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1. Introducere 

 
1.1. Necesitatea utilizării sistemelor geografice informaţionale pentru evaluarea formelor de 

eroziune hidrică produsă de curgerea râului Siret în secţiunea Săuceşti - Tamaşi 
 
Instrumentele folosite pentru monitorizarea eroziunii solului oferă posibilitatea unei 

evaluări concise, ţinând cont de toleranţele admise, a unui teren expus la degradare. Dacă 
multe lucrări de specialitate tratează problema unui teritoriu expus proceselor de eroziune, 
lucrarea de faţă evaluează o zonă unde eroziunile sunt active, urmând a se stabili pagubele 
produse de acestea.    
  La nivel mondial, Sistemele Geografice Informaţionale (GIS) sunt folosite tot mai des 
pentru analiza formelor de propagare a eroziunii solului.    
 În ultimul timp, în România, s-au făcut paşi mari privind evaluarea eroziunii solului cu 
ajutorul GIS.  
 Modificările albiei majore a râului Siret, pe teritoriul României, se datorează evoluţiei 
naturale a văii şi influenţei activităţilor antropice din zonă. Instabilităţile climatice din ultimii 
ani au determinat variaţii mari ale debitelor râului Siret. Absenţa unor lucrări tehnice de 
protecţie a malurilor, pe cea mai mare parte din meandre, a făcut posibilă extinderea albiei 
majore prin eroziuni laterale, determinând diminuarea fondului funciar. 

Deplasarea laterală a albiei râului Siret reprezintă rezultatul procesului de meandrare. 
Pe părţile concave se produc procese de eroziune a malurilor, iar pe părţile convexe au loc 
depuneri de aluviuni. Se produce astfel o deplasare permanentă a albiei, îndeosebi în 
perioadele de debite crescute, care determină pe malurile concave surpări, ca urmare a 
proceselor de sub-săpare produse de râul Siret.   

Cantităţile de material grosier aduse de principalii confluenţi ai Siretului în secţiunea 
studiată au depăşit capacitatea albiei minore a râului Siret, prin depunerile masive de 
acumulări şi au generat împingerea văii spre Podişul Central Moldovenesc. Procesul a dus la 
reducerea semnificativă a pantei talvegului şi a vitezei apei. Variaţia secţiunilor de curgere a 
crescut considerabil. S-a creat astfel un pavaj de fund alcătuit din prundişuri şi bolovani, ce a 
diminuat foarte mult eroziunea liniară, declanşând o puternică eroziune laterală. Din cauza 
faptului că solurile din zonele de confluenţă sunt uşor friabile, acestea au permis lărgirea 
puternică a văii Siretului.  

Cursul Siretului pe segmentul cercetat este monitorizat în prezent, sub aspectul 
protecţiei malurilor, doar în zona podului din apropierea localităţii Holt, comuna Letea Veche, 
judeţul Bacău, prin lucrări tehnice de îndiguire. În rest, lucrări specifice privind protecţia 
malurilor nu au mai fost executate după 1989. Existenţa meandrelor, în secţiunea Săuceşti – 
Tamaşi, a impus realizarea unor lucrări de protecţie împotriva surpării malurilor. Acestea au 
fost realizate în urmă cu circa 30 de ani, reprezentate de diguri de protecţie din plăci de beton, 
ce se află într-o stare avansată de degradare.    

 Utilizarea Sistemelor Geografice Informaţionale, pentru evaluarea formelor de 
evoluţie a râului Siret s-a realizat prin compararea hărţilor cadastrale                        
georeferenţiate cu ortofotoplanuri mai vechi şi mai noi. Acest regim de lucru este des întâlnit 
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în proiecte tehnice, şi mai puţin în proiecte de cercetare. Prin această metodă s-a stabilit, prin 
acordul instituţiilor de stat române, O.C.P.I. Bacău şi A.B.A. Siret, limitele cursurilor de apă. 
Acestea sunt domeniul public al Statului Român, administrate de A.N. Apele Române, prin 
A.B.A. Siret Bacău. 

Pentru evaluarea eroziunii solurilor din apropierea râului Siret, datele privind evoluţia 
malurilor nu sunt suficiente pentru a putea trage concluzii asupra zonelor degradate ale 
amplasamentelor studiate.  
 Studiile topografice reprezintă baza de proiecţie ce oferă informaţii privind evoluţia 
malurilor râului Siret. Astfel s-au putut evidenţia evoluţiile temporare a râului Siret. Tot aici 
s-au adus completări cu date suplimentare: date pedologice, bonitatea solului şi utilizarea 
terenului. Necesitatea evaluării eroziunii laterale a râului Siret este importantă în contextul 
dezvoltării zonelor de exploatare a terenurilor din imediata apropiere.  
 

1.2. Obiectivul temei de cercetare 

 
 Obiectivul propus de această lucrare vizează analiza evoluţiei geomorfologice a văii 
Siretului pe secţiunea Săuceşti – Tamaşi, datorată acţiunilor dinamice ale râului Siret, 
reprezentate de procese de eroziune, transport şi sedimentare, folosind un Sistem Geografic 
Informaţional şi corelarea acestuia cu activităţile antropice din zonă.  
 Scopul studiului este reprezentat de realizarea unei noi abordări privind analiza 
proceselor de eroziune a solului produsă de curgerea râului Siret în secţiunea Săuceşti - 
Tamaşi. Acest lucru s-a realizat prin analiza comparativă a limitelor de curgere. 
 Pentru atingerea obiectivului s-au evaluat procesele de eroziune şi colmatare şi 
impactul acestora asupra stării solurilor. Rezultatele obţinute au fost evaluate şi s-au propus 
măsuri privind ameliorarea formelor de eroziune a solurilor în perimetrul cercetat. 
         Harta solurilor, planurile topografice, profilele de sol, profilele longitudinale şi 
transversale reprezintă componentele sistemului informațional geografic ce au generat date cu 
privire la evaluare formelor de eroziune hidrică produsă de curgerea râului Siret, în secţiunea 
Săuceşti – Tamaşi. 
 Evaluarea formelor de eroziune hidrică produsă de curgerea râului Siret în secţiunea 
analizată s-a făcut cu ajutorul sistemelor geografice informaţionale. Studiul zonelor afectate 
de eroziune produsă de curgerea râului Siret s-a făcut prin monitorizarea solului în teren.  
 Teza de doctorat este structurată în trei părţi, cuprinzând 17 capitole, 204 de pagini, 20 
tabele, 97 figuri, 252 titluri bibliografice naţionale şi internaţionale şi 47 de pagini anexe. 

 
1.3. Studiu de caz 

 
 Secţiunea cercetată este amplasată din punct de vedere geografic la contactul dintre 
Subcarpaţii Moldovei şi Dealurile Tutovei, parte integrată a Podişului Bârladului. 
  Arealul analizat reprezintă o parte din culoarul văii Siretului, din centrul judeţului 
Bacău, care se întinde pe o lungime de aproximativ 25 km, conform planurilor topografice din 
perioada 2008 – 2011. Secţiunea analizată străbate unităţile administrativ-teritoriale de la nord 
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la sud, a comunelor: Săuceşti, Prăjeşti, Traian, Buhoci, Letea Veche şi Tamaşi. Delimitarea 
secţiunii studiate s-a realizat în funcţie de reîmpărţirea administrativ teritorială realizată de 
O.C.P.I. Bacău, în data de 26.07.2012. 
 Sectorul studiat a fost denumit Săuceşti – Tamaşi datorită faptului că în cadrul 
unităţilor administrative ale celor două localităţi se află limitele zonei cercetate. De o parte şi 
de alta a văii Siretului, secţiunea Săuceşti – Tamaşi este drenată de râul Siret, având o direcţie 
de curgere de la Nord la Sud. Râul Siret străbate valea studiată, de la nord, din dreptul 
acumulării de agregate minerale din apropierea localităţii Schineni, comuna Săuceşti, Judeţul 
Bacău. Confluenţa râului Siretul cu râul Bistriţa reprezintă limita de sud a arealului cercetat.  
 În Figura 1-1 se prezintă planul de încadrare în zonă a secţiuni Săuceşti-Tamaşi, unde 
se evidenţiază poziţia amplasamentului studiat.   
 

 
Figura 1-1. Amplasarea geografică a secţiunii Săuceşti – Tamaşi. 

 
1.4. Abordarea originală propusă în această temă în comparaţie cu situaţia existentă 

  
 Ideea evaluării unei secţiuni de curgere a râului Siret a survenit în urma măsurătorilor 
topografice privind realizarea studiilor necesare exploatărilor de agregate minerale din albia 
minoră a râului Siret. S-a constatat că aproape întreaga secţiune exploatată prezintă situaţii de  
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evoluţie a eroziunilor laterale, sub diverse forme. Mai mult, de la an la an, s-au identificat noi 
forme de propagare a eroziunii solului, chiar şi în imediata apropiere a terenurilor cultivate.  
 Pentru a identifica suprafeţele de sol pierdute prin eroziune, limitele de curgere au fost 
comparate între ele. Rolul principal al ridicărilor topografice în albia râurilor îl reprezintă 
evoluţia acumulărilor de agregate minerale, după şi înaintea unui regim de exploatare.  
 Tot prin compararea limitelor de curgere ale râului Siret, din diferite perioade, s-au 
identificat pierderile de sol pe un interval de timp de aproximativ două decenii.   
 Pentru cunoaşterea mai amănunţită a suprafeţelor pierdute prin eroziune laterală a 
terenurilor din imediata apropiere a râului Siret s-au efectuat studii în teren. 
 Evoluţia văii Siretului are un impact semnificativ atât asupra componentelor mediului 
geografic, cât şi asupra solurilor, ducând la pierderi de suprafeţe mari de terenuri. Riscul 
privind continuarea acestui proces de degradare a solurilor este relativ mare, astfel că se 
impune luarea unor măsuri de protecţie şi consolidare a malurilor, ţinând cont de posibilităţile 
existente. 
 Sectorul de albie cercetat a fost ales pe un areal unde regimurile şi intensităţile de 
exploatarea a agregatelor minerale se desfăşoară pe suprafeţe mari.    
 Această abordare vine în scopul completării datelor existente privind curgerea râului 
Siret, în secţiunea cercetată. Lucrarea de faţă subliniază efectul evoluţiei în anumite perioade 
de timp a râului Siret. 
  Perioadele alese privind secţiunea studiată, au fost limitate de baza date disponibilă. 
De exemplu numărul mic de studii topografice dinainte de anul 2007 a făcut imposibilă 
interpolarea datelor în secţiunea studiată. Acelaşi lucru este valabil şi pentru anii 2012, 2013, 
până în prezent. Probleme asemănătoare au fost întâlnite la prelucrarea hărţilor istorice. 

Datorită studiilor topografice numeroase realizate în urma inundaţiilor din 2008, 
respectiv 2010, s-a putut realiza un colaj de planuri topografice în perioada 2008-2011. 
Evaluarea curgerii râului Siret, s-a realizat înainte şi după intensităţile maxime ale debitelor 
râului Siret, în cele două perioade de inundaţii. Aşadar, rezultatele obţinute sunt influenţate în 
proporţie mare de variaţiile de debite produse ca efect al inundaţiilor atât din 2008 cât şi din 
2010. 
           Privitor la compararea planului topografic cu harta solurilor, putem spune că evoluţia 
malurilor este direct proporţională cu efectul inundaţiilor ce au avut loc în perioada analizată.  
 Conform observaţiilor din teren şi în condiţii de curgere normală procesele de 
eroziune sunt active şi evoluează foarte mult mai ales în zonele de terasă.     
          Abordarea originală a lucrării constă în transpunerea datelor tehnice utilizate în alte 
scopuri pentru o interpretare a lor ştiinţifică şi atingerea obiectivului propus. Posibilitatea 
realizării studiilor topografice într-o perioadă în care variaţia debitelor a fost foarte mare a 
permis realizarea de lucrări comparative şi identificarea efectelor acestor fenomene naturale.  
 În cadrul acestui studiu nu s-au neglijat activităţile antropice desfăşurate în cadrul 
amplasamentului. 
            Studiul a implicat un proces amplu de cercetări în teren în două etape. În prima etapă a 
fost măsurată topografic evoluţia curgerii râului Siret, în perioada 2008 – 2011, a secţiunii 
Săuceşti – Tamaşi. Acolo unde accesul nu a fost posibil, sau a fost restricţionat din diferite 
motive, datele au fost interpolate.    



12 
 

          Prelucrarea datelor topografice istorice s-a realizat prin consultaţii a specialiştilor din 
domeniu pentru alegerea celor mai bune şi actualizate planuri. O dată cu prelucrarea hărţii 
solului, s-au clasificat şi structurat datele precedate. 
            Harta solului georeferenţiată a fost utilă pentru analiza comparativă cu limitele 
topografice din anul 2008. Astfel s-au determinat evoluţia eroziunii solului în perioada 1989 – 
2008. 
           Prin compararea limitelor topografice în cele trei perioade 2008 – 2009, 2009 – 2010, 
2010 – 2011 s-au identificat atât zonele colmatate cât şi eroziunile produse de curgerea râului 
Siret. 
           A doua etapă a cercetărilor din teren s-a realizat în anul 2013. Identificarea evoluţiei 
malurilor într-o perioadă când valorile debitelor au fost relativ constante, 2011 – 2013, s-a 
realizat prin ridicarea a 21 de profile de sol. Astfel s-au identificat caracteristicile unităţilor de 
sol şi starea evoluţiei eroziunii. 
          Prelucrarea rezultatelor obţinute s-a realizat la sfârşitul anului 2014. Din anul 2015 
datele au fost rezumate în cadrul lucrări de faţă.  
          Pentru a concluziona si a materializa evoluţia râului Siret într-un amplasament unde 
variația debitelor este foarte mare şi influenţează direct evoluţia malurilor, au fost necesari opt 
ani de zile.  
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11. Prelucrarea hărţii solului în secţiunea Săuceşti – Tamaşi 
 

11.1. Proiectarea datelor ce au stat la baza întocmirii hărţii solului în secţiunea Săuceşti – 
Tamaşi 

 
Realizarea colajului hărţilor studiilor pedologice reprezintă primul pas pentru 

întocmirea hărţii solurilor a perimetrului cercetat. Acest lucru s-a realizat prin alipirea 
planurilor pedologice. Rezultatul final este reprezentat de schiţa categoriilor de folosinţă a 
terenurilor pentru secţiunea Săuceşti – Tamaşi, Figura 11-1.1. Delimitarea hărţii solurilor, s-a 
realizat în funcţie de aria de extensie a planurilor topografice din anul 2008, efectuate în 
secţiunea Săuceşti – Tamaşi, Figura 11-1.2. Digitizarea s-a realizat în programul AutoCAD 
2009, utilizând haşuri şi poli-linii. Figura 11-1.3. 
 

 
Figura 11-1. Etapele de lucru privind realizarea hărţii solurilor: 1.) rezultatul colajului 
hărţilor pedologice; 2.) rezultatul delimitării şi georeferenţierii hărţii solului; 3.) harta 

solului digitizată. 
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    Georeferenţierea hărţii solului digitizată, a secţiunii Săuceşti - Tamaşi s-a realizat cu 
ajutorul aplicaţiei TopoLT 10, din cadrul programului AutoCAD 2009. Procedura a ţinut cont  
de coordonatele cunoscute şi a opţiunilor de redimensionare şi repoziţionare a imaginii. 
Coordonatele celor patru puncte de reper utilizate privind georeferenţierea hărţii solului au 
fost prelucrate atât în Sistemul de Proiecţie “Stereo 70 – Marea Neagră”, cât şi în Coordinate 
Geografice. 

În Figura 11-2, se prezintă, valorile de precizie a georeferenţierii hărţii solului, în 
comparaţie cu Harta Militară a României. 

 

 
Figura 11-2. Captură de imagine în plin proces de verificare a hărţii solului, a secţiunii de 

curgere a râului Siret, Săuceşti-Tamaşi. 

 
Verificarea georeferenţierii s-a materializat cu programul Global Mapper V17. 

Procedura s-a materializat prin compararea hărţii solului, a secţiunii de curgere a râului Siret, 
Săuceşti – Tamaşi, cu Harta Militară a României georeferenţiată. Astfel s-a controlat precizia 
de lucru a coordonatelor utilizate pentru georeferenţierea hărţii solului. Coordonatele folosite 
pentru georeferenţierea hărţii solului, au fost determinate în teren cu ajutorul GPS-ului RTK 
ROVER S82V, în timp real. Rezultatul final este reprezentat Harta Solurilor la scara 1:10000 
a secţiunii Săuceşti – Tamaşi, Figura 11-3.   
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   Figura 11-3. Harta solurilor pentru analiza secţiunii de curgere. 

 
11.2. Rezultate obţinute în urma prelucrării hărţii solului a secţiunii Săuceşti – Tamaşi 

 
 Platforma de lucru, utilizată în cazul hărţii solurilor, în secţiunii Săuceşti – Tamaşi, o 
reprezintă harta pedologică a comunei Buhoci din anul 1989. Această hartă ocupă 646,69 
hectare, adică 41% din perimetrul cercetat. Prin alipirea acesteia la celelalte hărţi pedologice, 
s-a observat că nu s-au realizat modificări asupra formelor de curgere a râului Siret. Acest 
lucru confirmă anul de provenienţă a hărţii solurilor, 1989. Pentru a verifica acest lucru, s-a 
realizat şi o analiză comparativă cu planurile topografice din anul 1975, cât şi cu orto-
fotoplanul din anul 2005 şi 2008.  
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  Pe harta solurilor s-a conturat o suprafaţă de 1577,28 hectare. Aceasta a fost generată 
de suma arealelor planimetrice de soluri delimitate. În Tabelul 11-2 se prezintă distribuţia 
suprafeţei delimitate pe harta solurilor, pe cele 6 unităţi administrativ teritoriale, unde se află 
şi secţiunea Săuceşti – Tamaşi. 
 În funcţie de Unităţile Administrativ Teritoriale a Judeţului Bacău, harta solurilor a 
stat la baza întocmirii unei noi hărţi. Aceasta a permis calculul suprafeţelor studiate şi 
detaşarea secţiunii Săuceşti – Tamaşi pe cele 6 limite administrativ teritoriale prezentate 
anterior. În Figura 11-4 se prezintă Harta Administrativ Teritorială a secţiunii Săuceşti – 
Tamaşi.  

Viiturile pe râul Siret prin revărsare apelor este un fenomen frecvent întâlnit în 
secţiunea Săuceşti - Tamaşi. Astfel, 1,81% din secţiunea Săuceşti – Tamaşi, având o suprafaţă 
de 28,13 hectare, se află în zonă ne-inundabilă. Al doilea procent ca mărime este de 34,09% 
din arealul cercetat, ocupând suprafaţa de 530,80 hectare. Aceste terenurile se află într-o zonă 
unde variaţia inundaţiilor este între 5 - 8 ani. Inundaţiile frecvente au loc la 2 – 5 ani. 
Suprafeţele de teren afectate de inundaţii ocupă un procent de 18,1%, având o suprafaţă de 
281,75 hectare. Unităţile de sol ce sunt inundate anual se întind pe o suprafaţă de 716,23 
hectare şi ocupă 46% din secţiunea cercetată. În concluzie peste 64,1% din perimetrul cercetat 
este supus formelor de inundaţii frecvente ce au loc între 2 – 5 ani, respectiv anual. Valorile 
rezultate nu au fost luate în considerare pentru unităţile de sol având categoriile de folosinţă 
curs construcţii şi pădure. În Figura 11-5, se prezintă harta suprafeţelor de teren afectate de 
viituri. 

Perimetrul cercetat se află de o parte şi de alta a văii râului Siret, având categorii de 
folosinţă a terenurilor reprezentate de: arabil, păşune, neproductiv, curs construcţii şi pădure. 

Conform Hărţii Categoriilor de Folosinţă terenurile arabile ocupă o suprafaţă de 
548,52 hectare. Terenul neproductiv ocupă o suprafaţă de 140,19 hectare, iar păşunile 
suprafaţa de 868,20 hectare. Suprafaţa împădurită a secţiunii cercetate este de 13,03 hectare, 
iar suprafaţa având categoria de folosinţă curs construcţii este de 7,34 hectare. În Figura 11-6, 
se prezintă distribuţia categoriilor de folosinţă în secţiunea Săuceşti – Tamaşi. 

Limitele de curgere a celor două hărţi reprezintă principalul reper pentru a identifica 
suprafeţele de sol afectate de eroziunea solului în perioada 1989 - 2008. Prin suprapunerea 
celor două hărţi s-au evidenţiat evoluţii mari de curgere a râului Siret. Cauza principală o 
reprezintă variaţiile de debite şi a regimurilor de curgere în această perioadă. În unele zone 
tipurile de sol au fost afectate de eroziunea hidric chiar şi total.  

 

Tabelul 11-2. Împărţirea pe unităţi administrativ teritoriale a suprafeţei hărţii solului 
delimitată a secţiunii Săuceşti – Tamaşi. 

Judeţ Comuna Suprafaţă 
hectare % 

Bacău Tamaşi 126,18 8 
Letea Veche 394,32 25 

Buhoci 646,69 41 
Traian 15,77 1 
Prăjeşti 173,5 11 
Săuceşti 220,82 14 
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Figura 11-4.  Împărţirea administrativ teritorială a secţiunii Săuceşti – Tamaşi. 
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Figura 11-5. Harta inundabilităţii în secţiunea Săuceşti – Tamaşi. 
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Figura 11-6. Categoriile de folosinţă întâlnite în secţiunea Săuceşti – Tamaşi. 
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12. Rezultatele privind eroziunea solului determinate utilizând GIS în perioada 
1989 - 2008 

 
12.1. Evaluarea eroziunii solului, în funcţie de categoria de folosinţă a terenurilor 
 

 Eroziunea hidrică, produsă de viteza de curgere a râului Siret, este procesul de 
degradare a stării de păstrare a solului, ca urmare a îndepărtării particulelor de sol. Aceasta 
constă în modificarea configuraţiei albiei minore şi majore, urmare a schimbărilor stării de 
echilibru a malurilor de pe sectoarele concave de meandre. Este un proces violent, ce se 
realizează prin subminarea bazei malului şi ulterior, prăbuşirea acestuia. Acest tip de eroziune 
mai este cunoscut şi sub denumirea de eroziune laterală. Prin compararea hărţii topografice 
din anul 2008 a secţiunii analizate, cu harta solurilor din perimetrul cercetat, din anul 1989, se 
prezintă variaţia formelor de eroziune ce s-au materializat într-o perioadă de aproximativ 20 
de ani. Conform calculului suprafeţelor de sol pierdute, prin eroziune, în urma suprapunerii 
celor două planuri, toate categoriile de folosinţă ale secţiunii Săuceşti – Prăjeşti, au fost 
afectate de eroziunea hidrică. Eroziune de suprafaţă a solului, în secţiunea cercetată, este 
absentă, ca urmare a extinderii doar a suprafeţelor plane.  

În urma analizei comparative a planului topografic cu harta solurilor s-au identificat 
pierderi de sol ce au avut loc pe o suprafaţă de 369,45 hectare, reprezentând 23,42 %, din 
totalul secţiunii cercetate de 1577,28 hectare. Cea mai mare suprafaţă afectată de eroziunea 
hidrică, produsă de curgerea râului Siret este de 66,97 hectare, aflându-se la intersecţia celor 
trei U.A.T.-uri Săuceşti, Traian şi Buhoci, Jud. Bacău, valoare evidenţiată prin cercuire în 
Figura 12-3. 
 Prin suprapunerea suprafeţelor de teren pierdute prin eroziunea hidrică (laterală) cu 
harta inundabilităţii a perimetrului rezultă următoarele: 

- suprafaţa de teren de 178,86 hectare, reprezentând 48,41 % din suprafaţa de sol 
pierdută, era situată în zona inundabilă cu frecvenţă anuală; 

- suprafaţa de teren de 20,78 hectare, reprezentând 5,62 % din suprafaţa de sol 
pierdută, era situată în zona inundabilă frecventă ce se producea o dată la 2 – 5 ani; 

- suprafaţa de teren 150,60 hectare, reprezentând 40,76 % din suprafaţa de sol 
pierdută, era situată în zona unde inundabilitatea se produce o dată la 2 -5 ani; 

- suprafaţa de teren 12,79 hectare, reprezentând 3,46 % din suprafaţa de sol 
pierdută, era situată în zona unde inundabilitatea este absentă; 

- suprafaţa de teren 6,43 hectare, reprezentând 1,75 % din suprafaţa de sol pierdută, 
era reprezentat de solul având categoria curs construcţii dintr-un totalul de 7,33 
hectare.  

În urma comparaţiei hărţii privind categoria de folosinţă a terenului cu suprafeţele de 
teren pierdute prin eroziune hidrică rezultă: 

- suprafaţa de teren de 180,59 hectare, reprezentând 47,89 % din suprafaţa de sol    
pierdută, prin eroziune hidrică (laterală), este dată de categoria de folosinţă păşune; 

- suprafaţa de teren de 124,58 hectare, reprezentând 33,71 % din suprafaţa de sol    
pierdută, prin eroziune hidrică, este dată de categoria de folosinţă arabil; 
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- suprafaţa de teren de 57,86 hectare, reprezentând 16,66 % din suprafaţa de sol    
pierdută, prin eroziune hidrică, este dată de categoria de folosinţă neproductiv; 

- suprafaţa de teren de 6,43 hectare, reprezentând 1,74 % din suprafaţa de sol  
pierdută, prin eroziune hidrică, este dată de categoria de folosinţă curs construcţii. 

Din zece unităţi de sol, având categoria de folosinţă păşune, doar şapte sunt afectate de 
eroziunea hidrică produsă în perioada analizată Figura 12-1.  
 

 
Figura 12-1. Solurile erodate prin eroziunea hidrică având categoria de folosinţă păşune în 

perioada 1989 – 2008, în secţiunea Săuceşti - Tamaşi. 
 

Solurile cu folosinţă neproductivă afectate de eroziune laterală a Siretului, se suprapun 
pe 12 unităţi de sol, ce reprezintă aluviosolul entic-calcaric-prundic, unde pierderile sunt pe 
55,37 hectare. Pe unitate de sol 36 aluviosol entic-calcaric-gleic-scheletic, pierderile 
totalizează 0,59 hectare. Iar ultima unitate de sol 37, aluviosol entic-calcaric-gleic-sodic, este 
afectată de eroziune are pierderi de 1,90 hectare. 

Solul având categoria de folosinţă curs construcţii, a suferit modificări din cauza, 
curgerii râului Siret, în secţiunea Săuceşti-Tamaşi. Mai exact, suprafaţa pierdută prin eroziune 
laterală este de 6,42 hectare dintr-un total de 7,33 hectare. În toată această perioadă 
majoritatea construcţiilor de pe acest teren au avut mult de suferit.  

Din 28 unităţi de sol, de pe categoria de folosinţă arabil, 14 tipuri de sol sunt afectate 
de eroziunea hidrică produsă în perioada analizată. Acestea sunt prezentate în Figura 12-2. 
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Cea mai afectată suprafaţă de teren agricol, în urma eroziunii hidrice este pentru unitatea de 
sol 13. 

 

 
Figura 12-2. Solurile erodate prin eroziunea hidrică având categoria de folosinţă arabil în 

perioada 1989 – 2008, în secţiunea Săuceşti-Tamaşi. 
  

 În Figura 12-3, se prezintă harta distribuţiei formelor de eroziune hidrică (laterală), 
produsă de curgerea râului Siret, în perioada 1989 – 2008. Extinderea apreciabilă a 
suprafeţelor care au fost afectate de eroziunea laterală a râului Siret este consecinţă a lipsei 
lucrărilor de protecţie a malurilor.  

Proiectele executate anterior anului 1989, pe activităţi de irigare sau regularizarea 
curgerii râului Siret, nu sunt funcţionale din cauza lipsei întreţinerii acestora. La punerea în 
posesie a terenurilor agricole, ulterioară dispariţiei Cooperativelor Agricole de Producţie din 
zonă, s-a renunţat la organizarea teritoriului agricol, iar împroprietăririle s-au făcut pe vechile 
amplasamente. Principala activitate antropică ce are loc la nivelul terenurilor neproductive 
este exploatarea de agregate minerale. 
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Figura 12-3. Distribuţia formelor de eroziune hidrică produsă în perioada 1989 – 2008, în 

secţiunea Săuceşti – Tamaşi. 
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12.2. Evaluarea eroziunii solului, în funcţie de notele de bonitate şi clasele de calitate a 
terenurilor arabile şi păşunilor, în secţiunea Săuceşti – Tamaşi 

 
Bonitarea terenurilor, este o operaţiune complexă de cunoaştere aprofundată a 

condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor. Prin calcularea notelor de bonitare se permite 
stabilirea claselor de calitate pentru folosinţele terenurilor şi se stabilesc măsurile necesare 
pentru ameliorarea capacităţii productive pentru fiecare unitate de sol delimitată.  

În secţiunea Săuceşti – Tamaşi, notele de bonitare s-au calculat pentru folosinţă arabilă 
şi păşuni. Pentru plantele cultivate notele de bonitare au fost determinate  pentru: GR – grâu, 
OR – orz, PB – porumb, FS – floarea soarelui, CT – cartof, SZ – soia, MF – mazăre-fasole, IU 
– in pentru ulei, IF – in pentru fuior, CN – cânepă, LU – lucernă, TR – trifoi,  LG – legume, 
iar AR – reprezintă media ponderată a notelor pentru terenurile arabile.  

Notele de bonitate au fost calculate şi folosinţele nearabile. Astfel pe aceste terenuri 
valorile notelor de bonitare au fost calculate pentru folosinţe ca: PS – păşune,  FN – fâneţe, PF 
– păşuni şi fâneţe, VV – vie pentru vin, VM – vie pentru masă, MR – măr, PR – păr, PN –
prun, CV – cireş şi vişin, CS – cais, PC – piersic, LI – nota medie de bonitare pentru livadă. 

La calcularea notelor de bonitare, din perimetrul Săuceşti – Tamaşi, nu s-au luat în 
calcul existenţa unor lucrări de ameliorare, pentru că în prezent nu sunt funcţionale irigaţiile, 
desecările, drenajele sau tehnicile privind combatere inundaţiilor. Se poate spune că valorile 
notelor de bonitare au fost luate în considerare numai în condiţii naturale. 

Prin bonitarea prognozată a producţiei, se obţin informaţiile ce asigură valorificarea 
integrală a resurselor funciare, prin structuri adecvate de folosinţe şi culturi. Având aceste 
informaţii se pot introduce tehnologii proprii pentru fiecare teren şi alege pentru cultivare cele 
mai favorabile culturi. 
 Pentru stabilirea notelor de bonitate indicatori privind caracteristicile ecologice au fost 
înregistraţi în tabelele legendă, care prezintă condiţiile  fizico-geografice şi pedologice 
existente. 
 În concluzie, indicatorii ce au stat la baza stabilirii notelor de bonitate au fost: 

- Indicatori de relief şi climă; 
- Indicatori divizori de sol; 
- Indicatori hidrologici. 
De asemenea s-au mai folosit indicatori eco-pedologici suplimentari, indicatori pedo-

morfologici şi indicatori eco-pedologici. Aceste valori au stat la identificarea corectă a notelor 
de bonitare a secţiunii Săuceşti - Tamaşi.  

Pentru circa jumătate din numărul acestor indicatori este prevăzută o singură serie de 
coeficienţi. Pentru ceilalţi indicatori au prevăzute mai multe serii de coeficienţi legaţi de 
interdependenţa acestora cu alţi indicatori. Astfel, pentru precipitaţii medii anuale colectate 
seria coeficienţilor variază în raport cu permeabilitatea solului şi panta terenului. Gleizarea 
variază în raport cu amenajarea terenului, drenat prin amenajare sau fără drenuri. Porozitatea 
şi gradul de tasare au fost calculate în raport cu densitatea aparentă, etc. 
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În Tabelul 12-1, se prezintă variaţia notelor de bonitate pentru terenurile arabile, iar în 
Tabelul 12-2, variaţia notelor de bonitare pentru alte folosinţe agricole. În cadrul acestor 
tabele sunt specificate, pentru fiecare unitate de sol, suprafeţele erodate. 

Calcularea notelor de bonitare pe folosinţele actuale, s-au realizat pe baza 
metodologiei de bonitare în vigoare. Nota de bonitare naturală se exprimă în puncte de la 1 la 
100, pentru fiecare teritoriu ecologic omogen şi pentru categoria de folosinţă existentă, oficial 
în momentul executării lucrării de bonitare.  

 
Tabelul 12-1. Variaţia notelor de bonitate în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, pentru terenuri cu 

folosinţă arabilă.   

Judeţul : Bacău 
Valea Siretului între Săuceşti şi Tamaşi 

Nr. Folosinţa Suprafaţa Suprafaţă GR OR PB FS CT SZ SO MF IU IF CN LU TR LG AR

TEO act.  TEO TEO (ha) erodată (ha) 
3 Arabil 15,15771 0,1247449 65 65 73 66 53 66 73 73 81 65 65 90 59 65 67
4 Arabil 11,87594 0,0787367 65 65 73 66 48 66 73 73 81 58 65 90 47 65 66
6 Arabil 9,234169 6,5221875 65 58 58 58 47 58 65 65 72 58 58 72 53 52 59
7 Arabil 5,163352 32 39 51 46 43 57 36 36 40 45 26 36 26 50 42
8 Arabil 23,45315 15,5734491 52 52 65 58 41 57 58 58 57 52 45 65 42 57 55
9 Arabil 42,05212 2,2587869 52 52 65 58 41 63 58 58 57 52 45 58 47 63 56

10 Arabil 27,58334 8,1274572 58 58 65 58 46 63 65 65 57 58 50 58 58 63 60

11 Arabil 31,0562 12,4317772 58 58 65 58 41 63 65 65 57 52 50 58 47 63 59

12 Arabil 48,51559 5,8662166 65 65 73 66 53 73 73 73 81 65 65 73 66 72 68

13 Arabil 77,18742 26,718697 19 19 27 24 20 26 23 27 26 25 20 19 30 29 23

15 Arabil 4,277103 22 22 27 24 17 24 26 30 26 20 22 19 24 29 24

16 Arabil 9,701643 22 22 28 25 21 28 26 31 31 23 26 19 31 34 25

17 Arabil 15,32986 2,2881274 17 17 24 22 14 24 20 24 21 20 17 17 19 21 20

18 Arabil 0,667884 14 14 22 19 14 24 21 21 13 14 10 13 17 25 19

19 Arabil 43,33869 18,1584039 26 31 36 41 30 46 29 29 32 32 21 36 17 36 34

23 Arabil 5,966825 38 38 36 32 26 29 36 43 36 34 25 43 33 36 35

25 Arabil 31,12924 11,8142631 24 24 24 22 22 22 24 29 27 24 16 29 30 30 24

29 Arabil 9,587797 15 15 22 20 13 21 18 21 19 18 15 15 17 19 18

30 Arabil 21,289758 51 51 58 52 38 58 58 58 58 41 51 52 47 72 53

31 Arabil 28,68082 0,3571513 36 36 40 47 26 50 41 41 40 32 32 41 29 45 40

32 Arabil 33,48455 11 16 15 23 10 22 13 10 11 11 8 16 7 19 15

33 Arabil 7,098921 9 9 9 14 5 17 10 8 12 7 9 9 8 13 10

34 Arabil 25,93808 14,2572711 22 19 24 22 18 27 26 27 31 23 23 17 31 30 23

35 Arabil 7,135469 52 52 65 58 41 57 58 58 57 52 45 65 42 57 55

38 Arabil 2,565615 16 19 25 29 16 29 18 18 16 20 11 20 12 22 21

39 Arabil 5,168092 90 90 90 81 66 90 90 90 90 81 90 81 81 100 86

40 Arabil 2,874941 90 90 81 81 73 90 90 90 90 90 90 90 66 81 86

41 Arabil 3,010674 41 37 29 29 16 24 32 32 24 32 24 28 34 28 30
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Tabelul 12-2. Variaţia notelor de bonitare în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, pentru 
păşuni. 

Judeţul : Bacău 
Valea Siretului între Săuceşti şi Tamaşi 

Nr. Folosinţa Suprafaţa Suprafaţă PS FN PF VV VM VI MR PR PN CV CS PC LI

TEO act.  TEO TEO (ha.) erodată (ha.)

1 Păşune 17,07691 1,849002 35 22 28 50  31 40 37 52 36 46 64 52 47

2 Păşune 107,5619 27,541022 58 40 49 65 40 52 52 73 47 51 57 51 57

5 Păşune 114,0287 38,150325 43 28 36 45 24 34 41 58 36 40 50 45 46

14 Păşune 38,10925 11,049999 57 48 52 12 8 10 8 20 6 6 8 9 11

20 Păşune 7,517485 52 36 44 45 24 34 31 44 28 26 28 31 34

22 Păşune 341,1309 36,514915 24 12 18 14 6 10 11 20 11 11 13 10 14

24 Păşune 192,3274 50,155795 41 31 36 10 8 9 16 20 13 12 15 12 16

26 Păşune 13,21968 57 38 48 22 12 17 20 32 23 17 19 15 24

27 Păşune 2,664549 36 28 32 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 

28 Păşune 34,56348 15,333661 72 63 68 24 20 22 12 32 9 13 20 20 18

 
  Stabilirea notelor de bonitare medii, pe categorii de folosinţă, s-a făcut după 
prevederile Ordinului 278/09.12.2011, privind realizarea Sistemului Naţional de monitorizare 
sol-teren. 

 Cele mai întâlnite cereale cultivate în secţiunea cercetată sunt grâul şi porumbul. 
Conform studiilor pedologice privind bonitatea terenului, unui punct de bonitate pentru grâu îi 
este atribuit 60 kg. grâu pe hectar. Pentru porumb unui punct de bonitate îi este atribuit 80 kg. 
porumb pe hectar.  

În secţiunea cercetată nu există lucrări de îmbunătăţiri funciare. Prezenţa pietrişurilor 
fluviatile la mică adâncime determină o permeabilitate ridicată. Acest lucru induce în soluri o 
stare de secetă care provoacă, chiar şi în anii cu precipitaţii normale, uscarea vegetaţiilor 
cultivate. Imaginea din Figura 12-4, a fost surprinsă, în luna august a anului 2013, în 
secţiunea de curgere a râului Siret, Săuceşti – Tamaşi, la limita dintre o acumulare de agregate 
minerale şi o terasă de teren agricol. 

Starea de calitate a terenurilor s-a întocmit după notele de bonitare naturale prin 
gruparea notelor pe intervale de 20 puncte de bonitare.  

Repartiţia în teritoriu, a claselor de calitate a terenurilor arabile, se extinde în  
secţiunea Săuceşti – Tamaşi, pe 548,52  hectare.  

Clasa I este reprezentată de terenuri arabile de calitate foarte bună. Această clasă 
grupează suprafeţele cu note de bonitare între 81 şi 100 puncte. Ocupă o suprafaţă de 8,04 
hectare. Terenurile au note medii de bonitare de 86 puncte, iar ponderea este 1,47 % din 
suprafaţa arabilului. Această clasă este specifică unităţilor de sol 39 şi 40. Unităţile de sol nu 
au fost afectate de eroziune laterală produsă de curgerea râului Siret. 

Clasa II de terenuri arabile este reprezentată de o calitate bună a solurilor. Acestea 
grupează suprafeţele cu note de bonitare între 61 şi 80 puncte. Ocupă o suprafaţă de 75,55 
hectare. Terenurile au nota medie de bonitare de 67 puncte, cu o pondere de 13,77 % din 
suprafaţa arabilului. Această clasă este specifică unităţilor de sol 3, 4 şi 12. Toate cele trei 
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unităţi de sol sunt afectate de eroziune hidrică produsă de curgerea râului Siret, printr-o 
pierdere cumulată de 6,06 hectare. 

Clasa III de terenuri arabile este de calitate mijlocie. Acestea grupează suprafeţele la 
care notele de bonitare naturală pentru arabil sunt cuprinse între 41 şi 60 puncte. Ocupă o 
suprafaţă de 166,97 hectare. Terenurile au nota medie de bonitare de 56 puncte şi se extinde 
pe 30,44 % din suprafaţa ocupată de arabil. Această clasă grupează unităţilor de sol  6, 7, 8, 9, 
10, 11,  30 şi 35. Unităţile de sol neafectate de eroziunea laterală sunt 7, 30 şi 35. Celelalte 
terenuri sunt afectate de eroziune hidrică şi au o pierdere cumulată de 44,92 hectare. 

Clasa IV de terenuri arabile este de calitate slabă. Cuprinde suprafeţele a căror note de 
bonitare naturală pentru arabil sunt cuprinse între 21 şi 40 puncte. Ocupă o suprafaţa de 
229,23 hectare. Terenurile au nota medie de bonitare naturală de 28  puncte  şi se extinde pe 
41,79 % din arabil. Această clasă cuprinde unităţile de sol 13, 15, 16, 19, 23, 25, 31, 34, şi 41.  
Unităţile de sol neafectate de eroziune hidrică produsă de curgerea râului Siret sunt 15, 16, 23 
şi 41. Celelalte terenuri afectate de eroziune, au o pierdere cumulată de 71,31 hectare. 

Clasa V de terenuri arabile este de calitate foarte slabă. Se extind pe suprafeţele a căror 
notele de bonitare pentru arabil este mai mică de 20 puncte. Este prezentă pe suprafaţa de  
68,73 hectare. Terenurile au nota medie de bonitare naturală de 16 puncte şi ocupă 12,53 %, 
din terenul arabil. Această clasă este specifică unităţilor de sol  17, 18, 29, 32, 33 şi 38. 
Unităţile de sol neafectate de eroziune hidrică produsă de curgerea râului Siret sunt 18, 29, 32, 
şi 33. Unitatea de sol 17, a suferit pierderi de 2,29 hectare. 
  

 
Figura 12-4. Efectele variaţiilor litologice asupra terenurilor agricole. 

 
Repartiţia în teritoriu, a claselor de calitate a păşunilor, s-a realizat pe întreaga 

suprafaţă a terenurilor având această categorie de folosinţă, din secţiunea Săuceşti – Tamaşi, 
de 868,20  hectare.  

Pentru păşuni în secţiunea cercetată clasele de calitate a terenului variază de la II -  IV. 
Aşadar, în clasa II-a de calitate se află doar unitatea de sol 28, ce ocupă o suprafaţă de 34,56 
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hectare. Unitatea de sol 28, a suferit pierderi datorată eroziunii hidrice pe o suprafaţă de 15,33 
hectare. Clasa II-a de calitate pentru păşuni este reprezentată de o calitate bună a solurilor. 

Unităţile de sol: 2, 5, 14, 20, 24 şi 26, având categoria de folosinţă păşune, se află în 
clasa a III-a de calitate. Acestea totalizează o suprafaţă de 472,77 hectare. Aici pierderile prin 
eroziune hidrică s-au produs pe o suprafaţă de 126,90 hectare. Clasa III-a de calitate pentru 
păşuni este reprezentată de o calitate mijlocie a solurilor. 

  Unităţile de sol: 1, 22 şi 27 având categoria de folosinţă păşune, se află în clasa a IV-
a de calitate, terenuri de calitate slabă. Acestea totalizează o suprafaţă de 360,87 hectare. Aici 
pierderile prin eroziune hidrică s-au produs pe o suprafaţă de 38,36 hectare.  

Terenurile neproductive se încadrează la clasa a V-a de calitate.  
 
12.3. Cerinţe orientative de remediere a solurilor afectate de evoluţia râului Siret în secţiunea 

Săuceşti – Tamaşi în perioada 1989-2008 

 
 Scopul principal urmărit prin sistematizarea hidrologică a râului Siret şi organizarea 
împotriva eroziuni laterale este apărarea obiectivelor periclitate de viituri, refacerea 
productivităţii terenurilor afectate de eroziune şi păstrarea fondului pedologic existent la 
starea actuală. Atingerea obiectivelor presupune realizarea unor lucrări şi implementarea unor 
măsuri caracteristice. Acest ansamblu de lucrări şi măsuri are rolul de a reduce volumul 
debitelor maxime. 
 Stabilirea categoriei de folosinţă s-a realizat ţinând cont de condiţiile staţionare ale 
terenurilor. În ceea ce priveşte gradul de protecţie hidrologică trebuie realizat un plan conform 
cerinţelor economice privind interesele agricole. 
  Culturile de câmp se menţin acolo unde: solul are o profunzime minimă de 25 – 30 
cm., unde conţinut maxim de schelet este 25%, cel de humus şi elemente fertilizante 
corespunzător iar variaţia pH-ului între 4,5 ... 8, fără pericol de eroziune de suprafaţă sau în 
adâncime cu panta terenului între 0 şi 10 %. 
 Păşunile naturale pot fi menţinute în anumite condiţii, astfel că trebuie evitată pe cât 
posibil extinderea lor în cadrul secţiunii cercetate. Accesul vitelor trebuie limitat deoarece 
poate provoca atât deteriorarea plantaţiilor protejate cât şi înlesnirea lucrărilor hidrotehnice de 
regularizare. 

Mărirea suprafeţelor de pădure va permite creşterea stabilităţii terenurilor şi a 
rezistenţei malurilor prin plantarea arborilor, cu precădere pe secţiunile concave ale malurilor. 
 Vegetaţia forestieră trebuie menţinută deoarece are un grad mare de protecţie 
hidrologică. Înlocuirea acesteia cu alte folosinţe nu trebuie permisă. Se recomandă plantarea 
unor noi arbori şi arbuşti pentru completarea golurilor din fondul forestier în special în zonele 
unde evoluţia eroziunilor devine tot mai rapidă. 

Lucrări agrotehnice împotriva eroziunii constau în lucrări de mobilizare a solului. 
Aceste lucrări de mobilizare au ca principal scop creşterea gradului de fertilizare a solului din 
diferite sisteme de cultură. Ele depind de cerinţele fiecărei folosinţe în parte şi trebuie să fie în 
concordanţă atât cu necesităţile agrotehnice cât şi cu acumularea de către sol a unor 
macroelemente caracteristice. 
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Proiectarea şi executarea lucrărilor solului trebuie să se facă în cazul terenurilor 
agricole. Rolul acestor lucrări este de a avea o capacitate de reţinere a apei cât mai mare. 
Acest lucru se realizează prin realizarea unor brazde, biloane sau rigole. Un alt rol important 
al acestora este realizarea unui orizont arabil cât mai profund.  

Efectul îngrăşămintelor minerale şi organice pe terenuri erodate este foarte rapid  şi de 
durată. Acestea conduc la obţinerea unor recolte comparabile cu cele pe terenuri neerodate. 
Natura îngrăşămintelor, (gunoi de grajd, îngrăşăminte verzi, azotat de amoniu, superfosfat, 
complexe etc.), cantitatea lor şi perioada în care se aplică, depind de conţinutul existent în sol, 
de cerinţele plantelor cultivate şi de producţia planificată a fi obţinută. 

Ameliorarea păşunilor se poate realiza prin aplicarea măsurilor agrotehnice de 
suprafaţă sau radicale. Astfel, măsurile de suprafaţă (aplicarea îngrăşămintelor, curăţirea de 
pietre, combaterea buruienilor, supraînălţatul şi tăvălugitul) urmăresc refacerea pajiştilor, iar 
măsurile radicale urmăresc transformarea păşunilor naturale în păşuni artificiale. Etapele 
acestui proces sunt reprezentate de desţelenirea terenului şi aplicarea de îngrăşăminte şi 
semănături de ierburi în amestec de 60 – 70% graminee şi 30 – 40% leguminoase. 

În vederea elaborării proiectelor de sistematizare şi organizare a teritoriului şi de 
dezvoltare a producţiei agricole este necesară gruparea unităţilor de teren în raport cu natura şi 
intensitatea factorilor restrictivi. Restricţiile sunt de natură climatică, edafică, de relief sau de 
drenaj. Acestea se referă atât la condiţiile existente pe fiecare unitate teritorială de sol, care 
diminuează direct producţia, cât şi la pericolul apariţiei prin exploatare a unor degradări 
specifice, care produc practic aceleaşi efecte. Cunoaşterea naturii şi intensităţii factorilor 
restrictivi şi a pericolelor de degradare a solului permite implementarea unor măsuri 
ameliorative în scopul optimizării producţiei şi exploatării agricole. Unele din aceste restricţii 
sunt ameliorabile, altele au caracter absolut, fiind neameliorabile (precum clima, volumul 
edafic, etc.). 

În funcţie de natura şi intensitatea cu care acţionează în teritoriu aceşti factori, 
terenurile agricole se împart în şase clase de pretabilitate, care se notează cu cifre romane de 
la I-VI şi au semnificaţiile de mai jos.  

Clasa I – terenuri cu pretabilitate foarte bună pentru culturile de câmp, fără nici o 
restricţie. Pot fi cultivate fără aplicarea unor măsuri de prevenire a degradării sau de 
ameliorare a solului (cu producţii foarte bune). 

Clasa II – terenuri cu pretabilitate bună, cu limitări reduse. Pericolul de degradare a 
solului sau deficienţele existente pot fi înlăturate prin tehnologii culturale curente sau măsuri  
ameliorative la îndemâna fermierului (asigură producţii bune).  

Clasa III – terenuri  cu pretabilitate mijlocie, cu limitări moderate, care reduc gama 
culturilor agricole şi necesită uneori doar măsuri de ameliorare, pentru prevenirea 
degradărilor, alteori măsuri de amenajare sau ameliorare, din fonduri de investiţii (asigură 
producţii mijlocii, în condiţii de neamenajare). 

Clasa IV – terenuri  cu pretabilitate slabă (marginale) cu limitări severe, care 
determină diminuări sistematice, apreciabile de recolte la culturile de câmp şi pentru 
asigurarea unor recolte sigure, necesită măsuri intensive de amenajare şi ameliorare. 
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Clasa V-a terenuri cu limitări foarte severe, nepretabile în condiţii de neamenajare, 
nici pentru culturile de câmp, nici pentru livezi şi vii, pentru a fi luate în cultură necesită 
măsuri de amenajare şi ameliorare speciale, complexe, intensive, după amenajare, ele pot fi 
trecute la diverse folosinţe superioare, după cum urmează: 

VA – pot fi trecute într-o clasă superioară de pretabilitate pentru arabil (sau oricare 
altă folosinţă, dacă  condiţiile climatice sunt favorabile; 

VL – pot fi folosite pentru culturi de pomi fructiferi - livezi (dacă sunt condiţii 
climatice favorabile); 

VV – pot fi folosite pentru culturi de viţă de vie (dacă sunt condiţii climatice 
favorabile). 

Clasa VI-a terenuri cu limitări extrem de severe, care nu pot fi  folosite pentru culturi 
de câmp sau plantaţii viticole şi pomicole, improprii pentru agricultură.  

Clasele de pretabilitate se stabilesc pentru fiecare folosinţă în parte. 
Gruparea terenurilor în funcţie de pretabilitatea pentru folosinţele agricole existente  s-

a   realizat   în   funcţie   de   prevederile   cuprinse  în  Metodologia elaborării  studiilor 
pedologice, din anul 1986, capitolul referitor la conţinutul studiilor pedologice pentru 
organizarea teritoriului. 

Clasa de pretabilitate pentru terenurile arabile, existentă în secţiunea Săuceşti – 
Tamaşi, a fost stabilită în funcţie de intensitatea maximă a unor restricţii şi a fost notată cu 
cifre romane de la III la V. Subclasa de pretabilitate au fost impusă de factorii limitativi, 
notate cu litere majuscule. Clasele de pretabilitate I şi II nu sunt întâlnite în secţiunea 
cercetată. 

Clasa III – este reprezentată de terenuri arabile cu limitări moderate pentru arabil se 
extind pe suprafaţa de 8,04 hectare, adică 1,47 % din arabil. Factorii limitativi, în funcţie de 
care s-a făcut încadrarea terenurilor la această  clasă sunt reprezentaţi de : 

 O – limitări date de portanţă; 
 Q – limitări date de excesul de umiditate de natură freatică;                 
 C – limitări date de textura  fină în orizontul superior. 
Formula de pretabilitate grupează adesea doi sau trei factori din cei enumeraţi mai sus 

din care unul are limitări moderate pentru folosinţa arabil. La această clasă se încadrează 
TEO-urile: 39 şi 40.  

Clasa IV – terenuri arabile cu limitări severe pentru arabil, se extinde pe 270,14 
hectare, adică 49,24 % din arabil. Factorii limitativi, în funcţie de care s-a făcut încadrarea 
terenurilor la această clasă, sunt reprezentaţi de: 

  T – limitări impuse de gradul de tasare; 
 O – limitări date de portanţă; 
 S –  limitări impuse de alcalinizarea terenurilor; 
 Q – limitări date de excesul de umiditate de natură freatică;  
 W – limitări date de excesul de umiditate de suprafaţă; 
 H – limitări date de inundabilitate; 
 N – limitări date de textura grosieră; 
 C – limitări date de textura fină. 
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Formula de pretabilitate grupează  adesea mai mulţi factori din cei enumeraţi mai sus 
din care, cel puţin unul, are limitări severe pentru folosinţa arabil. La această clasă se 
încadrează TEO-urile : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 35, 38 şi 41.  

Clasa V – terenuri arabile cu limitări foarte severe pentru arabil. Ocupă 270,34 
hectare, adică 49,29 % din total arabil. Factorii limitativi, în funcţie de care s-a făcut 
încadrarea terenurilor la această clasă, sunt reprezentaţi de: 

T –  limitări impuse de gradul de tasare; 
O – limitări date de portanţă; 
S –  limitări impuse de alcalinizarea terenurilor; 
Q – limitări date de excesul de umiditate de natură freatică;  
H – limitări date de inundabilitate; 
N – limitări date de textura grosieră; 
C – limitări date de textura fină. 
Formula de pretabilitate grupează adesea mai mulţi factori din cei de mai sus din care, 

cel puţin unul, are limitări foarte severe pentru folosinţa arabil. Această clasă grupează TEO-
urile: 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33 şi 34. 

În concluzie, terenurile arabile din perimetrului Săuceşti – Traian, au pretabilitate 
slabă şi foarte slabă pentru această categorie de folosinţă. Pe suprafaţa de 540,49 hectare, 
adică 98,53 % din terenul arabil, se impun studii speciale de ameliorare şi o tehnologie 
specifică. Limitările moderate pot fi stopate prin acţiunea angajată a tuturor factorilor de 
decizie din zonă. Ele ocupă suprafaţa de 8,04 hectare, adică 1,47 % din arabil. Restricţiile 
severe şi foarte severe presupun studii speciale de ameliorare şi o tehnologie specifică.  

Clasele de pretabilitate pentru terenurile ocupate de păşuni au fost stabilită în funcţie 
de intensitatea cea mai mare a unei restricţii şi au fost notată cu cifre romane. În perimetru au 
fost separate clasele de pretabilitate II, III şi IV.  

 Clasa II cu limitări reduse ocupă suprafaţa de 273,23 hectare, adică 31,47 % din 
teritoriu. Factorii limitativi, în funcţie de care s-a făcut încadrarea terenurilor la această clasă, 
sunt reprezentaţi de: 

  D  –  limitări date de precipitaţii medii anuale (valori corectate);     
  O  –  limitări date de portanţă; 
  U  –  limitări impuse de gradul de neuniformitate a terenurilor;   
  Q  –  limitări date de excesul de umiditate de natură freatică;  
  N –   limitări date de textura grosieră. 
Formula de pretabilitate grupează adesea mai mulţi factori din cei enumeraţi mai sus, 

toţi aceşti factori având limitări reduse pentru folosinţă pajişte. La această clasă se încadrează 
TEO-urile: 1, 2, 5 şi  28.  

Clasa III cu limitări moderate, ocupă  suprafaţa de 199,84 hectare, adică 23,02 % din 
păşunea teritoriului. Factorii limitativi, în funcţie de care s-a facut încadrarea terenurilor la 
această clasă, sunt reprezentaţi de: 

D – limitări date de precipitaţii medii anuale (valori corectate);     
V – limitări date de volum edafic;    
O – limitări date de portanţă; 
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Q – limitări date de excesul de umiditate de natură freatică;  
S –  limitări impuse de alcalinizarea terenurilor; 
H – limitări date de inundabilitate;  
Formula de pretabilitate grupează adesea mai mulţi factori din cei enumeraţi mai sus. 

Cel puţin unul din aceşti factori are limitări moderate pentru folosinţă pajişte. La această clasă 
se încadrează TEO-urile: 20 şi 24.  

Clasa IV cu limitări severe, se extinde pe 395,13 hectare, adică 45.51 % din pajiştile 
teritoriului. Factorii limitativi, în funcţie de care s-a făcut încadrarea terenurilor la această 
clasă, sunt reprezentaţi de:               

D  – limitări date de precipitaţii medii anuale (valori corectate);     
O  – limitări date de portanţă; 
U – limitări impuse de gradul de neuniformitate a terenurilor;   

            Q – limitări date de excesul de umiditate de natură freatică;  
H – limitări date de inundabilitate;  
N – limitări date de textura grosieră. 
Formula de pretabilitate grupează adesea mai mulţi factori din cei enumeraţi mai sus. 

Cel puţin unul din aceşti factori are limitări severe pentru folosinţa pajişte. La această clasă se 
încadrează TEO-urile: 14, 22, 26 şi 27.  

În concluzie, terenurile folosite ca păşuni au pretabilitate bună pe 273,23 hectare, adică 
31,47 %, limitările moderate se află pe suprafaţa de 199,84 hectare adică 23,02 % iar 
restricţiile severe afectează suprafaţa de  395,12 hectare, adică 45.51 %. 

Pretabilitatea terenurilor neproductive este foarte slabă, toate aceste terenuri 
încadrându-se la clasa a V-a de pretabilitate. 

În funcţie de valorile pretabilităţii, au fost stabilite cerinţele orientative atât pentru 
ameliorarea terenurilor arabile, Tabelul 12-3, cât şi pentru ameliorarea păşunilor, Tabelul 12-
4. 

Rocile care alcătuiesc terenurile neproductive sunt: marne, argile, gresii nisipuri şi 
pietrişuri. În cadrul arealului cercetat sunt zone în care se constată o sortare naturala bună a 
materialului mărunt, astfel că ponderea nisipului poate ajunge la 30-55%. 

Din punct de vedere calitativ resursa exploatabilă conform STAS 1667/76 şi 4606/80, 
poate fi utilizată la fabricarea betoanelor şi a mortarelor şi la construcţia drumurilor, etc. 

 
Tabelul.12-3. Cerinţe orientative de ameliorare a terenurilor arabile. 

 

Unităţi de soluri
1. Irigaţii 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 23 25 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41
2. Îndiguiri + Regularizări curs de apă 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 23 25 29 30 31 32 33 34 35 38
3. Desecare de suprafaţă 3 4 6 7 8 9 10 11 12 15 16 19 23 25 29 30 31 32 35 38 39 40 41
4. Drenaj superficial 4 9 15 16 29 39 40 41
5. Afânare adâncă 6 16 30 34 40 41
6. Fertilizare radicală 7 8 9 10 11 13 15 16 17 19 23 25 29 31 32 35 38 41
7. Nivelare capilară 13 15 16 17 18 25 29 33 34
8. Desecare de sup. şi drenaj de adâncime 13 15 17 18 29 33 34
9. Ameliorare sărături 19 31 32 33 38
10. Spălare sărături 19 31 32 33 38
11. Amenajare cu ghips 19 31 32 38
12. Amenajare orizicolă pe sărături 19 31 32 33 38
13. Îndepărtarea pietrelor 23
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Tabelul. 12-4. Cerinţe orientative de ameliorare a păşunilor. 

Unităţi de soluri 
1. Defrişarea şi scoaterea cioatelor 1 2 5 14   20 22 24 26 27 28 
2. Fertilizarea radicală 1 2 5   20   22 24 26 27   
3. Îndiguiri + Regularizări curs. de apă   2 5 14 20   22 24 26 27 28 
4. Desecare de suprafaţă     5 14     22 24 26   28 
5. Nivelare capilară       14         26 27   
6. Spălarea straturilor               24       
7. Amenajare cu ghips               24       
8. Ameliorarea straturilor               24       
8. Desecare de suprafaţă si drenaj de adâncime                   27   

 

 
13. Analiza consecinţelor exploatărilor de agregate minerale în secţiunea studiată 

 
13.1.  Prezentarea regimurilor de exploatare a agregatelor minerale întâlnite în secţiunea 

Săuceşti – Tamaşi 
 
Activitatea de exploatare a agregatelor minerale se desfăşoară pe terenuri neproductive 

din vecinătatea albiei râului. Exploatările de agregate minerale influenţează benefic regimul 
de curgere al apelor râului Siret. Această exploatare de agregate minerale prezintă importanţă 
atât economică, prin folosirea materialelor excavate în diverse construcţii, cât şi pentru mediul 
înconjurător prin degajarea albiei de aluviuni şi regenerarea patului de depozite fluviatile. Pe 
secţiunea analizată cele mai frecvente regimuri de exploatare au avut în vedere decolmatarea 
şi reprofilarea albiei sau regularizarea regimului de curgere. 

Exploatările agregatelor minerale, în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, în conformitate cu 
prevederile STAS 4273/1997, privind încadrarea Construcţiilor Hidrotehnice în clasa de 
importanţă şi STAS 4068/1987 privind probabilităţile de calcul ale debitelor şi volumelor 
maxime, în condiţii normale de exploatare, se încadrează astfel: 

După durata de funcţionare - construcţii provizorii; 
După însemnătatea funcţională - construcţii secundare; 
După importanţa socială - economică - categoria a IV-a. 
Regularizarea curgerii râului Siret are ca scop reducerea gradului de meandrare sau a 

îndepărtării traseului albiei minore faţă de malurile pe care sunt amplasate obiective 
economico - sociale de importanţă majoră: diguri, puţuri de captare a apei, zone de protecţie 
cu regim sever, obiective industriale. Regularizarea curgerii se realizează prin crearea unui 
nou şenal de curgere. La acest tip de extracţie trebuie acordată o atenţie deosebită zonelor de 
racordare, amonte şi aval, cu albia naturală a râului. Rolul şenalului de curgere nou format va 
avea în vedere asigurarea circulaţiei hidraulice a curentului în limitele albiei minore existente. 
La sfârşitul perioadei de execuţie vor fi excavate pragurile de capăt a şenalului de curgere în 
vederea asigurării continuităţi acestuia şi realizării legăturii cu albia veche. 

 În Figura 13-1, în prima imagine, se prezintă un regim de exploatare în fâşii paralele 
cu nivelul de curgere a râului Siret, având ca scop decolmatarea şi reprofilarea albiei râului 
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Siret. De asemenea, trebuie evitată, pe cât posibil, excavarea pe o lăţime care să formeze, cu 
albia naturală a râului, o albie mai mare decât cea necesară transportului debitului de formare 
deoarece, în acest caz, s-ar forma zone de acumulare şi stagnare a apelor, aspect surprins în 
Figura 13-1, imaginea 2.  

Lucrările de extracţie în secţiunea Săuceşti - Tamaşi se desfăşoară, în zona 
acumulărilor de agregate întâlnite pe ambele maluri sub diferite forme şi mărimi pe întreg 
sectorul cercetat.  

Deoarece coturile râurilor constituie elementele morfologice care pun cele mai 
deosebite probleme de ordin hidraulic, excavarea agregatelor în aceste zone trebuie făcută pe 
baza trasărilor efectuate de proiectanţi.   

Exploatarea prin decolmatare şi reprofilare are ca scop corectarea curenţilor 
transversali din albie în scopul evitării fenomenelor de colmatare selectivă care se produc pe 
râurile în meandre specifice zonelor de concavitate.  

 

 
Figura 13-1.  Imaginea 1.) Proces de exploatare în fâşii paralele cu râul Siret, Imaginea 2.) 

Zonă de acumulare a apelor râului Siret, în imediata apropiere a unui perimetru de 
exploatare. 

 
Cauzele formării bancurilor sunt: lărgirea albiei, circulaţia transversală a curenţilor, 

punctele de confluenţă prin întâlnirea curenţilor, obstacolele artificiale sau naturale din albie. 
În timp aceste bancuri se consolidează prin procese fizico-chimice şi biologice, prin 
dezvoltarea vegetaţiei ierboase şi lemnoase. Treptat bancurile de stocare a aluviunilor devin 
din ce în ce mai proeminente, transformându-se în ostroave, care reprezintă macro-forme 
caracteristice patului albiei despletite. Formarea bancurilor şi a ostroavelor au efecte 
defavorabile în ceea ce priveşte capacitatea de transport şi poziţia planimetrică a râului Siret. 

În Figura 13-2, în cele două imagini, sunt prezentate proiecţiile a două regimuri de 
exploatare a agregatelor minerale necesare realizării în decursul unui an, a fâşiilor paralele cu 
râul Siret, dinspre firul albiei spre mal. Proiecţiile regimurilor de exploatare s-au realizat pe 
planurile topografice, scara 1:1.000, suprapuse pe orto-fotoplan.  

Excavarea bancurilor şi ostroavelor prezintă însă, în viziunea unităţilor economice care 
au ca obiect de activitate extragerea agregatelor de râu, o serie de dezavantaje: 
- accesul în zona de excavare presupune execuţia unor lucrări relativ costisitoare şi de  
       durată; 
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- incapacitatea de a utiliza materialele extrase în construcţii (o cantitate mare din materialul 
ce formează bancul sau ostrovul este constituit din pământ, aluviuni, materie organică). 

Condiţiile locale impun, aplicarea acestei tehnologii datorită faptului că aceasta va 

favoriza îmbunătățirea regimului de curgere și va grăbii evacuarea debitelor la viituri (când 
tranzitul materialelor pământoase este total iar depunerea pietrişurilor este selectivă).  

O altă metodă de exploatare a agregatelor minerale este excavarea prin răzuire a 
depunerilor din zona albiei majore a râului. Din punct de vedere geomorfologic acestea 
formează aşa numitele grinduri de mal. În acest caz depunerile se formează ca urmare a 
proceselor de sedimentare ce au loc cu ocazia inundării albiei majore. Constituţia acestor 
depuneri este aproape identică cu cea a bancurilor din zona albiei minore.  
 

 
Figura 13-2. Imaginea 1.) Proiecţia unui regim de exploatarea a agregatelor minerale prin 
decolmatarea şi reprofilarea albiei minore a râului Siret, Imaginea 2.) Proiecţia unui regim 

de exploatare a agregatelor minerale prin realizarea unui şenal a albiei minore a râului 
Siret. 
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13.2. Restricţiile şi efectele cu caracter pozitiv şi negativ a regimurilor de exploatare a 
agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în secţiunea Săuceşti – Tamaşi 

 
Extracţia agregatelor minerale au consecinţe destul de grave asupra corpurilor de apă 

şi a construcţiilor amplasate pe acestea. În practică au fost prevăzute o serie de restricţii 
privitoare la regimurile de exploatare, cum ar fi: 
- extracţia agregatelor minerale din râuri, trebuie efectuată începând de la distanţe minime 

de 2 km. aval şi 1 km. amonte, faţă de axul podurilor rutiere şi de cale ferată; 
-  extracţia agregatelor minerale din râuri, trebuie efectuată începând de la distanţe minime 

de 2 km. aval şi 1 km. amonte, faţă de prizele de apă ale oricăror utilizatori; 
- extracţia agregatelor minerale din râuri, trebuie efectuată începând de la distanţe minime 

de 2 km. aval şi 1 km. amonte, faţă de un fond de puţuri de captare a apei subterane; 
- extracţia agregatelor minerale din zona albiei minore a cursului trebuie făcută la o 

distanţă de minim 500 m. aval faţă de axul barajului unui acumulări; 
- extracţia agregatelor minerale din albia majoră indiguită trebuie făcută la minim 300 m. 

faţă de baza taluzului exterior al digurilor; 
- extracţia agregatelor minerale nu trebuie să depăşească capacitatea de regenerare din 

amplasamentul perimetrului de extracţie. Pentru aceasta se impune efectuarea de studii 
de influenţă a extracţiilor de agregate minerale care să determine, pe de o parte, volumele 
posibile de exploatat, şi pe de altă parte, calcularea debitului de materii solide şi bazat pe 
acesta, determinarea timpului de regenerare a volumului exploatat.   

Activitatea de extracţie a agregatelor minerale din râuri se înscrie, în mod clar, în 
paleta largă, diversificată, a lucrărilor de regularizare, a lucrărilor de decolmatare şi 
reprofilare a corpurilor de apă. În acest sens, extracţia agregatelor produce următoarele efecte 
pozitive: 

- îmbunătăţeşte regimul de tranzitare al debitelor lichide, în special cele din perioadele de 
viituri, reducând, în mod esenţial, pericolul apariţiei fenomenelor de inundaţii şi eroziuni 
hidrice (laterală); 

- determină creşterea secţiunii transversale a râului şi reduce viteza de circulaţie a apei; 
- se realizează degajarea albiei minore de aluviunile depuse la debite mari şi medii evitând 

astfel apariţia fenomenelor de despletire şi divagare a cursului de apă; 
- corectează favorabil interesele de ordin social economic cum ar fi: protecţia împotriva 

inundaţilor, reducerea eroziunii laterale asupra terenurilor din imediata apropiere, 
corectarea traseului cursului de apă, respectarea legislaţiei ce guvernează mişcarea apei şi 
aluviunilor în râuri; 

- terenurile riverane sunt scoase de sub efectul inundaţiilor, eroziunilor, băltirilor şi creare 
mlaştinilor;   

- contribuie la menţinerea în stare funcţională a trecerilor prin vad; 
- diminuează volumele de material depus în acumularea propriu-zisă, cu efecte pozitive în 

creşterea volumului util şi de lungire a perioadei de funcţionare a acumulărilor de apă. 
        Reducerea vitezei de curgere a apei, în albia minoră a râului Siret, contribuie la 
diminuarea fenomenelor de degradare pentru talveg şi maluri. Aşadar, se reduc procesele de 
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eroziuni hidrice unde intensitatea fenomenelor de depunere a materialului aluvionar au valori 
în scădere. 

Impactul de mediu al exploatărilor de agregate minerale duce în general la modificări ale 
peisajului şi ale regimului de curgere. Aceste activităţi implică apariţia drumurilor de acces pe 
care vor circula autobasculantele şi utilaje cu o variaţie a greutăţii de 15 – 35 tone. Drumurile 
de exploatare scot din uz păşunile sau terenurile agricole. Construcţia acestora presupune 
nivelări de teren, ori construcţii auxiliare de acces al autobasculantelor de mare tonaj. 

Regimul defectuos al exploatărilor de agregate minerale are o influenţă negativă asupra 
mediului pe termen lung. Dacă după finalizarea procesului de exploatare nivelarea terenului 
nu are loc şi nu s-a ţinut cont de procesul de regenerare a agregatelor minerale prin lăsarea 
pragurilor de colmatare, se poate produce riscul de a creşte cantitatea de material levigabil.  
Acest lucru va îngreuna o nouă exploatare, cu un impact semnificativ asupra calităţii solului.  

Extracţia agregatelor minerale din râuri este însoţită adeseori şi de apariţia unor efecte 
negative asupra calităţii apei. Unul din cele mai importante efecte negative este creşterea 
turbidităţii apei datorită acţiunii de răscolire a patului albiei.  
 
13.3. Măsuri de combatere a formelor de eroziune hidrică, produsă de curgerea râului Siret, în 

secţiunea Săuceşti – Tamaşi, prin procese de exploatare a agregatelor minerale 
 
Scopul principal urmărit prin sistematizarea hidrologică a râului Siret şi regularizarea 

curgerilor, în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, este apărarea obiectivelor periclitate de viituri. 
Acest lucru asigură refacerea productivităţii terenurilor, afectate de eroziunea laterală a 
solului. Atingerea acestui obiectiv se realizează printr-un ansamblu de măsuri şi lucrări. 
Aceste lucrări au rolul de a reduce volumul de apă ce curge la suprafaţa terenului şi de a 
atenua debitele maxime. 

Necesitatea regularizării cursului de apă, în secţiunea cercetată, este foarte importantă 
pentru reducerea semnificativă a evoluţiilor formelor de eroziune în secţiunea Săuceşti – 
Tamaşi. Proiectarea lucrărilor de regularizare trebuie realizată în funcţie de controlul 
proceselor de albie, prin mărirea volumului de apă evacuat. 
 Secţiunea transversală şi forma în plan a noului traseu se determină astfel încât să se 
realizeze un echilibru hidrodinamic între curent şi albie creată pentru lucrări de regularizare 
care să-i asigure stabilitatea în timp. 
 Masele de apă, în deplasarea lor în curbe, datorită forţei centrifuge, sunt împinse spre 
malul concav, unde plonjează spre fund, subminând baza acestuia. În mersul lor ascendent, 
spre malul convex, cu o capacitate de erodare şi transport în scădere, depun materialul solid 
purtat. Datorită curenţilor interiori, nici un curs de apă aluvionar erodabil, nu poate păstra un 
traseu rectiliniu stabil. Cea mai mică neregularitate de curgere poate provoca mici sinuozităţi. 
Acestea dezvoltă o circulaţie transversală, ce permite intrarea râului într-o nouă fază de 
meandrare, când se produce procesul de extindere a luncilor. Reuşita unui proiect de 
regularizare este condiţionată şi de asigurarea studiilor topografice, geologice, hidrologice. 
   Lucrările de regularizare presupun utilizarea un număr made de utilaje. Din această 
cauză, în scopul reducerii costului lucrărilor, trebuie să se urmărească folosirea în special a 
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agregatelor minerale extrase şi a levigatului la nivel local, ce nu necesită transportul de la 
distanţe mari.  
 Materialele folosite pentru regularizarea curgerii râului Siret, în secţiunea Săuceşti – 
Tamaşi, trebuie să reziste la solicitările specifice lucrărilor hidrotehnice caracteristice: 
acţiunea de eroziune şi de dizolvare a apei, presiunea statică şi dinamică a apei, variaţia de 
temperatură, succesiunea fenomenelor de îngheţ-dezgheţ şi variaţia de umiditate. 
 Pentru regularizarea cursului de apă în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, a râului Siret, 
materiale folosite sunt reprezentate de: pământ, piatră, lemn şi materiale artificiale. 
 Pământul de umplutură se foloseşte la lucrările de terasament în vederea corectării 
malurilor, aşternut pe taluzurile în vederea înierbării acestora. Totodată acesta poate 
reprezenta material de bază la execuţia corpurilor pentru diferite lucrări de regularizare, cum 
ar fi diguri.  

Pământul trebuie să îndeplinească anumite condiţii de calitate cum ar fi: greutate 
specifică mare (prin lucrări de tasare) şi conţinut scăzut în materii organice şi săruri solubile 
în apă (care prin descompunere pot produce tasări şi deformări ale lucrărilor).  
 Piatra este folosită în diverse lucrări pentru regularizarea albiilor. Acestea este folosită: 
la îmbrăcarea şi consolidarea malurilor, ca strat de egalizare şi filtrare, la zidării. Calităţile şi 
dimensiunile necesare ale pietrei depind de rolul pe care îl îndeplinesc în lucrare, de 
caracteristicile hidrologice ale râului şi de mijloacele de execuţie a lucrărilor. 

Lemnul este folosit atât sub formă de produse care păstrează structura materialului 
lemnos din care provin (ţăruşi, pari piloţi, longrine, moaze), cât şi sub formă de produse care 
nu mai păstrează structura lemnoasă (scânduri, dulapi). Uneori se folosesc şi arbori – lemn în 
stare brută, în deosebi pentru protejarea malurilor.  
 Materiale artificiale sunt reprezentate în deosebi de beton şi beton armat. Acestea sunt 
folosite atât ca elemente turnate monolit cât şi ca elemente prefabricate (plăci, blocuri, piloţi). 
Aceste materiale sunt folosite din ce în ce mai mult, deoarece permit o mecanizare accentuată 
a lucrărilor de regularizare a albiilor. Din elementele de beton sau beton armat se construiesc 
ziduri de sprijin, diguri, pereuri, cheiuri, pinteni. 
 Pentru realizarea regularizării secţiunii cercetate, trebuie realizat un plan de lucru, 
astfel încât proiectul să aducă şi beneficii locale. Un prim pas al regularizării albiei minore al 
râului Siret în secţiunea cercetată, este începerea lucrărilor de exploatare a agregatelor 
minerale având ca scop degajarea albiei şi reducerea gradului de meandrare a albiei minore a 
râului Siret. Proiectul trebuie să vizeze punctele vulnerabile supuse eroziunii, ca şi în cazul 
secţiunii de curgere din dreptul localităţii Săuceşti, între profilele de sol 1, 11 şi 2. 
 Exploatarea agregatelor trebuie să vizeze arealele care necesită aceste lucrări şi mai 
puţin beneficiile aduse de rezervele de balast. 

Astăzi exploatarea se realizează asupra agregate minerale, în scopuri economice fără 
însă a ţine cont de problemele de mediu. În Figura 13-3, se prezintă un excavator în plin 
proces de excavare, având ca principal scop decolmatarea şi reprofilarea albiei. 

O primă etapă al demarării acestui proiect îl reprezintă evaluarea resurselor de 
agregate minerale, din punctele de exploatare. Acest lucru ar trebui făcut prin măsurători 
volumetrice realizate în urma ridicărilor topografice. A doua etapă reprezintă analiza evoluţiei 
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de curgere a râului Siret în sectorul cercetat. În baza rezultatelor obţinute, regimurile de 
exploatare trebuie realizate cât mai corect din punct de vedere al regenerării albiei. Toate 
acumulările de agregate minerale din perimetrul studiat, necesită intervenţii de exploatare 
având drept scop regularizarea albiei. 

Pe malurile unde eroziunea este activă, iar exploatarea agregatelor minerale nu 
reprezintă o soluţie de diminuare a proceselor de evoluţie pe termen scurt, se intervină, la 
nivel local, utilizând metode de apărare a malurilor, cu materie primă locală, după posibilităţi.  

Prin regularizarea secţiunii de curgere a râului Siret, se doreşte utilizarea energiei 
cursului de apă pentru a crea o nouă albiei, cu caractere dorite. Proiectarea lucrărilor de 
regularizare are rolul de a controla procesele de albie evitând evitarea de oprire a acestora. 

 

 
Figura 13-3. Excavator în plin proces de exploatare. 

 
Secţiunea în plan a noului traseu, a secţiunii Săuceşti – Tamaşi, se determină astfel 

încât să se realizeze un echilibru hidrodinamic între curent şi albia creată prin lucrări de 
regularizare. Eficienţa lucrărilor şi corectitudinea proiectării se estimează prin asigurarea 
stabilităţii în timp. 

Pentru stabilirea modificărilor albiei care se vor produce după implementarea 
lucrărilor de regularizare, se folosesc, în paralel cu calculele, încercările pe modele. Astfel 
lucrările de regularizare, în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, se recomandă a se executa, de câte 
ori este posibil în etape. După observarea modificărilor care au loc şi comparându-le ce cele 
prevăzute, apar diferenţe şi este necesar să se analizeze cauzele acestora. În baza datelor 
obţinute se vor aduce modificări corespunzătoare proiectului.  

Se recomandă ca lucrările de regularizare, în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, să se 
realizeze din materiale locale şi elemente elastice adaptate la deformaţiile albiei. În Figura 
13-4 se prezintă principiile generale ce stau la baza lucrărilor de regularizare. Rolul lucrărilor 
este de a crea un curs stabil fără influenţe directe asupra evoluţiei malurilor.  

Proiectele de regularizare, a secţiunii studiate, ţin seama de celelalte lucrări existente 
sau prevăzute pentru amenajarea cursului de apă. Totodată lucrările contribuie la 
înfrumuseţarea peisajului. Nu există modele de regularizare a curgerii râurilor pentru orice 
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împrejurări. De aceea este necesar compararea mai multor soluţii, în funcţie de condiţiile 
specifice fiecărui sector de râu. 

O dată cu extinderea lucrărilor de gospodărirea apelor, a dus la realizarea unei evoluţii 
privind metodele de regularizare, spre crearea de albii în întregime artificiale.   

Impactul de mediu privind regimurile de exploatare, este unul restrâns, însă nu trebuie 
să se neglijeze, prevederile şi condiţiile impuse de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău. 
 Aceste metode de regularizare au un efect pe termen lung, cu influenţe mari asupra 
viiturilor. Acest regim de regularizare este cel mai indicat după posibilităţile financiare locale. 
 

 
Figura 13-4. Schema primară a lucrărilor de regularizare (Dumitrescu and Popa, 1970).   

 

 
14. Valorile datelor hidrodinamice în secţiunea cercetată 

 
14.1. Caracteristici generale privind obţinerea datelor hidrodinamice în secţiunea Săuceşti - 

Tamaşi 

 
Planurile topografice, pe secţiunea de curgere a râului Siret, între Săuceşti şi Tamaşi, 

au permis realizarea profilelor longitudinale şi transversale. Acestea au stat la baza 
determinării caracteristicilor hidrologice ale râului Siret. 

Curgerea râului Siret pe secţiunea Săuceşti – Tamaşi se produce ca urmare a unei 
pante medii de curgere. Talvegul, important element al albiei minore a râului Siret, reprezintă 
axa care uneşte punctele cu altitudinea cea mai coborâtă din lungul albiei. 
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Calcularea valorii formale în procente a pantei de curgere a râului Siret pe secţiunea 
studiată s-a făcut ca medie aritmetică între profilul hidrodinamic al secţiunii studiate şi 
valorile crestei de curgere a râului (oglinda apei), pe ambele maluri pentru fiecare profil 
transversal studiat. 

Astfel, prin realizarea profilelor transversale a secţiunii Săuceşti – Tamaşi, s-a putut 
proiecta nivelul de curgere al râului întâlnit în momentul ridicărilor topografice. Pe baza 
acestei proiecţii s-au determinat: valoarea secţiunii de curgere, adâncimea medie, lăţimea 
secţiunii de curgere şi perimetrul udat ocupat de nivelul râului Siret. Toate aceste valori au 
fost determinate pentru realizarea relaţiei între nivelul râului Siret cu: debitul de curgere, 
suprafaţa udată şi viteza medie de curgere.  

În Figura 14-1, se prezintă proiecţia nivelului de curgere a râului Siret, necesară 
analizei variaţiei de curgere a râului Siret în secţiunea Săuceşti-Tamaşi. 

 

 
Figura 14-1. Instrumentele folosite pentru analiza secţiunii de curgere a râului Siret în 

secţiunea Săuceşti-Tamaşi. 
În funcţie de profilul hidrodinamic pe planurile topografice s-a putut proiecta raza 

curburii meandrului, valori trasate în funcţie de gradul de meandrare a malurilor.  
Precizarea regimului de curgere a râului Siret s-a realizat în funcţie de asperităţile 

prezente pe patul de curgere (coeficientul de rugozitate). Acestea sunt determinate de natura şi 
mărimea aluviunilor şi de prezenţa accidentală a vegetaţiei. Pentru a identifica gradul de 
meandrare a zonei cercetate, au fost determinate valorile coeficientului de sinuozitate.  
 Planurile topografice se prezintă sub forma unui plan al zonelor de acumulare a 
agregatelor minerale şi al zonelor de teren erodate din imediata apropiere. Pe aceste planuri s-
au proiectat cele 21 de profile de sol identificate şi analizate în secţiunea analizată. În 
apropierea celor 21 de profile de sol, s-au întocmit profile transversale pentru analiza 
evoluţiilor hidrodinamice a zonelor din râul Siret, afectate de eroziunea solului în perioada 
2008 – 2011. Aceste etape premergătoare analizei comparative a planurilor topografice, în 
perioada 2008 – 2011, vor să evidenţieze rolul variaţiilor de curgere a râului Siret, referitoare 
la amploarea eroziunii laterale.  



42 
 

14.2. Valorile datelor hidrodinamice pentru planul topografic din anul 2008 
  
 Suprafaţa planului topografic din anul 2008 este de 800,67 hectare. Lungimea medie 
de curgere a secţiunii Săuceşti - Tamaşi este de 24,669 km. Panta medie de curgere este de 
0,047 %. Diferenţele de nivel în secţiunea Săuceşti – Tamaşi sunt: de 12,31 m pe malul drept,  
12,33 m pe malul stâng, iar pentru talveg este de 14,04 m. Coeficientul de sinuozitate este de 
1,64, iar valoarea medie a rugozităţii este de 0,032. Adâncimea medie de curgere în secţiunea 
analizată în anul 2008 este de 1,34 m. 

Profilul transversal 1, se află în lungul secţiunii de curgere Săuceşti-Tamaşi, la 
kilometrul 0 + 141,919 m, U.A.T. comuna Prăjeşti, judeţul Bacău. Acesta îi corespunde 
profilul de sol nr. 1. Cota talvegului este de 147,27 m, iar cota oglinzii apei pentru ambele 
maluri este de 149,04 m. Adâncimea maximă a secţiunii de curgere este de 1,80 m, iar raza 
hidraulică de 1,11 m. Media pantei de curgere pentru profilul 1 este de 0,04 %. Secţiunea de 
curgere este de 112,116 m². Debitul de curgere este de 28,80 m³, ce se desfăşoară pe un 
perimetru udat de 100,96 m, iar lăţimea de curgere este de 100,79 m. Rugozitatea variază între 
0,03 – 0,032, iar viteza de curgere este de 0,26 m/s, Figura 14-2. 
 

 
Figura.14-2. Caracteristicile hidrodinamice a profilului transversal 1. 

Profilul transversal 15, situat pe U.A.T.-urile comunelor Letea Veche şi Buhoci, 
judeţul Bacău, are adâncimea maximă de curgere de 2,16 m. Acesta se află la kilometru 16 + 
223,719 m. Profilului transversal 15 corespunde profilul de sol nr. 8. Cota talvegului este de 
142,34 m, iar cota oglinzii apei pentru ambele maluri este de 144,50 m. Raza hidraulică este 
de 1,31 m. Media pantei de curgere pentru profilul 15 este de 0,056 %. Secţiunea de curgere 
este de 120,449 m². Rugozitatea variază între 0,03 – 0,033, iar viteza de curgere este de 0,49 
m/s. Debitul de curgere este de 58,52 m³, ce se desfăşoară pe un perimetru udat de 91,90 m, 
iar lăţimea de curgere este de 91,75 m.   

Suprafaţa secţiunii râului Siret pe U.A.T.-urile comunelor Săuceşti şi Tamaşi, judeţul 
Bacău, au fost determinată cu ajutorul poli-liniei de culoare galbenă. Proiecţia profilului 
transversal 3, ce corespunde profilul de sol 2, s-a realizat prin unirea cotelor corespunzătoare, 
cu ajutorul unei poli-linii. Profilele longitudinale realizate doar pentru profilele transversale 
studiate au fost proiectate cu ajutorul poli-liniilor de culoare albastră. Profilele corespunzătore 
întregii secţiuni de curgere au fost proiectate cu ajutorul poli-liniilor de culoare roz. Cu haşuri 



43 
 

de culoare maro sunt reprezentate acumulările de agregate minerale iar cu verde terenurile din 
imediata apropiere, Figura 14-3. 

 
Figura. 14-3. Proiecţiile secţiunii analizate şi a profilelor transversale şi longitudinale pe 

planul topografic. 
 

Profilul transversal 17, situat pe U.A.T.-urile comunelor Letea Veche şi Buhoci, 
judeţul Bacău, are cea mai mică adâncime de curgere, de 1,56 m. Acesta se află la kilometru 
17 + 868,561 m. Acestuia îi corespunde profilul de sol 18. Cota talvegului este de 141,64 m., 
iar cota oglinzii apei pentru ambele maluri este de 143,20 m. Raza hidraulică este de 1,18 m. 
Media pantei de curgere pentru profilul 17 este de 0,056 %. Secţiunea de curgere este de 
115,320 m². Debitul de curgere este de 48,05 m³, se desfăşoară pe un perimetru udat de 98,03 
m, iar lăţimea de curgere este de 97,91 m. Rugozitatea variază între 0,03 – 0,031, iar viteza de 
curgere este de 0,42 m/s.   
 Ultimul profil transversal, 21, se află în lungul secţiunii de curgere Săuceşti-Tamaşi, la 
kilometrul 23 + 464,433 m, U.A.T. comuna Tamaşi, judeţul Bacău. Acesta îi corespunde 
profilul de sol nr. 21. Cota talvegului este de 137,40 m, iar cota oglinzii apei pentru ambele 
maluri este de 139,21 m. Adâncimea maximă a secţiunii de curgere este de 1,81 m, iar raza 
hidraulică de 1,41 m. Media pantei de curgere pentru profilul 1 este de 0,56 %. Secţiunea de 
curgere este de 149,05 m². Debitul de curgere este de 86,67 m³, se desfăşoară pe un perimetru 
udat de 105,56 m, iar lăţimea de curgere este de 105,39 m. Rugozitatea variază între 0,03 – 
0,032, iar viteza de curgere este de 0,58 m/s.  
 Valorile hidrodinamice caracteristice profilelor descrise pentru planul topografic din 
anul 2008 se regăsesc în Tabelul 14-1. 
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Tabelul 14-1. Caracteristicile hidrodinamice ale secţiunii Săuceşti-Tamaşi rezultate după 
planul topografic din anul 2008. 

Nr. Cote Secţiunea  Debit  
L. Baza 

mare 
Perimetul 

udat 
Raza 

hidraulică Rugozitate Viteza 
Profil. Z (m.) Ω (m².) Q (m³.)       L (m.)         P (m.) R (m.) n V(m./s.) 

1. 
  

147,24 0,000 0 0 0 0 0,03 0 
149,04 112,116 28,8047 100,790 100,960 1,110499208 0,032 0,25692 

2. 
  

147,05 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
148,88 97,170 28,7414 81,310 81,550 1,191538933 0,032 0,29578 

3. 
  

146,78 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
148,58 77,080 11,5193 60,850 61,050 1,262571663 0,032 0,14945 

4. 
  

146,8 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
148,66 107,930 16,2081 91,970 92,110 1,171751167 0,032 0,15017 

5. 
  

145,75 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
147,64 154,450 66,8971 114,730 114,870 1,34456342 0,032 0,43313 

6. 
  

145,45 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
147,32 101,050 29,6763 90,760 91,270 1,107154596 0,032 0,29368 

7. 
  

145,02 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
146,94 167,050 77,2242 120,080 120,260 1,389073674 0,032 0,46228 

8. 
  

144,69 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
146,63 91,853 32,4428 75,460 75,650 1,214183741 0,032 0,3532 

9. 
  

144,07 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
146,02 116,228 60,092 78,890 79,120 1,4690091 0,032 0,51702 

10. 
  

143,56 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
145,5 119,369 62,8371 80,240 80,530 1,482292313 0,032 0,52641 

11. 
  

143,46 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
145,43 214,371 121,616 139,130 139,310 1,538805542 0,032 0,56731 

12. 
  

143,07 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
145,11 140,692 65,9332 98,920 99,060 1,420270543 0,033 0,46864 

13. 
  

143,08 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
145,08 117,403 66,9805 73,730 74,100 1,584385965 0,033 0,57052 

14. 
  

142,42 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
144,54 104,339 63,3728 70,910 71,200 1,465435393 0,033 0,60737 

15. 
  

142,34 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
144,5 120,449 58,5196 91,750 91,900 1,310652884 0,033 0,48585 

16. 
  

141,89 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
143,85 241,776 142,184 170,080 170,270 1,41995654 0,032 0,58808 

17. 
  

141,64 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
143,2 115,320 48,0475 97,910 98,030 1,176374579 0,031 0,41665 

18. 
  

140,43 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
142,25 132,860 77,578 93,730 93,900 1,414909478 0,032 0,58391 

19. 
  

140,2 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
142,05 188,629 105,774 135,820 136,040 1,386570126 0,032 0,56075 

20. 
  

138,67 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
140,38 131,045 65,2319 100,170 100,310 1,30640016 0,032 0,49778 

21. 
  

137,4 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
139,21 149,050 86,673 105,390 105,560 1,411993179 0,032 0,5815 

 
14.3. Valorile datelor hidrodinamice pentru planul topografic din anul 2009 

 
Suprafaţa planului topografic din anul 2009 este de 914,01 hectare. Lungimea medie a 

secţiunii Săuceşti - Tamaşi este de 24,989 km. Panta medie de curgere este de 0,062 %. 
Diferenţele de nivel în cadrul secţiunii Săuceşti – Tamaşi este de 15,23 m, atât pentru malul 
drept cât şi pentru malul stâng, iar pentru talveg este de 17,30 m. Coeficientul de sinuozitate 



45 
 

este de 1,67 iar valoarea medie a rugozităţii este de 0,034. Adâncimea medie de curgere în 
secţiunea analizată în anul 2009 este de 1,68 m. 

Profilul transversal 1, se află în lungul secţiunii de curgere Săuceşti-Tamaşi, la 
kilometrul 0 + 150,261 m, U.A.T. comuna Prăjeşti, judeţul Bacău. Acesta îi corespunde 
profilul de sol 1. Cota talvegului este de 149,41 m, iar cota oglinzii apei pentru ambele maluri 
este de 151,50 m. Adâncimea maximă a secţiunii de curgere este de 2,10 m, iar raza 
hidraulică de 1,40 m. Media pantei de curgere pentru profilul 1 este de 0,026 %. Secţiunea de 
curgere este de 169,43 m². Debitul de curgere este de 43,82 m³, se desfăşoară pe un perimetru 
udat de 120,72 m, iar lăţimea de curgere este de 120,59 m. Rugozitatea variază între 0,03 – 
0,033, iar viteza de curgere este de 0,26 m/s. 

Profilul transversal 4, situat pe U.A.T.-urile comunelor Prăjeşti şi Săuceşti, judeţul 
Bacău, are cele mai mici adâncimi de curgere 1,77 m, respectiv 1,53 m. Profilul 4 se află la 
kilometru 2 + 872,763 m. Acesta îi corespunde profilul de sol 12. Profilul transversal 4, 
împarte două secţiuni de curgere, aflate la o distanţă de 55,17 m, despărţite de un ostrov, 
format în urma depunerilor de aluviuni, ale Siretului. Secţiunea principală de curgere este de 
55,48 m², având o lăţime de curgere de 38,90 m şi un perimetru udat de 39,44 m. Secţiunea 
secundară de curgere este de 25,96 m², unde lăţimea de curgere este de 22,39 m, iar 
perimetrul udat este de 22,84 m. Debitul de curgere al râului Siret pentru cele două secţiuni de 
curgere este de 36,26 m³. Raza hidraulică este de 1,31 m. În Figura 14-4, se prezintă 
distribuţia formei de curgere specifice profilului transversal 4.  

Rugozitatea are valoarea 0,32, iar viteza medie de curgere a râului Siret pentru cele 
două secţiuni de curgere este de 0,45 m/s, unde panta de curgere are valoare de 0,05%. 

Profilul transversal 18, situat pe U.A.T. comuna Letea Veche, judeţul Bacău, are 
adâncime maximă de curgere de 3,21 m. Acesta se află la kilometru 19 + 641,632 m. şi îi 
corespunde profilul de sol 19. Cota talvegului este de 138,42 m., iar cota oglinzii apei pentru 
ambele maluri este de 141,64 m. Raza hidraulică este de 2,34 m. Media pantei de curgere 
pentru profilul 17 este de 0,065 %. Secţiunea de curgere este de 120.08 m². Debitul de curgere 
este de 203,25 m³, se desfăşoară pe un perimetru udat de 51,51 m, iar lăţimea de curgere este 
de 50,51 m. Rugozitatea variază între 0,03 – 0,035, iar viteza de curgere este de 1,69 m/s.  

 

 
Figura 14-4. Analiza formei de curgere a râului Siret specifică profilului transversal 4. 
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În Figura 14-5, se prezintă distribuţia profilelor de sol, pe planul topografic din anul 
2009, unde valoarea coeficientului de sinuozitate este cea mai ridicată.   

 

 
Figura 14-5. Distribuţia profilelor de sol, pe planul topografic din anul 2009, pe secţiunea cu 

cea mai ridicată meandrare, suprapus pe orto-fotoplanul din 2008. 
 
Valorile hidrodinamice caracteristice profilelor descrise pentru planul topografic din 

anul 2009 se regăsesc în Tabelul 14-2. 
 

Tabelul 14-2. Caracteristici hidrodinamice ale secţiunii Săuceşti - Tamaş  rezultate după 
planul din anul 2009. 

Nr. Cote Secţiunea  Debit  
L. Baza 

mare 
Perimetul 

udat 
Raza 

hidraulică Rugozitate Viteza 
Profil. Z (m.) Ω (m².) Q (m³.)       L (m.)         P (m.) R n V(m./s.) 

1. 
  

149,41 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
151,5 169,430 43,8249 120,590 120,720 1,403495693 0,033 0,258661 

2. 
  

149,22 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
151,36 130,400 100,18 78,780 79,120 1,648129424 0,033 0,768255 

3. 
  

148,71 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
150,8 117,670 66,1509 84,700 84,940 1,385330822 0,033 0,562173 

4. 
  

148,27 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
150,04 81,440 36,2648 61,290 62,280 1,307642903 0,032 0,445294 

5. 
  

147,14 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
149,15 135,800 79,3003 84,460 84,720 1,60292729 0,033 0,583949 

6. 
  

146,72 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
148,75 151,230 59,6044 137,860 138,020 1,095710767 0,033 0,39413 

7. 
  

146,08 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
148,1 137,570 72,9568 105,460 105,710 1,301390597 0,033 0,530325 

8. 
  

145,41 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
147,41 85,850 43,3283 54,500 54,990 1,561192944 0,033 0,504698 

9. 
  

144,7 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
147 198,000 79,6881 153,550 153,670 1,288475304 0,033 0,402465 

10. 
  

144,03 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
146,52 136,530 127,128 86,070 86,360 1,58094025 0,034 0,931139 

11. 
  

142,64 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
145,5 208,470 315,244 109,160 109,430 1,905053459 0,034 1,512179 
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12. 
  

142,08 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
145,04 111,190 89,7577 59,440 60,030 1,852240546 0,034 0,807246 

13. 
  

141,83 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

144,92 205,500 201,655 98,620 99,180 2,071990321 0,035 0,98129 
14. 
  

141,06 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
144,14 190,910 263,604 106,050 106,360 1,794941707 0,035 1,380778 

15. 
  

141,03 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
143,94 178,470 249,589 98,870 99,120 1,800544794 0,034 1,398493 

16. 
  

140,63 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
143,28 182,600 110,127 107,660 107,950 1,691523854 0,034 0,603107 

17. 
  

140,47 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
143,18 234,700 282,08 121,440 121,770 1,927404123 0,034 1,201875 

18. 
  

138,42 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
141,64 120,080 203,247 50,510 51,350 2,338461538 0,035 1,692601 

19. 
  

138,54 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
141,7 290,050 295,337 123,990 125,450 2,312076525 0,035 1,018228 

20. 
  

137,88 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
140,14 119,450 174,479 68,030 68,460 1,74481449 0,033 1,460686 

21. 
  

135,12 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
137,57 147,680 220,042 85,610 85,980 1,717608746 0,033 1,48999 

 
Ultimul profil transversal, 21, se află în lungul secţiunii de curgere Săuceşti-Tamaşi, la 

kilometrul 23 + 638,189 m, U.A.T. comuna Tamaşi, judeţul Bacău. Acesta îi corespunde 
profilul de sol 21. Cota talvegului este de 136,63 m, iar cota oglinzii apei pentru ambele 
maluri este de 138,72 m. Adâncimea maximă a secţiunii de curgere este de 2,09 m, iar raza 
hidraulică de 1,72 m. Media pantei de curgere pentru profilul 21 este de 0,1 %. Secţiunea de 
curgere este de 147,68 m². Debitul de curgere este de 220,04 m³, se desfăşoară pe un 
perimetru udat de 85,98 m, iar lăţimea de curgere este de 85,61 m. Rugozitatea variază între 
0,03 – 0,033 iar viteza de curgere este de 1,49 m/s. 

 
14.4. Valorile datelor hidrodinamice pentru planul topografic din anul 2010 

 
Suprafaţa planului topografic din anul 2010 este de 767,88 hectare. Lungimea medie 

de curgere a secţiunii Săuceşti - Tamaşi este de 25,152 km. Panta medie de curgere este de 
0,046 %. Diferenţele de nivel în cadrul secţiunea Săuceşti – Tamaşi este de 12,38 m., atât 
pentru malul drept cât şi pentru malul stâng, iar pentru talveg este de 14,12 m. Coeficientul de 
sinuozitate este de 1,69, iar valoarea medie a rugozităţii este de 0,033. Adâncimea medie de 
curgere în secţiunea analizată în anul 2010 este de 1,55 m. 

Profilul transversal 1, se află în lungul secţiunii de curgere Săuceşti-Tamaşi, la 
kilometrul 0 + 72,554 m, pe U.A.T.-urile comunelor Săuceşti şi Prăjeşti, judeţul Bacău. 
Acestuia îi corespunde profilul de sol 1. Cota talvegului este de 147,11 m, iar cota oglinzii 
apei pentru ambele maluri este de 148,71 m. Adâncimea maximă a secţiunii de curgere este de 
1,60 m., iar raza hidraulică de 0,97 m. Media pantei de curgere pentru profilul 1 este de 0,073 
%. Secţiunea de curgere este de 100,21 m². Debitul de curgere este de 37,18 m³, ce se 
desfăşoară pe un perimetru udat de 103,07 m, iar lăţimea de curgere este de 102,96 m. 
Rugozitatea variază între 0,03 – 0,031, iar viteza de curgere este de 0,37 m/s. Profilul 
transversal 1, are cea mai mică adâncime de curgere dintre toate profilele analizate pe planul 
topografic din anul 2010. 
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Profilul transversal 18, situat pe U.A.T. comuna Letea Veche are adâncimea maximă 
de curgere de 1,69 m. Profilul 18 se află la kilometru 19 + 678,424 m. Acestuia îi corespunde 
profilul de sol 19. Cota talvegului este de 140,94 m, iar cota oglinzii apei pentru ambele 
maluri este de 142,63 m. Debitul de curgere este de 110,10 m³. Secţiunea de curgere este de 
152,10 m², având o lăţime de curgere de 119,28 m, şi un perimetru udat de 119,42 m. Raza 
hidraulică este de 1,27 m. Rugozitatea are valoarea 0,31, iar viteza medie de curgere a râului 
Siret este de 0,72 m/s, unde panta de curgere are valoare de 0,083%.  

În Figura 14-6, se prezintă proiecţia profilului transversal 18, pe planul topografic din 
anul 2010. Valoarea cotei talvegului este reprezentată cu roşu, iar cotele oglinzii apei cu 
albastru. În apropierea profilului transversal 18, se evidenţiază proiecţia profilului de sol 19. 

Profilul transversal 19, situat pe U.A.T. comuna Letea Veche, judeţul Bacău, are 
adâncimea maximă de curgere de 2,70 m. Acesta se află la kilometru 20 + 714,995 m. 
Acestuia îi corespunde profilul de sol 10. Cota talvegului este de 139,71 m, iar cota oglinzii 
apei pentru malul stâng este de 142,41 m, iar pentru malul drept este de 142,44 m. Raza 
hidraulică este de 1,80 m. Media pantei de curgere pentru profilul 19 este de 0,093 %. 
Secţiunea de curgere este de 304,49 m². Debitul de curgere este de 511,84 m³, ce se 
desfăşoară pe un perimetru udat de 168,81 m, iar lăţimea de curgere este de 168,62 m. 
Rugozitatea variază între 0,03 – 0,034, iar viteza de curgere este de 1,68 m/s.   

 
Figura 14-6. Proiecţia profilului transversal 18, pe planul topografic din anul 2010. 
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Ultimul profil transversal, 21, se află în lungul secţiunii de curgere Săuceşti-Tamaşi, la 
kilometrul 24 + 059,250 m, pe U.A.T. comuna Tamaşi, judeţul Bacău. Acestuia îi corespunde 
profilul de sol nr. 21. Cota talvegului este de 137,50 m, iar cota oglinzii apei pentru ambele 
maluri este de 139,21 m. Adâncimea maximă a secţiunii de curgere este de 1,71 m., iar raza 
hidraulică de 1,21 m. Media pantei de curgere pentru profilul 21 este de 0,08 %. Secţiunea de 
curgere este de 60,91 m². Debitul de curgere este de 40,27 m³, ce se desfăşoară pe un 
perimetru udat de 49,94 m, iar lăţimea de curgere este de 49,74 m. Rugozitatea variază între 
0,03 – 0,032, iar viteza de curgere este de 0,66 m/s. Valorile hidrodinamice caracteristice 
profilelor descrise pentru planul topografic din anul 2010 se regăsesc în Tabelul 14-3. 

 
Tabelul 14-3. Caracteristici hidrodinamice ale secţiunii Săuceşti - Tamaşi rezultate după 

planul topografic din anul 2010. 

Nr. Cote Secţiunea Debit 
L. Baza 

mare 
Perimetul 

udat 
Raza 

hidraulică Rugozitate Viteza 
Profil Z (m.) Ω (m².) Q (m³.) L (m.) P (m.) R n V(m./s.) 

1. 147,11 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

148,71 100,210 37,17736 102,960 103,070 0,97225186 0,031 0,370995 
2. 146,49 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

148,3 103,490 45,09349 78,180 78,390 1,32019390 0,032 0,435728 
3. 146,19 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

148,27 189,540 46,06356 130,850 131,040 1,44642857 0,033 0,243028 
4. 146,17 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

148,16 201,430 46,0937 145,620 145,740 1,38211884 0,032 0,228832 
5. 145,15 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

147,6 226,430 97,84569 124,550 124,820 1,81405223 0,033 0,432123 
6. 144,72 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

147,38 222,610 245,7853 130,790 131,000 1,69931297 0,034 1,104107 
7. 144,16 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

146,41 243,870 261,1534 144,900 145,040 1,68139823 0,033 1,070871 
8. 143,81 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

146 107,350 26,5613 68,250 68,590 1,56509695 0,033 0,247427 
9. 143,54 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

145,74 285,980 70,5204 173,480 173,640 1,64697074 0,033 0,246592 
10. 143,32 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

145,54 186,170 28,97896 120,590 120,910 1,53974030 0,033 0,155659 
11. 143,23 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

145,47 267,970 31,93752 174,310 174,440 1,53617289 0,033 0,119183 
12. 143,09 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

145,35 172,870 16,47794 97,130 97,470 1,77357135 0,033 0,09532 
13. 143,14 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

145,4 193,000 37,85275 119,720 119,950 1,60900375 0,033 0,196128 
14. 142,74 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

144,85 145,390 65,46461 94,700 94,920 1,53171091 0,033 0,450269 
15. 142,45 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

144,93 199,330 136,0441 112,150 112,440 1,77276769 0,033 0,682507 
16. 141,87 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

144,51 225,640 219,4186 116,320 116,630 1,9346651 0,034 0,972428 
17. 141,64 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

144,18 249,760 234,0081 145,450 145,650 1,71479574 0,034 0,936932 
18. 140,94 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

142,63 152,100 110,1029 119,280 119,420 1,27365600 0,031 0,723885 
19. 139,71 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
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142,41 304,490 511,8388 168,620 168,810 1,80374385 0,034 1,680971 
20. 138,09 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

140,15 150,570 152,7043 107,220 107,470 1,40104215 0,033 1,014175 
21. 137,50 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

139,21 60,910 40,27042 49,740 49,940 1,2196635 0,032 0,661146 
 

14.5. Valorile datelor hidrodinamice pentru planul topografic din anul 2011 

 
Suprafaţa planului topografic din anul 2011 este de 871,09 hectare. Lungimea medie 

de curgere a secţiunii Săuceşti - Tamaşi este de 25,225 km. Panta medie de curgere este de 
0,059 %. Diferenţele de nivel în cadrul secţiunii Săuceşti – Tamaşi sunt de: 14,94 m pe malul 
stâng, 14,93 m pe malul drept, iar diferenţa de nivel a talvegului este de 15,10 m. Coeficientul 
de sinuozitate este de 1,71, iar valoarea medie a rugozităţii este de 0,033. Adâncimea medie 
de curgere în secţiunea analizată în anul 2011 este de 1,67 m. 

Profilul transversal 1, se află în lungul secţiunii de curgere Săuceşti-Tamaşi, la 
kilometrul 0 + 128,756 m, pe U.A.T.-urile comunelor Săuceşti şi Prăjeşti, judeţul Bacău. 
Acestuia îi corespunde profilul de sol nr. 1. Cota talvegului este de 148,43 m, iar cota oglinzii 
apei pentru ambele maluri este de 150,93 m. Adâncimea maximă a secţiunii de curgere este de 
2,5 m, iar raza hidraulică de 1,91 m. Media pantei de curgere pentru profilul 1 este de 0,05 %. 
Secţiunea de curgere este de 120,20 m². Debitul de curgere este de 107,93 m³., ce se 
desfăşoară pe un perimetru udat de 62,80 m, iar lăţimea de curgere este de 62,34 m. 
Rugozitatea variază între 0,03 – 0,034, iar viteza de curgere este de 0,90 m/s.  

Profilul transversal 9, situat pe U.A.T.-urile comunelor Letea Veche şi Buhoci, judeţul 
Bacău, are adâncimea maximă de curgere de 2,81 m. Acesta se află la kilometru 10 + 772,247 
m. Acestuia îi corespunde profilul de sol 14. Cota talvegului este de 143,12 m., iar cota 
oglinzii apei pentru ambele maluri este de 145,93 m. Raza hidraulică este de 1,82 m. Media 
pantei de curgere pentru profilul 19 este de 0,053 %. Secţiunea de curgere este de 247,01 m². 
Debitul de curgere este de 213,54 m³, ce se desfăşoară pe un perimetru udat de 135,41 m, iar 
lăţimea de curgere este de 135,01 m. Rugozitatea variază între 0,03 – 0,034, iar viteza de 
curgere este de 0,86 m/s. Aval la 900 m, faţă de profilul transversal 9, este construit podul 
peste râul Siret, din apropierea localităţii Holt, comuna Letea Veche, Jud. Bacău, Figura 14-7. 

Profilul transversal 18, situat pe U.A.T. comuna Letea Veche, judeţul Bacău, are cea 
mai mică adâncime maximă de curgere de 2,19 m, dintre profilele studiate. Acesta se află la 
kilometru 19 + 856,794 m. Acestuia îi corespunde profilul de sol 19. Cota talvegului este de 
139,87 m, iar cota oglinzii apei pentru ambele maluri este de 142,06 m. Raza hidraulică este 
de 1,24 m. Media pantei de curgere pentru profilul 18 este de 0,083 %. Secţiunea de curgere 
este de 178,63 m². Debitul de curgere este de 115,27 m³, ce se desfăşoară pe un perimetru 
udat de 143,97 m, iar lăţimea de curgere este de 143,85 m. Rugozitatea variază între 0,03 – 
0,033, iar viteza de curgere este de 0,65 m/s.   
 Ultimul profil transversal, 21, se află în lungul secţiunii de curgere Săuceşti-Tamaşi, la 
kilometrul 23 + 883,445 m, pe U.A.T. comuna Tamaşi, judeţul Bacău. Îi corespunde profilul 
de sol 21. Cota talvegului este de 135,35 m, iar cota oglinzii apei pentru malul stâng este de 
138,02 m, pentru malul drept este 138,04 m. Adâncimea maximă a secţiunii de curgere este de 
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2,68 m, iar raza hidraulică de 1,87 m. Media pantei de curgere pentru profilul 21 este de 0,083 
%. Secţiunea de curgere este de 189,98 m². Debitul de curgere este de 269,20 m³, ce se 
desfăşoară pe un perimetru udat de 101,80 m, iar lăţimea de curgere este de 101,57 m. 
Rugozitatea variază între 0,03 – 0,034, iar viteza de curgere este de 1,42 m/s.  
 Valorile hidrodinamice caracteristice profilelor descrise pentru planul topografic din 
anul 2011 se regăsesc în Tabelul 14-4.   

În Figura 14-8, se prezintă variaţia pantelor de curgere în perioada 2008 – 2011, 
pentru cele 21 de profile transversale analizate.  

În Figura 14-9, se prezintă proiecţia planului topografic din anul 2011, a secţiunii 
Săuceşti-Tamaşi, proiectat pe colajul de orto-fotoplanuri a judeţului Bacău, realizat în 
perioada din 2008-2010. Aici se observă împărţirea administrativ teritorială a comunelor 
limitrofe şi a municipiului Bacău.  
 

Tabelul 14-4. Caracteristicile hidrodinamice a secţiunii Săuceşti-Tamaşi, rezultate după 
planurile topografice din anul 2011. 

Nr. Cote Secţiunea  Debit  
L. Baza 

mare 
Perimetul 

udat 
Raza 

hidraulică Rugozitate Viteza 
Prof. Z (m.) Ω (m².) Q (m³.)      L (m.)         P (m.) R n V(m./s.) 

1. 
  

148,43 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 

150,93 120,200 107,928 62,340 62,800 1,91401273 0,034 0,8979031 
2. 
  

148,08 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
150,33 71,170 10,03305 48,260 48,570 1,46530780 0,033 0,140973 

3. 
  

147,94 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
150,17 132,140 24,64913 83,950 84,210 1,56917230 0,033 0,186538 

4. 
  

147,74 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
149,96 181,320 63,88032 161,900 162,460 1,11609011 0,033 0,3523071 

5. 
  

146,00 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
148,35 185,440 157,1818 103,880 104,210 1,77948373 0,033 0,8476152 

6. 
  

145,62 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
148,04 221,070 117,268 156,850 157,040 1,40773051 0,033 0,5304564 

7. 
  

144,88 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
147,34 386,780 381,5768 201,280 201,470 1,91978954 0,033 0,9865473 

8. 
  

143,8 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
146,43 225,210 234,604 112,140 112,470 2,00240064 0,034 1,041712 

9. 
  

143,12 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
145,93 247,010 213,5442 135,010 135,410 1,82416365 0,034 0,8645165 

10. 
  

142,49 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
145,15 127,560 105,2755 71,280 71,570 1,782311024 0,034 0,8253016 

11. 
  

142,31 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
144,94 109,000 78,01734 65,370 65,670 1,659814223 0,034 0,7157555 

12. 
  

141,91 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
144,5 207,320 94,52934 117,440 117,740 1,76082894 0,034 0,4559586 

13. 
  

141,99 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
144,59 139,900 86,04382 73,510 73,890 1,89335498 0,034 0,615038 

14. 
  

141,47 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
143,92 294,950 358,0641 173,170 173,320 1,70176552 0,033 1,2139823 

15. 
  

141,36 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
143,8 346,790 457,8456 195,280 195,410 1,77467888 0,033 1,3202387 

16. 
  

140,92 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
143,26 258,040 276,0714 161,410 161,520 1,59757305 0,033 1,0698782 

17. 140,55 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
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  142,81 252,480 291,8624 151,850 152,040 1,66061562 0,033 1,1559822 
18. 
  

139,87 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
142,06 178,630 115,2742 143,850 143,970 1,2407446 0,033 0,6453238 

19. 
  

139,24 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
141,54 165,960 153,2991 111,630 111,800 1,48443649 0,033 0,9237111 

20. 
  

137,41 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
140,06 262,200 318,1492 151,690 151,830 1,72693143 0,034 1,2133836 

21. 
  

135,35 0,000 0 0,000 0,000 0 0,03 0 
138,02 189,980 269,2006 101,570 101,800 1,86620825 0,034 1,4169944 

 

 
Figura 14-7. Imaginea proiecţiei, ridicării topografice a podului peste râul Siret, din 

apropierea localităţii Holt, judeţul Bacău. 
 

 
Figura 14-8. Valorile hidrodinamice ale râului Siret în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, pentru 

cele 21 de profile transversale analizate. 
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Figura 14-9. Secţiunea Săuceşti-Tamaşi, din anul 2011, suprapus pe orto-fotoplanul din anul 

2010. 
 

 

15. Rezultate privind evoluţia eroziunii generate de GIS în perioada 2008 - 2011 
 

15.1. Suprapunerea planurilor topografice în perioadele 2008 – 2009, 2009 – 2010, 
2010 – 2011 

 
 În Figura 15-1 se prezintă metoda de lucru aleasă pentru identificarea evoluţiei de 
curgere a râului Siret. Pentru obţinerea datelor propuse, s-au comparat limitele de curgere, cu 
planurile topografice pentru perioadele indicate de săgeţile roşii. Studiile topografice au 
permis evaluarea râului Siret, nu numai din perspectiva eroziunii cât şi a colmatărilor de 
agregate minerale. 
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Figura 15-1. Prezentarea schemei de lucru folosită pentru compararea planurilor 

topografice. 
Poli-linia a fost utilizată pentru marcarea limitelor de curgere a planurilor topografice. 

Acestea au evidenţiat cursul de curgere a râului Siret, atât pe malul stâng cât şi pe malul drept. 
Pentru toate planurile topografice, s-au trasat limitele de curgere a râului Siret. 
 

15.2. Analiza formelor de eroziune pe râul Siret în perioada 2008 – 2009 

 
 Suprafaţa studiată a amplasamentului este de 797,72 hectare.  

Procesele de eroziune laterală de pe malul drept au fost întâlnite în 9 perimetre. Cea 
mai mare formă de propagare a eroziunii râului Siret de pe malul drept este de 9,59 hectare. 
Aceasta se întâlneşte în apropierea profilului de sol 2, aflată pe unitatea administrativ 
teritorială a comunelor Săuceşti şi Prăjeşti, judeţul Bacău. Eroziunea solului de pe malul 
drept, ce se întinde pe o suprafaţă de 9,59 hectare, are loc pe  al doilea perimetru 2. Formele 
de eroziune laterală, produse pe cele 9 perimetre, de pe malul drept, însumează o suprafaţă de 
14,07 hectare.  

Procesele de eroziune laterală de pe malul stâng au fost întâlnite în 12 perimetre. Cea 
mai mare formă de propagare a eroziunii râului Siret de pe malul stâng este de 4,18 hectare. 
Aceasta se întâlneşte între profilele de sol 10 şi 20, aflată pe unitatea administrativ teritorială a 
comunei Buhoci, Judeţul Bacău. Eroziunea solului, ce se întinde pe o suprafaţă de 4,18 
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hectare, de pe malul stâng se întâlneşte în perimetrul 11. Formele de eroziune laterală, de pe 
malul stâng, însumează o suprafaţă de 11,05 hectare.  

În Figura 15-2, se prezintă cele mai proeminente forme de propagare a eroziunii 
hidrice de pe malul drept al râului Siret, în perioada 2008 – 2009. Liniile roz, reprezintă limita 
de curgere a râului Siret din anul 2009, proiectate pe planului topografic din 2008. Liniile 
roşii reprezintă limita de curgere a planului topografic din anul 2008. Cu linii verzi se 
delimitează amplasamentul studiat din anul 2009. Pe plan se observă distinct, cu negru, limita 
U.A.T. – urilor. 

Procesele de colmatare de pe malul drept au fost întâlnite în 22 de perimetre. Cea mai 
mare formă de propagare a depunerilor de agregate minerale a râului Siret de pe malul drept 
este de 5,94 hectare. Aceasta se află în apropierea profilului de sol 19, aflată pe unitatea 
administrativ teritorială a comunei Letea Veche, judeţul Bacău. Colmatarea de pe malul drept, 
prezentă pe 5,94 hectare, are loc pe perimetrul 20. Formele de acumulare a agregatelor 
minerale, produse pe cele 22 de perimetre, de pe malul drept, însumează o suprafaţă de 25,68 
hectare.   

În Figura 15-3, se prezintă cele mai proeminente forme de propagare a eroziunii 
hidrice, de pe malul stâng al râului Siret, în perioada 2008 – 2009. Liniile roz, reprezintă 
limita de curgere a râului Siret din anul 2009, proiectate pe planului topografic din 2008. 
Liniile roşii reprezintă limita de curgere a planului topografic din anul 2008. Cu linii verzi se 
delimitează amplasamentul studiat din anul 2009. Pe plan se observă distinct, cu negru, limita 
U.A.T. – urilor. 

Procesele de colmatare de pe malul stâng au fost întâlnite în 23 de perimetre. Cea mai 
extinsă formă de propagare a depunerilor de agregate minerale a râului Siret de pe malul stâng 
este de 10,91 hectare. Acest se află în apropierea profilului de sol 2, aflată pe unitatea 
administrativ teritorială a comunelor Săuceşti şi Prăjeşti, Judeţul Bacău, Figura 15-2. 
Colmatarea solului de pe malul stâng, cu suprafaţa de 10,91 hectare, are loc pe primul 
perimetru. Formele de acumulare a agregatelor minerale, produse pe cele 23 de perimetre, de 
pe malul stâng, însumează o suprafaţă de 39,32 hectare.  

În concluzie în perioada 2008 – 2009, pe o suprafaţă studiată de 797,72 hectare, a 
secţiunii de curgere Săuceşti – Tamaşi, eroziunea laterală a afectat o suprafaţă de 25,12 
hectare, iar depunerile de aluviuni prin colmatare au acţionat pe o suprafaţă de 65 hectare. 

În Tabelul 15-1, se prezintă evidenţa suprafeţelor de teren ce au suferit procese de 
eroziune şi colmatare, în perioada 2008 – 2009. Cu roşu sunt evidenţiate valorile dezbătute 
anterior. 

În Figura 15-4, se prezintă evoluţia formelor de eroziune şi colmatare în perioada 
2008 – 2009.  
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Figura 15-2.  Cea mai mare formă de propagare a eroziunii hidrice de pe malul drept, în 

apropierea profilului de sol 2. 
 

 
Figura 15-3.  Cea mai mare formă de propagare a eroziunii hidrice de pe malul stâng 

întâlnită între profilele de sol 10 şi 20. 
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Tabelul 15-1. Valorile proceselor de colmatare şi eroziune identificate prin compararea 
planurilor topografice în perioada 2008 – 2009. 

 
Suprafaţa 
studiată 797,7184291 hectare. 

Soluri erodate Soluri colmatate 

Nr. crt.  Mal Stâng Mal Drept Mal Stâng Mal Drept 

1 0,8664524 0,217993 10,9125759 0,2280216 

2 0,1743328 9,5859355 0,0848721 0,4334964 

3 0,0321283 2,419135 0,0326659 0,016053 

4 0,4562706 0,1377519 0,0030464 0,0541972 

5 0,1632681 0,6607728 0,0029343 0,1021426 

6 2,1778599 0,1222625 0,0020079 0,176093 

7 0,4359961 0,2494253 5,5686963 0,5124004 

8 0,0754641 0,4885223 0,0270543 1,1884466 

9 0,3385429 0,186765 0,0741584 0,3609554 

10 0,4954749   0,5178526 0,5119438 

11 4,1793144   0,0461747 0,6998335 

12 1,6542465   0,0559321 4,4932507 

13     0,0293891 0,2770858 

14     0,047042 0,0070987 

15     0,3838959 0,2321751 

16     0,8242532 1,0340971 

17     2,7006068 1,1273544 

18     0,5748051 0,1501464 

19     1,318159 2,3195406 

20     0,0509525 5,9448378 

21     9,4220511 4,3776525 

22     0,5548235 1,4362299 

23     6,0848739   

Total 11,049351 14,0685633 39,318823 25,6830525 
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Figura 15-4. Evoluţia malurilor râului Siret în perioada 2008 – 2009.   
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15.3. Analiza formelor de eroziune pe râul Siret în perioada 2009 – 2010 
  

Suprafaţa studiată a amplasamentului este de 972,20 hectare.   
Procesele de eroziune laterală de pe malul drept au fost întâlnite în 15 perimetre. Cea 

mai extinsă formă de propagare a eroziunii râului Siret de pe malul drept este de 3,52 hectare, 
întâlnită în apropierea profilului de sol 5, aflată pe unitatea administrativ teritorială a comunei 
Letea Veche, judeţul Bacău. Eroziunea solului de pe malul drept, ce se întinde pe o suprafaţă 
de 3,52 hectare, are loc pe perimetrul 5. Formele de eroziune laterală, produse pe cele 15 
perimetre, de pe malul drept, însumează o suprafaţă de 18,36 hectare. 

În Figura 15-5, se prezintă cele mai proeminente forme de propagare a eroziunii 
hidrice de pe malul drept al râului Siret, în perioada 2009 – 2010. Liniile verzi, reprezintă 
limita de curgere a râului Siret din anul 2010, proiectate pe planului topografic din 2009. 
Liniile roz reprezintă limita de curgere a planului topografic din anul 2009. Cu linii maro-
deschis se delimitează amplasamentul studiat din anul 2010. Pe plan se observă distinct, cu 
negru, limita U.A.T. – urilor. 

 

 
Figura 15-5. Cea mai mare formă de propagare a eroziunii hidrice de pe malul drept în 

apropierea profilului de sol 5. 
Procesele de eroziune laterală de pe malul stâng au fost întâlnite în 11 perimetre. Cea 

mai mare formă de propagare a eroziunii râului Siret de pe malul stâng este de 14,81 hectare. 
Aceasta se întâlneşte în apropierea profilului de sol 13, aflată pe unitatea administrativ  
teritorială a comunelor Letea Veche şi Buhoci, judeţul Bacău. Eroziunea solului de pe malul 
stâng, ce se întinde pe o suprafaţă de 14,81 hectare, are loc pe perimetrul 3. Formele de 
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eroziune laterală, produse pe cele 11 perimetre, de pe malul stâng, însumează o suprafaţă de 
45,12 hectare. 

În Figura 15-6, se prezintă cele mai proeminente forme de propagare a eroziunii 
hidrice de pe malul stâng al râului Siret, în perioada 2009 – 2010. Liniile verzi, reprezintă 
limita de curgere a râului Siret din anul 2010, proiectate pe planului topografic din 2009. 
Liniile roz reprezintă limita de curgere a planului topografic din anul 2009. Cu linii maro-
deschis se delimitează amplasamentul studiat din anul 2010. Pe plan se observă distinct, cu 
negru, limita U.A.T. – urilor.  

 

 
Figura 15-6. Cea mai mare formă de propagare a eroziunii hidrice de pe malul stâng în 

apropierea profilului de sol 13. 
 
Procesele de colmatare de pe malul drept au fost întâlnite în 17 de amplasamente, cu o 

suprafaţă totală de 23,53 hectare. Cea mai extinsă depunere de agregate minerale a râului Siret 
de pe malul drept este de 9,54 hectare, în apropierea profilului de sol 1, aflată pe unitatea 
administrativ teritorială a comunelor Săuceşti şi Prăjeşti, judeţul Bacău. Colmatarea solului de 
pe malul drept, având suprafaţa de 9,54 hectare, are loc pe amplasamentul 1.  

Procesele de colmatare de pe malul stâng au fost întâlnite în 12 perimetre. Cea mai 
mare formă de propagare a depunerilor de agregate minerale a râului Siret de pe malul stâng 
este de 2,59 hectare, între profilele de sol 19 şi 20, aflată pe unitatea administrativ teritorială a 
comunelor Letea Veche şi Buhoci, judeţul Bacău. Colmatarea solului de pe malul stâng, cu 
suprafaţa de 2,59 hectare, are loc pe perimetrul 11. Formele de acumulare a agregatelor 
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minerale, produse pe cele 12 perimetre, de pe malul stâng, însumează o suprafaţă de 9,93 
hectare.  

În Tabelul 15-2, se prezintă evidenţa suprafeţelor de teren ce au suferit procese de 
eroziune şi colmatare, în perioada 2009 – 2010. Cu roşu sunt evidenţiate valorile dezbătute 
anterior.  În concluzie, în perioada 2009 – 2010, pe o suprafaţă studiată de 972,20 hectare, a 
secţiunii de curgere Săuceşti – Tamaşi, eroziunea solului a afectat o suprafaţă de 63,48 
hectare, iar depunerile de aluviuni prin colmatare au acţionat pe o suprafaţă de 33,46 hectare. 

În Figura 15-7, se prezintă evoluţia formelor de eroziune şi colmatare în perioada 
2009 – 2010.  
 

Tabelul 15-2. Valorile proceselor de colmatare şi eroziune identificate prin compararea 
planurilor topografice în perioada 2009 – 2010. 

 
Suprafaţa 
studiată 972,204343 hectare. 

  Soluri erodate Soluri colmatate 

Nr. crt.  Mal Stâng  Mal Drept  Mal Stâng  Mal Drept 

1 10,608451 2,199082 0,539977 9,544948 

2 3,137124 1,617117 1,263309 0,028068 

3 14,808548 0,091927 0,05565 0,173395 

4 1,920707 1,128703 0,513668 0,059116 

5 0,168147 3,518711 1,28317 2,389057 

6 0,286157 2,788746 1,061372 1,064052 

7 8,304535 0,164782 0,495777 0,028944 

8 0,549961 0,479706 0,201389 1,195513 

9 2,279219 0,326853 0,244681 0,118685 

10 0,916821 0,158829 1,19544 0,888149 

11 2,145084 0,889601 2,587257 0,451377 

12   2,572158 0,492047 0,09308 

13   0,162105   1,365516 

14   1,74463   0,105968 

15   0,51551   1,744461 

16       1,695876 

17       2,585052 

Total 45,124754 18,35846 9,933737 23,531257 
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Figura 15-7. Evoluţia malurilor râului Siret în perioada 2009 – 2010.   

 
15.4. Analiza formelor de eroziune pe râul Siret în perioada 2010 – 2011 

 
Suprafaţa studiată a amplasamentului este de 772,65 hectare.  
Procesele de eroziune laterală de pe malul drept au fost întâlnite în 10 perimetre. Cea 

mai extinsă arie de propagare a eroziunii râului Siret de pe malul drept este de 3,37 hectare. 
Aceasta se întâlneşte în apropierea profilului de sol 5, aflată pe unitatea administrativ 
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teritorială a comunei Letea Veche, judeţul Bacău. Eroziunea solului de pe malul drept, ce se 
întinde pe o suprafaţă de 3,37 hectare, are loc în perimetrul 5. Formele de eroziune laterală, 
produse pe cele 10 perimetre, de pe malul drept, însumează o suprafaţă de 9,94 hectare.  

În Figura 15-8, se prezintă cele mai proeminente forme de propagare a eroziunii 
hidrice de pe malul drept al râului Siret, în perioada 2010 – 2011. Liniile portocalii, reprezintă 
limita de curgere a râului Siret din anul 2011, proiectate pe planului topografic din 2010. 
Liniile verzi reprezintă limita de curgere a planului topografic din anul 2010. Cu linii albastre 
se delimitează amplasamentul studiat din anul 2011. Pe plan se observă distinct, cu negru, 
limita U.A.T. – urilor. 

 

 
Figura 15-8. Cea mai mare formă de propagare a eroziunii hidrice de pe malul drept 

în apropierea profilului de sol 5. 
 

În Figura 15-9 se prezintă cele mai proeminente forme de propagare a eroziunii 
hidrice de pe malul stâng al râului Siret, în perioada 2010 – 2011. Liniile portocalii, reprezintă 
limita de curgere a râului Siret din anul 2011, proiectate pe planului topografic din 2010. 
Liniile verzi reprezintă limita de curgere a planului topografic din anul 2010. Cu linii albastre 
se delimitează amplasamentul studiat din anul 2011. Pe plan se observă distinct, cu negru, 
limita U.A.T. – urilor. 
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Figura 15-9. Cea mai mare formă de propagare a eroziunii hidrice de pe malul stâng, în 

apropierea profilelor de sol 17,18 şi 19. 
 

Procesele de eroziune laterală de pe malul stâng au fost întâlnite în 9 perimetre. Cea 
mai extinsă arie de propagare a eroziunii râului Siret de pe malul stâng este de 9,88 hectare, 
pe perimetrul numărul 8. Aceasta se întâlneşte de la Nord la Sud, în lungul profilului de sol: 
17,18 şi 19, aflată pe unitatea administrativ teritorială a comunei Buhoci, judeţul Bacău. 
Formele de eroziune laterală, produse pe cele 9 perimetre, de pe malul stâng, însumează o 
suprafaţă de 28,92 hectare. 

Procesele de colmatare de pe malul stâng au fost întâlnite în 15 perimetre. Cel mai 
extins este de 8,49 hectare, şi se află între profilele de sol 16 şi 17, pe unitatea administrativ 
teritorială a comunelor Letea Veche şi Buhoci, judeţul Bacău. Colmatarea solului de pe malul 
stâng, cu suprafaţa de 8,49 hectare, are loc pe perimetrul 13. Formele de acumulare a 
agregatelor minerale, produse pe cele 15 perimetre, de pe malul stâng, însumează o suprafaţă 
de 20,39 hectare.  

Procesele de colmatare de pe malul drept au fost întâlnite în 23 de perimetre. Cea mai 
extins este perimetrul 10, de 7,32 hectare, situat între profilele de sol 5 şi 6, aflate pe unitatea 
administrativ teritorială a comunelor Buhoci şi Letea Veche, judeţul Bacău. Formele de 
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acumulare a agregatelor minerale, produse pe cele 23 de perimetre, de pe malul drept, 
însumează o suprafaţă de 32,58 hectare.  

În Tabelul 15-3, se prezintă evidenţa suprafeţelor de teren ce au suferit procese de 
eroziune şi colmatare, în perioada 2010 – 2011. Cu roşu sunt evidenţiate valorile dezbătute 
anterior. 

În concluzie, în perioada 2010 – 2011, pe o suprafaţă studiată de 772,65 hectare, a 
secţiunii de curgere Săuceşti – Tamaşi, eroziunea laterală a afectat o suprafaţă de 38,86 
hectare, iar depunerile de aluviuni prin colmatare au acţionat pe o suprafaţă de 52,97 hectare. 

În Figura 15-10, se prezintă evoluţia formelor de eroziune şi colmatare în perioada 
2010 – 2011.  
 

Tabelul 15-3. Valorile proceselor de colmatare şi eroziune identificate prin compararea 
planurilor topografice în perioada 2010 – 2011. 

 
Suprafaţa 
studiată 772,648432 hectare. 

Soluri erodate Soluri colmatate 

Nr. crt. Mal Stâng  Mal Drept  Mal Stâng  Mal Drept  

1 2,39193 2,741531 2,008352 2,937027 

2 3,578749 0,392384 0,01318 0,508848 

3 0,148242 0,258799 0,020649 0,053799 

4 3,516144 0,973358 0,025326 0,094914 

5 3,042851 3,372156 0,073336 0,078485 

6 0,854536 0,082977 0,737766 0,190285 

7 1,029986 0,081579 0,68407 1,505291 

8 9,878179 0,756057 0,087816 1,506094 

9 4,482928 0,127826 0,010298 0,052732 

10   1,15012 0,185552 7,322434 

11     1,220312 1,621738 

12     1,305594 0,206928 

13     8,492125 2,901338 

14     0,743864 0,155265 

15     4,783919 0,288778 

16       0,716807 

17       0,060067 

18       4,662436 

19       2,135773 

20       1,594972 

21       1,097735 

22       1,018101 

23       1,873856 

Total 28,923545 9,936787 20,392159 32,583703 
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                   Figura 15-10. Evoluţia malurilor râului Siret în perioada 2010 – 2011.   

 
17. Concluzii finale 

 
17.1. Observaţii generale 

 
 În urma observaţiilor în teren, reiese faptul că în secţiunea studiată cantitatea de 
material grosier a depăşit capacitatea albiei minore a râului Siret. Acest lucru este influenţat şi 
de distribuţia formelor de relief în secţiunea studiată. Propagarea materialului grosier 
influenţează formele de curgere a râului Siret. Astfel, riscul de apariţie al eroziunii liniare se 
diminuează, însă riscul de apariţie al eroziunii laterale creşte considerabil. Dezvoltarea acestor 
forme de eroziuni hidrice produse de curgerea râului Siret, influenţează în mod direct starea 
geomorfologică a secţiunii Săuceşti – Tamaşi. 
 În literatura de specialitate curgerea râurilor în meandre reprezintă un proces tot mai 
dezbătut. Metodele de analiză a acestor forme de propagare a râurilor, sunt întâlnite de la cele 
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clasice până la cele moderne. Rezultatele subliniază un aspect foarte important. Dinamica de 
curgere a albiei minore a râurilor este rezultatul dintre interacţiunea fluxului de curgere, 
transportul sedimentelor şi starea evoluţiei geomorfologice. 
 Studiul hidrodinamicii de curgere şi a echipamentelor folosite pentru crearea 
modelelor râurilor fac subiectul multor studii de specialitate. Problema majoră privind crearea 
modelelor hidrodinamice o reprezintă calitatea surselor de date. În urma crierii acestor 
modele, se pot dezbate cu uşurinţă  aspectele legate de caracteristicilor de curgere a râurilor. 
 Eroziunea solului reprezintă principalul factor de mediu cu influenţe directe asupra 
caracteristicilor geomorfologice a râului Siret, în secţiunea studiată. Metodele moderne 
privind utilizarea sistemelor geografice informaţionale presupun realizarea unor hărţi a 
zonelor vulnerabile, cu scopul de a implementa o serie de măsuri menite să diminueze gradul 
de apariţie a fenomenelor naturale de degradare a solului. Metodele comparative privind 
analiza formelor de propagare a eroziunii solului rămân până în prezent cea mai utilizată 
formă de evaluare a acestor evoluţii ale solurilor. 
  În literatura de specialitate, studiile topografice folosite sunt mai vechi, iar problema 
costului acestor servicii, este des întâlnită. Posibilitatea utilizării echipamentelor moderne: 
Staţie Totală Leica Seria TC 410C şi a Gps-ului RTK Rover S82V, şi a programele  de 
specialitate: Autocad 2009, Topo LT 10, Prof LT 10, şi Cal top 2000, a permis stabilirea 
limitelor de curgere. Acest lucru s-a realizat ţinând cont de curbele de nivel al terenului. 
 Exploatarea agregatelor minerale este principala activitate antropică ce se desfăşoară 
în secţiunea studiată. În multe ţări, aceste activităţi se desfăşoară haotic cu multiple consecinţe 
negative asupra mediului înconjurător. Multe articole prezintă efectele folosirii diverselor 
tehnicile şi metodele de exploatare mai mult sau mai puţin evazive folosite de cei mai mari 
producători de materiale de construcţii, la nivel mondial. De pildă, în Europa, exploatarea 
agregatelor minerale din râuri se realizează cu restricţii, iar în multe alte state acest proces 
este interzis cu desăvârşire. În România această activitate se desfăşoară sub stricta observaţie 
şi monitorizare a autorităţilor competente. 
 Analiza secţiunii analizate s-a realizat în deosebi în teren. Rezultatul măsurătorilor din 
teren se concretizează în întocmirea planurilor topografice şi realizarea profilelor de sol. 
Prelucrarea datelor în vederea obţinerii rezultatelor finale s-a realizat cu programe 
specialitate. Pentru a analiza evoluţia de curgere a râului Siret, în timp, au fost identificare, iar 
mai apoi procesate o serie de date caracteristice în scopul transpunerii acestora într-o harta a 
solurilor. Datele obţinute au contribuit semnificativ la analiza cadrului natural a secţiunii de 
curgere studiată.      
 Acviferul liber din zona studiată prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate la eroziune 
hidrică. Efectele acesteia pot fi întâlnite pe suprafaţa cuprinsă între localitatea Schineni - 
situată pe unitatea administrativ teritorială a comunei Săuceşti şi zona de confluenţă a 
Siretului cu Bistriţa - situată pe unitatea administrativ teritorială a comunei Tamaşi. Secţiune 
de curgere Săuceşti – Tamaşi, este reprezentată atât pe harta solurilor cât şi pe planurile 
topografice realizate în perioada 2008 – 2011.  
  Conform profilelor longitudinale, a ridicărilor topografice, secţiunea Săuceşti – 
Tamaşi, se întinde pe o lungime de 25 km.  
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 Pentru realizarea obiectivului proiectului s-au utilizat o serie de instrumente 
caracteristice sistemului geografic informaţional şi anume: harta solurilor, planurile 
topografice, profilele de sol (longitudinale şi transversale).  
 Evaluarea formelor de eroziune hidrică s-a realizat în două etape distincte dar 
interdependente, una pe termen lung şi alta pe termen scurt. 
. Evaluarea pe termen lung s-a realizat, prin analiza comparativă a hărţii solului, din 
anul 1989, cu planul topografic din anul 2008. În această perioadă s-au evaluat doar pierderile 
de sol ce au avut loc ca urmare a surpărilor de mal, provocate de eroziunea laterală. 
 Evaluarea pe termen scurt s-a realizat prin analiza comparativă a planurilor topografice 
în următoarele trei etape: 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011.  Planurile topografice au 
permis de asemenea stabilirea atât a colmatărilor cât şi a eroziunilor produse în aceste trei 
perioade de timp.  
 Evidenţierea terenurilor arabile afectate de eroziunea solului s-a realizat prin 
comparaţia ortofotoplanului din anul 2008 şi a limitei de curgere din anul 2011. Pierderile au 
fost direct influenţate de inundaţiile din ani: 2008 şi 2010. 
 Pentru atingerea scopului propus, în luna august a anului 2013, s-au identificat în teren 
zonele unde vulnerabilitatea formelor de propagare a eroziunii solului este mare. Astfel s-au 
realizat, 21 de profile de sol, pentru a evidenţia gradul de modificare a acestora ca urmare a 
eroziunii. 

17.2.  Evaluarea formelor de eroziune hidrică  
 
 Harta solurilor a fost întocmită cu ajutorul datelor colectate din hărţile pedologice 
obţinute din baza de date a O.J.S.P.A. Bacău. Procedura de lucru a hărţilor pedologice a 
presupus parcurgerea următoarelor etape: alipirea, delimitare, georeferenţiere şi digitizare. 
Astfel pe harta solurilor s-a conturat o suprafaţă de studiu extinsă pe 1577,28 hectare. 
 O dată cu delimitarea hărţii solurilor, în funcţie de planul topografic din anul 2008, s-
au delimitat 41 unităţi de sol. Pentru aceste 41 de unităţi de sol s-au identificat 18 
caracteristici majore privind variaţia unităţilor de sol. Pentru fiecare unitate de sol s-a 
identificat şi analizat caracteristicele ce definesc cadrul natural a secţiunii de curgere Săuceşti 
– Tamaşi.   
 Pentru o analiză cât mai clară a transformărilor ce au avut loc la nivelul solului în 
perioada 1989 – 2008, solurile identificate şi perimetrele caracteristice au fost clasificate în 
funcţie de categoriile de folosinţă (arabil, păşune, pădure, teren neproductiv şi teren având 
categoriile de folosinţă curţi construcţii). Astfel prin suprapunerea hărţii solurilor cu planul 
topografic din anul 2008, s-au identificat pierderile de sol din cauza eroziunii hidrice, produsă 
de variaţia debitului râului Siret.  
 Totalul pierderilor de sol identificate prin analiza hărţii solului din anul 1989, raportată 
la planul topografic din anul 2008 este de 369,45 hectare. Această valoare reprezintă 23,42 %, 
din totalul secţiunii cercetate de 1577,28 hectare. Solurile pierdute având categoria de 
folosinţă păşune însumează o suprafaţă de 180,59 hectare. Solurile pierdute având categoria 
de folosinţă arabil însumează o suprafaţă de 124,58 hectare. Solurile pierdute având categoria 
de folosinţă neproductiv însumează o suprafaţă de 57,86 hectare. Iar solurile pierdute având 
categoria de folosinţă curţi construcţii are o suprafaţă de 6,42 hectare. Categoria de folosinţă 
pădure nu a fost afectată de eroziune în secţiunea cercetată.  
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 Aprecierea pierderilor de terenuri agricole din secţiunea Săuceşti – Tamaşi, s-a făcut şi 
în funcţie de notele de bonitate şi clasele de calitate, în vederea aprecierii calităţii productive a 
terenurilor pierdute. Valorile notelor de bonitare s-au calculat doar pentru folosinţe agricole şi 
păşuni. Totodată acestea au fost luate în considerare numai în condiţiile naturale în care 
acestea apar. 
 Corelarea hărţilor întocmite a permis calcularea suprafeţelor de arabil pierdute datorită 
eroziunii laterale, suprafeţe repartizate pe clase de calitate a solurilor. Astfel, terenurile arabile 
de clasa I-a, de calitate foarte bună, nu au fost afectate de eroziunea solului. Terenurile aflate 
în clasa a II-a, de calitate bună, au fost afectate de eroziunea solului, pe o suprafaţă de 6,06 
hectare. Cele mai afectate terenuri au fost cele din clasele a III-a şi a IV-a, de calitate mijlocie 
şi slabă, unde eroziunea solului s-a desfăşurat pe 44,92 hectare şi respectiv pe suprafeţe de 
71,31 hectare. Terenul din clasa a V-a, de calitate foarte slabă, a suferit o pierdere de soluri 
având o suprafaţă de 2,29 hectare.  
 Terenurile având categoria de folosinţă păşune, au suferit cele mai mari pierderi 
datorată proceselor de eroziune. Terenurile aflate în clasă a II-a, de calitate bună, totalizează 
15,33 hectare. Terenurile aflate în clasa a III-a, de calitate mijlocie, au avut pierderi de 126,90 
hectare. Terenurile aflate în clasa a IV-a, de calitate slabă, s-au redus cu 38,36 hectare. 

Terenurile neproductive se încadrează în totalitate la clasa a V-a, de calitate foarte 
slabă.  

 

17.3. Cerinţe orientative de remediere a solurilor afectate de evoluţia râului Siret în secţiunea 
Săuceşti – Tamaşi în perioada 1989-2008 

 
 Îmbunătăţirea gradului de remediere al solului, deja afectat de eroziunea, presupune: 

- organizare împotriva eroziunii laterale; 
- refacerea productivităţii terenurilor; 
- păstrarea fondului pedologic existent la starea de favorabilă actuală. 

 Prima măsură ce trebuie întreprinsă pentru atingerea obiectivelor propuse este de a 
reduce volumul de apă ce curge la suprafaţa terenului şi atenuarea debitelor maxime. Se 
impune realizarea unui plan conform cerinţelor economice privind intereselor agricole. 

În secţiunea Săuceşti – Tamaşi, terenurile agricole se împart în şase clase de 
pretabilitate. Din rezultatele finale, rezultă că terenurile studiate au pretabilitate slabă şi foarte 
slabă pentru arabil. Mai exact 540,49 hectare, adică 98,53 % din terenurile arabile. Acest 
lucru impune necesitatea realizării de studii speciale de ameliorare şi o tehnologie specifică de 
lucru. Analizarea situaţiei din teren a impus cerinţe orientative de ameliorare atât a terenurilor 
arabile cât şi a păşunilor, pentru fiecare unitate de sol studiată. 

 
17.4.  Exploatarea agregatelor minerale în secţiunea cercetată 

 
 Principala cerinţă caracteristică unităţilor de sol studiate, este reprezentată de 
implementarea unor măsuri de regularizare a cursului de apă. Prin această activitate se 
degajează albia minoră a râului Siret de cantităţile de material grosier ce afectează şi 
influenţează direct cursul de apă. Această activitate trebuie să ţină cont de principalele 
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restricţii impuse de prezenţa vegetaţiei şi faunei din secţiunea studiată. Trebuie specificat 
faptul că exploatarea de nisipuri şi pietrişuri din secţiunea Săuceşti – Tamaşi va avea un 
impact restrâns asupra calităţii apei de suprafaţă, prin faptul că în situaţia în care se 
exploatează sub nivelul apei, odată cu ridicarea cupei utilajului, apa îşi schimbă gradul de 
transparenţă. Omogenizarea exploatării trebuie respectată şi sub nivelul apei, prin utilizarea 
unui prag submersibil. Acesta reprezintă un obstacol în lungul perimetrului astfel încât să nu 
se realizeze gropi sub nivelul apei, mai adânci chiar decât şi a talvegului.   
 Asupra apei subterane, a aerului, a vegetaţiei, a solului şi a subsolului factorii poluanţi 
emişi se încadrează în limitele admisibile, stabilite de către legislaţia în vigoare. 
 Biocenoza din zona de extracţie este reprezentată de asociaţiilor ierboase specifice 
luncilor din estul ţării. În apropierea amplasamentului studiat, vegetaţia naturală a fost 
înlocuită cu plante de cultură. Datorită inundaţiilor repetate, în zona secţiunii Săuceşti – 
Tamaşi, covorul vegetal lipseşte în marea majoritate a acumulărilor de agregate minerale. 
Regularizarea cursului de apă în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, nu determină modificări asupra 
covorului vegetal sau a zonelor umede şi ochiurilor de apă. Nu se fac nici un fel de defrişări. 
 Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul cercetat nu exercită un impact negativ 
asupra habitatelor naturale favorabile hrănirii, odihnei sau cuibăritului a speciilor de păsări şi 
animale. Nu sunt influenţate rutele de migraţie a păsărilor călătoare. Exploatare din albia 
râurilor are loc în imediata apropiere a luciului de apă. Se deafăşoară cu utilaje în puncte unde 
se degajează albia de agregate minerale. Aici nu există habitate specifice faunei din arealul 
cercetat afectate de aceste activităţi antropice. Toate regimurile de exploatare sunt 
monitorizate de instituţile statului abilitate. Dacă factorii de mediu sunt influenţaţi negativ 
datorită regimurilor de exploatare activitatea se desfăşoară cu restricţii sau se întrerupe. 
 Iniţial rolul planurilor topografice a fost acela de a proiecta perimetrele de exploatare, 
în zonele cu acumulări de agregate minerale. Observarea propagării formelor de eroziune a 
solului în lungul albiei minore, aleator, impune luarea unor măsuri locale şi de efect.  
Regularizarea cursului de apă vrea să vizeze în primul rând punctele unde eroziunea solului 
este activă, iar cauza eroziunii laterale este devierea cursului de apă din cauza acumulărilor de 
agregate minerale. Această exploatare trebuie să se facă în primul rând şi în funcţie de efectul 
degajării cursului de apă. Monitorizarea cursului de apă  în timpul procesului de exploatare 
este foarte important. Acest lucru impune luarea unor măsuri radicale şi chiar de încetare a 
activităţii dacă procesul de eroziune îşi modifică punctul de lucru.  
 În concluzie, regularizarea cursului de apă trebuie să vizeze mai întâi reducerea şi 
diminuarea zonelor active de eroziune a solului şi mai apoi scopul comercial. Cunoaşterea 
volumelor de agregate minerale în fiecare acumulare de balast este esenţială pentru proiecţia 
secţiunii studiate. Finalul oricărei exploatări trebuie să se realizeze prin nivelare la cotele 
trasate de proiectant. Identificarea suprafeţelor de sol sub efectul eroziunii laterale, reprezintă 
un reper important pentru proiectarea pe viitor unui nou regim de exploatare a agregatelor 
minerale.  
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17.5. Valorile datelor hidrodinamice în secţiunea cercetată 
 

 Analizând planurile topografice şi profilele, longitudinale şi transversale, s-au putut 
realiza şi calcula valorile hidrodinamice în secţiunea cercetată. Cunoaşterea secţiunii de 
curgere a fiecărui profil studiat, a reprezentat punctul de plecare pentru determinarea valorilor 
hidrodinamice în secţiunea Săuceşti – Tamaşi.   
 Valorile datelor hidrodinamice s-au determinat pentru fiecare plan topografic studiat. 
În vara anului 2013, s-au identificat şi realizat în teren 21 de profile de sol. Acestea au vizat 
punctele cele mai vulnerabile expuse eroziunii solului, întâlnite la acea dată. Astfel, au fost 
calculate valorile datelor hidrodinamice, pentru profilele transversale din imediata apropiere a 
profilelor iniţiale. Calculul valorilor datelor hidrodinamice, evidenţiază starea hidrodinamică a 
zonelor din cadrul secţiunii Săuceşti – Tamaşi, unde eroziunea solului se produce sub diferite 
intensităţi. 
 Pentru toate cele patru planuri topografice din anii: 2008, 2009, 2010 şi 2011 s-a 
stabilit aria studiată. Lungimea medie de curgere, reprezintă media aritmetică dintre 
lungimile: talvegului, a malului drept şi a malului stâng, în lungul cursului de curgere a râului 
Siret. 
 Diferenţa de nivel este dată de diferenţa valorilor cotelor, atât a talvegului cât şi a 
malurilor la capetele secţiunii studiate. Panta medie de curgere, reprezintă media dintre panta 
de curgere a profilului hidrodinamic şi a pantei de curgere a luciului apei pentru ambele 
maluri. Coeficientul de sinuozitate, reprezintă media valorilor determinate atât pentru profilul 
longitudinal al talvegului, cât şi pentru profilele longitudinale a celor două maluri. Valorile 
coeficientului de rugozitate s-au preluat din literatura de specialitate, şi s-au calculat în funcţie 
de adâncimea maximă a secţiunii de curgere şi a raportului dintre debit şi  perimetrul udat. 
 Pentru cele 21 de profile transversale, din apropierea celor 21 de profile de sol, 
caracteristicile hidrodinamice determinate ale secţiunii de curgere a râului Săuceşti – Tamaşi 
sunt: secţiunea de curgere, debitul de curgere, latura bazei mari, perimetrul udat, raza 
hidraulică, rugozitatea şi viteza de curgere. Viteza de curgere reprezintă de fapt media de 
curgere a întregii secţiuni determinate în urma ridicărilor topografice. 
 În concluzie, valorile datelor hidrodinamice au fost determinate, cu ajutorul planurilor 
topografice, acestea realizându-se în decursul câtorva ani, în perioade în care regimul de 
curgere era stabil. 
 

17.6.  Analiza formelor de eroziune pe râul Siret în perioadele 2008 – 2009, 2009 – 2010 şi 
2010 – 2011 

 
 Analiza formelor de evoluţie a curgerii râului Siret s-a realizat distinct pe ambele 
maluri. S-au identificat numărul de amplasamente unde aceste evoluţii de curgere a râului 
Siret, în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, sunt active. Astfel, prin compararea limitelor de curgere 
a râului Siret, în cele trei perioade distincte, prezentate anterior, s-au putut determina cu 
precizie, suprafeţele de sol pierdute prin eroziune hidrică şi zonelor de extensie a acumulărilor 
de agregate minerale.   
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 Prin compararea planurilor topografice în perioada 2008 – 2009, procesele de 
colmatare s-au realizat pe suprafeţe mai mari decât formele de evoluţie a eroziunii solului. 
Cauza principală a acestei evoluţii este dată în primul rând de viitura din vara anului 2008.  
Acest lucru este valabil şi în perioada 2010 – 2011, când râul Siret în vara anului 2010, a atins 
un debit istoric.  
 Evoluţia râului Siret a fost mai mare în perioada 2010 – 2011, decât în perioada 2008 
– 2009, conform proceselor de colmatare şi eroziune a solului.  
 Eroziunea solului a fost mai mare decât procesele de colmatare în perioada 2009 – 
2010, când formele de curgere au atins valori stabile.   
 Cea mai mare formă de eroziune hidrică produsă pe malul stâng, în perioada 2008 – 
2009, s-a produs între profilele de sol 10 şi 20, iar pe malul drept, în apropierea profilului de 
sol 2.  Evoluţia majoră a colmatări de pe malul stâng, în perioada 2008 – 2009,  s-a produs tot 
în apropierea profilului de sol 2, iar pe malul drept în apropierea profilului de sol 19.   
 În perioada 2009 – 2010, cea mai mare formă de propagare a eroziunii râului Siret de 
pe malul stâng, s-a realizat în apropierea profilului de sol 13, iar pe malul drept în apropierea 
profilului de sol 5. Evoluţia majoră a colmatări de pe malul stâng, în perioada 2009 – 2010,  s-
a produs în apropierea profilelor de sol 19 şi 20., iar pe malul drept în apropierea primului 
profil de sol. 
 În perioada 2010 – 2011, cea mai mare formă de propagare a eroziunii râului Siret de 
pe malul stâng  s-a realizat în apropierea profilelor de sol 17, 18 şi 19, iar pe malul drept în 
apropierea profilului de sol 5. Evoluţia majoră a colmatărilor de pe malul stâng, în perioada 
2010 – 2011,  s-a produs în apropierea profilelor de sol 16 şi 17, iar pe malul drept în 
apropierea profilelor de sol 5 şi 6. 

Colmatările cu aluviuni în perioada 2008 – 2011, s-au realizat pe o suprafaţă de 151,4 
hectare iar eroziunea solului s-a realizat pe o suprafaţă de 127,46 hectare. 

Au fost evidenţiate cinci amplasamente unde terenurile arabile au fost supuse 
pierderilor datorată eroziunii hidrice. Primul teren a suferit pierderi de 1,48 hectare. Cele mai 
mari pierderi au suferit amplasamentul 3, respectiv 4, cu suprafeţe de 4,73 hectare şi respectiv 
3,29 hectare. Iar celelalte amplasamente 2 şi 5, au suferit pierderi pe suprafeţe de 1,63 hectare, 
respectiv 2,87 hectare. Aceste secţiuni de teren au fost caracterizate în funcţie de 
caracteristicile unităţilor de sol determinate cu ajutorul profilele de sol din imediata lor 
vecinătate. 
  

17.7. Analiza profilelor de sol studiate în secţiunea Săuceşti – Tamaşi 

 
 Profilele de sol s-au realizat, pentru a se identifica caracteristicile în punctele unde 
apar variaţii active de modelare a albiei minore a râului Siret. Acestea s-au realizat şi în 
funcţie de distribuţia perimetrelor de exploatare a agregatelor minerale din secţiunea 
cercetată.  
 Studiul evoluţiei profilelor pedologice, a permis realizare de aprecieri asupra tipurilor  
de sol întâlnite în cadrul profilelor, care se referă la proprietăţile intrinseci ale solurilor şi la 
ciclurile de pedogeneză, prin care a trecut fiecare profil de sol. La soluri s-au mai analizat 
aspecte privind: culoarea şi textura pe toată secţiunea solului, evoluţia acestuia şi starea 
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vegetaţiei din vecinătate. Variaţia formelor de eroziune a fost precizată pentru fiecare profil 
de sol în parte. 
 Fiecare profil în parte a fost localizat după coordonate geografice, pe unităţile 
administrativ teritoriale unde este amplasată secţiunea de curgere Săuceşti – Tamaşi.  
 Se specifică formula folosită, pentru identificarea caracteristicilor unităţilor de sol.  

Caracteristicile morfologice şi fizice ale profilelor de sol au fost identificate pentru 
fiecare orizont de sol identificat o dată cu întocmirea profilelor în teren. 

 Pentru fiecare profil de sol s-au realizat aprecieri, cu specificaţia variaţiei formelor de 
eroziune întâlnită în apropierea punctului de lucru în teren. 
 Analiza cercetărilor de teren, din perioada 2008 – 2009, a permis precizarea  
caracteristicile profilelor de sol din apropierea celor mai mari forme de evoluţie a râului Siret, 
unde se produc procese de colmatare şi eroziune. Se fac referiri asupra caracterului suprafeţei 
terenului (uniform sau neuniform), se precizează caracterul activ sau stabil al eroziunii 
laterale, dacă sunt prezente surpări active, gradul de înierbare a solurilor, de acoperire cu 
tufărişuri, dacă eroziunea laterală este permanentă sau periodică (doar la viituri).  
   

17.8. Contribuţii originale  
 
 Exploatarea agregatelor minerale din secţiunea Săuceşti – Tamaşi, este o activitate ce 
are loc şi în ziua de astăzi. Evaluarea acestor activităţi antropice se realizează prin studii 
topografice. Pe baza lor se proiectează regimurile de exploatare. 
 Studiile topografice, denumite tehnic planuri topografice, au fost utilizate pentru 
evaluare formelor de evoluţie a râului Siret, în secţiunea Săuceşti – Tamaşi. Toate planurile 
topografice, folosite pentru acest studiu, au fost avizate la O.C.P.I. Bacău, ulterior fiind 
folosite la obţinerea Avizului şi Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor. 
 Schimbarea regimului juridic, al planurilor topografice, prin utilizarea în alte scopuri, 
decât cele prevăzute de legislaţie, a fost permis de către S.C. PRO-GLOBO A.D. S.R.L. 
Bacău., ce deţine toate drepturile de autor asupra planurilor topografice.  
 Contribuţia la realizarea acestor planuri am avut-o încă din anul 2009, de când am fost 
angajat în cadrul societăţii comerciale menţionate anterior.  
 Toate procesele de: strângere, comparare, interpolare, evaluare şi finalizare a 
planurilor topografice am realizat-o în perioada 2011 – 2013.   
 Datele despre soluri, preluate din studiile pedologice de pe teritoriile comunale 
aferente zonei studiate, au un caracter de generalizare specifică scării de lucru la care au fost 
prelucrate. Această situaţie a impus executare cercetării solurilor în teren, ocazie care a permis 
identificare zonelor cu vulnerabilitate crescută la procesele de eroziune laterală.      
 Astfel, în luna august, a anului 2013, s-au materializat 21 de profile de sol. Valorile 
obţinute au fost comparate cu studiile pedologice din baza de date a Oficiul Judeţean de Studii 
Pedologice şi Agrochimie Bacău.  
 Prin analiza hărţilor de sol, din cadrul studiilor pedologice, specifice secţiunii studiate, 
s-a observat necesitatea realizării unei studiu comparativ a acestora cu planurile topografice. 
Astfel, hărţile de sol au trecut la operaţiuni de procesare şi prelucrare pentru atingerea 
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obiectivului propus. Această acţiune s-a realizat în perioada 2013 – 2014. Etapele de 
prelucrare a hărţii solului au fost: georeferenţiere, delimitarea şi digitizare. 
 Pentru o georeferenţiere cât mai corectă a hărţii solului, punctele de sprijin au fost 
determinate în teren, cu ajutorul GPS RTK, cu o precizie sub 3 cm.  
 Finalizarea hărţii solului, a reprezentat un punct major de reper pentru atingerea 
scopului propus. Prin compararea hărţii solului din anul 1989 cu planul topografic din 2008, 
s-au identificat transformările la nivelul solului datorate eroziunii hidrice, pe o perioadă de 
termen de aproximativ 19 ani. 
 Perioada aleasă pentru analiza formelor de propagare a eroziunii solului şi a 
colmatărilor, 2008 – 2011, s-a realizat datorită inundaţiilor produse în 2008 şi 2010. În această 
perioadă, formele de evoluţie a albiei râului Siret, în secţiunea Săuceşti – Tamaşi, s-a realizat 
sub diferite forme, până la intensitate maximă. Acest lucru a impus realizarea de studii 
topografice la diferenţe intervale de timp scurte. Prin urmare, gradul de precizie a planurilor a 
fost ridicat. După inundaţii conform studiilor topografice, procesele de colmatare s-au produs 
mai mult faţă de cele de eroziune.   
 Ultima etapă de lucru a acestei lucrări a fost reprezentată de prelucrarea şi redactarea 
rezultatelor obţinute. Perioada de timp pentru realizarea acestei activităţi s-a desfăşurat din 
anul 2014 până în prezent. 
 Datele analizate au fost centralizate şi corelate astfel încât să formeze un instrument 
GIS care să poată fi dezvoltat, recondiţionat şi utilizat în alte scopuri. 
 Analiza curgerii râului Siret a permis stabilirea formelor, intensităţilor şi variaţiilor de 
manifestare, prin care a fost apreciată starea evoluţiei albiei râului Siret, cu consecinţele 
aferente privind remodelarea ulterioară a curgerilor de apă.  
 

17.9. Aprecieri finale şi perspectivele acestei lucrări 
 
 Această lucrare evidenţiază, evoluţia gradului de eroziune a râului Siret în două 
perioade distincte. Deşi pe râul Siret formele de eroziune şi colmatare sunt frecvente, această 
lucrare se remarcă prin evaluarea numerică a acestor datelor caracteristice (date istorice, date 
măsurate şi identificate în teren). Noutatea constă în analiza şi utilizarea unor metode 
moderne pentru studierea riscului apariţiei eroziunilor în zona studiată. 
 Pentru atingerea obiectivelor s-au interpolat planuri topografice, s-au georeferenţiat şi 
digitizat hărţi ale solului şi s-au întocmit profile topografice, cu ajutorul programelor 
specializate. Datele obţinute au permis realizarea unor studii comparative cu rezultate ce au 
fost evidenţiate în studiul de faţă. Aşadar, datorită utilizării Sistemului Geografic 
Informaţional cât şi a altor software-uri specializate, obiectivele prezentei lucrări au fost 
atinse. Starea evoluţiei geomorfologice a văii Siretului pe secţiunea Săuceşti – Tamaşi, ţine 
cont de acţiunile morfologice şi dinamice a râului Siret, în legătură cu procesele de  eroziune 
– transport – sedimentare. Aceste aspecte au fost dezbătute în detaliu. 
 Atât inundaţiile cât şi curgerea râului Siret au contribuit sub diferite intensităţi la 
modelarea albiei râului Siret, efectele acestora sunt sesizabile pe perioade lungi şi scurte. 
 În concluzie, starea văii râului Siret este precară, eroziunea solului şi colmatările sunt 
frecvente, iar acţiunea acestor factori se răsfrâng asupra mediului înconjurător. Controlul 
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asupra evoluţiei modelării secţiunii de curgere a râului Siret este minim deşi activitatea de 
exploatare a agregatelor minerale are un rol important în îmbunătăţirea acestui regim.  
 Evaluarea secţiunii de curgere a râului Siret în perimetrul Săuceşti – Tamaşi, doreşte 
să evidenţieze necesitatea şi importanţa dirijării adecvate a regimului de curgere. Aceasta este 
primordial chiar şi la nivelurile scăzute ale râului Siret, deoarece sunt prezente perimetre cu 
eroziune laterală activă.  
 În perspectivă, se doreşte analiza formelor atât a colmatărilor cât şi a pierderilor de sol 
prin eroziune hidrică, într-o perioadă unde regimul de curgere s-au încadrat în valorile 
normale. Debitele relativ constante au fost atinse în perioada 2011 – 2015. Acest lucru 
impune realizarea unei noi ridicări topografice, ce se vor compara cu planurile topografice 
studiate. Şi exploatările agregatelor minerale au o influenţă directă asupra variaţia albiei râului 
Siret în perspectivă. 
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