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REZUMAT. Această lucrare prezintă importanţa reabilitării terenurilor degradate, respectiv cele în pantă, care în 
ultima perioadă reprezintă unul din cele mai mari pericole ecologice cu care se confruntă pădurile din Romania. 
În urma tăierilor excesive de pe masive şi zonele sălbatice sau a modului defectuos de gestionare a terenurilor 
private, la nivel naţional a apărut necesitatea dezvoltării tehnologiilor inovative de împădurire a terenurilor 
degradate în pantă în vederea reabilitării şi regenerării florei şi faunei specifice zonei, dar şi pentru stoparea 
calamităţilor naturale. 

Cuvinte cheie: tehnologie împădurire, terenuri degradate, terenuri în pantă, reabilitarea soluri degradate. 

ABSTRACT. This paperwork presents the importance to rehabilitate the degraded lands, namely the sloping 
lands, which lately represents one of the ecological greatest threads faced by forests in Romania. Following the 
excessive cuts of massive and wilderness areas or the poor privet land management, nationally it was necessary 
to develop innovative technologies for afforestation of degraded sloping lands in order to rehabilitate and 
regenerate the flora and fauna from that region, but also to stop the natural disasters. 
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1. INTRODUCERE 

În ultima perioadă unul din cele mai mari 
pericole cu care se confruntă pădurile din Romania 
sunt distrugerile prin tăieri necontrolate de pe 
masive şi zone sălbatice, sau a modului defectuos de 
gestionare a pădurilor proprietate privată, ce au un 
impact negativ asupra calităţii mediului şi consecinţe 
dezastroase pe termen mediu şi lung. 

Terenurile împădurite în literatura de specialitate, 
sunt considerate „uzine veritabile de reciclare, 
deoarece acolo este locul unde totul se sfârşeşte şi 
unde totul începe”. Ele înmagazinează toate ele-
mentele şi substanţele nutritive organice şi minerale, 
necesare dezvoltării vegetaţiei. Succesiunea de 
straturi au structuri si compoziţii diferite, începând 
de la aşternutul de la suprafaţă până la roca mamă în 
subsol, constituie profilul acestuia şi influenţează 
direct tipul de floră şi faună.[1,2] 

Conform Codului Silvic adopt în anul 2008, cea 
mai mare parte a pădurilor din România sunt în 
zonele de munte (51%) în timp ce 37% se află în 
zona de deal şi doar 10,9% în zona de câmpie. În 
cadrul aceluiaşi document sunt prevăzute lucrări de 
împădurire şi de reîmpădurire, pe termen mediu şi 
lung a terenurilor din fondurile forestiere, precum şi 
a celor neproductive din afara acestuia, respectiv 
2 milioane ha în următorii 25 de ani. 

Aceste acţiuni de reîntregire şi valorificare a 
terenurilor degradate, care în majoritatea cazurilor se 
află în pantă, vor fi continuate cu acţiuni de moni-
torizarea factorilor dăunători, reducerea eroziuni 
solului, diminuarea factorilor poluanţi şi a încălzirii 
globale, creşterea stabilităţii solului prin îmbună-
tăţirea capacităţii de reţinere şi circulare a apei 
precum şi reţinerea materialelor pulverulente din aer, 
stimularea diversităţii ecologice, florei şi faunei, 
precum şi creşterea gradului de utilizare a surselor 
energetice regenerabile. 

Astfel sunt stimulate activităţile de natură 
ecologică, socială şi economică, deoarece pădurea 
poate să genereze o varietate largă de bunuri şi 
servicii în beneficiul localnicilor şi societăţii per 
ansamblu (material lemnos, produse alimentare din 
flora spontană, vânat, structură de protecţie împotriva 
vânturilor şi zăpezilor, spaţiu de agrement şi relaxare, 
condiţii favorabile desfăşurării turismului etc.). 

Principalele direcţii de acţiune ale înfiinţării 
culturilor forestiere constă în: 

– alegerea judicioasă a speciilor forestiere astfel 
încât acestea să se adapteze la condiţiile de mediu 
într-un timp cât mai scurt şi să se integreze în 
specificul ecologic al zonei, respectiv al staţiunii; 

– asocierea speciilor alese astfel încât să asigure 
o diversitate ridicată şi să îşi îndeplinească rolul 
atribuit în cadrul infrastructurii verzi implementate; 
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– calitatea puieţilor forestier sau a arboretului 
trebuie să fie corespunzătoare, pentru ca lucrările de 
împădurire să fie durabile; 

– utilizarea tehnologiilor adecvate pentru fiecare 
tip de puiet sau arboret, pentru a asigura condiţiile 
de sol necesare dezvoltării sistemului radicular şi 
asigurarea substanţelor nutritive minerale şi organice; 

– aplicarea tehnologiilor de întreţinere la momentul 
oportun, respectiv în perioadele când culturile 
forestiere ating starea de masiv. 

Lucrările de terasare a terenurilor fac parte din 
seria de lucrări cu caracter de îmbunătăţiri funciare 
şi agrosilvice în cadrul organizării teritoriului, pentru 
stabilizarea terenurilor în funcţie de toţi factorii care 
ar putea provoca pierderea stabilităţii în timp. 

Împădurirea de obicei se efectuează pentru a opri 
vânturile şi mai ales pentru a opri apele din pre-
cipitaţii şi respectiv din topirea zăpezilor, iar prin 
împădurire se previne surparea terenurilor şi creare 
râpelor cu scopul de a opri alunecările de pământ şi 
eroziune solului.[3] 

În legislaţie, terenurile degradate sunt definite ca 
terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea 
distructivă a unor factori antropici şi-au pierdut 
definitiv capacitatea de producţie, dar pot fi 
ameliorate prin împădurire, Legea nr.46/2008. 

În literatura de specialitate [5,6] sunt prezentate 
şi identificate în acest moment următoarele forme de 
degradare a terenurilor: 

I. Terenuri cu eroziune de suprafaţă, care pot 
fi clasificate de la moderat la puternic erodate. Acest 
tip de degradare se poate manifesta în partea 
inferioară sau superioară a versanţilor ce au pante 
moderate, respectiv între 9 şi 14o şi expunerii 
prelungite la razele soarelui. Pe acest tip de teren 
degradat se poate planta o gamă largă de specii 
pomicole, care nu sunt exigente la condiţiile edafice 
dar şi adaptate în specificul biologic local. 

II. Terenuri cu eroziune de suprafaţă de la 
puternic la foarte puternic erodate. Acestea sunt 
localizate pe versanţi cu pante puternice , respectiv 
19 – 27°, cu expoziţii însorite sau parţial însorite. Pe 
aceste terenuri se pot dezvolta specii caracterizate 
prin înrădăcinare trasantă, foarte bine dezvoltată, în 
special specii puţin pretenţioase la condiţiile edafice; 

III. Terenuri alunecătoare cu masa alunecată 
slab la moderat fragmentată – apar pe versanţii 
puternic înclinaţi, cu expoziţii însorite sau parţial 
însorite. Aceştia au substrat litologic alternanţe de 
nisipuri cu marne-argile. Pe aceste terenuri se va da 
prioritate speciilor rezistente la deranjări în zona 
rădăcinilor, dintre care se vor prefera cele care au 
capacitatea de a drajona; 

IV. Terenurile alunecătoare situate în micro-
depresiuni - apar la baza suprafeţelor de des-
prindere-buzei de ruptură a alunecării sau între 
treptele alunecărilor semistabilizate. În aceste zone 
se pot planta specii rezistente la excesul de umiditate 
din sol; 

V. Terenuri alunecătoare constituite din de-
pozite rezultate din curgeri plastice sau noroioase, 
care rezultată prin prăbuşirea versantului sub influ-
enţa apelor acumulate la baza buzei de desprindere 
şi a scurgerilor plastice de sol; în aceste zone se vor 
instala specii forestiere rezistente la excesul de 
umiditate din sol şi la condiţiile de sol; 

VI. Suprafeţe de alunecare sau de surpare, 
excesiv erodate. Pe aceste terenuri vegetaţia 
forestieră se instalează mai greu; 

VII. Terenuri neproductive, în aceste zone nu se 
va planta. 

În afară de acestea mai sunt enumerate urmă-
toarele: 

– terenurile cu eroziune de adâncime, precum 
ogaşe, ravene şi torenţi; 

– terenuri cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, 
grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale; 

– terenuri puternic acide; 
– terenuri poluate cu substanţe chimice, petro-

liere sau noxe, 
– terenuri ocupate cu halde miniere, deşeuri 

industriale sau menajere, gropi de împrumut; 
– terenuri cu nisipuri mobile, care necesită 

lucrării de împădurire pentru fixarea acestora etc. 

2. METODE DE REABILITARE A 
TERENURILOR DEGRADATE 

Lucrările de împădurire fac parte dintr-un com-
plex de măsuri silvice cu caracter ameliorativ. 

Soluţiile tehnice adoptate pentru reconstrucţia 
forestieră pe terenurile degradate sunt complexe, 
cum ar fi: 
 Instalarea vegetaţiei forestiere cu specii specifice 

zonei, respectând şi principului biodiversităţii, adecvate 
tipului de staţiuni. Tehnologia de instalare trebuie să fie 
adecvată pentru fiecare tip de compoziţie de 
împăduriri: Lucrări de pregătire a terenului şi solului, 
plantarea puieţilor, îngrijirea plantaţiilor prin lucrări de 
completări şi întreţinere până la realizarea de masiv; 
 Susţinerea vegetaţiei forestiere pe terenurile 

afectate de eroziune adâncă. 

Procesul de împădurire trebuie să fie adaptat în 
funcţie următorii factori: aerarea solului, conţinutul 
de argile, nămoluri sau nisip, bogăţia sa minerală şi 
rezervele de apă; precum şi specia puietului forestier 
ce urmează a fi plantat care trebuie ales astfel încât 
să utilizeze resursele minerale şi organice şi să aducă 
o îmbunătăţire a solului. 

În funcţie de tehnologiile de împădurire adoptate 
pentru UCF-uri, se precizează natura materialului de 
împădurit (seminţe, puieţi) şi se va stabili necesarul 
de puieţi sau seminţe pe UCF-uri.[4] 

Alegerea speciilor pentru împădurire se face 
ţinând cont de criteriile: 

− condiţii staţionale din teren; 
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− cerinţe ecologice; 
− rolul funcţional al culturilor forestiere [7]. 
La alegerea speciilor se va ţine seama în primul 

rând de încadrarea terenului degradat ce urmează a fi 
aplicată tehnologia de împădurire, în marile unităţii 
de relief şi etaje naturale de vegetaţie. 

Pe baza activităţilor de cercetare experimentală şi 
aplicativă au fost stabilite diverse staţiuni (vegetaţie, 
reprezentând grupe de tipuri de staţiuni şi de pădure, 
ecologic echivalente denumite convenţional grupe 
ecologice) pe baza nevoilor practice. Astfel s-a putut 
constituii un număr considerabil de grupe ecologice 
(114 grupe ecologice) care au avut în vedere toţi 
factorii determinanţi (condiţiile de climă, relief, 
substrat, sol, ape supra şi subterane, grad de omo-
genitate) care să permită aplicarea aceloraşi 
măsuri silvico-tehnice de regenerare a pădurilor 
sau de împădurire. [6] 

Principii silvico-tehnice în alegerea speciilor: 
− promovarea şi plantarea cu precădere a spe-

ciilor autohtone cu valoare economică ridicată cu 
dezvoltare rapidă în UCF-uri de bonitate mijlocie şi 
superioară; 

− folosirea speciilor principale, în primul rând, în 
cadrul arealului lor natural de vegetaţie, extinderea 
în afara arealului făcându-se cu mult discernământ; 

− crearea de culturi stabile alcătuite din specii 
compatibile din punct de vedere ecologic; 

− evitarea unor specii delicate unde mediul este 
lipsit de resurse nutritive şi factorul climateric dificil; 

− fortificarea arboretului de molid împotriva 
curenţilor de aer puternici sau avalanşelor de zăpadă, 
prin introducerea în schema  de plantare a laricelui, 
zâmbrului, fagului, paltinului; 

− speciile secundare şi arbuştii, se introduc în 
măsura în care regenerarea lor naturală nu poate fi 
asigurată şi există pericolul înţelenirii solului; 

− utilizarea în proporţii ridicate a speciilor de 
arbori şi de arbuşti care produc fructe şi/sau seminţe 
care pot fi :răspândite cu ajutorul curenţilor de aer 
sau a faunei; comestibile, farmaceutice sau solicitate 
în alte domenii economice. 

Dintre lucrările care prezintă o eficienţă ridicată 
în diminuarea scurgerilor superficiale şi reţinerea 

apei pe versanţi cele mai eficiente s-au dovedit 
terasele cu platformă în contrapantă. 

Aceste lucrări s-au dovedit eficiente pe terenurile 
în pantă mai mari de 15 0 cu deficit de umiditate în 
special în cazul versanţilor excesiv erodaţi. 

Din punct de vedere ştiinţific s-a dovedit eficient 
executarea unor terase late între 0,6 ÷ 1,5 m, 
alternând cu fâşii înierbate executate mecanizat. [7] 

Prin intermediul teraselor se favorizează infiltra-
rea apei în sol în bande de teren afânate în zona 
terasei, asigurându-se în acest mod o aprovizionare 
suplimentară cu apă pluvială a puieţilor plantaţi pe 
acestea. În funcţie de volumul de apă din precipitaţii 
se poate dimensiona lăţimea terasei şi numărul de 
puieţi plantaţi, precum şi panta platformei teraselor 
(contra pantă), ce poate fi între 70 şi 80 cm 
amplasate la o distanţă de circa 2 m din axa de 
simetrie a teraselor, iar volumul de apă pe care 
acestea îl pot reţine este de circa 17 l/m2 pentru o 
contrapantă a terasei de 10% (9o) şi de 25 l/m2 la o 
contra pantă de 15% (13,5o) a terasei. 

3. TEHNOLOGII DE ÎMPĂDURIRE  
A TERENURILOR DEGRADATE  
ÎN PANTĂ 

În literatura de specialitate se specifică faptul că, 
„lucrările de terasare sunt indicate în cazul 
terenurilor stabile la alunecării sau alte forme de 
deplasare gravitaţională în masă” [7]. 

Scopul lucrărilor de pregătire a solului sunt 
necesare şi pentru asigurarea condiţiilor optime de 
instalare a vegetaţiei lemnoase 

În funcţie de suprafaţa şi tehnologia adoptată, 
lucrările solului constau în: 

– lucrări pe toată suprafaţa, precum: cojirea şi 
mărunţirea ţelinii, desfundarea, grăparea şi cultivaţia; 

– lucrări parţiale, precum: în fâşii sau benzi (la 
câmpie), în fâşii sau tăblii (în regiunea colinară) şi în 
vetre (în zona de munte, pe terenuri accidentate) [4]. 

În tabelele 1 şi 2, sunt prezentate tehnologiile de 
pregătire a terenului şi variante de lucru [4]. 

 
Tabelul 1 Tehnologii de pregătire a terenului 

 

Denumirea lucrărilor Variante de lucru 

Îndepărtarea preexistenţilor, seminţişului neutilizabil , arbuşti 
1 – în locurile de plantare 
2 – în benzi coridoare sau ochiuri 
3 – pe toată suprafaţa 

Curăţirea terenurilor de resturi de exploatare(crengi , vârfuri, coajă etc.)  –  

Îndepărtarea ierburilor înalte , rugi , zmeuriş  –  

Scoaterea transportul şi depozitarea cioatelor , nivelarea terenurilor 

1 – parţială (în ochiuri , benzi ,coridoare) 
(1 manual / 2 mecanizat) 
2 – pe toată suprafaţa 
(1 manual / 2 mecanizat) 

Eliminarea apei în exces 
1 – de pe suprafeţe mici 
2 – de pe suprafeţe mari (şanţuri, puţuri) 

Curăţirea terenurilor de pietre şi grohotiş în locurile de plantare - 
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Tabelul 2 Tehnologii de pregătire a solului 
 

Denumirea lucrărilor Variante de lucru 

Fără pregătirea anticipată a solului, plantarea în gropi 
1 - mici (30X30X30cm) 
2 - mari (40X40X40..60X60X60cm) 

Pregătire parţială a solului 

1 - în vetre 1 – de 40×60 cm 

2 – de 60×80 cm 

3 – de 80×100 cm 

2 - în tăblii 1 – de 2×2m 

2 – de 2×3m 

3 – de1..2 × 3..5 m 

3 - în fâşii 1 – de 2..3 m (terenuri plane) 

2 – de 0,7 – 1,0 m (panta  > 12°) 

4 - în terase 1 – înguste (< 1,2 m) 

2 – late (> 1,2 m) 

5 - biloane 1 – înguste (<0,8 m) 

2 – late (> 0,8 m) 

Cu pregătirea mecanizată a solului pe toată suprafaţa 

 
În pomicultură pregătirea solului este indicat a fi 

efectuată cu două-trei luni înainte plantării, pentru ca 
solul să fie așezat.[3] 

Spre deosebire de metodele manuale de lucru, care 
sunt foarte flexibile datorită adaptării muncitorului la 
diferite condiţii de lucru, metodele mecanizate de 
lucru reclamă o mare uniformitate a condiţiilor 
terenului şi impun anumite restricţii. 

Astfel, pentru orice operaţie mecanizată, terenul 
respectiv trebuie să asigure în primul rând mobili-
tatea agregatului folosit. 

De asemenea, cu cât sunt mai dificile condiţiile 
de teren, cu atât este mai mic numărul procedeelor 
de lucru ce pot fi aplicate şi în foarte multe cazuri 
maşinile cele mai eficiente nu pot lucra decât în 
condiţii uşoare de lucru. 

Înclinarea terenului este unul din factorii care 
influenţează alegerea mijloacelor tehnice cu care se 
vor fi executate operaţiile. 

În funcţie de înclinarea terenului se disting trei 
situaţii: 

● terenuri cu înclinarea cuprinsă între 0-12o. 
Aceste terenuri ocupă circa 32,33 % din suprafaţa 
fondului forestier şi sunt întâlnite în special până la 
altitudinea de 600-800 m, deci în regiunile de 
câmpie şi dealuri joase. În aceste suprafeţe se pot 
deplasa tractoarele întâlnite în sectorul silvic, deci 
utilaje grele acţionate de tractoare. 

● terenuri cu înclinarea cuprinsă între 12-30o. 
Aceste terenuri ocupă circa 53,21 % din suprafaţa 
fondului forestier şi sunt întâlnite în toate grupele 
altitudinale mai puţin până la 100 m (lunci şi dune). 
Pe aceste suprafeţe nu se pot deplasa tractoarele 
întâlnite în sectorul silvic, deci utilajele folosite sunt 
maşini şi dispozitive uşoare purtate şi acţionate de 
muncitori. 

● terenuri cu înclinarea peste 30o. Aceste tere-
nuri ocupă circa 14,46 % din suprafaţa fondului 
forestier şi sunt întâlnite în special la altitudini mai 
mari de 800 m, deci în regiunile de dealuri înalte şi 
de munte. Pe aceste suprafeţe, muncitorul se poate 
deplasa cu destulă dificultate, putând lucra numai 
cu unelte simple şi uşoare. 

La nivel internaţional tehnologiile de împădurit 
terenuri degradate în pante sunt în număr restrâns şi 
se bazează mai mult pe echipamente semi-meca-
nizate purtate de operator. 

În România, lucrările de împădurire a terenurilor 
degradate în pantă se efectuează manual utilizând 
multă forţă de muncă desfăşurată pe o perioadă 
lungă de timp. Din aceste considerente INMA a 
dezvoltat o tehnologie inovativă de împădurire a 
terenurilor degradate în pantă, pentru a creşte gradul 
de mecanizare a procesului de împădurire, prin 
dezvoltarea unor modele experimentale corespunză-
toare condiţiilor grele de lucru, astfel încât lucrările 
de reabilitare să fie desfăşurate în conformitate cu 
reglementările naţionale din domeniu astfel încât 
materialul săditor să fie plantat în perioada optimă 
de plantare. 

În figura 3.1 este prezentată succesiunea lucră-
rilor de pregătirea teraselor în vederea plantării 
pentru variantele cu tractor şi cu motocultor. Fiecare 
din aceste surse energetice sunt echipate fie cu roţi 
agricole, fie cu senile pentru mărirea aderenţei în 
cazurile în care solurile sunt instabile sau puternic 
erodate. 

În cazul motocultoarelor mărirea ardenţei se mai 
poate realiza prin implementarea unor roţi metalice 
cu crampoane. 

În cazul tractoarelor de mici dimensiuni se pot 
utiliza roţile motoare jumelate (duble), dar apare 
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dezavantajul măriri ecartamentului şi deteriorării 
teraselor de împădurit. 

Echipamentele  prezentate ce intră în componenţa 
tehnologiei au rolul de a prelucra solul astfel încât să 
asigure condiţiile optime de dezvoltare a puieţilor 
(aer, apă, sol) dar şi a prelucrării teraselor în vederea 

realizării contrapantelor specifice condiţiilor 
geoclimatice. 

Echipamentul de frezat poate fi folosit înaintea şi 
după procesul de nivelare, atunci când solurile sunt 
greu de prelucrat şi când unghiul contrapantei este 
mare (peste 15 0) 

 

 

Fig. 3.1. Tehnologii inovative de împădurire a terenurilor degradate în pantă 
 

5. CONCLUZII 

Punctele „forte” ale ţării noastre care susţin 
dezvoltarea acestei tehnologii sunt: calitatea solului; 
posibilitatea de producere a materialului săditor de 
calitate superioară; experienţă în activităţi CDI în 
domeniu pomiculturii/silviculturii, precum şi 
aplicarea unor politici de încurajare şi susţinere a 
activităţilor de stopare, remediere şi ameliorare a 
terenurilor în pantă degradate, pentru prevenirea 
dezastrelor şi dispariţia zonelor cu flora şi fauna 
autohtonă, precum şi promovarea tehnologiilor 
inovative de împădurire a terenurilor degradate, în 
pantă pe piaţa internă şi pe piaţa Uniuni Europene. 
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