrat (vezi 
Anexa 3, pentru un exemplu), acestea făcând obiectul unei baze de date ai parametrilor agro-
ecologici. 

4.3.2.2. Energia de relief 
Reflex al eterogenităţii petrografice şi al stadiilor diferite de adâncire a râurilor, în funcţie de 
modificarea nivelelor de bază, are valori repartizate neuniform în spaţiu.   
Harta energiei de relief sau a adâncimii fragmentării reprezintă o formă foarte potrivită de 
exprimare a caracteristicilor cantitative a reliefului. Acest parametru presupune definirea unui 
caroiaj rectangular şi calcularea adâncimii fragmentării pentru fiecare din celulele acestuia. 
Metoda clasică utilizează caroiajul kilometric prezent pe hărţile topografice, iar stabilirea 
punctelor cu altitudine maximă şi minimă din cadrul unei celule nu se poate face cu o precizie 
deosebită. Pachetele de programe GIS oferă un mediu mult mai flexibil de calcul al acestui 
indicator. Astfel dimensiunile caroiajului pot fi stabilite de către utilizator, iar calculul valorilor 
minime şi maxime dintr-o celulă se face extrem de precis. 
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Faţă de această metodă clasică de calcul a energiei de relief, este propusă o nouă metodă care se 
bazează pe calculul statistic al vecinătăţilor. Dacă în cazul primei metode, se obţine o singură 
valoare a energiei de relief pentru un carou cu suprafaţa de 1 km2, aplicarea calculului statistic al 
vecinătăţilor generează pentru fiecare celulă din gridul MDT-ului câte o valoare. 

Ca areal de calcul a fost considerat un pătrat 
cu latura de 1 km. Pe baza MDT-ului sunt 
create două griduri diferite, unul pentru 
altitudinea maximă, altul pentru altitudinea 
minimă. Fiecărei celule îi este atribuită 
valoarea altitudinii maxime, respectiv minime 
din setul de valori găsite în arealul de 
vecinătate de 1 km2 (fig. 4.3.7). prin diferenţa 
celor două griduri rezultă un nou grid care 
reprezintă energia de relief. 
A fost realizat gridul energiei de relief pentru 
întreg teritoriul României (fig. 4.3.8), acestea 
fiind calculate pe baza MDT-ului la 30 m 
(reinterpolat din modelul SRTM la 90 m). Pe 

baza acestuia a fost calculată energia de relief medie la nivelul fiecărui bazin cadastrat (vezi 
Anexa 1), acestea făcând obiectul unei baze de date ai parametrilor agro-ecologici. 

4.3.2.3. Expoziţia versanţilor 
Un alt parametru al reliefului, se remarcă datorită unui “comportament circular” al valorilor sale, 
impunând alte metode de interpolare a datelor existente. La fel ca şi panta, aspectul sau expoziţia 
versanţilor, joacă un rol foarte important în modul de desfăşurare a proceselor geomorfologice. 
Calcularea acestui indicator pe baza modelelor numerice altimetrice ale terenului este facilă şi 
extrem de precisă. Geometric, aspectul este unghiul format între direcţia nordului şi direcţia 
pantei (în sensul acelor de ceasornic), putând avea valori cuprinse între 0 si 360 grade. 
Expoziţia versanţilor este un element de potenţial natural care poate fi folosit în diverse aplicaţii, 
de exemplu: 

 aflarea tuturor versanţilor cu expunere nordice pentru determinarea celor mai bune 
suprafeţe pentru pârtii de schi; 

 estimarea radiaţiei solare incidente, ca parte a unui studiu pentru determinarea 
biodiversităţii în diferite situri; 

 aflarea tuturor pantele expuse către sud pentru a identifica locurile unde zăpada este cel 
mai probabil să se topească prima, ca parte a unui studiu pentru identificarea zonelor expuse 
la inundaţii. 

În ArcGIS, funcţia pentru determinarea valorilor de expoziţie se aplică în mod analog cu cea 
pentru determinarea pantei, tot pe aceeaşi vecinătate de 3x3 pixeli, iar formula, care se aplică 
pentru fiecare pixel în parte este: 

 
 

Fig. 4.3.7. Selectarea celulelor MDT-ului  care 
aparţin arealului de vecinătate pentru 3 celule 

diferite din noul grid 
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 expoziţie nordică: 315-45° 
 expoziţie estică: 45-135° 
 expoziţie sudică: 135-225° 
 expoziţie vestică: 225-315° 

Alături de geodeclivitate, expoziţia versanţilor are rolul determinant în favorizarea regimului 
caloric sau a cantităţii de umezeală păstrate, cu rol în configurarea caracteristicilor covorului 
vegetal, în pretabilitatea la diferite moduri de utilizare a terenului şi indirect asupra proceselor 
geomorfologice actuale. Pe ansamblu, bilanţul radiativ- caloric şi al umezelii individualizează 
două orientări majore  - cea nordică şi estică, caracterizată printr-un grad mai mic de isolaţie şi 
cea sudică şi vestică, mai însorită  
A fost realizat gridul expoziţiei versanţilor pentru întreg teritoriul României (fig. 4.3.9), fiind 
ulterior clasificata in categoriile sus mentionate. La cele 4 categorii s-a adăugat şi clasa 
“orizontal sau cvasiorizontal”. Acestea au fost exprimate în procent din suprafaâa totală a 
bazinului (vezi Anexa 1), făcând obiectul unei baze de date ai parametrilor agro-ecologici. 

4.3.2.4. Densitatea fragmentării reliefului 
Diferenţele petrografice impun variaţii importante ale densităţii fragmentării şi determină 
mecanisme diferite de modelare a reliefului. Densitatea fragmentării reliefului reprezintă un alt 
indicator morfometric de bază, cel al lungimii reţelei erozionale raportată la unitatea de 
suprafaţă. Gridul densităţii fragmentării s-a realizat prin raportarea lungimii hidrografice extrasă 
de pe hărţile topo la scara 1:50.000 la unitatea de 1 km2 (fig. 4.3.10). 

4.3.2.5. Curbura versanţilor 
Curbura reprezintă o măsură a concavităţii şi convexităţii terenului (culmi şi depresiuni, în 
limbaj GIS). Se poate vorbi de două tipuri de curbură: cea în plan (măsurată pe direcţia curbelor 
de nivel) şi cea în profil (măsurată în lungul aliniamentelor de scurgere, perpendicular pe curbele 
de nivel). Rezultatele sunt codate potitiv (profile convexe) şi negativ (profile concave). Există 
programe precum GeoMedia, Ilwiss sau macrouri ArcView care permit extragerea automată a 
curburii din DEM. 
Acest indicator este important în modelarea scurgerii, dar poate fi foarte util şi în delimitarea 
automată a unităţilor geomorfologice (versant, interfluviu, vale, depresiune), în diferenţierea 
acestora (ascuţit, rotunjit, chei, poduri interfluviale, etc.) sau în diferite studii de eroziune. 
Reprezintă de fapt panta pantei sau derivata secundară a suprafeţei. În funcţie de direcţia în care 
se calculează aceasta, se disting curbura în profil, curbura în plan şi curbura totală (Fig. 4.3.11). 
În ArcGIS, aceşti parametrii se calculează pentru o suprafaţă generată prin aplicarea unei funcţii 
polinomiale de ordinul 4 pe o vecinătate de 3x3 pixeli. Rezultatul, este exprimat în radiani / 
metru. 
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Fig. 4.3.11. Tipuri de curbură 

Curbura în plan. Geometric, curbura în plan pentru un punct X de pe suprafaţa topografică este 
reprezentat de curbura secţiunii tangente la curba de nivel ce trece prin punctul X. Calculul 
acestui indicator de pe modelele numerice altimetrice de teren se face utilizând formula: 

 
Valorile obţinute, măsurate în radiani, pot varia între –1.6 şi 1.6. Dacă acest parametru este 
exprimat în grade, valorile sunt mai mari. 
Valorile negative indică zonele unde scurgerea apei pe suprafaţa topografică are caracter 
convergent, iar cele negative, areale cu scurgere divergentă. Intensitatea caracterului 
convergent/divergent al scurgerii este cu atât mai mare cu cât valoarea curburii în plan se apropie 
de valorile extreme. Celulele cu valoarea 0 se identifică cu zonele plate. 
Curbura în profil. Acest indicator exprimă gradul de convexitate sau concavitate a versanţilor. 
Curbura în profil pentru un punct X de pe suprafaţa topografică este reprezentată de curbura 
secţiunii tangente la direcţia de scurgere a apei în punctul X. Formula de calcul a acestui 
parametru având ca suport modelul digital al terenului se face după o formulă asemănătoare cu 
cea a curburii în plan: 

 
valorile obţinute fiind de asemenea măsurate în radiani. 
Valorile negative exprimă intensitatea concavităţii iar cele pozitive intensitatea convexităţii 
celulelor.  Curbura în profil influenţează viteza de scurgere a apei pe suprafaţa topografică, 
acesta fiind accelerată în zonele convexe (valori pozitive) şi decelerată în cele concave 
Curbura totală. Dacă celelalte două tipuri de curburi reprezintă curburile unor linii, curbura 
totală este curbura suprafeţei în. Valorile negative corespund suprafeţelor concave, cele pozitive 
suprafeţelor convexe, iar valoarea 0 caracterizează suprafeţele plane. Curbura totală este un 
indicator al morfologiei.  
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4.3.2.6. Indicele formelor de relief 
Odată scoşi în evidenţă parametrii suprafeţei topografice (pantă, expoziţie, iluminare, curbură 
etc.) se poate trece la extragerea automată a unor forme de relief. În aceste condiţii, se porneşte 
de la o simplă succesiune culme-versant-suprafaţă orizontală-depresiune. 

 
Criteriul principalelor forme de relief este criteriul cel mai relevant în încadrarea cu mare 
precizie a unităţilor de relief. Extragerea automată a unor forme de relief pe baza Modelului 
Digital al Terenului este un proces din ce în ce mai complicat pe măsură ce aceste forme devin 
mai detaliate, prin creşterea pasului de discretizare a criteriilor care definesc tipurile şi formele 
de relief. 
Spre exemplu, pentru întreg continentul australian, Speight (1990) a propus în vederea descrierii 
trăsăturilor reliefului, o procedură ce avea în vedere definirea unor tipuri de forme de relief şi a 
unor elemente ale formelor de relief, stabilind un diametru de minim 300 m pentru un tip de 
relief şi unul de 20 m pentru elemente ale formelor de relief. Această împărţire, cu siguranţă 
minimală, stabilea cca. 40 tipuri de relief (lunci, câmpii, dealuri etc.) şi mai mult de 70 de tipuri 
de elemente ale reliefului (culme, baza versantului etc.). Formele de relief sunt descrise de 
înfăţişarea lor şi de prezenţa şi activitatea reţelei hidrografice, în timp ce elementele formelor de 
relief sunt descrise de 5 principale atribute: pantă, poziţia în topografia locului, dimensiune, 
agentul si procesul de modelare. 
Una din metodele care furnizează rezultate satisfăcătoare în procesul de extragere a formelor 
simple de relief, şi care pot fi ulterior utilizate în multe analize GIS, este TPI (Topographic 
Position Index). Aceasta a fost implementată într-o aplicaţie ArcView 
(http://www.jennessent.com/arcview/tpi.htm), având avantajul că definirea criteriilor de 
clasificare poate fi modificată de utilizator. 
Indicele Poziţiei Topografice (TPI) a unei celule din MDT reprezintă diferenţa dintre altitudinea 
celulei respective şi media altitudinilor celulelor vecine (Weiss, 2001), astfel că valori pozitive 
înseamnă că celula este mai înaltă decât spaţiul vecin şi invers (fig. 4.3.12). Spaţiul pentru 
definirea vecinătăţii poate fi divers (fig. 4.3.13). 
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Fig. 4.3.12.  Definirea Indicelui Poziţiei Topografice 

 

             
Fig. 4.3.13.  Diferite forme de definire a vecinătăţii pentru calculul statistic (după Jenness, 2006) 

 
Acest indice, împreună cu panta, permite clasificarea Modelului Digital al Terenului în tipuri de 
relief, reuşindu-se diferenţierea formelor în maxim 6 clase (Dickson, Beier, 2006): culme; 
versant superior; versant mijlociu; versant inferior; suprafaţă plană; vale. Un exemplu pentru 
unitatea Subcarpaţilor de la Curbură este prezentat în fig. 4.3.14, TPI este foarte dependent faţă 
de  scară (mărimea arealului definit ca vecinănate).  
Acest indice se află într-o strânsă dependenţă cu scara alesă, astfel încât s-au ales doi algoritmi 
de calcul al său, extinzând diametrul vecinătăţii celulei: Small Neighborhood – SN (suprafaţa 
arealului definit ca vecinătate este mai mic) şi Large Neighborhood – LN (suprafaţa arealului 
mai mare), rezultatul fiind o creştere a acurateţii încadrării respectivelor areale.  
Aplicând această metodologie, au putut fi extrase în mod automat 10 categorii de forme de relief 
(tabelul 4.3.4), exemplificate pentru două areale în fig. 4.3.15. 
În vederea trasării limitelor, dar mai ales a detalierii acesteia, a fost considerată extrem de utilă 
această clasificare. Formele de relief au fost generate în funcţie de pantă şi poziţia relativă 
(altitudinea fiecărei celule a MDT-ului în raport cu altitudinea celulelor vecine). Aria de analiză 
(de vecinătate) a fost considerată un cerc cu raza de 300 m pentru criteriul SN si 1500 m pentru 
LN. 
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Fig. 4.3.14. Principalele forme de relief generate pe baza MDT-ului 

Tabelul 4.3.4.  
Forme de relief extrase pe baza TPI 

Criteriul de definire a clasei 
Clasa Forma de relief 

SN LN Panta 
1 văi puternic adâncite TPI ≤ -1 TPI ≤ -1  
2 văi puţin adâncite TPI ≤ -1 -1 < TPI < 1  

3 bazinet de origine (aria de formare a scurgerii) sau 
depresiuni izolate TPI ≤ -1 TPI ≥ 1  

4 sectoare de văi cu profil in U -1 < TPI < 1 TPI  ≤ -1  
5 câmpii -1 < TPI < 1 -1 < TPI < 1 < 50 
6 versanţi extinşi, cu pante constante -1 < TPI < 1 -1 < TPI < 1 > 50 

7 sector superior de versant cu pante moderate spre 
plane -1 < TPI < 1 TPI ≥ 1  

8 culmi izolate TPI ≥ 1 TPI ≤ -1  
9 măguri (dealuri izolate) TPI ≥ 1 -1 < TPI < 1  
10 culmi montane şi deluroase înalte TPI ≥ 1 TPI ≥ 1  
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Fig. 4.3.15. Indicele formelor de relief 

4.3.3. Parametrii climatici  
Analiza potenţialului climatic al unei regiuni pe baza MDT-ului are loc în contextul estimării 
radiaţiei solare incidente şi a distribuţiei temperaturii pe suprafaţa terestră, neregulată. Panta şi 
expoziţia versanţilor sunt cei doi parametri morfometrici primari care influenzează radiaţia 
solară, iar altitudinea şi latitudinea determină distribuţia temperaturii. Rolul atmosferei de filtru 
al fluxului radiativ solar poate fi ajustat printr-o serie de mărimi fizice, precum constanta solară, 
transmitanţa concentrată, presiunea atmosferică, umiditatea aerului, conţinutul de pulberi în 
suspensie. Iar azimutul şi declinaţia solară, momentul anului determină variaţii ale radiaţiei 
solare.  
Radiaţia solară afectează variaţia unor procese biofizice, precum încălzirea aerului şi a solului, 
evapotranspiraţia şi producţia primară, care la rândul lor afectează distribuţia florei şi faunei. 

4.3.3.1. Indici ai distributiei radiatiei solare 
Aceste modele sunt in general de doua tipuri: punctuale si areale. Primele calculeaza insolatia pe 
baza geometriei suprafetei, orientarii si a vizibilitatii boltei ceresti. Acestea pot oferi o acuratete 
foarte buna pentru locatia respectiva, dar nu pot fi generalizate pentru alte locatii, deoarece 
efectul topografiei este apreciat pe baza unor relatii empirice sau a observatiilor vizuale. 
Modelele areale estimeaza insolatia intr-un anumit areal pe baza orientarii suprafetei si a 
efectului umbririi (fig. 4.3.16), ambii parametrii fiind obtinuti dintr-un Model Digital al terenului 
(DTM). De exemplu modelul SolarFlux, dezvoltat sub ARC/INFO, simuleaza influenta tiparelor 
factorului de umbrire asupra radiatiei directe prin utilizarea functiei ARC INFO Hillshade la 
intervalele distincte de timp. 
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Fig. 4.3.16. Gradul de umbrire determinat in ArcView 

Un model realizat in mediu GIS poate utiliza calitatile ambelor tipuri de modele, atat a celor 
punctuale cat si a celor areale, generand o „privire” orientata ascendent pentru a determina limita 
de vizibilitate emisferica in fiecare locatie a DEM-ului. Limita de vizibilitate emisferica este 
utilizata pentru a calcula radiatia pentru fiecare locatie, pe baza acestora putand fi generata o 
harta cat mai corecta a radiatiei. 
În astfel de programe, evaluarea se face folosind latitudinea si altitudinea locatiei, orientarea 
suprafetei, umbrirea generata de topografia zonei inconjuratoare, schimbarile zilnice si sezoniere 
a unghiului solar si atenuarea atmosferica. 
Solar Analyst calculeaza radiatia directa, difuza si globala, durata radiatiei directe, harta solara, 
harta boltei ceresti si limita de vizibilitate pe baza unor intrari simple: DEM-ul, transmisivitatea 
atmosferica, si raportul de difuzie, ultimii parametri fiind calculati pe baza informatiei de la statii 
meteorologice aproppiate sau prin folosirea unor valori caracteristice.  
Radiatia solara (prin componentele acesteia: directa, difuza si reflectata) este modificata de catre 
topografia terenului sau de alte suprafete interceptate. 
In general, radiatia directa este componenta cu cea mai mare pondere in radiatia totala, urmata de 
cea difuza. Radiatia reflectata intr-un anumit punct, provenita de la componentele topografiei 
zonei inconjuratoare, constitue doar o mica proportie din radiatia incidenta totala. In multe 
aplicatii aceasta poate fi neglijata. 
Modelul a fost descris în detaliu în etapele anterioare. Pe baza unor parametri configurati pot fi 
calculate componentele radiatiei solare (directa, difuza si globala). Aceste calcule se pot face fie 
pentru o locatie punctuala, fie pentru intreg arealul, rezultatul fiind de tip grid (fig. 4.3.17). 
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1.3.2. Indicatori ai regimul de radiaţie şi temperatură 
 
Analiza corelaţiei mediilor multianuale ale temperaturii medii multianuale cu altitudinea T = 
f(H) scoate în evidenţă în primul rând abaterea unor staţii dar sugerează şi existenţa unor areale 
diferite. În fig. 4.3.18. sunt exemplificate relaţiile valabile în arealul Subcarpaţilor de la Curbură 
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Fig. 4.3.18. Corelaţia temperaturii medii multianuale cu altitudinea 

Pe baza acestor 3 funcţii a putut fi generat un grid al temperaturilor medii multianuale (fig. 
4.3.19). Rezultatul fiind de tip grid, este extrem de util în diferite calcule care presupun existenţa 
acestei valori în fiecare punct al grilei. Sintaxa utilizată a fost: 

([Reg_123] = 1.AsGrid * (-0.0053.AsGrid * [Dtm_ext3] + 10.634.AsGrid)) +  
([Reg_123] = 2.AsGrid * (-0.0049.AsGrid * [Dtm_ext3] +11.230.AsGrid)) +   
([Reg_123] = 3.AsGrid * (- 0.0053.AsGrid * [Dtm_ext3] +9.934.AsGrid)) 

unde Reg_123 reprezintă gridul zonelor aferente corelaţiilor şi care are  
valoarea 1 pentru zona T1,  

2 pentru zona T2  
3 pentru zona T3 
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Pe baza acestei hărţi pot fi determinate valorile statistice pentru fiecare subunitate de relief. 
Mediile multianuale reduc foarte mult evidenţierea spaţială a diferenţelor termice, acestea fiind 
puse mult mai bine în evidenţă prin analiza mediilor lunare multianuale, chiar dacă coeficientul 
de corelaţie cu altitudinea este mai slab. Realizarea gridului temperaturilor medii lunare permite 
o serie de analize spaţiale (fig. 4.3.20) 

 

 
Fig. 4.3.19. Rasterul temperaturilor medii multianuale 
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Fig. 4.3.20. Temperatura medie multianuală a lunii ianuarie generată în ArcView 

Faţă de valorile medii multianuale, sunt posibile abateri care fac parte din variabilitatea 
neperiodică a climei. Acestea sunt puse cel mai bine în evidenţă prin deviaţia standard (eng. 
Standard deviation) numită şi abaterea medie pătratică. Acest indice reprezintă media aritmetică 
a diferenţelor dintre fiecare valoare a unui şir de date şi valoarea medie a acelui şir. Deoarece 
aceste diferenţe pot fi pozitive sau negative, suma lor şi implicit şi media putând fi 0 sau aproape 
de 0, abaterea se calculează prin ridicarea la pătrat a acestor diferenţe, după formula: 
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xx
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σ  

unde xi = valorile şirului; x = media şirului; n = numărul de valori ale şirului 
Suma pătratelor abaterilor se împarte la n -1, dacă n > 30 şi la n, dacă n < 1. Abaterea medie 
pătratică pune în evidenţă gradul de împrăştiere a valorilor faţă de media şirului, sau dimpotrivă, 
gradul de omogenitate atunci când acesta are valori mai mici. 
Spre exemplu în Subcarpaţii de la Curbură, în cazul temperaturilor acesta arată o variaţie mai 
mică a mediilor anuale, sub 1o C, o împrăştiere mai mare faţă de medie înregistând-o staţia 
Adjud, situată în Culoarul Siretului, supusă atât advecţiilor de aer rece, nordic, cât şi de aer cald, 
dinspre sud. Mediile lunare, în schimb, prezintă abateri foarte mari mai ales iarna, în special în 
ianuarie şi februarie, acestea putând ajunge până la 3o C. Cele mai stabile valori sunt 
caracteristice lunilor de vară, în special iunie şi iulie (tabelul 4.3.5). 
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Tabelul 4.3.5.  
Abaterea medie pătratică a temperaturilor medii (°C) 

Luna Sezonul 
Staţia 

I II III IV V VI VII VII
I IX X XI XII

An 
I P V T 

Fundata 2,2 2,8 2,3 2,0 1,7 1,3 1,3 1,6 1,7 1,6 2,3 1,8 0,6 1,1 1,2 0,9 1,1
Câmpulung Muscel 2,1 2,5 2,1 1,7 1,5 1,2 1,1 1,3 1,4 1,3 1,9 1,6 0,6 1,1 1,1 0,9 0,8
Târgovişte 2,2 2,7 2,2 1,7 1,6 1,2 1,2 1,5 1,3 1,3 2,0 1,7 0,6 1,2 1,1 0,9 0,9
Vf. Omu 2,1 2,6 2,2 1,8 1,6 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7 2,2 1,5 0,5 1,1 1,1 0,9 1,1
Sinaia 1500 2,3 2,7 2,3 1,9 1,8 1,3 1,3 1,6 1,8 1,6 2,3 1,7 0,6 1,1 1,2 1,0 1,1
Câmpina 2,2 2,6 2,2 1,6 1,5 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 2,0 1,7 0,6 1,2 1,1 0,9 0,9
Ploieşti 2,4 2,8 2,2 1,6 1,7 1,3 1,2 1,5 1,3 1,3 2,1 2,0 0,7 1,3 1,1 1,0 0,9
Urziceni 2,5 2,8 2,4 1,7 1,6 1,2 1,3 1,6 1,3 1,4 2,3 2,0 0,7 1,3 1,2 1,0 1,0
Întorsura Buzăului 2,7 3,0 2,1 1,8 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 2,2 2,3 0,6 1,3 1,1 0,8 0,9
Pătârlagele 2,4 2,7 2,2 1,7 1,5 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 2,0 1,8 0,7 1,3 1,2 0,9 0,8
Buzău 2,4 2,7 2,4 1,7 1,6 1,3 1,3 1,5 1,4 1,3 2,2 2,0 0,7 1,3 1,2 1,0 0,9
Griviţa 2,6 2,7 2,4 1,8 1,6 1,1 1,3 1,5 1,3 1,4 2,4 2,1 0,7 1,4 1,2 0,9 1,0
Lăcăuţi 2,2 2,7 2,2 2,0 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,7 2,4 1,8 0,6 1,1 1,2 0,9 1,1
Râmnicu Sărat 2,4 2,9 2,5 1,8 1,6 1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 2,3 2,1 0,7 1,4 1,3 0,9 1,0
Tulnici 2,7 3,1 2,5 1,9 1,6 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 2,3 2,1 0,7 1,6 1,3 0,9 0,9
Focşani 2,6 2,9 2,5 1,7 1,5 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 2,3 2,1 0,7 1,5 1,2 0,9 0,9
Târgu Ocna 2,8 3,0 2,5 1,8 1,6 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 2,2 2,1 0,7 1,6 1,2 0,9 0,9
Adjud 2,8 3,0 2,5 1,8 1,6 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 2,4 2,2 0,9 1,6 1,4 1,0 1,0
 

4.3.3.3. Indicele de ariditate "EMM. DE MARTONNE" 
Valoarea care exprima relaţia dintre climă, vegetaţie şi apele unui teritoriu; indicele de ariditate 
"Emm. de Martonne" este exprimat prin formula:  

10T
PIa +

=  

unde P reprezintă precipitaţiile multianuale iar T, temperatura medie multianuală. 
Având deja realizat gridul celor doi parametrii, precipitaţiile şi temperaturile medii multianuale, 
acest indice se obţine uşor în mediu GIS (fig. 4.3.21). 
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Fig. 4.3.21. Harta indicelui de ariditate "Emm. de Martonne" în arealul Subcarpaţilor de la 

Curbură 

Pe ansamblul Subcarpaţilor de la Curbură, acest indice scade treptat de la vest spre est, cea mai 
mică valoare fiind de 22. Astfel Subcarpaţii Prahovei se caracterizeză printr-o valoare medie de 
35,4, valorile extreme fiind de 25 şi 46. Limitele intervalului indicelui de ariditate în care se 
încadrează Subcarpaţii Buzăului se reduc (23 – 45), valorile minime fiind caracteristice mai ales 
văii Buzăului şi Depresiunii Nişcov. Acestea conduc la o medie pe această subunitate de 33,3. 
Subcarpaţii Vrancei prezintă un sector central, cu direcţie  nord – sud, caracterizat de valori mai 
mici, până la 22,6, în timp ce sectoarele estice şi vestice prezintă valori mai mari, media 
subunităţii fiind de 32,8. 
În literatura de specialitate, acest indice este interpretat astfel: 

 Indicele de ariditate cu valori între 10 şi 20 este caracteristic regiunilor semiaride, cu 
vegetaţie adaptată la uscaciune şi reţea hidrografică autohtonă având scurgere 
temporară;  

 Indicele de ariditate cu valori de 20 - 30 este caracteristic regiunilor semiumede sau 
temperate, cu vegetaţie de stepă şi silvostepă, cu reţea hidrografică alohtonă 
caracterizată de scurgere permanentă, dar şi cu unii afluenţi locali cu scurgere 
temporară 

 Indicele de ariditate cu valori de peste 30 este caracteristic regiunilor umede, de 
pădure, cu reţea hidrografică alohtonă si autohtonă, cu scurgere permanentă. 

4.3.4. Indici pluviometrici 
In vederea caracterizării pluviometrice, pot fi utilizaţi o serie de indici, cei mai importanţi fiind: 

1. Indicele simplu al intensităţii pluviale 
2. Suma celor mai mari cinci cantităţi de precipitaţii 
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3. Numărul maxim de zile consecutive fără precipitaţii 
4. Perioada de revenire a cantităţilor lunare de precipitaţii 
5. Indicele standardizat de precipitaţii 
6. Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24, 48 şi 72 de ore 

Definirea şi metodologia de calcul a a acestor indici se bazează pe fundamentările realizate în 
cadrul programelor europene EMULATE1 (European and North Atlantic daily to MULTidecadal 
climATE variability) şi ECA&D2 (European Climate Assessment & Dataset). Indicii au fost 
calculaţi la nivel sezonier şi anual, pe date din perioada 1961-2005. Definiţiile lor se regăsesc 
mai jos, iar valorile sunt sintetizate în tabelele 1-6 din Anexa 2. 
Indicele simplu al intensităţii pluviale (mm/zi) reprezintă raportul dintre cantitatea de precipitaţii 
căzută într-un interval dat (anotimp, an) şi numărul de zile cu precipitaţii mai mari sau egale cu 1 
mm din acelaşi interval (Anexa 2 / Tabel 1). 
Suma celor mai mari cinci cantităţi de precipitaţii (mm) se obţine prin însumarea celor mai mari 
cinci cantităţi dintr-un interval dat (Anexa 2 / Tabel 2). 
Numărul maxim de zile consecutive fără precipitaţii (zile) s-a calculat atât la nivel de anotimp, 
cât şi ca valoare anuală (Anexa 2 / Tabel 3). 
Perioadele de revenire a cantităţilor lunare de precipitaţii (ani) de interes pentru acest studiu au 
fost cele de 1, 10 şi 100 de ani. Cantităţile corespunzătoare acestor perioade de revenire au fost 
calculate folosind distribuţia Gumbel (Anexa 2 / Tabel 4). 
Indicele standardizat de precipitaţii (ISP) s-a calculat atât la nivel de anotimp, cât şi ca valoare 
anuală (Anexa 2 / Tabel 5). 
Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24, 48 şi 72 de ore (mm) s-a calculat pentru fiecare 
anotimp şi pentru întregul an (Anexa 2 / Tabel 6). 
ISP-ul a fost conceput cu scopul general de a defini şi monitoriza dezvoltarea secetelor, fiind 
dezvoltat de cercetătorii americani McKee, Doesken şi Kleist (Colorado State University) la 
începutul anilor 1990. Acest indicator urmăreşte cuantificarea deficitului şi excesului de 
precipitaţii în diferite intervale de timp, iniţial pentru 3, 6, 12, 24 şi 48 de luni, extins apoi şi la 
intervale mai scurte (lună, săptămână). Una din limitările principale este dată de faptul că deşi 
încearcă să caracterizeze un fenomen complex (seceta), indicele ia în considerare doar 
precipitaţiile atmosferice. De asemenea, în interpretarea acestuia, trebuie ţinut cont de faptul că 
raportarea se face la cele mai reduse medii de precipitaţii din ţară. 
Există mai multe procedee de a obţine valorile ISP-ului. Conceptual, se urmăreşte compararea 
cantităţii de precipitaţii de la o anumită staţie meteorologică sau regiune pentru un interval de 
timp specific cu media precipitaţiilor acumulate în acelaşi interval de timp, de-a lungul întregii 
perioade de observaţii. Unul din procedeele de obţinere a ISP este detaliat de Colorado State 
University (http://ccc.atmosf.colostate.edu/spi.pdf). Acesta se bazează pe compararea unei 
funcţii de probabilitate a distribuţiei Gamma cu distribuţia frecvenţelor cantităţilor de 
precipitaţii. Acordarea de calificative pluviometrice perioadelor pentru care se efectuează analiza 
pe baza ISP se face după o scară care poate avea diferite grade de detaliere (tabelul 4.3.6).  

Tabelul 4.3.6.  
Calificative pluviometrice acordate lunilor sau altor perioade de analiză în funcţie de 

valoarea Indicelui Standardizat de Precipitaţii 

Valoarea ISP ≤-2,00 
-1,99 -  
-1,50 

-1,49 -  
-1,00 

-0,99 -  
+0,99 

1,00 –  
1,49 

1,50 –  
1,99 

≥2,00 

Calificativ Extrem de 
secetos 

Foarte 
secetos Secetos Normal Umed Foarte 

umed 
Extrem de 

umed 

                                                 
1 <http://www.giub.unibe.ch/~juerg/EMULATE-description.pdf> 
2 <http://eca.knmi.nl/> 
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ISP-ul a fost calculat la nivel sezonier şi anual de către ANM (Administraţia Naţională de 
Meteorologie), pe baza programului şi documentaţiei puse la dispoziţie de National Drought 
Mitigation Center (NMDC)3. Rezultatele folosite în această lucrare fac parte dintr-un contract de 
cercetare comun INHGA – ANM. Valorile obţinute au fost clasificate conform metodologiei 
descrisă de Hayes (2006)4 (tabelul 4.3.8). Analiza secetei şi a excesului de precipitaţii a fost 
efectuată pe baza frecvenţei sezoniere şi anuale a acestor fenomene. 
Seceta şi excesul de precipitaţii sunt fenomene cu mare variabilitate spaţială, ele putând surveni 
în orice regiune. Se remarcă frecvenţa mare a anilor normali, precum şi a precipitaţiilor sezoniere 
clasificate astfel. Se remarcă frecvenţa mai mare a sezoanelor de toamnă secetoase începând de 
la Buzău spre nord, atât în Subcarpaţii externi cât şi în cei interni. Frecvenţe mai mari sunt 
caracteristice şi Văii Prahovei. În sectorul situat la nord de Buzău şi sezoanele de vară tind a 
avea frecvenţe ceva mai mari pentru suma celor 3 calificative ce indică un climat mai arid. 

Tabelul 4.3.7.   
Frecvenţa (%) anilor cu deficit şi excedent de precipitaţii 

An Primavara Vara Toamna Iarna Staţia 
meteorologică S M P S M P S M P S M P S M P 

Fundata 15,5 64,5 20,0 15,5 64,5 20,0 20,0 64,4 15,6 15,6 68,9 15,5 15,9 68,2 15,9
Câmpulung Muscel 13,4 73,3 13,3 13,4 73,3 13,3 15,5 75,7 8,8 17,8 66,7 15,5 13,6 72,8 13,6
Târgovişte 13,3 75,6 11,1 13,3 75,6 11,1 17,7 69,0 13,3 17,7 66,8 15,5 20,5 65,9 13,6
Predeal 13,3 68,9 17,8 13,3 68,9 17,8 17,8 66,7 15,5 20,0 57,8 22,2 20,5 61,4 18,1
Vf. Omu 15,5 71,2 13,3 15,5 71,2 13,3 11,1 68,9 20,0 15,6 73,3 11,1 18,2 63,6 18,2
Sinaia 1500 20,0 64,5 15,5 20,0 64,5 15,5 17,8 64,4 17,8 22,2 62,3 15,5 15,9 77,3 6,8
Câmpina 13,4 75,6 11,0 13,4 75,6 11,0 15,5 66,8 17,7 17,7 69,0 13,3 9,1 75,0 15,9
Ploieşti 15,5 71,1 13,4 15,5 71,1 13,4 20,0 62,3 17,7 17,7 66,8 15,5 18,1 68,3 13,6
Întorsura Buzăului 13,3 71,2 15,5 13,3 71,2 15,5 22,2 57,8 20,0 13,3 66,7 20,0 15,9 70,5 13,6
Pătârlagele 22,2 55,6 22,2 22,2 55,6 22,2 15,8 63,7 20,5 15,6 71,1 13,3 13,7 68,2 18,1
Buzău 15,5 68,9 15,6 15,5 68,9 15,6 17,7 60,1 22,2 24,5 62,2 13,3 18,2 65,9 15,9
Făurei 12,5 67,5 20,0 12,5 67,5 20,0 12,5 75,0 12,5 20,0 62,5 17,5 12,8 74,4 12,8
Lăcăuţi 13,3 73,4 13,3 13,3 73,4 13,3 17,8 64,5 17,7 15,6 73,4 11,0 13,6 75,1 11,3
Râmnicu Sărat 15,5 60,1 24,4 15,5 60,1 24,4 24,4 60,1 15,5 22,2 62,3 15,5 13,6 70,6 15,8
Tulnici 9,6 78,6 11,8 9,6 78,6 11,8 19,1 61,9 19,0 21,4 59,5 19,1 19,0 64,3 16,7
Târgu Ocna 13,3 69,0 17,7 13,3 69,0 17,7 20,0 64,5 15,5 17,8 71,2 11,0 18,1 66,0 15,9
Adjud 13,6 68,2 18,2 13,6 68,2 18,2 15,5 69,0 15,5 24,4 62,3 13,3 15,9 70,5 13,6
Tecuci 15,5 60,0 24,5 15,5 60,0 24,5 22,2 57,8 20,0 24,5 62,2 13,3 9,1 75,1 15,8

S = suma frecvenţelor (%) pentru calificativele “Extrem de secetos”, “Foarte secetos” şi “Secetos” 
M = frecvenţa (%) calificativului “Normal” 
P = suma frecvenţelor (%) pentru calificativele “Extrem de umed”, “Foarte umed” şi “Umed” 

Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că ponderea cumulată a manifestărilor extreme ale 
deficitului (extrem de secetos, foarte secetos) sau excedentului (foarte umed, extrem de umed) 
este în general sub 10% din total (tabelul 4.3.8). Astfel determinat, sezoanele de toamnă au 
ponderi mai mari pentru calificativul ce indică deficit la Râmnicul Sărat (11,1%) şi mai mici în 
Subcarpaţii Prahovei. 

                                                 
3 <http://drought.unl.edu/monitor/spi/program/spi_program.htm> 
4 < http://drought.unl.edu/whatis/indices.htm#spi> 
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Tabelul 4.3.8. 
 Ponderea cumulată a manifestărilor extreme ale deficitului şi excedentului 

An Primavara Vara Toamna Iarna 
Staţia meteorologică 

SE PE SE PE SE PE SE PE SE PE 
Fundata 6,6 4,4 6,6 4,4 4,4 8,9 8,9 4,4 4,5 6,8 
Câmpulung Muscel 6,7 6,6 6,7 6,6 6,6 4,4 6,7 6,6 11,3 4,5 
Târgovişte 8,9 6,7 8,9 6,7 6,6 6,6 4,4 4,4 9,1 2,2 
Predeal 6,6 11,1 6,6 11,1 6,7 4,4 6,7 4,4 4,6 9,0 
Vf. Omu 4,4 8,9 4,4 8,9 4,4 4,4 8,9 4,4 6,8 6,8 
Sinaia 1500 8,9 2,2 8,9 2,2 8,9 11,1 4,4 6,6 11,4 6,8 
Câmpina 13,4 2,1 13,4 2,1 4,4 13,3 4,4 6,6 6,8 2,3 
Ploieşti 8,8 6,7 8,8 6,7 4,4 6,6 4,4 6,6 4,5 6,8 
Întorsura Buzăului 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 2,2 6,6 4,4 6,8 9,1 
Pătârlagele 6,6 6,6 6,6 6,6 9,0 4,5 8,9 4,4 4,6 6,7 
Buzău 4,4 6,7 4,4 6,7 4,4 11,1 8,9 8,9 6,8 4,5 
Făurei 5,0 2,5 5,0 2,5 7,5 5,0 10,0 5,0 5,1 7,7 
Lăcăuţi 8,9 4,4 8,9 4,4 4,4 6,6 8,9 6,6 9,1 6,8 
Râmnicu Sărat 8,8 2,2 8,8 2,2 2,2 11,1 11,1 4,4 6,8 9,0 
Tulnici 7,2 9,4 7,2 9,4 4,8 9,5 9,5 4,8 9,5 4,8 
Târgu Ocna 8,9 8,8 8,9 8,8 2,2 6,6 6,6 6,6 11,3 2,3 
Adjud 6,8 9,1 6,8 9,1 4,4 6,6 6,6 6,6 6,8 4,5 
Tecuci 8,8 6,7 8,8 6,7 8,9 4,4 8,9 2,2 6,8 9,0 

SE = suma frecvenţelor (%) pentru calificativele “Extrem de secetos” şi “Foarte secetos” 
PE = suma frecvenţelor (%) pentru calificativele “Extrem de umed” şi “Foarte umed” 

Media intervalelor maxime de zile consecutive fără precipitaţii, calculate pentru valorile anuale 
sau sezoniere, aduce un plus de informaţie asupra potenţialului de producere a secetelor sau a 
secării râurilor (tabelul 4.3.9). 

Tabelul 4.3.9.   
Media intervalelor maxime de zile consecutive fără precipitaţii 

Staţia meteorologică Primavara Vara Toamna Iarna Anual 
Fundata 12,7 9,4 18,3 15,0 13,9 
Câmpulung Muscel 15,8 10,8 20,5 20,5 16,9 
Târgovişte 18,1 13,5 23,1 22,2 19,2 
Predeal 12,9 9,9 17,2 14,8 13,7 
Vf. Omu 10,8 8,5 16,7 13,8 12,5 
Sinaia 1500 20,8 20,3 24,7 20,5 21,6 
Câmpina 16,5 12,1 21,2 21,3 17,8 
Ploieşti 18,0 13,1 22,6 21,6 18,8 
Întorsura Buzăului 16,0 11,3 19,5 18,3 16,3 
Pătârlagele 18,4 13,3 22,9 24,3 19,7 
Buzău 18,8 16,4 24,8 24,6 21,2 
Lăcăuţi 13,4 10,1 19,5 14,4 14,4 
Râmnicu Sărat 18,8 16,6 23,6 25,1 21,0 
Târgu Ocna 17,7 12,3 23,0 24,3 19,3 
Tecuci 21,0 16,3 24,3 25,3 21,7 

Anual, se remarcă prin depăşirea unui număr maxim de 20 zile consecutive fără precipitaţii atât 
versantul estic al Bucegilor, bine adăpostit faţă de influenţele oceanice dar şi faţă de masele de 
aer tropicale, cât şi câmpia situată la contactul cu Subcarpaţii de la Curbură (inclusiv Subcarpaţii 
externi), începând de la Buzău spre Culoarul Siretului.  
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Toamna, numărul mediu de zile fără precipitaţii depăşeşte 22 zile în aproape tot spaţiul 
subcarpatic, ajungând la peste 23 şi chiar peste 24 zile la exteriorul acestuia. În sezonul de iarnă 
se remarcă intervalul mai mare caracteristic Subcarpaţilor Buzăului ca efect al foehnului şi al 
temperaturilor mai ridicate pentru aceeaşi altitudine (24,3 zile la Pătârlagele). 
Analizând la câteva staţii intervalele maxime de zile consecutive fără precipitaţii în perioada 
1961 - 2005, se remarcă: 

  La Târgovişte intervalul maxim a fost de 46 zile şi s-a înregistrat în octombrie – 
noiembrie 1969. S-au mai depăşit 30 zile în octombrie – noiembrie 1977, aceeaşi perioadă 
a anului 1978, ianuarie - februarie 1989 (37 zile), martie – aprilie 1990, septembrie - 
octombrie 2000 şi ianuarie - februarie 2002 (36 zile). 

 La Câmpina intervalul maxim a fost mai mic (37 zile) şi s-a înregistrat în ianuarie - 
februarie 1989. În martie – aprilie 1990 perioada fără precipitaţii a însemnat 35 zile iar în 
septembrie - octombrie 2000, 33 zile. De asemenea intervalul de iarnă ianuarie - februarie 
2002 a inclus un număr de 37 zile fără precipitaţii. 

 La Pătârlagele intervalul maxim este comparativ cu cel de la Târgovişte (44 zile), 
dar aici a fost înregistrat în octombrie – noiembrie 1977. Şi în iarna anului 2002 acesta a 
depăşit 40 zile, ajungând la 44 zile. De asemenea, intervalele fără precipitaţii mai mari de 
30 zile sunt mult mai numeroase (tabelul 1.10), ca şi cele între 20 - 29 zile. Peste 30 zile 
consecutive s-au înregistrat şi în sezonul de vară. Începând cu data de 1 august 1996, s-au 
înregistrat 39 zile consecutive fără precipitaţii. 

 Numărul perioadelor cu peste 40 zile fără precipitaţii este maxim în câmpie. 

Tabelul 4.3.10.   
 Numărul intervalelor de zile consecutive fără precipitaţii în perioada 1961 - 2005 

20 – 29 zile 30 – 39 zile > 40 zile 
Staţia meteorologică 

Nri im Nri im Nri im 
Fundata 8 22,5 1 34,0 0 0,0 
Câmpulung Muscel 17 23,6 3 36,0 1 42,0 
Târgovişte 32 23,0 6 33,5 1 46,0 
Predeal 9 22,6 1 33,0 0 0,0 
Vf. Omu 9 23,8 2 34,0 0 0,0 
Sinaia 1500 47 23,4 5 33,2 2 45,5 
Câmpina 23 23,0 6 33,8 0 0,0 
Ploieşti 33 23,2 6 32,2 0 0,0 
Urziceni 46 23,3 7 33,0 3 42,7 
Întorsura Buzăului 14 22,1 2 31,5 0 0,0 
Pătârlagele 35 23,1 10 33,9 2 43,5 
Lăcăuţi 10 23,0 2 33,5 0 0,0 
Râmnicu Sărat 34 22,7 6 33,3 1 50,0 
Târgu Ocna 21 22,5 4 31,5 1 66,0 
Tecuci 41 23,1 7 33,1 0 0,0 

Nri = numărul intervalelor cu un anumit număr de zile consecutive fără precipitaţii 
im  = număr mediu de zile pe interval 

 La staţia Râmnicu Sărat cel mai mare interval fără precipitaţii a fost de 50 zile şi s-a 
produs în octombrie – noiembrie 1969. În aceeaşi perioadă, la Târgu Ocna, în culoarul 
Trotuşului, intervalul în care nu au căzut precipitaţii a atins 66 zile. Acesta a debutat în 
data de 20 septembrie 1969 şi a durat până în 24 noiembrie.  
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4.3.5. Stabilirea metodologiei de a extrage IAE pentru evaluarea impactului  
Pe baza cunoştinţelor de tip expert acumulate în decursul timpului şi a rezultatelor din 
chestionare şi interviuri, în cadrul acestui proiect s-a adaptat un instrument software dezvoltat în 
proiecte anterioare. Astfel, s-au selectat criterii si opţiuni de adaptare din punct de vedere 
agronomic, economic si ecologic pentru a stabili un echilibru durabil între economie şi ecologie. 
4.3.5.1 Descrierea sistemului de evaluare interactivă  

Software-ul 

Pe baza metodologiei prezentate anterior, o parte a software-ul a fost dezvoltata pentru 
calcularea unei valori "risc" asociata cu optiunile definite de utilizator pentru administrarea si 
folosinta terenurilor. Exemple pot fi: terenurile abandonate, schimbarea în structura de recoltare, 
schimbarea de culturi / soiuri, schimbarea datelor de însămânţare. Adaptarea este evaluata ca un 
răspuns la schimbările anticipate de simularea bazata pe scenarii climatice (de exemplu, o 
creştere de variatie a precipitatiilor, schimbarea probabilitatii unor evenimente meteorologice 
extreme, schimbările climatice prezise de modelele de circulaţie generala (GCM), modificări de 
preţ, etc.) Software-ul ar trebui sa faciliteze şi sa structureze procesul de comunicare a riscului ca 
pe un proces interactiv de schimb de informaţii şi de opinii între consorţiu de modelare a 
proiectului IAGINT şi utilizatorii finali şi stakeholderii. 

 
Fig. 4.3.22 . Pagina de selectare a indicatorilor din software-ul proiectului 

Nevoile utilizatorilor finali şi ale stakeholderilor sunt incluse în software-ul, folosind trei nivele: 
1. Selectarea dintr-o lista de parametri ai produsului IAGINT a indicatorii relevanti pentru 

nevoile lor (Figura 4.3.22). Selecţia indicatorilor foloseste cataloage de parametri 
disponibili organizate în funcţie de conceptul DPSIR.  
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Fig. 4.3.23 Alegerea funcţiilor valoare 

2. Definirea funcţiilor-valoare folosind un editor special. Funcţiile-valoare pot fi liniare (de 
tip beneficiu sau cost) sau sunt stabilite de către utilizator cu o procedură de drag & drop 
(Figura 4.3.23). Funcţia-valoare ia valori in intervalul de la 0 la 1 şi este modul în care 
utilizatorul final / stakeholderul evalueaza indicatorul corespondent. 

3. Oferirea de valori diferite pentru indicatori ca o modalitate de ierarhizare (dupa cum s-au 
gandit utilizatorii finali /stakeholderii) a indicatorilor. Valorile sunt date de catre 
utilizator sub forma de numere sau ar putea fi evaluate de către software folosind metoda 
compararii perechilor (descrisa în primul raport anual). 

Valorile reale ale indicatorilor agro-ecologici (IAE) pentru opţiunile definite de utilizator din 
cadrul previziunilor bazate pe scenarii sunt date de rezultatele unor modele de simulare IAGINT 
sau de meta-modele bazate pe analiza datelor istorice. 
Indicele de risc corespunzător fiecarei opţiuni este calculat ca suma ponderata tuturor 
indicatorilor agro-ecologici (IAE) selectati de utilizator: 
 Indicele de risc=  [Functia-valoare (IAE)] x [Pondere]    (Ec. 4.3.1) 

Pentru agregarea indicatorilor într-un indicator de risc "general" sau pentru utilizarea 
indicatorilor intr-un sistem-suport de decizie bazat pe analiza multi-criteriala este necesar un set 
independent de indicatori. 

4.3.5.2. Concluzia asupra valoarii indicatorilor selectati 
Cea mai mare parte a indicatorilor selectati sunt direct legati de randamentul culturilor. Ei sunt 
foarte importanti din perspectiva cercetatorilor ce se concentreaza pe explicarea fenomenelor şi 
pe definirea opţiunilor de reducere a efectelor pantei-deal + variatiei vremii (schimbărilor 
climatice). Probabil, din această perspectivă, analiza de risc nu este foarte importanta, elementul 
cheie pentru cercetator fiind rezultatul produsului software IAGINT. Cercetătorii deriva relaţii 
cantitative (statistice, meta-modele, etc), din domeniile de indicatori simulate in proiect. Din 
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acest punct de vedere oamenii de stiinta nu au nevoie de funcţii-valoare, ponderi, etc. în timp ce 
alti stakeholderi au nevoie de functii-valoare şi de ponderi pentru a-si verifica presupunerile 
"subiective" cu numerele date de modelul de simulare a proiectului.. 
Din perspectiva fermierului (stakeholderilor) indicatorii legati de randamentul culturii şi de 
beneficiu (beneficii ecologice, în conformitate cu noile cerinţe CAP) sunt cei mai valorosi. De 
asemenea, in cele mai multe cazuri, aceste doua tipuri de indicatori sunt direct legate. 
Prin urmare, pentru a evita existenta unui singur indicator pentru a caracteriza riscul (parametri 
bazati pe statistici pentru ramdamentul culturilor) sau pentru a ierarhiza optiunile pe care 
agricultorul le poate avea în scenarii ulterioare avem nevoie de indicatori care caracterizează 
domenii complementare, cum ar fi: mediul înconjurător, agricultură, precum şi economia agrara. 
Valorile indicatorilor incluse în software-ul de analiza a riscului sunt spaţiul şi / sau timpul de 
agregare al rezultatelor modelului. Ele ar putea fi furnizate si prin alte modalitati, cum ar fi 
analiza rezultata din date istorice. 
4.3.6. Optiunile agricultorilor  
Exemplul utilizarii acestei parti din software luand in considerare indicatorii ce caracterizeaza 
domeniile complementare (agricultură, mediu) este dat pentru a ierarhiza riscurile asociate cu 
cultivarea pe terenuri cu diverse caracteristici topografice (uşor ondulat, puternic ondulat, panta 
usoara, destul de abrupt) luând în considerare perspectivele diferitelor stakeholderi (privind 
numai productivitatea si mediul -  fluxurilor de suprafaţă şi / sau subterane de apă ). 
Studiul de caz a avut loc în regiunea colinara din sudul Romaniei (judetul Buzau). 
Managementul agricol corespunde unei agrotehnici de tip neirigat ce depinde de cantitatile de 
precipitatii necesare diferitelor plante cu o rotaţie a culturilor specifica regiunii (grau de toamna, 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr). 
Din perspectiva agricolă, indicatorii calculati sunt indicii de productivitate pentru culturile din 
rotaţie. Pentru mediu indicatorii principali sunt legati de scurgere (parametrul principal pentru 
cantitatea de îngrăşăminte ca azotul ce ajunge in apele de suprafata) şi drenaj (parametrul 
principal pentru cantitatea de îngrăşăminte ce ajunge in panza freatica). Perspectiva 
stakeholderului este surprinsa folosind functii-valoare si ponderi. 
Pentru regiunea colinara din sudul Romaniei au fost derivate diferite meta-modelele privind 
randamentul culturilor, scurgerea şi drenajul in parametri topografici (pantă, aspect) folosind 
datele experimentale din experimentele pe termen lung. Un astfel de meta-model ar putea fi 
ecuatiile de regresie patratice care determina recolta in functie de valori de pantă si aspect pentru 
ani secetosi (ani nefavorabili), ploiosi (ani buni) şi ani normali din punct de vedere climatic. 
Următoarele tabele arata coeficienţii de regresie patratica pentru grâu de toamna, porumb, 
floarea-soarelui şi sfeclă de zahăr si coeficientii pentru vremea obisnuita , ani secetosi (ani 
nefavorabili) si ani ploiosi (ani buni) folositi in estimarea recoltei conform ecuatiei. 
 

Recolta = [Panta2] * SLP2 + [Panta1] * SLP + [Panta0]     (4.3.2) 

unde  

[Panta 2], [Panta 1], [Panta 0] –coeficienţi;  

SLP – Panta (%);  

Recolta – Recolta (kg ha-1) 
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Grâu de toamnă                            Expoziţie dominantă 
       Est              Vest              Sud              Nord    

Panta 2 -14.66 -6.492 6.586 -5.419 

Panta 1 177.55 65.537 -203.800 8.182 

An Mediu  

 

 

 

 Panta 0 1572.80 1880.000 3058.800 2257.800 

Panta 2 -11.03 -4.483 5.229 -3.822 

Panta 1 132.57 45.989 -168.500 7.040 

An Secetos 

 

 

 

 Panta 0 1028.00 1292.000 2148.500 1487.800 

Panta 2 -18.29 -8.501 7.943 -7.016 

Panta 1 222.53 85.084 -239.100 9.323 

An Ploios 

 

 

 

 Panta 0 2117.00 2467.000 3969.200 3027.800 

 

Porumb                            Expoziţie dominantă 
       Est              Vest              Sud              Nord    

Panta 2 -23.49 -6.672 6.261 -2.465 

Panta 1 279.08 52.303 -283.300 -60.190 

An Mediu  

 

 

 

 Panta 0 1806.00 2117.000 3803.500 2631.500 

Panta 2 -18.00 4.472 4.666 -1.558 

Panta 1 223.80 36.316 -201.400 -36.160 

An Secetos 

 

 

 

 Panta 0 990.00 1336.000 2421.300 1620.400 

Panta 2 -28.98 -8.871 7.855 -3.371 

Panta 1 334.30 68.290 -365.100 -84.230 

An Ploios 

 

 

 

 Panta 0 2621.00 2898.000 5185.700 3642.600 
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Floarea Soarelui                            Expoziţie dominantă 
       Est              Vest              Sud              Nord    

Panta 2 -3.177 -3.112 0.059 -3.085 

Panta 1 12.729 21.603 -96.13 17.032 

An Mediu 

 

 

 

 
Panta 0 1061.000 689.000 1483.100 700.360 

Panta 2 -1.695 -2.407 -0.403 -1.714 

Panta 1 -4.816 19.939 -63.810 7.613 

An Secetos 

 

 

 

 
Panta 0 858.000 474.000 1030.200 374.520 

Panta 2 -4.659 -3.818 -128.500 -4.455 

Panta 1 30.274 23.268 -128.500 26.452 

An Ploios 

 

 

 

 
Panta 0 1265.000 905.000 1936.000 1026.200 

Aceste regresii patratice au fost utilizate pentru derivarea indicatorilor din domenii specifice 
celor patru tipuri de peisaj: uşor ondulat, puternic ondulat, panta usoara, destul de abrupt, având 
în vedere parametrii meteorologici actuali (20% ani secetosi şi 10% ani ploiosi). 
Indicatorii care au fost luati în considerare sunt: indicii de productivitate pentru fiecare recoltă, 
de scurgere (dintr-o perspectiva a mediului catre fluxul de substanţe nutritive spre apa de 
suprafaţă) şi de drenaj (legate de fluxurile de substanţe nutritive catre panza freatica). 
Indicatorii care definesc matricea de analiză sunt derivati din medierea datelor din meta-model 
aplicat pe acel teren(de exemplu, relaţia randamentul culturii vs  pantă & expoziţie derivata din 
date istorice sau din rezultatele simularii modelului). 
Functiile-valoare au fost evaluate utilizând relaţii de tip cost / beneficiu prin considerarea 
valorilor minime şi maxime ale parametrilor din zona. 
Ponderile corespunzătoare indicelui de productivitate pentru fiecare cultură sunt proporţionale cu 
procentul de culturi în rotaţie.  
Ponderile pentru scurgere şi drenaj au fost evaluate utilizând metoda compararii perechilor 
considerand initial o abordare "completa" de mediu(indici de productivitate, scurgere & drenaj), 
apoi o abordare "partiala" de mediu (indici de productivitate, scurgere) şi o abordare pur 
"economica" (indici de productivitate). 
Folosind metoda Ponderarii Aditive Simple (SAW) este calculat un indicator de risc pentru 
fiecare opţiune. Indicatorul ar putea fi utilizat pentru a transfera informaţiile de la rezultatele 
proiectului la utilizatorii finali. 
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4.4. Dezvoltarea scenariilor de adaptare ulterioara folosind DPSIR in reteaua de utilizatori. 
Descrierea sistemului de evaluare DPSIR – Activitatea 4.4 

4.1. Introducere 
Au fost propusi Indicatori Agro-Ecologici  IAE cheie pentru sisteme de recoltare ca rezultat al 
integrării succesive si al agregarii factorilor grei (ingineresti) şi usori (socio-economici). 
Provenite din informatii spatiale si procese de modelare, acestia pot fi aplicati pe segmente 
spatiale ale zonei în cauză (campul, regiunea) şi pe perioade diverse (sezonal, anual, in rotaţie). 
Unul din obiectivele acestui proiect este de a utiliza cadrul DPSIR (Figura 4.4.1) pentru a extrage 
o matrice de decizie din observaţiile regionale şi din rezultatele modelelor şi pentru a evalua 
probabilitatea răspunsurilor favorabile. 
 

 
Fig. 4.4.1 . Cadrul de evaluare DPSIR (Driver – Pressure – State – Impact – Response) foosit in 

evaluarea sistemelor de culturi 

În explorarea interactiva a retelei de utilizatori sunt dezvoltate reguli urmarind două căi 
principale de evaluare (date spatiale agregate vs criterii agregate) acestea fiind evaluate pe baza 
probabilitatilor spaţiale şi temporale. Am facut legatura intre factorii socio-economici si efectele 
lor si impactul biofizic şi le-am dezvoltat, pe baza unor modele spatiale conectate la un cadru 
SIG (Sistem Informatic Geografic) sau folosind indici derivati spaţial. 
4.4.2 Funcţiile-valoare pentru variabilele de ieşire 
Evaluarea riscurilor utilizând indicatori agro-ecologici la nivel de peisaj trebuie să se bazeze pe 
date de iesire si intrare distribuite spatial care ne dau un sistem de răspuns la un nivel 
probabilistic. Desigur, o rezoluţie optimă trebuie determinata depinzand de structura peisajului si 
de experienta stakeholderilor. 
Metodologia utilizată în proiectul IAGINT defineşte o procedura de calcul a riscului folosind 
evaluarea indicatorilor agro-ecologici produsi de software-ul IAGINT filtrata de judecata 
stakeholderilor / utilizatorilor finali şi o procedura pentru definirea mărimii maxime a gridului de 
date distribuit spatial si care sa ofere totusi date de iesire consistente. Imbunatatiri pentru 
includerea analizei multi-criteriale  în instrumente de simulare pentru sisteme de suport de 
decizie şi de evaluare a riscului au fost sintetizate de către Mysiak (2001). 

4.4.2.1 Pasul 1 – Definirea scenariului 
Sunt definiţi parametrii cantitativi utilizati ca date de intrare pentru software-ul de simulare 
IAGINT legati de "Presiuni". Presiunile potentiale definite pentru "agricultură şi mediu" de către 
organisme internaţionale si agentii nonguvernamentale (FAO, EEA, WB) care ar putea influenţa 
utilizarea conceptul de evaluare al proiectului sunt: 
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1. Folosinta terenului 
2. Gradul de intensificarea agriculturii 
3. Abandonarea terenurilor agricole 
4. Practici de management 
5. Schimbările climatice, de exemplu, precipitaţii si evenimente extreme (valuri de căldură) 
6. Apa disponibila (fizic, ape de suprafaţă / ape subterane) 
7. Practici de agro-mediu 
8. Conservarea terenului cultivat 
9. Schimbarea folosintii terenului 
10. Fluxul de nutrienţi in apa (scurgere şi drenaj) 
11. Dotarea cu tractoare si utilaje 
12. Structura si costurilor factorilor de producţie (apă, seminţe, îngrăşăminte, pesticide, etc) 
13. Areale cu subventii mai mici si procentul terenurilor scoase din uz 
14. Schimbari in productie din cauza evolutiei tehnologice 
15. Oportunităţi de piaţă 
16. Risc de eroziune 

4.4.2.2 Pasul 2 - Definirea optiunilor 
Pentru toate scenariile trebuie definite optiuni prin parametri cantitativi. Din perspectiva 
proiectului IAGINT aceste optiuni pot avea legatura cu: 

1. Rotatia culturilor (secventa temporala a culturilor semanate primavara si toamna) 

2. Spatierea culturilor, densitatea semintelor 

3. Calendarul (datele de semanat si recoltat) 

4. Culturi/varietate 

5. Schimbarea folosintii terenurilor 

6. Piata agricola 

7. Folosirea irigatiilor/drenarilor 

4.4.2.3 Pasul 3 - Selectarea indicatorilor agroecologici 
Trebuie facuta o selectie a indicatorilor agro-ecologici (IAE) reprezentativi pentru probleme 
date. Pentru evaluarea riscurilor asociate fiecarei combinatii de scenariu & optiuni, IAE trebui sa 
fie un numar. Din această perspectivă timpul de variaţie al IAE ar putea fi legat de frecventa de a 
avea IAE peste/sub un prag. Distribuţia spaţiala a IAE ar putea fi raportata la suprafata sub-
bazinului hidrografic/fermei în cazul în care IAE este peste / sub prag. Alte metode de agregare 
ale IAE -urilor spaţiale şi temporale ar putea fi luate în considerare. Proiectul IAGINT produce 
un număr mare de IAE ce caracterizează distributia apei din sol sau a apei pentru culturi şi 
parametrii de diferente de temperatura.  

4.4.2.4 Pasul 4 - Normalizarea IAE urilor selectate 
În timpul normalizarii valorile-criterii exprimate în diferite unităţi de măsură sunt transformate 
într-o scară comună, care permite compararea lor si pentru asta sunt utilizate diverse metode de 
normalizare. Cel care ia decizia poate opta sa isi exprime preferinţele in valori normalizate mai 
degraba decat in criterii. Prin urmare, functia de normalizarea ar trebui implementata înainte de 
modelarea functiei valoare, care este un alt mod de a transforma criteriile pe o scara comună 
(Pasul 6). 

4.4.2.5 Pasul 5 - Ponderarea IAE-urilor selectate 
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Parerile stakeholderilor/utilizatorilor finali reprezentativi sunt folosite pentru a evalua importanţa 
indicatorilor  agro-ecologici folositi in estimarea riscului asociat cu toate combinatiile scenariu & 
opţiune. Problemele de decizie implică criterii de importanţa diferita pentru cel care ia decizia. 
Ponderea criteriului indica de obicei informaţii despre importanţa criteriilor considerate. Există 
mai multe tehnici de obicei utilizate pentru evaluarea ponderii criteriului, cum ar fi metode de 
notare si clasificare, metoda compararii perechilor şi metoda trade-off. Metoda cea mai simpla de 
utilizat de către stakeholdero / utilizatori finali este metoda compararii perechilor . 

4.4.2.6 Pasul 6 - Functia valoare 
Functiile valoare asociate fiecarui indicator agro-ecologic normalizat vor fi evaluate de către 
proiect şi de stakeholderi/utilizatori finali prin interviuri speciale.  
Teoria deciziei oferă un cadru teoretic pentru definirea şi reprezentarea preferintelor celui care ia 
decizia. Se defineşte condiţia care, în cazul în care este îndeplinita de preferinţe, permite o 
reprezentare si o agregare simplificată a preferinţelor legate de aspecte individuale ale problemei 
de decizie. În scopul de a le face mai "usor de utilizat de catre calculator", preferinţele sunt 
definite de functia valoare / utilitate (u). O funcţie valoare / utilitate defineste preferinţa dintre 
două alternative a şi b (a φ b: a este de preferat lui b) într-un relatie numeric u (a)> u (b). 
Există mai multe metode de estimare a funcţiei valoare, cum ar fi metoda notarii directe, tehnica 
secventei standard diferite, tehnica valorii medii (metoda bisplitting) (descrisa în detaliu în 
Eisenführ & Webster, 1999). Cea mai simplu - metoda notarii directe- descrie cazul în care cel 
ce ia decizia atribuie imediat o valoare fiecarui criteriu. Tehnica valorii medii este cea mai 
utilizată si poate fi pusa în aplicare folosind experienta unor stakeholderi / utilizatorilor finali 
selectati . Pentru multe dintre sistemele de suport de decizie au fost deja implementate unele 
funcţii predefinite pentru care numai anumiti parametri trebuie specificati. 
În IAGINT cele mai multe funcţii valore sunt de tip cost/beneficiu. Principalul factor de evaluare  
a functiilor valoare este definirea minimului şi maximului indicatorului. Aceste valori nu sunt 
minimul şi maximul indicatorului din matricea de analiză, ci cu valori definite de către 
utilizatorii finali. 

4.4.2.7 Pasul 7 - Derivarea AEI folosind software-ul de simulare IAGINT 
Software-ul IAGINT este folosit in derivarea IAE-urilor definite incepand cu cea mai buna retea 
spatiala disponibila. IAE-urilor calculate vor fi normalizate (pasul 4), ponderate (pasul 5) si 
filtrate prin functiile valoare (pasul 6). O nota totala (legata direct de risc) va fi apoi evaluata 
printr-o simpla pondere aditivă. Optiunile (pasul 2) vor fi apoi ordonate dupa nota riscului. 

4.4.2.8 Pasul 8 - Evaluarea marimei maxime a gridului  de date spatiale de intrare IAGINT  
care vor generale date de iesire consistente 

Creste dimensiunea celulei gridului de intrare si apoi repeta pasul 7. Se repeta procedura pana 
cand se schimba clasificarea optiunilor selectate. Dimensiunea celulei gridului ce corespunde 
acestei schimbari reprezinta relatia optima dintre rezolutie de intrare si structura peisajului. 
4.4.3. Concluzii privind utilizarea software-ului dezvoltat 
Produsul software dezvoltat poate fi uşor adaptat la un nou set de indicatori generici reali sau 
simulati, deoarece permite realizarea unui echilibru între ponderile criteriilor ecologice, 
economice si sociale şi, prin urmare, rezultatul acesteia poate fi influentat atât prin (a) selectia 
variabilei, cât şi (b) prin ponderarea sa. 
Initial a fost dificilă generarea datelor suficient de fiabile pentru modelul fizic in timp util. În al 
doilea rând, a fost destul de dificil instruirea unei persoane neimplicate in dezvoltarea software-
ului, care la randul ei sa instruiasca alti indivizi in folosirea acestei aplicatii.  
În final, produsul software permite evidenţierea aspectelor problematice la o scară mare şi este 
suficient de flexibil pentru a putea fi utilizat şi în dezvoltări ulterioare. 
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5. Concluzii generale 

1. În etapele anterioare s-a realizat o modelare analitică a creşterii platei (dezvoltării culturii) 
care să ţină cont de o serie de factori climatici, de sol, de cultură. Modelul realizat este de tip 
punctual, fiind dificilă extrapolarea sa la nivel regional. Din motive practice, uneori este de 
preferat o metodă mai rapidă, care să simplifice modelul pentru a scădea timpul de rulare. 
De aceea, proiectul propune şi o metodă care utilizează indicatori pentru a distribui 
variabilele meteorologice în teren. 

2. În cadrul activităţii 4.3 „Evaluarea efectului scării MDT şi rezoluţiei de intrare asupra 
indicatorilor ecologici”, au fost comparate variantele ISBA şi de tip indice din punct de 
vedere al influenţei pe care datele de intrare o au asupra rezultatelor simulării. Varianta 
propusă de tip indice prezintă o corelaţie semnificativă cu cea rezultată utilizând balanţa de 
energie şi varianta ISBA pentru distribuţia umidităţii pe profilul de sol pentru distriburea 
variabilelor meteorologice în teren. 

3. Din această cauză, varianta de tip indice este o metodă acceptabilă pentru a modela variaţiile 
de teren asupra indicatorilor agricoli datorită abilităţii de a prognoza umiditatea solului 
măsurată şi de a evidenţia zonele cu diferite răspunsuri ale producţiei agricole în funcţie de 
teren care reflectă evaluarea de către monitorii solului. 

4. Analizele de senzitivitate arată că trebuie impuse unele limite în implementarea variantei de 
tip indice. În primul rând, trebuie determinată dimensiunea maximă a gridului pentru o 
regiune, lucru care se poate realiza observând domeniul indicilor şi distribuţia lor spaţială şi 
determinând dimensiunea la cares este pierdută informaţia. În al doilea rând, rezultatele din 
hărţile de sol generalizate trebuie interpretate cu grijă. În loc de a se folosi informaţiile de 
sol la nivel naţional, se pot utiliza mai degrabă informaţiile locale despre solurile dominante 
ale zonei.  

5. Utilizarea variantei de regresie este recomandată (atunci când problemele legate de 
evaluarea funcţiei de drenaj vor fi rezolvate) atunci când sunt necesare prognoze specifice. 
În cazul general în care ne propunem doar evidenţierea zonelor cu probleme specifice (cum 
ar fi un stres puternic de apă al culturii sau producţii mici) este suficientă rularea modelului 
tip indice.  

6. Datorită imposibilităţii dezvoltării unei ecuaţii generice de regresie într-o anumită regiune, 
deoarece uneori această relaţie pare a nu exista, utilizarea variantei de tip regresie trebuie 
limitată la o abordare individuală a fiecărui an în parte.  

7. În cadrul activităţii 4.4 „Stabilirea indicatorilor agro-ecologici pentru evaluarea 
impactului”, a fost conceput un cadru pentru indicatorii agro-ecologici distribuiti spatial 
bazat pe variabile primare si secundare ce descriu impactul terenului si apei asupra 
productiei culturilor arabile. Variabilele secundare au fost derivate din diferite nivele de 
complexitate care (a) caracterizeaza a priori datele de intrare in modelele de culturi "bazate 
pe index" folosind modelele digitale de teren şi (b) genereaza date de iesire dintr-un scenariu 
al modelului spatial de interactiune sol-planta-atmosfera. 

8. Ca un prim pas pentru evaluarea riscului de cultivare a terenurilor arabile în peisaj colinar, 
statisticile de randament din Romania au fost analizate la nivel de judeţ. Rezultatele analizei 
istorice au arătat o probabilitate crescuta de recolte cu profit scazut pentru terenurile in 
pantă. Efectul expunerii versantilor a fost de asemenea remarcat din cauza randamentelor 
scazute la cerealele de toamna cultivate pe versanti nordici fata de randamente mai ridicate 
la culturile de primavara (porumb) pe versantii sudici. 

9. Grupurile de stakeholderi şi potenţiali utilizatori ai proiectului IAGINT s-au dovedit a fi (a) 
informati progresiv despre obiectivele şi rezultatele proiectului şi (b) abordabili in termeni 
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de furnizarea feedback-urilor si opiniilor despre proiect. Pentru aceasta sarcina au fost 
dezvoltate chestionare si apoi evaluate pentru a obtine informatii despre importanţa reală a 
administrarii terenurilor deluroase in rândul agricultorilor, serviciilor de consultanţă şi 
factorilor de decizie. 

10. Chestionarele şi interviurile de profunzime au fost un proces iterativ care a oferit multe 
puncte de vedere de calitate. Exercitiu a relevat cat de dificil este sa sincronizezi evolutia 
procesului de cunoastere si strategia de "marketing". 

11. A fost adoptat un sistem interactiv pentru  Analiza Decizionala Multi-Criteriala (ADMC) 
care a urmat aproximativ principiile OECD ale cadrului DPSIR. Au fost create functii 
valoare si factori de pondere pentru a desemna Indicatorii Agro-Ecologici (IAE) (ex. recolta) 
şi distributia lor spaţiala (probabilitate) în peisaj. Pe baza simularilor de scenarii si folosind 
modele de planta extinse si validate am calculat indicatorii regionali de risc cumulativ si 
ponderat.  

12. În cadrul activităţii 4.5 „Evaluarea sistemelor de culturi pentru scenarii ulterioare de 
adaptare şi îmbunătăţire a rezultatelor”, indicatorii regionali de risc cumulativ si ponderat 
au fost estimati pentru diverse culturi şi practici de gestionare din trecut (iniţial, 1961-90) şi 
pentru scenarii climatice viitoare (A2, B2; 2070-2100) la diferite niveluri de scară (tip de 
sol, teren, bazin hidrografic, regiune).  

13. Instruirea interna in ADMC pentru folosirea ei in sedintele de focus grup a subliniat 
dificultatile de crea rezultate consistente atunci când selectaţi funcţii valoare şi ponderi. 
ADMC este, cu siguranţă, o provocare pentru cei lipsiti de experienta si chiar pentru oamenii 
de stiinta cu putina experienta in domeniul socio-economic. 

14. In final, probabilitatile furnizate dintr-o singura sursa de scenarii climatice aplicate unui nou 
model fizic specific agriculturii in zone colinare trebuiesc luate in considerare foarte atent 
deoarece (a) aceste scenarii pot exagera riscul de seceta in viitor si (b) noul model fizic 
trebuie să fie evaluat în continuare cu date independente. 

15. În ciuda dificultăţilor de (a) a livra la timp indicatori fiabili şi (b) de a învăţa să stăpânească 
ADMC, comunicarea riscurilor a fost un exercitiu interesant, care însă trebuie să fie 
completat de socio-economisti cu experienta si profesionisti in comunicare. 
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ANEXA 1 
Condiţii fizico-geografice – teritoriul Peştera  

Relieful 

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul studiat se află în Podişul Dobrogei de Sud – 
Podişul Medgidiei şi Valea Carasu. 
Podişul Medgidiei este podişul cu altitudinea cea mai redusă din ansamblul celor care constituie 
judeţul Constanţa. Altitudinea scade de la nord (120m) la sud (în Valea Carasu 9-10m) şi de la 
est (54m) la vest (12m). 
Configuraţia reliefului se caracterizează printr-o mare fragmentare datorită văilor cu fundul plat 
şi a interfluviilor cu aspect de dealuri uşor ondulate ce coboară în pantă domoală spre culoarul 
Carasu. Pantele dominante sunt cele de până la 5%, dar în partea mijlocie a versanţilor pot depăşi 
12%. 
Valea Carasu separă podişurile nordice de cele sudice de pe teritoriul judeţului Constanţa. Este 
situată între cele două aripi ale platformei, către care acestea înclină în sens invers. Fundul 
acestui culoar depresionar, cu direcţie est-vest are versanţi înalţi şi abrupţi. 

Litologia depozitelor de suprafaţă (geologia) 

Suportul parental al solurilor este reprezentat de loess. Loessul este o rocă neconsolidată, mobilă, 
cu o porozitate ridicată şi o bună permeabilitate. În compoziţia lui mineralogică domină cuarţul, 
feldspatul, micele. Grosimea cuverturii de loess nu este uniformă, putând depăşi 20m. 
Textura rocii subiacente variază de la lutoasă şi nisipo-lutoasă. 

Hidrografia şi hidrogeologia 

Perimetrul studiat face parte din bazinul hidrografic al Dunării şi are un regim hidrografic 
deficitar. În teritoriu nu a fost semnalată prezenţa nici unui curs permanent de apă. În general, 
apele freatice nu intervin în procesul de solificare fiind situate la adâncimi mari, de peste 10 m. 

Clima 

Regiunea în care este situat teritoriul studiat se caracterizează printr-o climă de stepă xerofită 
notată cu formula BS-ax, în care BS – clima de stepă, a – temperatura celei mai calde luni de 
vară, peste 220C şi x – cele mai mari precipitaţii care se înregistrează la începutul verii. Clima de 
tip BS-ax este o climă uscată cu veri calde şi secetoase şi cu ierni reci. Temperatura medie 
multianuală este de 11,10C şi regimul precipitaţiilor anuale este de 350-390mm. 
Evapotranspiraţia în aer şi sol este ridicată (peste 650mm), ceea ce crează un deficit accentuat de 
umiditate în perioada iunie – septembrie, când seceta puternică afectează culturile agricole, fapt 
ce duce la diminuarea producţiilor. 
Prima brumă se înregistrează în decada a doua a lunii octombrie, iar ultima brumă în a doua 
decadă a lunii aprilie. Masele de aer (vânturile) au cea mai mare frecvenţă din direcţia nord-vest 
(22,7%) şi vest (13,5%).  
Suma temperaturilor mai mari de 00C este de 4100-44000C, suma temperaturilor mai mari de 
100C este de 3500-36000C, suma temperaturilor mai mari de 100C efective este de 1400-17000C. 

 Influenţa antropică 

Păşunatul neraţional poate duce la apariţia eroziunii. 

Solurile  

Repartiţia teritorială a solurilor 
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Repartiţia în teritoriu a principalelor tipuri şi subtipuri de sol este condiţionată de factorii 
pedogenetici: climă, vegetaţie, rocă, relief, apa freatică, la care se adaugă factorul antropic. 
Condiţia climatică şi de vegetaţie a ţinutului de stepă a favorizat o mineralizare accentuată a 
părţii organice. Pe versanţii cu pantă mai mare, de 10-12% s-a format regosol molic calcaric şi 
regosol calcaric, iar pe o suprafaţă restrânsă, într-o vale s-a format aluviosol molic calcaric. Solul 
dominant este cernoziomul calcaric. 
Lista unităţilor de sol (US) 
Este echivalentă cu legenda unităţilor de sol prezentată în tabelul 2.2., care cuprinde 15 unităţi de 
sol. 
Unitatea de sol nr. 1 se întinde pe 15,29ha, ceea ce reprezintă 0,68% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este regosolul calcaric (RSka/S2-k1-s/s-Te-m/Ps) reprezentat pe hartă cu 
portocaliu. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief slab înclinat. Apa freatică 
apare la adâncime de peste 10m. Textura este luto-nisipoasă în orizontul superior. S-au recoltat 
probe din profilul nr.2. 
Unitatea de sol nr. 2 se întinde pe 228,73ha, ceea ce reprezintă 10,19% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este regosolul calcaric (RSka/k1-s/l-Te-m/Ps) reprezentat pe hartă cu 
portocaliu. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief moderat înclinat. Apa freatică 
apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este luto-nisipoasă. S-au recoltat 
probe din profilul nr.3. 
Unitatea de sol nr. 3 se întinde pe 51,35ha, ceea ce reprezintă 2,29% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este regosolul calcaric (RSka/k1-l/u-Te-g/Ps) reprezentat pe hartă cu 
portocaliu. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief moderat înclinat. Apa freatică 
apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este lutoasă. S-au recoltat probe 
din profilul nr. 10. 
Unitatea de sol nr.4 se întinde pe 223,21ha, ceea ce reprezintă 9,95% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este regosolul calcaric (RSka/k1-s/u-Te-g/Ps) reprezentat pe hartă cu 
portocaliu. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief moderat înclinat. Apa freatică 
apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este luto-nisipoasă. S-au recoltat 
probe din profilul nr. 11. 
Unitatea de sol nr. 5 se întinde pe 242,60ha, ceea ce reprezintă 10,81% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este regosolul molic calcaric (RSmo-ka/S2-k1-s/u-Te-g/Ps) reprezentat pe 
hartă cu portocaliu. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief moderat înclinat. 
Apa freatică apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este luto-nisipoasă. 
S-au recoltat probe din profilele nr. 12, nr.13 şi nr.14. 
 Unitatea de sol nr. 6 se întinde pe 266,16ha, ceea ce reprezintă 11,86% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este regosolul molic calcaric (RSmo-ka/S2-k1-s/s-Te-m/Ps) reprezentat pe 
hartă cu portocaliu. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief moderat înclinat. 
Apa freatică apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este luto-nisipoasă. 
S-au recoltat probe din profilele nr. 15 şi nr.16. 
Unitatea de sol nr. 7 se întinde pe 55,36ha, ceea ce reprezintă 2,47% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este regosolul molic calcaric (RSmo-ka/S2-k1-l/s-Te-m/Ps) reprezentat pe 
hartă cu portocaliu. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief slab înclinat. Apa 
freatică apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este lutoasă. S-au recoltat 
probe din profilul nr. 17. 
Unitatea de sol nr. 8 se întinde pe 12,00ha, ceea ce reprezintă 0,53% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este aluviosolul molic calcaric (ASmo-ka/k1-l/s-Te-m/Ps) reprezentat pe 
hartă cu verde. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief foarte slab înclinat. Apa 
freatică apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este lutoasă. S-au recoltat 
probe din profilul nr. 1. 
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Unitatea de sol nr. 9 se întinde pe 29,18ha, ceea ce reprezintă 1,30% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este cernoziomul calcaric (CZka/S2-k1-l/l-Te-m/A) reprezentat pe hartă cu 
maro. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief foarte slab înclinat. Apa freatică 
apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este lutoasă. S-au recoltat probe 
din profilul nr.4. 
Unitatea de sol nr. 10 se întinde pe 40,00ha, ceea ce reprezintă 1,78% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este cernoziomul calcaric (CZka/k1-l/l-Te-m/A) reprezentat pe hartă cu 
maro. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief slab înclinat. Apa freatică apare la 
adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este lutoasă. S-au recoltat probe din 
profilul nr.5. 
Unitatea de sol nr. 11 se întinde pe 295,33ha, ceea ce reprezintă 13,16% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este cernoziomul calcaric (CZka/S2-k1-l/l-Te-m/A) reprezentat pe hartă cu 
maro. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief foarte slab înclinat. Apa freatică 
apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este lutoasă. S-au recoltat probe 
din profilele  nr. 6, nr. 7, nr. 8 şi nr. 9. 
Unitatea de sol nr. 12 se întinde pe 163,40ha, ceea ce reprezintă 7,28% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este cernoziomul calcaric (CZka/S2-k1-l/l-Te-m/A) reprezentat pe hartă cu 
maro. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief foarte slab înclinat. Apa freatică 
apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este lutoasă. S-au recoltat probe 
din profilele nr.18 şi nr. 21. 
Unitatea de sol nr. 13 se întinde pe 214,155ha, ceea ce reprezintă 9,54% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este cernoziomul calcaric (CZka/S2-k1-s/s-Te-m/A) reprezentat pe hartă cu 
maro. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief slab înclinat. Apa freatică apare la 
adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este luto-nisipoasă. S-au recoltat probe din 
profilul nr.19. 
Unitatea de sol nr.14 se întinde pe 92,94ha, ceea ce reprezintă 4,14% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este cernoziomul calcaric (CZka/S2-k1-s/s-Te-m/A) reprezentat pe hartă cu 
maro. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief foarte slab înclinat. Apa freatică 
apare la adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este luto-nisipoasă. S-au recoltat 
probe din profilul nr.20. 
Unitatea de sol nr.15 se întinde pe 314,55ha, ceea ce reprezintă 14,02% din suprafaţa studiată. 
Tipul de sol întâlnit este cernoziomul calcaric (CZka/S2-k1-l/s-Te-m/A) reprezentat pe hartă cu 
maro. Acest tip de sol s-a format pe loess, în condiţii de relief slab înclinat. Apa freatică apare la 
adâncime de peste 10m. Textura în orizontul superior este lutoasă. S-au recoltat probe din 
profilul nr.22. 

Caracterizarea agrochimică 

Este prezentată în această lucrare prin fişele profilelor executate şi buletinele de analize pe 
fiecare profil şi orizont. 
Reacţia solului  
Reacţia solului este slab alcalină (pH = 7,7 – 8,7) pe întreaga suprafaţă. 
Starea de aprovizionarea solurilor cu humus  
Regosolurile (US2, US3 ,US4, US5, US6, US7) sunt slab aprovizionate cu humus (Rh = 110 – 
119 t/ha) cu excepţia unei suprafeţe mici, de 15,29ha (US1) mediu aprovizionate (Rh = 136 t/ha). 
Cea mai mare parte a Cernoziomurilor (US9, US10, US12, US13, US14, US15) şi Aluviosolurile 
sunt bine aprovizionate cu humus (Rh = 171 – 198t/ha); o suprafaţă de 295,33 ha Cernoziom 
(US11) este foarte bine aprovizionată (Rh = 220 t/ha). 
Starea de aprovizionare a solurilor cu azot 
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Conţinutul de azot total este foarte slab (0,074-0,100%) pe regosoluri, excepţie făcând o 
suprafaţă de 266,16ha (US6) slab aprovizionată cu acest element (0,103-0,112%) şi o suprafaţă 
restrânsă, de 15,29ha (US1) mediu aprovizionată cu azot (0,190%). 
Cernoziomurile (US10, US11, US13),  în proporţie de 47,80% sunt mediu aprovizionate cu azot 
(0,112-0,180%) iar 52,20% (US9, US12, US14, US15) slab aprovizionate (0,100-0,139%). 
Aluviosolurile (US8) sunt slab aprovizionate cu azot ( 0,108-0,120%). 
Starea de aprovizionare a solurilor cu fosfor mobil  
Starea de aprovizionare a solurilor cu fosfor mobil variază de la slabă la bună astfel: slabă (9 – 
18 ppm) – medie (19 – 37 ppm) pe 266,16 ha Regosol (US6) şi 163,40ha Cernoziom (US12); 
medie (20 – 37 ppm) pe 572,52 ha Regosol (US3, US4, US5, US7) şi pe 214,155 ha Cernoziom 
(US13); bună (37 – 70 ppm) pe 244,02 ha Regosol (US1, US2), pe 12 ha Aluviosol (US8) şi pe 
772 ha Cernoziom (US9, US10, US11, US14, US15) 
Starea de aprovizionare a solurilor cu potasiu mobil 
Starea de aprovizionare a solurilor cu potasiu mobil variază de la slabă la bună astfel: extrem de 
slabă (40 ppm) pe o suprafaţă de 266,16 ha Regosol (US6); foarte slabă (48 – 64 ppm) pe o 
suprafaţă de 106,71 ha Regosol (US3, US7); slabă (72 – 106 ppm) pe o suprafaţă de 465,81 ha 
Regosol (US4, US5) şi pe 1120,375 ha Cernoziom (US10, US11, US12, US13, US14, US15); 
medie (132 – 180 ppm) pe 228,73 ha Regosol (US2), pe 12 ha Aaluviosol (US8) şi pe 29,18 ha 
Cernoziom (US9); bună (262 ppm) pe 15,29 ha regosol (US1)  
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ANEXA 2 
Tabel 1.  

Indicele simplu al intensităţii pluviale – medii multianuale 
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Primavara 7.0 6.3 6.7 6.5 6.3 5.5 5.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.0 6.8 
Vara 9.3 9.5 10.3 9.9 8.9 8.6 10.1 9.5 9.2 10.1 8.9 8.3 10.0 
Toamna 8.6 7.5 8.3 8.0 7.5 6.2 6.5 7.8 7.8 7.5 7.8 7.7 7.8 
Iarna 6.0 4.9 6.5 6.0 4.7 3.9 4.1 6.0 6.0 5.0 5.9 4.8 5.7 
Anual 7.7 7.1 7.9 7.6 6.9 6.1 6.6 7.4 7.4 7.3 7.2 6.7 7.6 

Tabel 2. 
 Suma celor mai mari 5 cantităţi de precipitaţii –medii multianuale 
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Primavara 47.4 41.9 49.1 48.5 53.0 43.2 49.4 44.3 41.7 57.0 42.3 37.5 48.0 40
Vara 60.9 58.8 75.3 75.7 74.4 71.2 86.8 64.6 66.6 92.3 59.0 49.7 74.5 60
Toamna 52.4 39.5 53.5 52.7 52.5 39.3 47.5 43.2 47.0 58.6 43.9 45.7 44.6 37
Iarna 36.3 27.5 44.7 40.4 35.5 22.0 27.8 36.6 34.5 38.2 33.6 28.4 33.0 26
Anual 49.2 42.0 55.6 54.3 53.8 43.9 52.9 47.2 47.4 61.5 44.7 40.3 50.0 4
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Tabel 3.  
Numărul maxim de zile consecutive fără precipitaţii –medii multianuale 
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Primavara 19.5 18.8 16.5 15.8 12.7 16.0 13.4 18.4 18.0 12.9 18.8 20.8 18.1 2
Vara 16.3 16.4 12.1 10.8 9.4 11.3 10.1 13.3 13.1 9.9 16.6 20.3 13.5 16
Toamna 24.1 24.8 21.2 20.5 18.3 19.5 19.5 22.9 22.6 17.2 23.6 24.7 23.1 24
Iarna 20.3 24.6 21.3 20.5 15.0 18.3 14.4 24.3 21.6 14.8 25.1 20.5 22.2 25
Anual 20.1 21.2 17.8 16.9 13.9 16.3 14.4 19.7 18.8 13.7 21.0 21.6 19.2 2

Tabel 4.  
Cantităţi lunare de precipitaţii corespunzătoare perioadelor de revenire de 1, 10 şi 100 de 

ani –medii multianuale 

 
Statia meteorologica I II III IV V VI VII VIII IX 
  

             luna             
R(ani)                   

ADJUD 1 12.9 16.4 17.8 33.4 49.0 54.4 53.7 39.5 29.0
 10 55.7 48.6 51.1 79.6 131.3 132.6 135.8 111.1 110.6
 100 98.6 80.9 84.5 125.9 213.7 210.9 217.9 182.8 192.2
BUCURESTI-BANEASA 1 23.5 23.9 26.1 34.8 47.9 58.4 46.5 38.4 30.2
 10 75.3 61.2 78.3 85.6 124.9 141.5 135.4 110.4 122.4
 100 127.1 98.5 130.4 136.4 202.0 224.6 224.2 182.4 214.7
BUZAU 1 14.9 16.3 17.3 29.5 48.0 63.3 51.6 35.5 26.7
 10 57.1 48.4 50.5 63.4 127.9 128.4 123.2 110.2 88.7
 100 99.2 80.6 83.8 97.3 207.8 193.5 194.8 184.8 150.7
INT.BUZAULUI 1 20.7 21.5 20.3 39.4 57.4 77.1 77.2 60.7 36.6
 10 52.9 45.3 54.5 83.4 147.1 161.6 161.0 134.8 105.6
 100 85.1 69.1 88.7 127.4 236.8 246.2 244.8 208.9 174.6
 
Tabel 4. – continuare 

 
         

Statia meteorologica               luna            
R(ani) 

I II III IV V VI VII VIII IX 

CAMPINA 1 24.5 25.8 26.4 45.5 67.0 87.4 76.3 60.6 36.7
 10 82.2 80.6 72.4 93.2 149.1 182.9 192.9 164.1 116.2
 100 139.8 135.4 118.5 140.9 231.1 278.4 309.6 267.6 195.6
PATARLAGELE 1 17.5 18.6 19.7 32.8 58.6 76.4 70.9 53.0 32.8
 10 67.3 65.3 57.1 74.3 146.4 141.9 162.3 137.4 91.7
 100 117.1 112.1 94.5 115.7 234.1 207.4 253.7 221.8 150.5
C-LUNG MUSCEL 1 27.1 28.2 28.1 52.9 71.6 89.1 81.6 68.5 37.7
 10 80.9 73.9 72.7 85.3 156.6 197.2 173.1 156.1 115.2
 100 134.8 119.5 117.3 117.7 241.5 305.4 264.6 243.6 192.6
FAUREI 1 12.6 14.6 16.4 25.3 40.3 46.8 39.7 31.7 22.8
 10 54.3 44.0 51.5 62.7 111.0 106.9 102.1 99.6 87.9
 100 96.1 73.3 86.5 100.2 181.8 167.0 164.5 167.6 153.0
FOCSANI 1 16.3 16.9 20.2 36.4 44.6 60.5 47.6 35.1 28.1



 78

 10 52.3 56.6 67.2 87.0 106.5 129.4 133.4 108.8 93.0
 100 88.3 96.3 114.2 137.7 168.4 198.4 219.2 182.5 157.9
FUNDATA 1 31.0 36.7 35.1 61.9 88.2 101.7 95.3 75.8 50.9
 10 78.0 74.3 87.6 110.4 158.4 182.9 190.7 148.1 122.6
 100 125.1 111.8 140.2 158.8 228.6 264.1 286.2 220.5 194.3
GRIVITA 1 14.4 16.1 19.5 26.4 37.4 51.5 41.4 32.3 27.9
 10 56.3 48.8 53.8 57.5 127.1 110.4 99.2 102.9 91.9
 100 98.2 81.5 88.1 88.6 216.7 169.3 157.0 173.5 155.8
LACAUTI 1 27.6 30.3 30.3 39.9 72.5 100.4 97.9 83.6 46.5
 10 65.6 74.8 74.1 99.2 176.5 204.9 218.2 186.8 147.4
 100 103.6 119.2 117.9 158.5 280.6 309.5 338.6 290.0 248.4
PLOIESTI 1 23.1 23.5 24.0 36.2 52.2 64.1 57.9 44.5 33.1
 10 73.7 63.6 67.0 82.2 128.0 157.1 140.9 123.2 109.2
 100 124.3 103.6 110.0 128.1 203.9 250.1 223.9 201.9 185.2
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Tabel 4. - continuare    
Statia meteorologica 

 
             luna             
R(ani) 

I II III IV V VI VII VIII IX 

PREDEAL 1 33.9 38.7 35.4 59.9 89.2 110.7 109.0 80.4 55.9
 10 82.3 77.5 87.4 108.7 184.9 221.4 211.1 172.2 146.9
 100 130.8 116.4 139.5 157.4 280.7 332.1 313.3 263.9 237.8
RM. SARAT 1 17.7 18.5 19.8 32.9 46.3 58.5 54.3 32.5 30.2
 10 63.5 62.2 67.1 73.0 113.0 113.2 132.0 99.5 102.4
 100 109.4 106.0 114.4 113.2 179.8 167.9 209.7 166.5 174.7
SINAIA (1500) 1 41.0 45.1 37.0 66.5 98.1 108.6 101.9 73.8 52.1
 10 115.2 107.4 98.8 112.8 187.9 220.5 214.6 161.2 147.3
 100 189.4 169.7 160.5 159.1 277.8 332.5 327.3 248.6 242.4
TG. OCNA 1 13.7 13.9 18.2 37.2 53.5 70.3 76.3 50.8 30.1
 10 45.4 39.6 50.2 87.4 131.6 148.9 150.0 127.6 102.3
 100 77.1 65.4 82.1 137.7 209.8 227.5 223.8 204.3 174.5
TECUCI 1 14.7 16.2 16.6 32.2 39.2 48.0 47.7 34.0 25.9
 10 49.2 47.8 51.6 73.0 97.6 114.7 120.0 103.1 90.8
 100 83.7 79.4 86.5 113.7 156.0 181.5 192.3 172.2 155.8
TARGOVISTE 1 24.9 25.0 23.8 42.2 58.4 66.4 68.4 47.3 30.1
 10 70.8 64.4 68.9 88.3 141.4 172.5 171.8 152.8 103.7
 100 116.8 103.8 113.9 134.3 224.4 278.6 275.2 258.3 177.4
TITU 1 23.2 23.6 24.8 34.1 48.4 55.4 54.3 40.6 32.5
 10 74.2 68.5 74.9 84.9 114.3 132.0 144.4 120.4 109.6
 100 125.2 113.4 125.0 135.7 180.2 208.7 234.4 200.1 186.6
TULNICI 1 16.2 16.0 21.6 41.7 60.6 78.4 72.1 63.9 34.0
 10 47.8 41.7 66.7 102.2 169.9 160.7 163.3 153.1 118.2
 100 79.4 67.4 111.8 162.7 279.2 243.0 254.5 242.3 202.4
URZICENI 1 16.6 16.9 19.5 30.9 37.1 57.4 43.7 34.2 27.7
 10 56.7 55.4 62.0 66.8 139.7 118.0 116.7 107.4 106.1
 100 96.9 93.9 104.5 102.7 242.3 178.5 189.8 180.6 184.4
VF. OMU 1 39.2 37.0 41.8 55.0 75.0 107.8 110.5 84.8 49.6
 10 122.0 119.7 125.0 142.9 191.2 207.0 225.3 186.0 120.2
 100 204.8 202.5 208.2 230.8 307.3 306.1 340.2 287.2 190.7
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Tabel 5.  
Indicele standardizat de precipitaţii –medii multianuale 
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ANUALA 
Extrem de secetos 4.5 4.4 4.4 6.7 4.4 6.7 2.2 2.5 2.2 2.2 2.2 4.4 2.2 4.4 2.

Foarte secetos 2.3 4.4 0.0 6.7 2.2 0.0 4.4 2.5 4.4 2.2 6.7 4.4 4.4 4.4 6.
Secetos 6.8 4.4 11.1 0.0 6.7 6.7 15.6 7.5 8.9 4.4 4.4 6.7 6.7 6.7 11.
Normal 68.2 77.9 68.9 75.6 71.2 73.3 55.6 67.5 64.5 77.9 73.4 71.1 68.9 60.1 64.
Umed 9.1 4.5 8.9 8.9 8.9 6.7 15.6 17.5 15.6 6.7 8.9 6.7 6.7 22.2 13.

Foarte umed 9.1 2.2 6.7 0.0 2.2 4.4 4.4 2.5 2.2 4.4 2.2 6.7 8.9 2.2 2.
Extrem de umed 0.0 2.2 0.0 2.1 4.4 2.2 2.2 0.0 2.2 2.2 2.2 0.0 2.2 0.0 0.

PRIMAVARA 
Extrem de secetos 4.5 4.4 4.4 6.7 4.4 6.7 2.2 2.5 2.2 2.2 2.2 4.4 2.2 4.4 2.

Foarte secetos 2.3 2.2 0.0 6.7 2.2 0.0 4.4 2.5 4.4 2.2 6.7 4.4 4.4 4.4 6.
Secetos 6.8 6.7 11.1 0.0 6.7 6.7 15.6 7.5 8.9 4.4 4.4 6.7 6.7 6.7 11.
Normal 68.2 71.2 68.9 75.6 71.2 73.3 55.6 67.5 64.5 77.9 73.4 71.1 68.9 60.1 64.
Umed 9.1 11.1 8.9 8.9 8.9 6.7 15.6 17.5 15.6 6.7 8.9 6.7 6.7 22.2 13.

Foarte umed 9.1 2.2 6.7 0.0 2.2 4.4 4.4 2.5 2.2 4.4 2.2 6.7 8.9 2.2 2.
Extrem de umed 0.0 2.2 0.0 2.1 4.4 2.2 2.2 0.0 2.2 2.2 2.2 0.0 2.2 0.0 0.

VARA 
Extrem de secetos 0.0 4.4 0.0 2.2 2.2 2.2 4.5 7.5 2.2 4.4 2.2 2.2 6.7 0.0 0.

Foarte secetos 4.4 4.4 4.4 2.2 4.4 4.4 4.5 0.0 2.2 2.2 2.2 2.2 0.0 2.2 8.
Secetos 11.1 2.2 13.3 11.1 15.6 8.9 6.8 5.0 15.6 15.6 13.4 15.6 11.1 22.2 8.
Normal 69.0 73.4 60.1 66.8 57.8 75.7 63.7 75.0 64.4 66.7 64.5 62.3 66.7 60.1 64.
Umed 8.9 9.0 11.1 4.4 17.8 4.4 16.0 7.5 6.7 6.7 11.1 11.1 11.1 4.4 6.

Foarte umed 4.4 4.4 8.9 13.3 2.2 2.2 4.5 2.5 6.7 4.4 4.4 4.4 2.2 6.7 11.
Extrem de umed 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0 2.2 0.0 2.5 2.2 0.0 2.2 2.2 2.2 4.4 0.

Tabel 5. - continuare    
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TOAMNA 
Extrem de secetos 2.2 2.2 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0 0.

Foarte secetos 4.4 2.2 8.9 4.4 4.4 8.9 6.7 10.0 8.9 2.2 6.7 2.2 6.7 11.1 4.
Secetos 17.8 15.6 15.6 13.3 6.7 6.7 11.1 10.0 6.7 15.6 6.7 13.3 13.3 11.1 17.
Normal 62.3 66.7 62.2 69.0 66.7 71.1 66.7 62.5 68.9 66.7 73.4 66.8 57.8 62.3 62.
Umed 6.7 4.4 4.4 6.7 15.6 8.9 8.9 12.5 11.1 11.1 4.4 8.9 17.8 11.1 8.

Foarte umed 4.4 6.7 6.7 4.4 2.2 2.2 4.4 2.5 0.0 0.0 2.2 4.4 2.2 2.2 4.
Extrem de umed 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 4.4 2.2 4.4 2.2 2.2 2.2 2.

IARNA 
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Extrem de secetos 2.3 0.0 0.0 4.5 2.3 2.3 4.5 2.6 2.3 4.5 0.0 0.0 2.3 2.3 2.
Foarte secetos 4.5 11.4 6.8 2.3 4.5 2.3 6.8 2.5 2.2 4.5 9.1 4.5 2.3 4.5 9.

Secetos 9.1 6.8 11.4 2.3 9.1 9.1 2.3 7.7 11.4 6.9 4.5 13.6 15.9 6.8 4.
Normal 70.5 70.5 65.9 75.0 70.5 68.2 72.8 74.4 68.2 72.8 75.1 68.3 61.4 70.6 77.
Umed 9.1 4.5 11.4 13.6 4.5 11.4 9.1 5.1 9.1 4.5 4.5 6.8 9.1 6.8 0.

Foarte umed 0.0 4.5 0.0 0.0 6.8 4.5 4.5 2.6 6.8 2.3 4.5 4.5 6.8 4.5 4.
Extrem de umed 4.5 2.3 4.5 2.3 2.3 2.2 0.0 5.1 0.0 4.5 2.3 2.3 2.2 4.5 2.

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6. 
 Cantităţi de precipitaţii căzute în 24, 48 şi 72 de ore corespunzătoare perioadelor de 

revenire de 1, 10 şi 100 de ani –medii multianuale 

 
     Statia meteo       
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50

0 

24 ore 
1 40.3 41.0 37.8 48.4 44.8 40.6 38.0 39.7 38.5 39.8 47.7 39.7 34.6

10 66.8 78.0 62.6 86.8 76.5 73.9 65.1 79.6 79.8 78.0 87.5 68.7 62.7
100 93.3 115.0 87.4 125.3 108.3 107.2 92.2 119.4 121.1 116.2 127.3 97.6 90.7

48 ore 
1 - 52.0 46.8 60.0 58.2 54.2 49.9 53.9 50.1 50.1 63.7 51.1 41.1

10 - 101.6 86.6 111.3 107.3 98.5 94.9 114.8 98.1 106.4 127.3 87.6 80.1
100 - 151.2 126.4 162.7 156.5 142.8 140.0 175.6 146.0 162.6 191.0 124.1 119.0

72 ore 
1 - 57.7 50.6 66.5 63.6 60.8 57.1 63.9 56.6 56.3 71.1 54.7 45.9

10 - 110.0 93.8 120.0 117.1 106.4 106.8 131.8 105.6 117.8 138.8 93.2 94.7
100 - 162.3 137.1 173.5 170.7 152.0 156.5 199.8 154.5 179.4 206.5 131.8 143.5
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ANEXA 3 
COD 

CADASTRAL DENUMIRE H_MIN H_MAX H_MED P_MIN P_MAX P_ME
I_1..... Tisa 203.04 974.48 363.26 0.00 39.93 7.
I_1.1.... Vişeu (Borşa) 329.60 2193.51 755.82 0.00 50.53 14.
I_1.1.1... Cercănel 816.89 1836.20 1217.85 2.13 36.98 21.
I_1.1.10... Drăguiasa 452.22 790.49 584.52 0.14 34.73 12.
I_1.1.11... Valea Morii 442.35 1220.74 804.79 0.42 38.51 18.
I_1.1.12... Bocicoel 436.10 767.51 562.66 0.29 31.78 11.
I_1.1.13... Spânu 418.77 842.28 608.57 0.25 35.63 15.
I_1.1.14... Ruscova 406.68 1730.00 914.48 0.14 45.29 19.
I_1.1.14.1.. Izvorul de la Budescu 850.54 1586.21 1286.63 0.69 40.85 21.
I_1.1.14.10.. Drahmirov 447.59 1222.26 826.39 0.62 38.19 16.
I_1.1.14.2.. Budescu 785.95 1684.25 1254.91 0.96 39.73 20.
I_1.1.14.3.. Lutoasa 742.72 1854.24 1271.99 1.39 39.14 20.
I_1.1.14.4.. Socolău 639.24 1722.14 1189.41 1.06 51.73 23.
I_1.1.14.4.1. Rosuşul Mic 759.55 1923.97 1300.12 0.46 46.27 24.
I_1.1.14.5.. Paulic 605.08 1906.54 1214.96 0.70 41.25 19.
I_1.1.14.6.. Bardi 570.32 1753.88 1127.38 0.64 39.76 20.
I_1.1.14.7.. Cvaşniţa 533.74 1506.31 956.60 0.08 41.12 18.
I_1.1.14.8.. Pentaia 510.97 1532.91 901.16 0.52 38.71 17.
I_1.1.14.9.. Repedea (Chiroi) 499.99 1951.58 1193.27 0.14 45.10 21.
I_1.1.15... Mârza 381.49 738.79 526.64 0.22 28.96 12.
I_1.1.16... Frumuşeaua (Crasna) 382.90 1924.98 914.50 0.24 48.59 21.
I_1.1.17... Plăiuţ 377.86 715.92 489.05 0.14 31.02 10.
I_1.1.18... Bistra 374.94 1786.63 928.35 0.17 49.34 23.
I_1.1.2... Negoescu 751.59 2116.53 1436.50 0.69 45.68 23.
I_1.1.3... Repedea 702.82 2173.96 1317.38 0.03 49.45 22.
I_1.1.3.1.. Buhăescu 967.53 2222.43 1668.78 2.71 51.65 25.
I_1.1.4... Pârâul Pietros 665.44 2198.25 1245.64 2.13 52.38 18.
I_1.1.5... Ůâsla (Cisla) 645.89 1833.28 1146.92 0.14 41.13 19.
I_1.1.5.1.. Catarama 932.06 1852.43 1363.32 0.99 38.18 21.
I_1.1.5.2.. Secul 778.80 1901.40 1327.67 1.48 42.26 27.
I_1.1.6... Izvorul Dragoş (Magura) 600.04 2284.50 1367.89 0.57 46.61 23.
I_1.1.7... Izvorul Negru 552.89 1600.72 944.14 0.75 41.53 15.
I_1.1.8... Vaser 477.72 1845.68 1125.40 0.14 51.47 22.
I_1.1.8.1.. Puru 877.44 1727.98 1249.82 1.16 39.89 20.
I_1.1.8.2.. Măcărlău 845.60 1900.79 1283.74 1.15 55.37 21.
I_1.1.8.3.. Lostun 818.20 1609.39 1204.58 1.07 37.83 19.
I_1.1.8.4.. Făina (Paltin) 777.29 1692.11 1209.82 1.31 36.23 19.
I_1.1.8.5.. Botiza 748.67 1835.10 1264.14 0.54 44.59 21.
I_1.1.8.6.. Novicior 661.61 1729.19 1116.74 0.27 46.63 20.
I_1.1.8.7.. Novăţ 579.29 1916.31 1001.09 0.20 50.05 19.
I_1.1.8.7.1. Izvorul Cailor 760.76 1820.49 1081.08 0.40 41.62 17.
I_1.1.8.7.2. Valea Boului 606.29 1207.04 909.71 0.27 42.76 19.
I_1.1.8.7a.. Scrada (Borcut) 516.91 1133.58 798.72 0.46 40.20 18.
I_1.1.8.8.. Valea Peştilor 504.92 1318.79 843.32 0.67 42.34 20.
I_1.1.9... Valea Vinului 466.23 1170.87 685.58 0.20 42.92 14.
I_1.1.a... Fântâna 845.91 2047.81 1438.11 1.08 52.24 23.
I_1.10.3... Bătarci 129.08 520.64 234.12 0.00 34.92 8.
I_1.10.3.1.. Tarna Mare 128.17 784.54 289.35 0.00 34.38 8.
I_1.10.5... Egher 118.40 363.05 138.49 0.00 32.54 1.
I_1.10.5.1.. Hodoş (Hodişa) 122.02 364.16 143.04 0.00 28.44 2.
I_1.11.... Tur 115.98 1150.91 233.31 0.00 31.56 3.
I_1.11.1... Strâmba (Slatina) 141.37 282.34 178.96 0.00 12.23 1.
I_1.11.2... Valea Rea (Răul) 141.67 1217.62 642.61 0.00 36.72 10.
I_1.11.2.1.. Cireş 289.90 1037.15 586.69 0.14 32.42 11.
I_1.11.2.2.. Frasin 167.17 885.00 446.91 0.00 36.27 10.
I_1.11.2.2.1. Târşolţ 177.54 910.19 408.88 0.17 42.15 10.
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I_1.11.2.4.. Lechincioara 147.52 677.53 278.13 0.00 38.35 8.
I_1.11.2.4.1. Bârloagele 171.80 750.38 405.61 0.52 33.10 10.
I_1.11.2.5.. Valea Albă 146.11 939.01 345.14 0.00 33.51 4.
I_1.11.3... Talna 131.19 1194.95 371.67 0.00 35.73 7.
I_1.11.3.1.. Brada 359.72 1168.65 699.16 0.72 31.78 15.
I_1.11.3.2.. Talna Mică 196.69 1004.61 499.82 0.00 35.47 10.
I_1.11.3.3.. Racşa 177.34 718.84 391.52 0.25 30.55 10.
I_1.11.3.4.. Plesca (Valea Lupului) 156.18 638.23 320.64 0.11 23.92 9.
I_1.11.3.5.. Valea Muntelui 145.10 660.60 237.65 0.00 25.28 6.
I_1.11.4... Turţ 124.34 678.54 278.34 0.00 36.41 8.
I_1.11.4.1.. Şugatag 133.01 672.39 254.14 0.00 36.97 7.
I_1.11.4.2.. Turţ-Hodoş 130.49 575.46 185.25 0.00 32.58 5.
I_1.11.5... Racta 124.95 144.70 131.16 0.00 5.12 0.
I_1.11.5.1.. Egher 126.96 502.81 153.01 0.00 29.97 2.
I_1.11.6... Egherul Mare 116.08 139.56 124.14 0.00 6.19 0.
I_1.11.6.1.. Şar (Noroieni) 115.37 140.06 124.93 0.00 7.84 0.
I_1.2.... Iza 259.26 1678.11 573.95 0.00 42.47 12.
I_1.2.1... Bâleasa 468.75 1186.99 818.91 0.51 39.31 15.
E_% S_% V_% Dens_reth Cb_pl Cb_prof Cb_t 
15.76 5.22 17.57 0.948 0.0053 0.0053 -0.0038 
17.79 28.29 26.57 1.088 0.0108 0.0108 -0.0002 
12.89 32.24 38.01 1.380 0.0106 0.0106 0.0034 
26.62 14.26 33.10 0.839 0.0137 0.0137 0.0004 
27.32 27.91 36.26 0.552 0.0057 0.0057 -0.0025 
24.93 12.75 29.57 0.870 0.0142 0.0142 0.0039 
22.68 19.51 36.54 1.047 0.0195 0.0195 0.0043 
20.80 28.39 23.98 1.327 0.0092 0.0092 -0.0018 
6.71 32.53 35.53 1.622 -0.0056 -0.0056 -0.0095 
3.15 16.05 33.77 1.145 0.0053 0.0053 0.0045 
6.67 29.65 30.77 1.891 0.0007 0.0007 -0.0033 

12.41 12.89 29.70 1.813 0.0016 0.0016 -0.0002 
24.70 23.56 35.14 1.842 0.0046 0.0046 -0.0033 
33.83 28.66 16.29 1.480 0.0048 0.0048 0.0059 
35.39 46.36 12.76 1.057 0.0061 0.0061 0.0067 
8.14 29.05 31.71 1.789 0.0025 0.0025 0.0049 

15.90 16.87 29.28 1.181 0.0077 0.0077 -0.0002 
15.63 49.26 24.82 1.155 0.0065 0.0065 0.0080 
23.45 29.44 31.41 1.176 0.0068 0.0068 -0.0012 
22.95 13.19 27.60 1.785 0.0150 0.0150 0.0028 
18.43 30.31 33.69 1.179 0.0101 0.0101 0.0029 
30.93 26.40 9.36 0.956 0.0106 0.0106 -0.0003 
17.43 37.01 29.31 1.358 0.0116 0.0116 0.0081 
31.50 1.02 28.45 0.786 0.0036 0.0036 -0.0028 
24.76 3.25 31.38 0.862 0.0078 0.0078 -0.0032 
46.24 24.42 1.46 1.113 0.0046 0.0046 0.0070 
19.65 1.19 14.74 0.755 0.0031 0.0031 -0.0027 
19.22 27.90 27.21 1.648 0.0117 0.0117 0.0035 
11.41 37.16 27.91 1.797 0.0025 0.0025 -0.0045 
29.68 34.86 31.63 2.399 0.0067 0.0067 0.0034 
20.31 8.65 37.99 1.179 0.0101 0.0101 0.0066 
13.96 8.00 33.69 0.762 0.0110 0.0110 -0.0007 
23.47 26.37 26.50 1.856 0.0093 0.0093 -0.0006 
14.28 26.44 37.38 1.466 0.0042 0.0042 -0.0097 
35.02 5.64 20.90 2.040 -0.0002 -0.0002 -0.0100 
20.16 31.89 29.86 1.684 0.0038 0.0038 -0.0045 
22.82 38.25 30.85 1.708 0.0045 0.0045 -0.0003 
33.59 27.99 29.06 1.770 0.0016 0.0016 -0.0079 
17.28 26.36 35.24 2.251 0.0123 0.0123 -0.0002 
17.16 31.51 25.96 1.823 0.0106 0.0106 0.0011 
8.52 28.98 38.07 1.557 0.0140 0.0140 0.0013 
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28.22 19.70 26.04 1.491 0.0164 0.0164 0.0027 
15.14 23.93 25.40 0.855 0.0112 0.0112 -0.0001 
19.18 26.47 40.56 1.059 0.0112 0.0112 0.0003 
24.97 33.29 29.48 0.926 0.0105 0.0105 -0.0009 
31.52 1.85 28.47 1.237 0.0014 0.0014 -0.0056 
18.40 19.03 27.07 0.897 0.0125 0.0125 -0.0012 
8.28 12.42 31.87 1.093 0.0065 0.0065 -0.0022 
6.27 10.72 8.59 1.886 0.0002 0.0002 0.0005 
6.43 11.79 13.45 2.415 0.0054 0.0054 0.0005 
8.62 13.02 16.99 1.837 0.0029 0.0029 0.0003 
9.18 6.06 29.51 1.182 0.0011 0.0011 -0.0014 

11.92 25.36 29.40 1.121 0.0072 0.0072 -0.0006 
10.14 34.75 46.00 1.046 0.0116 0.0116 0.0025 
18.01 43.04 32.89 0.969 0.0052 0.0052 -0.0038 
18.38 35.49 40.90 1.128 0.0115 0.0115 -0.0017 
33.54 23.81 24.16 1.638 0.0124 0.0124 -0.0029 
9.71 21.97 50.80 1.552 0.0151 0.0151 -0.0045 
4.33 10.03 42.59 1.339 0.0044 0.0044 0.0006 

10.72 17.61 27.60 1.303 0.0073 0.0073 0.0004 
21.86 5.26 39.84 1.697 0.0130 0.0130 -0.0013 
15.57 8.34 41.27 1.164 0.0085 0.0085 0.0013 
25.33 2.51 31.52 1.396 0.0064 0.0064 -0.0016 
16.06 4.06 36.91 1.204 0.0102 0.0102 0.0035 
26.41 5.01 24.81 1.150 0.0044 0.0044 -0.0045 
12.66 20.08 31.03 1.289 0.0130 0.0130 0.0018 
8.84 8.84 42.77 2.060 0.0161 0.0161 0.0054 

16.25 28.95 28.21 1.218 0.0102 0.0102 0.0047 
7.43 4.38 8.08 1.048 -0.0002 -0.0002 0.0000 
6.98 10.79 17.64 0.931 0.0024 0.0024 0.0012 
7.35 6.05 8.14 1.632 0.0005 0.0005 -0.0001 
5.71 4.14 6.69 1.543 0.0004 0.0004 0.0000 

21.42 20.18 26.50 1.284 0.0112 0.0112 0.0004 
31.51 8.36 25.78 0.917 0.0086 0.0086 -0.0016 
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