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1. Preambul – scopul, obiectivele, metodologia și valorificarea studiului
Scopul acestui studiu este dat în principal de conștientizarea factorilor de decizie de la nivel local și
nu numai, a mediului de afaceri din zona supusă studiului, a locuitorilor acestor zone, cu accent pus în
principal pe tânăra generație, asupra modificărilor climatice care se produc într-un ritm mult mai alert în
prezent față de perioadele anterioare, a impactului acestor schimbări asupra vieții de zi cu zi a populației
care trăiește în zona de interes.
Având în vedere că impactul schimbărilor climatice este din ce în ce mai prezent, principala
provocare pentru toate categoriile enumerate mai sus, va fi capacitatea lor de adaptare la efectele acestor
schimbări, identificarea și adoptarea unor măsuri de răspuns, aici vorbind despre modul de producere a
hranei, transport, gestionarea resurselor de apă, modul de producere a energiei, controlul calității aerului,
petrecerea timpului liber, etc.
Ca principal obiectiv al acestui studiu, poate fi numit după cum arătam anterior, creșterea gradului de
adaptare la modificările climatice cu impact imediat sau a celor cu impact potențial, prin cunoașterea
modului de monitorizare a acestora, cunoașterea vulnerabilităților pe care le pot provoca, prin integrarea
măsurilor de adaptare în politicile de dezvoltare economică și administrativă a zonei.
În timpul redactării acestui studiu, România, a bătut din păcate, recordul de pînă acum la numărul de
coduri roșii emise de instituțiile abilitate intr-un an, atât în ceea ce privește codurile roșii de ploi torențiale
și inundații, cât și cele datorate temperaturilor foarte ridicate.
Resursele economice existente vor trebui investite în așa fel încât măsurile care pot bloca scăderea
inerției climatice să poată fi finanțate.
Metodologia de realizare a studiului va fi bazată pe observarea, descrierea unui fenomen sau grup de
fenomene, formularea unei ipoteze pentru explicarea fenomenului, utilizarea ipotezei pentru prefigurarea
altor fenomene și indicarea unor măsuri de contracarare a eventualelor probleme apărute.
Valorificarea acestei lucrări se va face prin distribuirea informațiilor conținute în scopul ajutorării
factorului antropic în ceea ce înseamnă reducerea eventualelor pagube datorate fenomenelor meteorologice
extreme, gestionarea creșterii numărului și intensității fenomenelor extreme ca ,,oportunități”, gen
amplasarea de panouri fotovoltaice pentru a profita de energia solară, amplasarea de turbine eoliene,
investiția în sisteme de irigații, având în vedere lipsa precipitațiilor pentru perioade din ce în ce mai lungi
de timp.

2. Descrierea teritoriului GAL Microregiunea Someş-Codru

Microregiunea Someş – Codru se află în partea de centru-est a judeţului Satu Mare și se învecinează
la nord cu Ţara Oaşului, la sud cu Dealurile Codrului, la est cu depresiunea Baia Mare, iar la vest cu zonele
limitrofe municipiului Satu Mare, acoperind o suprafațǎ totală de peste 500 km2.
Geografic vorbind, regiunea studiată este întinsă în proporție de peste 50% peste Cîmpia Someșului
și circa 25% pe Dealurile Codrului.

Fig.1.Harta Microregiunea Someș-Codru.
Din componenţa teritoriului fac parte următoarele comune: Medieșu Aurit, Apa, Culciu, Valea
Vinului, Crucișor, Homoroade și Bârsău, comune care au împreună o populație de peste 22500 locuitori.

Fig.2.Dispunerea geografică a Microregiunii Someș-Codru în cadrul Județului Satu Mare
Din punct de vedere hidrografic și al accesului la surse de apă, trebuie spus că regiunea este
brăzdată de la est la vest de Râul Someş, pe o distanţă de 47 km, fiind principala arteră de apǎ care străbate
microregiunea, fără a uita însă de Canalul Homorod și rezerva de apă din lacuri, cel mai important lac din

zona de câmpie a microregiunii fiind Lacul Apa, iar din zona deluroasă trebuie amintit barajul de la
Oțeloaia, care este și un important punct turistic.

Fig.3.Barajul de la Oțeloaia. Com Homoroade, Sat Solduba.
Relieful regiunii este caracterizat de contrastul dintre Câmpia Someșului și Piemontul Codrului, care
gardează sudul și estul acestei microregiuni.
Suprafața deluroasă este o zonă în care munții s-au prăbușit sub un strat gros de sedimente, cu
excepția unei culmi puțin înalte de șisturi cristaline - Culmea Codrului, cu partea estică care cade destul de
brusc în Câmpia Someșului. La poalele masivului cristalin al Culmii Codrului curg dealuri piemontane
alcătuite dintr-un material foarte complex de nisipuri intercalate cu pietrișuri, argile și marne. O parte din
aceste dealuri sunt împădurite, o parte acoperite cu pajiști naturale, culturi agricole și plantații de pomi
fructiferi. Având în vedere complexitatea geologică, în zona colinară s-au semnalat alunecări de teren și
fenomeme de eroziune a solului.

Câmpia Someșului, principala forma geomorfologică a regiunii, s-a format în urma retragerii apelor
Mării Panonice. În timpul retragerii apelor mării,din cauza pantelor mici ale terenului, râurile au avut un
pronunţat caracter divagant, ceea ce explică şi numeroasele meandre şi braţe vechi ale Someşului.
Din punct de vedere geologic, în Cîmpia Someşului structura predominantă este cea silicioasă,
cuprinzând o gamă largă de roci: eruptive, metamorfice, sedimentare (argile, gresii, nisipuri, pietrişuri, etc).
Această zonă este acoperită de culturi agricole, pajiști mlăștinoase și păduri de foioase, acestea din urmă
mai slab reprezentate decât în zona deluroasă a microregiunii.
Ca și rețele de transport, Microregiunea Someș-Codru este traversată de la est la vest de o cale ferată
și de o rețea bine reprezentată de căi rutiere, pe ambele maluri ale Râului Someș, urmând ca aceste căi
rutiere să fie în viitorul apropiat interconectate prin intermediul unui pod peste Someș în imediata
vecinătate a regiunii, respectiv zona Seini-Pomi.

3. Cauzele şi efectele schimbărilor climatice la nivel global şi naţional

Omul a influenţat negativ mediul înconjurător, cu toate componentele sale, încă de la apariţia sa. La
început degradarea mediului s-a făcut simţită pe spaţii mici, efectele fiind nesemnificative. Odată cu
evoluţia omului sub toate aspectele, cu creşterea gradului de civilizaţie, au început să apară primele mari
dezechilibre în natură şi degradări ale mediului pe spaţii din ce în ce mai mari. În mod cert, influenţele
negative asupra mediului şi biodiversităţii vor fi resimţite şi în viitor, cu toate încercările de a stopa
fenomenul general de distrugere a naturii.
Această degradare tot mai accentuată a mediului înconjurător, practic a tuturor zonelor geografice şi
continentelor de pe Terra a generat o adevărată “revoluţie ecologică” începând cu secolul al XX-lea, care
continuă şi în prezent.
Asistăm aşadar, la o “explozie” de activităţi sub toate aspectele, care au ca scop comun salvarea
planetei noastre, prin stoparea sau diminuarea acţiunilor distructive la adresa naturii şi implicit a omului.
Ofensiva ecologistă, apărută deci ca o necesitate, se regăseşte practic în toate formele de manifestare ale
umanităţii, începând cu cele mai performante domenii ştiinţifice şi terminând cu demonstraţiile de stradă.
Întrebarea pe care omenirea și-o pune tot mai des este cea despre schimbările climatice, ce sunt
acestea, care sunt cauzele producerii lor și, nu în ultimul rând, care este impactul.

Vorbind despre schimbarea climatică trebuie spus ca planeta noastră a avut parte de schimbări
continue la nivel climatic de-a lungul existenței sale, cea mai evidentă fiind fluctuația temperaturilor medii
globale.
Care ar fi atunci problema?
Problema este că această încălzire a planetei se face acum mult, mult mai rapid decât cea cauzată de
orice fenomen din trecut.
Este mai mult decât evident că încălzirea globală inregistrată la nivelul secolului trecut este cauzată
de eliberarea în atmosferă a unei cantități uriașe de gaze care rețin căldura, așa numitele gaze cu efect de
seră, rezultate în urma activităților umane care urmăresc acoperirea cantității de energie necesare ducerii
unei vieți moderne.Aici putem aminti de arderea de combustibili fosili, industrializarea, despăduririle și
agricultura intensivă.
Schimbul climatic nu produce numai creșterea temperaturilor medii globale ci și o creștere a
numărului fenomenelor extreme cum ar fi: furtunile, inundațiile, căderile de grindină și altele.
Fiecare grad în plus contează, topirea calotei glaciare fiind o certitudine, efectul urmând a fi o
creștere a nivelului oceanelor, urmat de schimbări majore la nivelul populațiilor, mai ales umane și a
habitatelor.
Trecând de la nivel global la nivelul continentului nostru, este cert că la nivelul Europei, temperatura
medie anuală a crescut în ultimii ani cu 1 grad, deci mai repede decât în alte zone de pe Terra.
S-au schimbat zonele cu precipitații, astfel au crescut cantitățile de apă căzute în nordul continentului
și au scăzut drastic în sud. De asemenea, se produc valuri de căldură din ce în ce mai lungi ca timp, urmate
de căderi de precipitații masive pe perioade scurte, rezultând inundații și o pătrundere superficială a apei în
sol.
Cele mai afectate comunități de schimbările climatice sunt cele care au resurse limitate, trăiesc în
strânsă comuniune cu natura, la marginea unor ecosisteme fragile.
Din aceste motive, Europa se află în prima linie a campaniei împotriva schimbărilor climatice.
Legislația comunitară în domeniu este foarte elaborată și cuprinzătoare iar, pe de altă parte, Uniunea
Europeană finanțează programe speciale și o paletă diversă de măsuri ce vizează reducerea emisiilor de
carbon și permit accelerarea tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon.
Doar în ultimii ani au fost adoptate ,,Pachetul privind climatul și energia 2020”, ,,Cadrul
pentru climat și energie 2030”, ,,Sistemul de tranzacționare a emisiilor de carbon” și alte politici ce au
ca scop reducerea impactului activităților umane asupra climei.

Pe de altă parte, prin ,,Strategia UE de adaptare la schimbările climatice” adoptată în 2013, au
fost stabilite câteva direcții de acțiune pentru o mai bună adaptare la schimbările climatice preconizate.
De altfel, statele membre ale UE au convenit ca minim 20% din bugetul de aproape 1000 miliarde
euro al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 să fie destinat proiectelor și acțiunilor cu relevanță
climatică, această alocare fiind de cca 3 ori mai ridicată comparativ cu alocările UE din perioada 20072013, pentru reducerea impactului asupra climei și adaptarea la schimbările climatice.
Comisia Europeană a adoptat de curând o nouă strategie forestieră, gândită a se întinde până în anul
2030. Aceasta face parte din pachetul de legi prevăzut de acordul verde european (Green Deal).
Strategia e însoțită de o foaie de parcurs care prevede plantarea a trei miliarde de copaci în UE până
în 2030, „cu respectarea deplină a principiilor ecologice – arboretul potrivit în locul potrivit, pentru scopul
potrivit”.
Această strategie forestieră vizează asigurarea multifuncționalității pădurilor și evidențiază rolul
esențial jucat de silvicultori. Pădurile sunt considerate de Comisia Europeană ca fiind ,,un aliat esențial în
lupta împotriva schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității”.
În România, impactul schimbărilor climatice deja se face simțit, anul 2007 fiind cel mai cald an din
ultimele două decenii. În ultimii 100 de ani, România a resimțit o creștere a temperaturii, însoțită de o
scădere a precipitațiilor, care devin din ce în ce mai haotice și mai greu de prognozat.
Deja teritoriul României, în totalitate, a înregistrat o creştere de 0,5 C a temperaturilor anuale medii
începând din 1901 (o creştere mai mare în afara arcului carpatic, de până la 2 C, o creştere mai mică în
interiorul arcului) şi o creştere de peste 3 C a temperaturilor vara şi iarna.
Cantităţile anuale de precipitaţii au scăzut constant, mai ales în centrul şi SE României. Zilele
tropicale sunt mai frecvente, iar zilele de iarnă sunt tot mai rare. Pe teritoriul ţării, temperatura medie
minimă vara este mai mare, precum şi temperatura maximă medie vara (până la 2 C în S şi SE). Grosimea
straturilor de zăpadă a scăzut semnificativ în NE, centrul şi vestul României, în timp ce frecvenţa anuală a
poleiului şi chiciurii au scăzut semnificativ.
Prognozele meteo pentru România pe termen mediu şi lung justifică apelul la acţiuni imediate emis
de elaboratori de politici. Modelele climatice demonstrează că temperaturile anuale medii în România vor
continua să crească constant, mai ales vara şi iarna. Astfel, în pofida faptului că România va continua să
aibă o climă temperată şi patru anotimpuri, clima temperată va fi semnificativ diferită în următorii 50-100
de ani.
La nivel de ţară, va fi o creştere de 2 C a temperaturilor medii iarna şi o creştere de peste 3 C a
temperaturilor medii vara (3,5 C în N şi 4,3 C în S). Zonele din afara arcului carpatic, mai ales, vor
înregistra temperaturi mai mari iarna, în timp ce sudul şi sud-estul vor înregistra temperaturi mai mari vara.

Valurile de căldură vor fi o apariţie obişnuită şi vor afecta mai mult oraşele, în zonele urbane căldura
va fi accentuată de clădiri, punând în pericol astfel sănătatea populaţiei.
Se preconizează ca precipitaţiile să fie mai abundente pe perioade scurte de timp şi pe suprafeţe mai
mici, ceea ce va conduce la viituri mai frecvente şi de asemenea, la perioade de secetă mai intense, iar, în
final, aceasta va însemna un deficit de apă, incendii forestiere, pierderea biodiversităţii, degradarea solului
a ecosistemelor şi deşertificare.
Chiar dacă regimul precipitaţiilor ar putea să nu se schimbe semnificativ iarna (cu excepţia unei
uşoare creşteri în NV şi uşoare scăderi în SV), va fi o scădere generală a precipitaţiilor vara (până la 40%,
mai ales în S şi SE). Rata zilnică medie a precipitaţiilor pentru România se va reduce cu circa 20%. Totuşi,
predictibilitatea precipitaţiilor variază mult în diferitele regiuni, mai ales în estul României.
Prin urmare, este vital ca factorii de decizie din România să monitorizeze schimbările climatice şi să
continue să redacteze şi să actualizeze politicile necesare pentru combaterea acestora.

4. Impactul schimbărilor climatice la nivelul teritoriului GAL Microregiunea
Someș-Codru
a. Impactul asupra activităților agricole și siguranței alimentare
În contextul în care schimbările climatice reprezintă un proces cu caracter global, acțiunile
de combatere sunt în continuă ascensiune, mai ales în sectorul agricol, având în vedere dependența acestuia
de condițiile meteorologice.
Pe parcursul ultimului deceniu, schimbările climatice au devenit îngrijorătoare, diferența față de
deceniile anterioare fiind influența umană, prezentă cu precădere prin despăduriri și prin arderea de
combustibili fosili, precum cărbune, petrol și gaze. În acest context, schimbările climatice înseamnă o
dublă provocare, atât în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze responsabile pentru încălzirea globală,
cât și adaptarea la condiţiile climatice actuale şi viitoare, pentru a diminua efectele negative pe care le au
asupra noastră.
Aceste schimbări afectează implicit agricultura și procesul de elaborare a politicilor agricole, motiv
pentru care un prim pas în vederea rezolvării acestor dificultăți este conștientizarea problemelor legate de
schimbările climatice și identificarea cât mai urgentă a unor soluții.
Agricultura este unul dintre cele mai expuse sectoare economice la schimbările climatice, din cauza
dependenței directe de factorii climatici. Accesul la resursele naturale precum solul, aerul și apa este

fundamental pentru o agricultură durabilă, de aceea este important ca regiunea să aibă în proporție cât mai
ridicată suprafețe agricole și zone împădurite.
Schimbările climatice ce se produc de la an la an reprezintă principala cauză a variabilității
existente în randamentul culturilor și a riscurilor inerente agriculturii. Agricultura este,
prin urmare, în prima linie a luptei împotriva efectelor schimbărilor climatice, adaptarea fiind
o provocare esențială pentru zonele rurale, deci Microregiunea Someș-Codru nu va fi ocolită.
Consecințele negative ale schimbărilor climatice se vor manifesta atât pe termen scurt, cât și pe
termen mediu și lung.
Episoadele în care microregiunea se va confrunta cu inundații puternice, cu poluarea solului, a apei
sau a aerului se vor răsfrânge pe termen lung asupra culturilor, habitatelor naturale, turismului,
împiedicând în cele din urmă orice potențial de dezvoltare economică.
Inundațiile și seceta devin fenomene din ce în ce mai frecvente, care afectează viața
cetățenilor, având impact negativ asupra naturii, economiei și sănătății oamenilor. De aceea, se va avea în
vedere reducerea emisiilor de gaze de seră pentru a atenua efectul încălzirii globale, creșterea frecvenței
valurilor de căldură și a inundațiilor, fenomene cu efecte negative asupra ecosistemelor, implicit asupra
agriculturii, a industriei forestiere, a producerii energiei electrice și turismului.
Variabilitatea climatică influențează toate sectoarele economiei, dar cea mai vulnerabilă rămâne
agricultura.
Agricultura locală se va confrunta, de asemenea, cu multe provocări în deceniile următoare, cum ar
fi creșterea concurenței internaționale, liberalizarea politicii comerciale și scăderea continuă a populației, în
multe dintre zonele microregiunii.
Sunt necesare atitudini noi prin care să se reducă riscurile climatice și să se atenueze impactul
activității umane asupra climei.
Un procent enorm din gazele cu efect de seră, ca metanul și protoxidul de azot, provine din
agricultură, deci agricultura determină astfel schimbări climatice globale care, la rândul lor, își pun
amprenta asupra acesteia.
Așadar, relația fermierilor cu schimbările climatice este duală, pe de o parte, fermierii sunt
afectați de schimbările climatice prin modificarea randamentelor de producție, pe de altă parte,
prin activitățile lor, ei influențează bilanțul gazelor cu efect de seră. Comportamentul fermierilor este în
general influențat de condițiile actuale climatice, având și o puternică componentă bazată pe tradiție față de
modul de cultivare a terenului sau de cel al creșterii animalelor.
Principalele manifestări ale schimbărilor climatice sunt: seceta, grindina, precipitațiile intense de
iarnă, valurile de căldură și eroziunea solului (în special eroziunea solului prin apă, fenomen larg răspândit

în partea colinară a microregiunii, a cărui manifestare pe termen lung reduce viabilitatea fermelor și aduce
daune mediului înconjurător).

Fig.4.Teren afectat de eroziune.Comuna Homoroade, Sat Homorodu de Jos.
Schimbările climatice prevăzute vor afecta producția agricolă, gestionarea efectivelor de
animale și localizarea capacităților de producție, acestea constituind riscuri importante pentru
veniturile agricole și conducând la posibila abandonare a terenurilor în anumite părți ale regiunii.
Riscurile în ceea ce privește producția alimentară ar putea deveni o problemă în anumite
regiuni, deoarece valurile de căldură, perioadele de secetă, diverșii și din ce în ce mai numeroșii dăunători
pot duce la creșterea numărului de cazuri de recolte slabe.
Dat fiind că producția agricolă este din ce în ce mai variabilă, se vor agrava riscurile legate de
aprovizionarea cu alimente diversificate la nivel regional.
Având în vedere importanța apei pentru tot ceea ce înseamnă agricultură, gestionarea responsabilă a resurselor
de apă este vitală, fiind necesară extinderea masivă a rețelelor de transport și distribuție a apei potabile în toate
localitățile, dublată de extinderea rețelelor de canalizare și de epurare a apelor uzate, extinderea instalațiilor de irigat
moderne, corect dimensionate, având în vedere că teritoriul microregiunii se găsește din punct de vedere al
sensibilității ecosistemelor față de deșertificare, la nivelul ,,situație precară 1”.

Fig.5.Harta sensibilității ecosistemelor din România față de deșertificare.
Principalele riscuri datorate creșterilor temperaturilor medii anuale, din punct de vedere a apei sunt
următoarele:
-creşterea evapotranspiraţiei, în special în lunile de vară, datorită creşterii temperaturii aerului care

conduce la reducerea medie a regimului de scurgere a râurilor cu 10-20%;
-reducerea grosimii şi duratei stratului de zăpadă din cauza creşterii temperaturii aerului în
timpul iernii;
-scăderea umidităţii solului, ceea ce conduce la reducerea la minim a scurgerilor (vara şi toamna),
contribuind la creşterea frecvenţei poluării;
-temperaturile crescute pot afecta calitatea apei din fântâni, râuri şi acumulări (scăderea oxigenului
dizolvat, înfloririle algale şi eutrofizarea pot afecta populaţiile de peşti);
-reducerea debitelor râurilor poate crea probleme privind asigurarea folosinţelor, capacitatea de
autoepurare a râurilor, ecologia acvatică şi recreerea;
-în verile secetoase pot apărea probleme privind asigurarea debitului salubru.
-modificări privind alimentarea apelor subterane şi a acviferelor;
-creşterea numărului de boli asociate apei;
-creşterea pagubelor produse de inundaţii şi secete.
Impactul social prin prisma folosirii apei va fi resimțit în ceea ce înseamnă sistemele de alimentare
cu apă și sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, prin:
-afectarea nivelului de calitate;

-creşterea incidenţei îmbolnăvirilor;
-costuri de operare neprevăzute;
-inundarea proprietăţilor;
-creşterea concentraţiilor poluanţilor;
-acumularea gazelor rezultate din fermentare în conducte;
-influenţa negativă a ploilor de scurtă durată cu intensitate mare.

b. Impactul asupra sectorului silviculturii
Ca și în orice alte ecosisteme, schimbările climatice rapide și radicale produc destabilizarea acestora.
Ecosistemele forestiere nu fac excepție, fiind unele din cele mai expuse ecosisteme la factorii perturbatori
de natura climatică.
Principalele consecințe ale schimbărilor climatice pentru padurile din cuprinsul microregiunii sunt
cele care presupun:
- procese de devitalizare și uscare anormală a arboretelor cu deosebire în anii secetoși, tot mai
frecvenți în ultima perioadă, lucru demonstrat de cantitatea tot mai mare de produse lemnoase rezultate în
urma tăierilor de igienă;
- pe termen lung şi foarte lung va avea loc cu siguranță o migraţie a arealului pădurii la nivel
altitudinal, adică se vor produce modificări ale zonalității forestiere, ca urmare a modificărilor
temperaturilor medii anuale și a aportului hidric tot mai imprevizibil și concentrat pe perioade scurte;
- destructurarea și destabilizarea arboretelor vulnerabile (cele din zonele afectate de aridizare sau
situate în condiții edafice cu deficit sau surplus hidric), în principal stejăretele, arborete care predomină în
zona de câmpie a Microregiunii Someș-Codru;
- sub aspectul auxolgic, al acumulării volumului de lemn, se va produce cu siguranță o scădere a
creșterii în volum a arboretelor din câmpii și coline, adică zone exact ca și cele supuse analizei, păduri din
Câmpia Someșului și de pe colinele Codrului. Acest lucru are un impact direct asupra capacității acestor
arborete de a ,,sechestra dioxidul de carbon” datorate scăderii volumului foliar;
- se observă de asemenea o creștere a atacurilor insectelor dăunătoare, din ce în ce mai agresive,
unele introduse antropic, altele cunoscând o dezvoltare fulminantă datorată încălzirii atmosferice și
devitalizării arboretelor;
- ecosistemele forestiere vor fi însă cel mai mult afectate de creșterea incidenței fenomenelor extreme
(peste 50% din daunele produse în ecosistemul forestier), precum rafale de vânt foarte puternic, zăpadă
abundentă îmbibată de apă,secetă extremă, valuri de căldură extremă, având ca efect doborâturi de vânt,
rupturi de zăpadă sau incendii de pădure;

- atingerea țintelor vis-a-vis de procentul energiei regenerabile care urmează a fi folosite în viitor, va
avea un impact semnificativ asupra cantității de biomasă ce urmează a fi folosită pentru a produce energie,
existând riscul ca în cazul creșterii abrupte a cererii de biomasă, benefică în raportul structurii surselor de
energie, să se depășească capacitatea de producție a pădurilor având loc o suprasolicitare a acestora;.
- de asemenea, cererea mărită de sortimente de lemn industrial poate avea aceleași efecte, existând
posibilitatea să transformăm silvicultura în activitate etropică, favorabilă imbogățirii atmosferei cu dioxid
de carbon.
Consecințele schimbărilor climatice asupra pădurilor se suprapun din nefericire și peste
consecințele fărmițării proprietăților forestiere, prin reconstituirea haotică a dreptului de proprietate, cu
consecințe combinate majore ( lipsa ameliorațiilor de torenți, stoparea investițiilor în baraje de retenție a
aluviunilor în fondul forestier, imposibilitatea acțiunii concentrate asupra combaterii dăunătorilor, etc).
Magnitudinea acestor fenomene impune o gândire în sensul adaptării la acestea, având ca efect final
atenuarea impactului prin intensificarea lucrărilor silvice cum ar fi reducerea vârstelor de tăiere,
intervenirea mai devreme, mai frecvent și mai intens cu lucrări în arboret. Efectul așteptat este pregătirea
arboretelor pentru condiții de risc, precum creșterea rezistenței la doborâturi de vânt prin intervenirea mai
devreme și mai intens asupra consistenței arboretelor vulnerabile, reducând coeficientul de zveltețe, sau
diminuarea stresului hidric prin reducerea competiției dintre indivizi pentru resursa de apă. O altă măsură
ar fi folosirea regenerarii naturale în detrimentul celei artificiale, pentru a facilita successiunea naturală a
speciilor.
Intensificarea lucrărilor silvice este în același timp o măsură de atenuare, deoarece permite
optimizarea stocării carbonului, cu cicluri de producție mai scurte și cu extrageri mai importante pe
parcursul vieții arboretului, lucru care permite o acumulare totală mai mare de biomasă, deci mai mult
carbon atmosferic captat, însă cu o scădere semnificativă a sortimentelor valoroase, gen buștean de derulaj,
buștean de gater, etc.
Din alt punct de vedere, este de evitat înrășinarea zonelor de câmpie prin plantarea de specii de
rășinoase, sensibile la incendii, și plantarea de specii de foioase în zonele mai expuse incendiilor forestiere.
Pe lângă consecințele directe asupra pădurii, văzută ca un sumum de arbori, schimbările climei
afectează și ,,diversitatea biologică” strâns legată de suprafețele împădurite și nu numai, prin ceea ce
înseamnă:
- creşterea riscului de diminuare a biodiversităţii prin dispariţia unor specii de floră şi faună,
datorită diminuării capacităţilor de adaptare şi supravieţuire;
- modificări ale ecosistemelor acvatice de apă dulce generate de încălzirea apei;
- restrângerea distribuţiei ecosistemelor specifice zonelor umede, până la dispariţia acestora;

-creşterea numărului de specii exotice la nivelul habitatelor naturale actuale şi creşterea potenţialului
ca acestea să devină invazive, cel mai bun exemplu fiind apariția somnului african în Someș;
-modificări de comportament ale speciilor, ca urmare a stresului indus asupra capacităţii acestora de
adaptare (reducerea perioadei de hibernare a animalelor, afectarea fiziologiei comportamentale a
animalelor ca urmare a stresului hidric, termic sau determinat de radiaţiile solare manifestat chiar ca
migraţii eratice, imposibilitatea asigurării regimului de transpiraţie la nivele fiziologice normale, exemplul
cel mai elocvent fiind din acest punct de vedere comportamentul din în ce mai deviant al speciei urs, care
și-a ,,întins arealul” până la marginea Microregiunii Someș-Codru, mai exact au fost identificate urme de
urs la Orașu Nou-Vii.

c. Impactul socio-economic
Microregiunea Someș-Codru este eminamente întinsă peste o zonă rurală în care majoritatea
covârșitoare a populației active este implicată în agricultură.
Am subliniat aceste particularități pentru a scoate în evidență impactul încălzirii globale
asupra acestei arii, cu efecte ce se răsfrâng și asupra populației din zona la care ne referim.
Ca urmare a acestui fapt, adaptările la schimbările climatice în această zonă trebuie să fie
concentrate, în principal, pe activitățile cu specific agricol, care să promoveze și să protejeze securitatea
alimentară și totodată să sprijine dezvoltarea durabilă a mediului rural.
Mai mult, producția de hrană depinde de climă, iar alimentele sunt produse în cea mai mare parte în
mediul rural. Așadar, dezvoltarea rurală este radical influențată de schimbările climatice.
Având în vedere că pe teritoriul microregiunii se încearcă dezvoltarea unor sectoare economice,
altele decât cele cu specific agricol, care să absoarbă surplusul de forță de muncă din zonă, este imperios
necesar ca modul de folosire a tehnologiei să fie gîndit întotdeauna prin prisma reducerii impactului
climatic, deci tinderea către folosirea de mijloace de producție cu emisii cât mai apropriate de zero.
Din punct de vedere social, încălzirea globală vine pentru locuitorii microregiunii și cu o ,,factură
energetică” majorată, fie că vorbim de instituțiile publice, agenții economici sau de locuințele private.
Gradul de confort al individului este atins printr-un consum din ce în ce mai mare de resurse, fie ca
vorbim de energia folosită pentru menținerea spațiilor de producție, birouri, scoli, grădinițe, case private la
temperaturi agreabile pentru organism, fie că vorbim de cerințele față condițiile din mijloacele de transport.
Adaptarea spaţiului de locuit (construit) reprezintă una din cele mai urgente direcţii de acţiune în
contextul schimbării climatice.Principala măsură de adaptare pentru spaţiul construit o constituie corectarea
standardelor şi normelor de construcţie existente, astfel încât să corespundă viitoarelor condiţii climatice şi
evenimentelor extreme. Casele, blocurile de apartamente, birourile şi alte structuri construite vor trebui să
poată suporta impactul temperaturilor mai ridicate vara, al temperaturilor mai scăzute iarna, al vânturilor

mai puternice, al zăpezii mai abundente şi al altor modificări de mediu potenţial periculoase. În prezent, în
România se aplică Eurocodurile pentru construcţii, alături de standardele naţionale, pe baza unor hărţi
meteorologice, seismice etc. specializate.
Eficienţa energetică a clădirilor a devenit, de asemenea, un element pe care se concentrează politicile
în sectorul construcţii din România (important pentru a asigura confortul locatarilor pe întreg parcursul
anului).
Totuşi, niciuna dintre aceste norme şi standarde nu face referire directă la schimbările climatice, iar
multe dintre ele se bazează pe estimări climatice depăşite (de pildă, standardele tehnice pentru instalaţiile
de încălzire sunt bazate pe date climatice din perioada 1965-1985).
Specialiştii din sectorul construcţiilor recomandă, ca prime măsuri de adaptare, actualizarea şi
revizuirea periodică a parametrilor pe care se bazează standardele tehnice (temperatură, umiditate
etc.), pentru a ne asigura că în România clădirile reflectă realitatea climatică. Alte măsuri de adaptare se
referă la climatizarea fiecărui aglomerări populaționale în ansamblu, asigurând pentru locuitori mai multe
spaţii verzi şi/sau umbrite, introducerea unor sisteme de încălzire şi răcire mai eficiente, precum şi
informarea populaţiei cu privire la riscurile schimbărilor climatice.
O măsură importantă care a fost deja introdusă, fiind în prezent sprijinită de legislaţie, o reprezintă
promovarea asigurării clădirilor împotriva dezastrelor naturale (inundaţii, alunecări de teren etc.). Toate
clădirile trebuie să fie asigurate, întrucât probabilitatea de distrugere din cauza unor dezastre naturale este
mai mare azi decât în trecut.
O viață socială normală, de un înalt nivel, presupune un mod de transport rezilient la efectele
schimbărilor climatice, deci, mai înainte de toate, o infrastructură de transport durabilă. Aceasta implică, de
pildă, drumuri acoperite cu materiale rezistente la fluctuaţiile de temperatură şi inundaţii, ca şi poduri care
ţin seama de debitele de apă record. Pe lângă protejarea infrastructurii existente (ca parte a reabilitării
necesare a drumurilor de pământ existente încă pe mulți kilometri) este esenţial ca toată infrastructura
viitoare să fie proiectată ţinându-se cont de adaptarea la efectele schimbărilor climatice.
Mai mult, mijloacele de transport trebuie şi ele să fie adaptate sau create astfel încât să fie reziliente
la efectele schimbărilor climatice.
Inundaţiile, alunecările de teren şi torenţii de noroi au fost nominalizate de specialişti ca fiind
principalele ameninţări pentru transport şi în special pentru infrastructura de transport. Din acest motiv,
proiectele de adaptare trebuie să înceapă cu construirea/reabilitarea digurilor şi a sistemelor de protecţie a
malurilor râurilor.

d. Impactul asupra sănătății populației
Am amintit anterior de o ,,factură energetică” majorată, care în ultimii ani s-a încercat a fi acoperită
cu energie produsă în reactoarele nucleare. În mod cert aceste reactoare, supuse oricare din ele erorii umane
sau tehnologice, reprezintă un risc uriaș asupra sănătății umane (amintesc aici accidentul de la Cernobâl,
nu departe deci de zona noastră).
Creșterea temperaturilor vor afecta sănătatea umană fie in mod direct, in relație cu efectele
fiziologice ale căldurii, fie in mod indirect, de exemplu modificarea comportamentelor umane (mai mult
timp petrecut in interior), cresterea transmisibilității bolilor cu transmitere prin alimente care vor fi supuse
acestor temperaturi.
Este foarte probabil ca bolile infectioase sensibile la temperatură, cum ar fi infecțiile transmise prin
alimente (Salmonella sp. si altele) sa devina mai frecvente, multiplicarea cazurilor de contaminări cu
bacterii fecale riscând să afecteze sistemele de captare a apei potabile și apele destinate activităților
recreative.
De asemenea, insuficiența apei apte pentru practicile de igiena cotidiană necesară pentru o bună stare
de sănătate, cum ar fi spălarea corectă a mâinilor, ar putea contribui la multiplicarea focarelor de boli
infecțioase.
Din punctul de vedere al calității aerului, există posibilitatea unei prelungiri a sezonului de apariție si
a duratei alergiilor ("febra de fan", astma), cu efecte asupra costurilor directe ale asistenței medicale si al
medicamentelor.
Au fost de asemenea observate modificari privind zonele de răspândire a căpușelor, limita ariei de
răspândire a căpușelor deplasându-se spre nord și spre altitudini mai mari, cu impact major asupra
populației microregiunii mai ales în ultimii 10-15 ani. În plus, iernile mai blânde au determinat o
expansiune și mai pronunțată a populatiei de căpușe și, prin urmare, o creștere a expunerii oamenilor la
borelioza Lyme si la encefalita transmisă de acestea, numărul tot mai mare de cazuri certificând acest lucru.

5. Prioritățile de dezvoltare durabilă ale Comisiei Europene enunțate prin Pactul
Verde European
Pactul verde European a fost prezentat la Bruxeles în 11 decembrie 2019, având drept scop
principal declarat, tranformarea Europei într-un continent neutru din punct de vedere climatic până în anul
2050, fără a face rabat de la dinamizarea economiei, ridicarea calității vieții cetățenilor și nu în ultimul rând
protejarea naturii.

a.Cadrul politicilor și programelor Uniunii Europene privind dezvoltarea
durabilă
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene, începând cu anul 1997, prin
includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European a adoptat Strategia de
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în
anul 2002.
O strategie revizuită a fost adoptată în urmă cu 15 ani, având ca principal obiectiv îmbunătăţirea
continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare, prin crearea unor comunităţi sustenabile,
capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare
ecologică şi socială al economiei, în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale.
În acest scop, sunt identificate cîteva obiective-cheie și anume:
-Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ
asupra mediului;
-Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale,
egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;
-Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru asigurarea
unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite;
-Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice în
slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.
Pentru a asigura integrarea şi corelarea echilibrată a componentelor economice, ecologice şi socioculturale ale dezvoltării durabile, strategia UE statuează următoarele principii directoare:
-Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului;
-Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii;
-Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice;
-Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional;
-Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;
-Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional şi global;
-Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi consultarea factorilor
interesaţi;
-Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi investiţionale;
-Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte;
-Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”.

b. Politici și strategii naționale privind dezvoltare durabilă
Strategia națională de dezvoltare a României urmărește achiesarea la o nouă filozofie de dezvoltare
gândită de UE, cu o largă susținere la nivel mondial, care are ca scop principal dezvoltarea durabilă.
Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe cap de locuitor, susținerea sectoarelor
productive ,,verzi” şi diversificarea produselor cu valoare adăugată, crearea locurilor de muncă decente,
antreprenoriatul, creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, modernizarea tehnologică și inovarea,
asigurarea muncii decente pentru toți cetățenii, accesul la surse de finanțare.
Se susține un turism durabil, prietenos cu natura, care creează locuri de muncă și promovează
diversitatea culturală, produsele locale și respectul pentru tradiții și mediul în care trăim.
Strategia stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării
durabile în perioada imediat următoare:
-

corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, în profil intersectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a mediului natural;

-

modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională şi de sănătate publică,
ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul acestora asupra pieţei muncii;

-

folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic şi ecologic, în deciziile
investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional şi local şi stimularea unor asemenea
decizii din partea capitalului privat și introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de
producţie sau servicii;

-

anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii de adaptare pe termen
lung, cât şi a unor planuri de măsuri de contingenţă inter-sectoriale, cuprinzând portofolii de soluţii
alternative pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau antropice;

-

asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale României
în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv a produselor organice, corelarea măsurilor de
creştere cantitativă şi calitativă a producţiei agricole în vederea asigurării hranei pentru oameni şi
animale cu cerinţele de majorare a producţiei de biocombustibili, fără a face rabat de la exigenţele
privind menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, biodiversităţii şi protejării mediului;

-

necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru
realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei,
protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei,sănătăţii şi serviciilor sociale;

-

protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional, racordarea la normele şi
standardele europene privind calitatea vieţii să fie însoţită de revitalizarea, în modernitate, a unor
moduri de vieţuire tradiţionale, în special în zonele rurale.

Pentru a urmări şi verifica implementarea prezentei Strategii Naţionale a fost creat un sistem naţional
de indicatori statistici ai dezvoltării durabile, armonizat cu sistemul de indicatori utilizat la nivelul UE,
pentru monitorizarea progreselor naţionale în raport cu Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii
Europene.

c. Politici și strategii locale și regionale privind dezvoltarea durabilă

Pentru o contribuție constructivă a Microregiunii Someș-Codru în lupta privind combaterea
schimbărilor climatice, aceasta trebuie să adopte măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și
anumite măsuri de adaptare la condițiile actuale. Strategiile de adaptare, cât și cele de reducere sunt nu doar
necesare, ci și complementare.
Cele mai multe soluții de reducere a încălzirii globale, la nivel local, sunt legate de:
- folosirea cu eficiență maximă a resurselor energetice și a energiei de orice fel, în construcții,
industrie și agricultură;
- creșterea utilizării energiei regenerabile ( solară, eoliană și de biomasă) și a instalațiilor de generare
combinată a căldurii și electricității;
- îmbunătățirea transportului public, a infrastructurii și promovarea mijloacelor de transport
nemotorizate;
- reducerea emisiilor industriale prin îmbunătățirea tehnologiilor utilizate. Aici trebuie ca autoritățile
publice locale să impună o politică clară în acest sens și să nu autorizeze funcționarea unor entități
poluatoare sau dacă acestea există la momentul actual să gîndească un set de măsuri prin care acestea să fie
împinse spre retehnologizare, de exemplu prin reducerea impozitelor pentru ,,emisii zero” sau implicarea
factorilor locali cu atribuții de mediu în a ajuta acești agenți economici să atragă finanțări nerambursabile,
legând, să spunem așa, politica de salarizare a acestora de realizarea acestor măsuri;
- reducerea emisiilor din agricultură.
- reducerea defrișărilor, promovarea managementului durabil al pădurilor;
- plantarea de spații verzi în centrele comunelor;
- plantarea de noi păduri, pe terenuri forestiere și numai;
- reducerea emisiilor provenite din depozitele de deşeuri prin reciclarea deșeurilor, prin impunerea de
către autoritățile publice locale a unor clauze contractuale firmelor care colectează deșeuri, ca cel puțin 65-

70% din cantitatea colectată să fie reciclată și să nu ajungă la ,,groapa de gunoi”, care prin fermentația
anaerobă produce metan;
- reducerea consumului de apă pentru uz casnic și industrial.
Adaptarea este un proces prin care societatea învață să reacționeze la riscurile asociate schimbărilor
climatice. Opțiunile de adaptare sunt multiple și variază, de la cele tehnice, până la schimbări de tip
comportamental, la nivel individual sau de grup.
Dezvoltarea durabilă poate și va reduce vulnerabilitatea. Pentru a avea efecte pozitive, adaptarea
trebuie direcţionată către priorităţile de la nivel local.
Strategia locală trebuie, pentru a fi eficientă, să includă:
- măsuri de întărire a bazei științifice în procesul decizional, prin angajarea de personal specializat pe
domeniul respectiv;
- educarea, formarea și conştientizarea cetățenilor;
- promovarea producerii de energie din surse regenerabile.
- elaborarea de strategii proprii ale autorităților administraţiei publice locale în vederea utilizării de
surse de energie care să respecte normele europene de mediu și eficiență, în vederea producerii de energie
termică, cel puțin pentru instituțiile publice, în sisteme centralizate;
- dezvoltare rurală planificată în sensul etapizării normale a reabilitărilor de drumuri cu aducțiunile
de apă sau canalizare.
- dezvoltarea standardelor de construcție pentru clădiri verzi printr-o politică corectă de impozitare;
- dezvoltarea standardelor și soluțiilor constructive pentru îmbunătățirea performanțelor de izolare
termică a construcțiilor, în vederea eficientizării consumului de energie;
- implementarea conceptelor moderne de arhitectură pentru realizarea construcțiilor cu potențial
maxim de utilizare a surselor de energie regenerabilă;
- promovarea de materiale și soluții constructive adecvate potențialelor efecte ale schimbărilor
climatice
- încurajarea transporturilor alternative cu impact cât mai redus asupra mediului, gen biciclete;
- limitarea masei mijloacelor de transport de mărfuri pe anumite tronsoane cu expunere ridicată a
populației, prin obligarea la rute care ocolesc aglomerările populaționale.
- atragerea de fonduri nerambursabile pentru proiectarea și construcția centurilor rutiere ocolitoare
pentru toate aglomerările populaționale din zona de interes.
- adaptarea infrastructurilor de sport și amenajarea spațiilor de desfășurare a activităților în aer liber
ținând cont de impactul schimbărilor climatice, un exemplu de bună practică fiind construcția de spații care
trebuiesc răcite lângă spații care au vevoie de căldură ( complex sportiv alcătuit din patinoar și piscină ).

6. Mijloacele de combatere şi adaptare la efectele schimbărilor climatice.
Recomandări, pe termen mediu și lung, în vederea transpunerii principiilor
dezvoltării durabile în teritoriul GAL
Termenul durabilitate provine din domeniul silviculturii, desemnând proceduri conform cărora
capacitatea de producţie a pădurilor şi lemnul recoltat se află în echilibru, astfel încât, pe termen lung, să
poată fi recoltat cât mai mult material lemnos dar, în acelaşi timp, pădurile să nu aibă de suferit de pe urma
defrişărilor.
De aceea, nu trebuie tăiaţi mai mulţi copaci decât pot fi cultivaţi prin replantare.
Acest principiu ecologic a fost extins asupra tuturor tipurilor de resurse şi ecosisteme, în toate
domeniile, încât în prezent dezvoltarea durabilă se referă la trei aspecte esenţiale concretizate în
următoarele sintagme: echilibru ecologic, securitate economică şi echitate socială.
Deși inițial, dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi numai o soluție la criza ecologică determinată de
intensa exploatare industrială a resurselor, plus degradarea continuă a mediului, în prezent conceptul s-a
extins asupra calității vieții în complexitatea sa și sub aspect economic și social.
Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea
deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om/mediu.
„Durabilitatea se referă la capacitatea unei societăți, ecosistem, sau orice asemenea sistem existent de
a funcționa continuu într-un viitor nedefinit, fără a ajunge la epuizarea resurselor cheie”- Robert Gilman,
Președinte Institutului Context.

a. Transpunerea recomandărilor în priorități, obiective și măsuri integrate în
viitoarele strategii de dezvoltare locală
Prin prisma celor afirmate mai sus, respectiv că cele mai afectate comunități în cazul schimbărilor
climatice majore sunt comunitățile mai sărace, cu acces limitat la resurse, trebuie avut în vedere că
majoritatea covârșitoare a fermelor din Microregiunea Someș-Codru este cea de subzistență, deci impactul
va fi unul devastator la nivelul acestor producători care, momentan, exploatează suprafețe de teren mici și
cu un potențial productiv scăzut, fără a avea din păcate acces la utilaje agricole de ultimă generație și
tehnologii moderne de producție.

Fig.6. Agricultură de subzistență pe suprafețe mici de teren.Comuna Homoroade, Sat Chilia.
Este foarte evident că adaptarea va avea un rol principal în depășirea momentelor dificile care vor
apărea pentru agricultori, rolul instituțiilor publice cu răspundere în domeniul agricol fiind acela de a
îndruma fermierii în a se pregăti prin:
- selecţia varietăţilor cultivate prin corelarea condiţiilor locale de mediu cu gradul de
rezistenţă al genotipurilor faţă de condiţiile limitative de vegetaţie;
- administrarea culturilor şi utilizarea raţională a terenului, ca măsuri obligatorii pentru păstrarea
potenţialului producţiei, menţinând în acelaşi timp un impact redus al practicilor agricole asupra mediului
şi climei;
- cultivarea unui număr mai mare de genotipuri, respectiv soiuri, în fiecare an agricol, cu perioada de
vegetaţie diferită, pentru o mai bună valorificare a condiţiilor climatice, îndeosebi regimul de umiditate şi
eşalonarea lucrărilor agricole;
- selectarea unor varietăţi de plante cu rezistenţă naturală la boli specifice determinate de
agenţii patogeni;
- la nivelul fermelor, se recomandă practicarea asolamentului şi stabilirea unei structuri de
culturi care să includă cel puţin trei grupe de plante;

-folosirea de protecții biologice împotriva dăunătorilor unor culturilor agricole și care la rândul lor
pot constitui o alternativă viabilă la utilizarea de tratamente chimice precum pesticidele (de exemplu:
utilizarea unor vietăți precum insecte, ciuperci, bacterii, etc);
- limitarea, pe cât posibil, a utilizării substanțelor chimice în cultivarea plantelor;
- creșterea și diversificarea preocupărilor privind utilizarea îngrășămintelor organice în cultivarea
plantelor;
-dezvoltarea și eficientizarea sistemelor de management integrat care iau în considerare toate
aspectele de tip bio-pedo-climatic, în scopul păstrării potențialului natural și a resurselor regenerabile ale
ecosistemelor agricole la nivel local și regional;
-pășunarea animalelor în aer liber în detrimentul hrănirii animalelor în adăposturi;
-evitarea pășunatului irațional și introducerea cu celeritate a amenajamentelor pastorale;
-folosirea de platforme de stocare a gunoiului de grajd mari, etanşeizate şi dotate corespunzător;
-acoperirea bazinelor cu reziduri lichide pentru reducerea emisiilor de amoniac în atmosferă prin
utilizarea de prelate impermeabile;
- inființarea de sisteme de irigații adaptate la dimensiunile fermei;
-construirea unor instalaţii pentru captarea biogazului, rezultând astfel reducerea emisiilor de metan;
-perimetrarea parcelelor agricole cu perdele forestiere, recunoscute ca având un rol determinant în
combaterea secetei, diminuarea poluării difuze datorate tratamentelor agricole specifice, menținerea
umidității relative în condiții de arșiță, etc.
Asupra perdelelor forestiere vom insista puțin deoarece, având în vedere suprafețele mici de pădure
care acoperă microregiunea, mai ales în Câmpia Someșului, acestea ar putea prelua o parte din ,,obligațiile
pădurii” în sechestrarea carbonului și nu numai.
Deși zona studiată este deficitară în păduri, până în prezent, preocupările de a crește suprafața
împădurită prin acoperirea cu vegetație forestieră a altor terenuri decât cele forestiere au fost inexistente.
O modalitate importantă de creștere a procentului de împădurire o constituie și realizarea de perdele
forestiere de protecție, amplasate atât în scopul protejării unor obiective de efectele negative ale unor
factori naturali (climatici, hidrologici sau geomorfologici), cât și în scopul ameliorării condițiilor de mediu
și peisajului.
Efectele benefice de necontestat ale perdelelor forestiere de protecție constau, în principal, în
îmbunătățirea condițiilor microclimatice (realizate prin micșorarea amplitudinii temperaturii diurne și
anuale a aerului, reducerea vitezei vântului, reținerea zăpezii, sporirea umidității aerului, reducerea evapotranspirației), în îmbunătățirea condițiilor de creștere și dezvoltare a culturilor agricole limitrofe
(concretizată în sporuri echivalente cu mărirea suprafeței de cultură cu cca 10-20%), în creșterea condițiilor
de fertilitate și de conservare a solului (prin reducerea eroziunii și a scurgerilor de apă pe pante, sporirea

umidității solului, îmbogățirea solului în humus și alte substanțe nutritive), în protecția obiectivelor
economico-sociale, în ocrotirea și ameliorarea biodiversității zonale, în reducerea poluării chimice și
sonice, în majorarea stocului de carbon fixat și diminuarea celui din atmosferă, în reconstrucția și
îmbunătățirea peisajului și, nu în ultimul rând, în influența benefică asupra sănătății oamenilor.
Având în vedere aceste efecte benefice, era de așteptat ca preocupările de realizare a acestora să se
concretizeze în importante suprafețe de teren acoperite cu perdele forestiere de protecție.
În vederea asigurării unui regim juridic stabil, perdelele forestiere de protecție au fost incluse în
fondul forestier național, fiind supuse regimului silvic (Legea 46/2008) și, indiferent de natura proprietății,
sunt considerate bunuri de interes național, iar realizarea lor este declarată de utilitate publică (Legea
289/2002).
Din păcate, fărâmițarea proprietăților, lipsa mijloacelor financiare a fermierilor, birocrația excesivă
care descurajează agricultorii să acceseze programe de finanțare, politica greșită de acordare a subvențiilor
care nu numai că a făcut ca aceste perimetre împădurite să nu fie inființate, dar a incurajat și distrugerea
celor existente pentru a reda terenul de sub ele agriculturii in scopul încasarii de subvenții, au fost unele din
motivele lipsei de acțiune.
Este trist că în mare parte din zona de câmpie a microregiunii, o privire către linia orizontului nu este
,,blocată” de niciun fel de vegetație forestieră.

Fig.7.Suprafețe mari de terenuri agricole fără perdele forestiere de protecție.Comuna Culciu.
O politică corectă, care să încurajezje micii fermieri în a inființa perdele forestiere, ar fi ca
suprafețele de teren acoperite cu acest tip de vegetație să fie subvenționate cu aceleași sume de bani pe

unitatea de suprafață ca și cultura agricolă din parcela pe care o înconjoară perdeaua de protecție
respectivă.
Un alt lucru primordial ar fi ca aceste perdele forestiere care sunt inființate pe terenuri private, să fie
tratate la cererea proprietarului, ca suprafețe de teren din afara fondului forestier deoarece o introducere a
lor în fondul forestier național ar aduce o serie de obligații pentru proprietari, cum ar fi contract de pază sau
administrare cu o structură silvică, îngreunarea recoltării de masă lemnoasă ca resursă energetică
regenerabilă, deci o serie de cheltuieli și îngrădiri care nu sunt dorite de aceștia.
De asemenea, folosirea judicioasă a resurselor energetice la nivelul microregiunii este una dintre cele

mai prioritare măsuri care are un impact major asupra mediului, cunoscut fiind faptul că cea mai mare
cantitate de gaze cu efect de seră este eliberată în atmosferă în procesul de producere a energiei, circa 75%
și în transporturi, sector care produce circa 25% din emisiile produse de factorul antropic.
Eficienţa energetică este un domeniu foarte larg care se referă la multele modalităţi prin care
putem obţine beneficii folosind mai puţină energie, cu aplicabilitate în multe arii (transporturi, agricultură,
industrie, construcții, servicii publice, consumatori casnici, etc.) și care joacă un rol esențial în adaptarea la
schimbările climatice și diminuarea efectelor negative ale acesteia.
În acest sens, la nivel microregional s-au identificat câteva măsuri și acțiuni utile în creșterea
eficienței energetice, cum ar fi stabilirea de mixuri energetice în care ponderea energiei regenerabile să fie
de cel puțin 50%, la nivelul Microregiunii Someș-Codru, biomasa putând fi un jucător foarte important în
mixul energetic având în vedere specificul zonei.
Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal şi animal, crescute pe suprafaţa terestră, în apă
sau pe apă, precum şi substanţele produse prin dezvoltarea biologică. Termenul include, de asemenea,
produsele agricole, deşeurile rezultate din agricultură sau de la prelucrarea recoltei agricole, inclusiv paiele
de cereale, deşeuri forestiere, menajere etc.
Biomasa constituie pentru microregiune, o sursa regenerabilă de energie, promiţătoare, atât din
punct de vedere al potenţialului, cât şi din punct de vedere al posibilităţilor de utilizare.
Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra biomasei la nivel national, inserez în continuare o hartă
a potențialului energetic al acesteia în TJ/an care atinge o valoare de 318000 TJ/an, adică 1/5 din totalul de
resurse primare consumate și 65% din potențialul de energie regenerabilă(Sursa: Add Energy).
După cum se poate observa, potențialul județului Satu Mare, respectiv 769 TJ/an, este mai mare decât
potențialul celorlalte trei județe învecinate luate la un loc care este circa 500 TJ/an.
Se poate naște întrebarea dacă nu cumva se va pune presiune pe sectorul forestier din microregiune,
și așa deficitar, pentru recoltarea de biomasă. Răspunsul este dat de procentul de biomasă provenită din
resurse forestiere, care este de doar 2%, deci este evident că resursa agricolă de biomasă este net

majoritară. Aceasta din urmă, în lipsa unor capacitați gen instalații de biogaz, central termice pe biomasă,
în care să fie pusă în valoare, este de cele mai multe ori incendiată

Fig.8.Harta biomasei potențial a fi utilizată în România.
Ca o concluzie, avem la dispoziție o resursă regenerabilă uriașă pe care trebuie doar să o punem în
valoare. Încălzirea pe timp de iarnă a clădirilor administrative sau industriale prin folosirea acestei surse de
energie ar fi un prim pas în direcția bună.
De asemenea, construcția la nivelul microregiunii a unor capacități de producere a energiei electrice
prin arderea biomasei ar fi de foarte bun augur.
Alte direcții de acțiune la nivelul microregiunii Someș-Codru ar putea fi:
-Îmbunătăţirea continuă a eficienţei energetice prin încurajarea și sprijinirea dezvoltatorilor și
mediului de afaceri în extinderea și diversificarea unei arii cât mai largi de folosire și chiar producere de
echipamente şi aparate electrocasnice cu consum redus de energie, inclusiv stimularea inovației;
-Încurajarea și sprijinirea schimbării comportamentului consumatorilor casnici, obținând astfel
economii de 1-15% din consumul de energie prin utilizarea adecvată a aparatelor electrocasnice, a
sistemelor de iluminat şi a centralelor cu randament mare pentru energie termică;
-Reducerea consumului de energie în spatiile de producție, prin îmbunătăţirea managementului
energetic;

-Conștientizarea populației în utilizarea mai eficientă a energiei electrice, oferind astfel o mai mare
flexibilitate în alegerea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon;
-Atragerea de investiții private în proiecte publice locale, prin utilizarea contractului de performanţă,
cu economii estimate de 15% pentru clădiri publice şi de 25-30% pentru proiecte de iluminat public;
- Implementarea unui program de sprijin pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile
rezidențiale locuite de persoanele cu venituri reduse, încurajarea dezvoltării de proiecte care vizează
construcția de case ecologice, case pasive, vizând instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.
De asemenea, din acest punct de vedere, tot ceea ce înseamnă investiții din fonduri publice în
edificarea sau modernizara construcțiilor care deservesc locuitorii microregiunii, gen sedii de primării,
dispensare medicale, centre sociale, școli, grădinițe, cămine culturale, ar trebui obligatoriu să fie proiectate
și executate avându-se în vedere ca impactul climatic al acestor clădiri să fie cât mai mic, adică să fie cu
,,emisii zero”. Materialele de construcție folosite să fie materiale locale, cu proveniență cît mai apropiată de
locul punerii lor în operă, pentru a optimiza transportul, materiale cât mai prietenoase cu mediul.
Pentru diminuarea impactului negativ asupra mediului produs de transport se pot lua în
considerare câteva aspecte importante, care la rândul lor s-ar putea concretiza în acțiuni la nivel local:
-proiectarea și finanțarea cu prioritate a unor piste de biciclete între localitățile microregiunii și cele
mai mari platforme industriale din zonă, gen Alumenziken, care concentrează forță de muncă, pentru
încurajarea transportului ieftin și verde al muncitorilor;
-dotarea cu rastele pentru biciclete a tuturor clădirilor publice și de asemenea condiționarea acordării
autorizațiilor de funcționare a agenților economici, mai ales cei din comerț și industria ospitalității, de
dotarea cu aceste facilități;
- reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de autoturismele noi, prin achiziția numai de
autoturisme electrice din fonduri publice, achizitii verzi (green procurement);
-dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică mai ales in
proximitatea instituțiilor cu rol administrativ;
-crearea de obligaţii legale cu privire la folosirea combustibililor regenerabili pentru transport cum ar
fi biocombustibilii, mai ales pentru utilajele agricole, avand în vedere că în acest moment nu se dețin
tehnologii care să ofere o alternativă viabilă la motoarele cu ardere internă ce echipează mașinile agricole;
-creșterea competitivității în sectorul transporturilor prin dezvoltarea unui sistem de transport eficient
din punct de vedere ecologic, al utilizării resurselor și al siguranței în beneficiul cetățenilor, prin impunerea
unor condiții clare de emisii de noxe tuturor entităților care operează traseele de transport în comun din
raza microregiunii;

- încurajarea și susținerea de acțiuni și proiecte ce vizează minimalizarea impactului sistemelor de
transport asupra climei și mediului înconjurător, prin dezvoltarea unor echipamente inteligente și servicii
privind îmbunătățirea transportului și a mobilității în zonele studiate prin optimizarea traseelor și
îmbunătățirea căilor de rulare;
- promovarea unor tehnologii noi de îmbracăminţi stradale (beton asfaltic sau beton de ciment) şi de
execuţie a stratului de rulare, pe bază de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru
preîntâmpinarea deformaţiilor permanente (datorate creşterii temperaturii).

a.Cadrul instituțional necesar – factori interesați și parteneriate
Fiind identificate ca direcții principale de acțiune în sensul reducerii amprentei de carbon, agricultura,
transportul și sectorul energetic prin ceea ce înseamnă consum energetic responsabil și eventual producerea
de energie la nivelul microregiunii, în continuare vor fi indicate câteva moduri de acțiune ce se propune a
fi implementate.
La nivel agricol există cea mai mare masă de subiecți interesați, având în vedere specificul agricol al
zonei, deci in acest domeniu ar trebui început cu acțiuni de conștientizare și informare vis-a-vis de ceea ce
se impune a fi făcut în viitor, pentru a fi cât mai bine pregătiți la schimbările climatice.
Din punct de vedere al implementării măsurilor propuse în agricultură, este de interes punerea în
valoare a specialiștilor de la Stațiunea de cercetări agricole Livada, care, cointeresați prin intermediul unor
programe de finanțare implementate prin GAL Someș-Codru, să aducă periodic la cunoștința fermierilor
cele mai noi tehnologii, soiuri, hibrizi care duc la obținerea de bune rezultate, prin intâlniri directe în spații
puse la dispoziție de primării, fie prin consultanță online.
Asocierea micilor fermieri din GAL ar fi de bun augur, în vederea aprovizionării mai ușoare cu
semințe, îngrășăminte, combustibili, substanțe specifice necesare efectuării tratamentelor și nu în ultimul
rând a desfacerii produselor, sau mai bine, în prelucrarea acestora pentru a le adăuga valoare.
Din punct de vedere al transportului este primordială accesarea în continuare de programe de
finanțare pentru continuarea reabilitării tuturor căilor de rulare, în scopil scăderii consumului de
combustibil, a reducerii ridicării în atmosferă a particulelor de praf și a creșterii gradului de confort.
Pentru rezolvarea acestui aspect este necesară o colaborare intre Consiliul Județean Satu Mare și
UAT-urile microregiunii, având în vedere interesul general al locuitorilor. Pe același tipic, trebuie realizată
o rețea de piste de biciclete care să se interconecteze cu cele existente sau cele care urmează a fi realizate,
de exemplu pista de biciclete care urmează să lege reședința de județ, respectiv Orașul Satu Mare de
Județul Maramureș, traseul acesteia trecând peste teritoriul microregiunii, un viitor parteneriat derulat prin
GAL cu comunele care vor fi tranzitate de această pistă fiind de interes în vederea finanțării mai facile.

Energia va fi marea provocare a viitorului pentru microregiune, interesul este general, iar modul in
care vor funcționa parteneriatele dintre autoritățile publice locale, societățile comerciale interesate și
populație va fi extrem de important. Parteneriatul public-privat poate fi cheia în producerea de energie
verde în cadrul microregiunii, prin arderea de biomasă în instalații centralizate de mare randament pentru
producerea de energie termică și electrică sau folosirea biomasei pentru producerea de biogaz.
Costurile și implementarea acestui gen de proiecte presupune pentru maximizarea reușitei o
colaborare a primăriilor din zonă cu potențiali investitori, cu societățile agricole și micii fermieri din zonă,
ca viitori producători de materie primă. Toate aceste entități trebuie coalizate și conștientizate prin
intermediul Grupului de acțiune locală Someș-Codru, care are capacitatea de identifica nevoile locale și
zonele cu potențial, dinamizând dezvoltarea zonei.

c. Finanțarea campaniilor de reîmpădurire în Planul Național Strategic și Planul
Național de Redresare și Reziliență și Schemele de Ajutor de Stat
Pentru a crește suprafețele acoperite cu vegetație forestieră sau pentru a crește capacitatea de răspuns
a pădurilor existente la diverși factori perturbatori, proprietarii de terenuri au câteva oportunități de
accesare a unor scheme de sprijin financiar. Primul mentionat este ,,Sprijin pentru prima împădurire şi
crearea de suprafeţe împădurite”, aferent Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi
îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.
Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de
terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe
împădurite pentru:
- promovarea sechestrării carbonului;
- adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
- reducerea eroziunii solului;
- imbunătățirea capacității de retenție a apei;
- refacerea și conservarea biodiversității locale.
Schema vizează înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de:
- trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole;
- perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole.
Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele
asociative ale acestora.

În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile administrativ
teritoriale și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora, iar în
categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și
fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.
La stabilirea criteriilor de selecţie se au în vedere următoarele principii:
a) Principiul funcţiei de protecţie prin care se acordă prioritate realizării de perdele forestiere de
protecţie în funcţie de suprafaţă;
b) Principiul amplasării terenului, prin care se acordă prioritate terenurilor propuse pentru
împădurire situate în zonele deficitare în păduri, de exemplu Microregiunea Someș-Codru;
c) Principiul mărimii plantaţiei, prin care se acordă prioritate terenurilor propuse pentru împădurire
cu suprafaţă mai mare;
d) Principiul funcţiei de reabilitare a terenurilor, prin care se acordă prioritate împăduririi terenurilor
situate în UAT-urile afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcţie de valorile
indicelui de ariditate ( zona supusă studiului se situează deja la limita zonei galbene din punct de vedere al
indicelui de ariditate ambrotermic ), gradului de eroziune sau gradului de salinizare;

Fig.9.Harta aridității în România conform indicelui Bagnouls-Gaussen.

e) Principiul diversităţii speciilor, prin care se acordă prioritate lucrărilor de împădurire care propun
cel puţin 2 specii de bază în compoziţie.
Suprafețele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel puțin 1 ha pentru trupurile de
pădure și de cel puțin 0,5 ha pentru perdelele forestiere.
Terenurile din categoria pajiştilor naturale permanente (cu excepția celor afectate, conform
proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului), precum și terenurile agricole pentru
care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă și agricultură ecologică, nu sunt eligibile
pentru sprijin.
Din păcate, la nivelul anului trecut, din informațiile publicate de AFIR, rezultă că nu există nici o
plată pe această măsură în zona noastră de interes.
Dacă schemele de ajutor de stat de până acum, din diverse motive nu au fost accesate, sperăm ca
prin PNRR, care la momentul actual se află în procedură de negociere, cele 1,5 miliarde euro pentru
tranziția verde să fie accesate de cât mai mulți beneficiari din zona microregiunii Someș-Codru.
Prin măsura ,,I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea.” se urmărește rezolvarea
principalelor probleme identificate, respectiv:
-reducerea întârzierilor pe care România le înregistrează în ceea ce privește măsurile de adaptare la
schimbările climatice, iar corelarea dezvoltării economice cu protejarea mediului reprezintă încă o
provocare majoră;
-tăierile ilegale de arbori care reprezintă o problemă recurentă semnificativă, ce duc la diminuarea
capacității naturale de sechestrare a dioxidului de carbon de către păduri și la pierderea semnificativă a
biodiversității;
- decalajele importante inregistrate de Romania în atingerea obiectivelor comunitare în ceea ce
privește menținerea biodiversității, refacerea zonelor afectate din punct de vedere ecologic.
Investițiile aferente acestei componente urmăresc finanțarea unor reforme care să ducă la:
A.Limitarea tăierilor ilegale, printr-un management forestier sustenabil și transparent și reforma
administrativă a gestionarilor de fond forestier, prin:
- ameliorarea practicilor de exploatare forestieră prin investiții în tehnologii prietenoase cu mediul;
- mijloace digitale de supraveghere și control a activităților ilegale din păduri, în special a tăierilor
ilegale de arbori;
- investiții în depozite și facilități de sortare primară pentru valorificarea superioară a lemnului,
inclusiv prin tranziția de la sistemul de vânzare “pe picior” la vânzarea din depozite;
- modernizarea și digitalizarea ocoalele silvice;
- apărarea localităților împotriva viiturilor torențiale și diminuarea pagubelor produse de inundații
prin realizarea lucrărilor de corectare a torenților;

- creșterea accesibilizării fondului forestier național prin construcția de noi drumuri forestiere și prin
reabilitarea și modernizarea celor existente( cazul Comunei Vama, zona Puturoasa ).
B. Împădurirea României prin plantarea de păduri noi și perdele forestiere și agrosilvice precum și
înființarea de pepiniere publice și private pentru producerea de puieți forestieri pentru:
- impădurirea terenurilor pretabile și înființarea de perdele forestiere (zone cu interes ecologic);
- realizarea lucrărilor de împăduriri/ completări/ refaceri ale plantațiilor calamitate pe terenurile
agricole și forestiere.
C. Protejarea biodiversității, menținerea și creșterea statului de conservare favorabilă a speciilor și
habitatelor prin:
- dezvoltarea de canale ecologice, reconstrucții ecologice ale habitatelor și conservarea speciilor;
- reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate;
- actualizarea Planurilor de management pentru arii protejate prin implicarea proprietarilor privați de
terenuri și finanțarea corectă a îngrădirilor pe care aceștia le au în exploatarea proprietăților;
- identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea
punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030;
- management durabil în gestionarea faunei de interes cinegetic și eradicarea pestei porcine africane
în fondul cinegetic național.
Trebuie punctat în final că se dorește finanțarea cu 100% a măsurilor de adaptare la schimbările
climatice și prevenirea riscurilor.
In data de 13 iulie 2021, a fost deschis în cadrul noului Program LIFE 2021-2027, primul apel pentru
propuneri LIFE, care cuprinde patru subprograme: natura și biodiversitatea, economia circulară și calitatea
vieții, reducerea și adaptarea la schimbările climatice și tranziția spre folosirea energiei curate.
Acest prim apel pentru propuneri are un buget disponibil de 580 milioane Euro.

Măsuri privind susținerea silviculturii și programelor de reîmpădurire în
teritoriului GAL Microregiunea Someș – Codru
Procentul acoperit de vegetație forestieră în cuprinsul Microregiunii Someș-Codru este de circa
16.6%, cu peste 10% sub media națională, care este de circa 27,7% și cu peste 20% sub media UE care este
de circa 37,7%, conform fișei descriptive a UE. În concluzie, suprafețele împădurite trebuie crescute
obligatoriu pe zona noastră de interes.

a. Oportunitatea acțiunilor de împădurire în combaterea efectelor schimbărilor
climatice în GAL: zone vizate, precondiții

Pădurea nu trebuie plantată numai motivat de trend sau de ambițiile UE. Beneficiile pe care le aduce
o suprafață împădurită sunt foarte mari, putând fi clasificate în beneficii directe, respectiv beneficiile
măsurabile ce pot fi comercializate și se concretizează prin resursele, respectiv produsele obţinute direct
din pădure și beneficii indirecte sau servicii, mai greu de cuantificat, cum ar fi sechestrarea carbonului sau
rolul peisagistic.
Beneficiile economice directe sunt beneficiile măsurabile, deci bunuri ce pot fi comercializate și se
concretizează prin resursele, respectiv produsele obţinute direct din pădure.
Aceste beneficii au valori pozitive și aduc un plus de valoare populaţiei. Cel mai elocvent exemplu
este utilizarea lemnului în gospodăriile casnice și nu numai. Astfel, deși resursele forestiere
ale microregiunii sunt totuși reduse, analiza consumului de lemn arată că marea majoritate a
comunităţilor locale de aici folosesc lemnul în calitate de sursă energetică primară (lemnul de foc).
Dacă din diferite motive nu se mai poate profita de aceste beneficii (devin inactive sau sunt epuizate),
valoarea acestora nu se mai adaugă la bugetul local. Aceste beneficii au efect pe termen scurt și sunt
generatoare de locuri de muncă.
Beneficiile indirecte sau serviciile pe care pădurea ni le oferă se evidenţiază în general în situaţii
limită cauzate de lipsa sau diminuarea lor, fiind de cele mai multe ori recunoscute când este prea târziu,
atunci când apar fenomene cum ar fi: inundaţii, înzăpeziri sau alunecări de teren.
De cele mai multe ori comunitatea nu percepe aceste beneficii ca fiind generatoare de locuri de
muncă. Datorită caracterului continuu și necondiţionat al serviciilor oferite de pădure, oamenii le consideră
normale, însă, încetarea lor determină pierderi economice pe termen lung cu influenţă negativă majoră
asupra comunităţilor umane.
Ne punem întrebarea cum ne ,,livrează” nouă oamenilor pădurea aceste servicii, sub ce formă?
Răspunsul este simplu și evident:
-vegetaţia plantată în sau lângă centrele populate contribuie la reducerea valorilor de temperatură în
zilele călduroase ale verii, diminuarea ecartului între extreme, încetinirea variaţiilor orare de temperatură,
în special a unor variaţii bruşte, toate acestea având o influenţă benefică asupra organismului. Scăderea
valorilor ridicate de temperatură face ca pulsul să se rărească cu 8-10 bătăi pe minut, temperatura pielii
scade şi, datorită faptului că la suprafaţa frunzelor şi a tulpinilor se înregistrează mai puţine grade, omul nu
mai captează căldura suplimentară, ci dimpotrivă, elimină căldură prin radiaţie. De aceea, între arbori omul
are senzaţia de răcorire.
-în anotimpul rece, temperatura este cu câteva grade mai ridicată într-un teritoriu acoperit cu
vegetaţie, comparativ cu terenul descoperit.
-arborii şi arbuştii micşorează viteza de deplasare a aerului, constituind o perdea de protecţie
împotriva vântului care, uneori, are o acţiune dăunătoare asupra sănătăţii, prin: uscarea excesivă a pielii şi a

mucoaselor, deshidratare generală, mărirea câmpului electric, producerea zgomotului, adeseori, enervant,
provocarea răsuflării sacadate etc. De reţinut că deplasarea aerului cu o viteză mică (1-3 m/sec) stimulează
activitatea nervilor din piele, fiind echivalentă cu un masaj uşor, favorizând astfel circulaţia sângelui,
conduce la o electrizare negativă (deci ioni negativi) și produce un murmur agreabil (briza în frunze).
-vegetaţia arborescentă contribuie la reducerea radiaţiei solare în exces, efectele nocive ale exceselor
de lumină fiind cunoscute: creşterea termică cutanată, reactivarea viruşilor latenţi (herpes, eritem),
favorizarea urticariilor, a eczemelor, a cancerului cutanat, a oboselii sau a unor accidente oculare
(conjunctivite, cheratite etc.), apariţia hipertensiunii, a insomniilor, a crizelor de astm, de hemoptizii, chiar
de epilepsie. Bolnavii de miocard riscă unele complicaţii datorită radiaţiilor puternice.
Hepaticii, bolnavii de plămâni, persoanele cu dermatoze extinse ş.a. trebuie să stea în natură, dar să
nu se expună foarte mult la soare.
-din punct de vedere cromatic, culoarea predominantă a pădurii, adică, verde, are efectul cel mai util
în sporirea capacităţii de muncă, de concentrare pe o perioadă îndelungată, fiind poate culoarea cea mai
odihnitoare, care creează impresia de calm, de odihnă, simbolizează speranţa, sugerează linişte şi siguranţă
favorizând echilibrul psihic.
- înfrumuseţează și înnobilează peisajul, ,,Festivalul cântecului și dansului codrenesc” de la Oțeloaia,
care se desfășoară într-un cadru forestier și lacustru specific fiind cel mai bun exemplu de punere în valoare
a peisajului.

Fig.10.Pensiunea ,,Popasul Codrenilor”, scena lacustră unicat în România.Oțeloaia, Comuna
Homoroade.

-vegetaţia influenţează umiditatea relativă şi absolută a aerului, care acţionează asupra plămânilor şi
pielii. În perioadele foarte uscate (umiditate relativă sub 30%), plantele, prin procesul de transpiraţie,
contribuie la sporirea umidităţii aerului care devine favorabilă organismului.
-suprafețele acoperite cu vegetație forestieră au un impact major și asupra calității aerului.
Prin producerea oxigenului şi consumul dioxidului de carbon, în procesul de fotosinteză, vegetaţia
contribuie la îmbunătăţirea evidentă a compoziţiei aerului, asigurând menţinerea vieţii.
Se cunoaşte rolul deosebit al oxigenului în organism, acesta fiind indispensabil arderilor care menţin
temperatura corpului.Fiind purtat de hemoglobină, acesta trece prin ţesuturi contribuind la oxigenarea
acestora şi în mod deosebit a inimii, a neuronilor în special a celor din neocortex, dar şi a scoarţei cerebrale
și a rinichilor.
Ozonul în cantităţi mici, rezultat din oxidarea substanţelor organice din litieră şi a terebentinei din
răşină, activează arderile din organism, reduce iritabilitatea, este un puternic dezodorizant şi acţionează ca
narcotic uşor.
Vegetaţia, în special cea lemnoasă, prin procesul de fotosinteză contribuie la ionizarea aerului cu ioni
negativi.
Ionii negativi facilitează asimilarea oxigenului, a potasiului şi a fierului din organism, utilizarea
ultimului în producerea unor enzime cu fier, stimulează metabolismul unor compuşi cu înalt conţinut
energetic, al acizilor nucleici, accelerează oxidarea serotoninei, un hormon din sânge care participă la mai
multe procese (somn, transmiterea impulsurilor etc.) cu efect calmant, liniştitor asupra sistemului nervos.
Multe plante produc fitoncide (flavone şi flavonoide) care au rolul antibioticelor, acţionând cu efect
paralizant sau mortal asupra microbilor, ciupercilor (Candida albicans – în cavitatea bucală), distrugând
colibacili, stafilococi, streptococi.
De exemplu, fitoncidele produse de stejar distrug bacilul dizenteriei, cele de brad pe al difteriei, iar
fitoncidele produse de răşinoase şi în mod deosebit de pini distrug bacilul Koch, al tuberculozei.
Un rol important îl reprezintă plantele prin capacitatea de a reţine pe frunze, lujeri, scoarţă, deci pe
organele aeriene cantităţi mari de poluanţi, în special sub formă solidă.
Chiar dacă mijloacele tehnice tot mai perfecţionate vor reduce, sperăm, poluarea industrială și a
mijloacelor de transport, vegetaţia, va rămîne şi ea cu un rol deosebit de important.
Vegetația, în special cea lemnoasă, înlesneşte fenomenele naturale de autoepurare prin reţinerea
particulelor de poluanţi în suspensie datorită acţiunii fizice a filtrului vegetal reprezentat de aparatul foliar,
fixarea biologic activă a pulberilor pe suprafaţa frunzelor determinată de fenomenele fizice şi biologice ale
absorbţiei şi transpiraţiei, fixarea gazelor toxice datorată proceselor metabolice specifice plantelor,
sedimentarea particulelor solide ca urmare a micşorării vitezei curenţilor de aer, etc.

Măsurătorile efectuate au demonstrat că, în general, vegetaţia fixează de 3-6 ori mai multe pulberi
decât suprafeţele inerte, intensitatea de filtrare fiind direct proporţională cu suprafaţa aparatului foliar, cu
tomentozitatea frunzelor, proeminenţa nervurilor etc.
Lăsând în urmă beneficiile aduse direct individului, beneficii enunțate anterior, pădurea influențează
și calitatea solului și a apelor, întrucât:
- protejează solul împotriva eroziunii și degradării sale prin retenția de apă la nivelul coronamentului,
un arboret specific zonei noastre putînd reține între 30 și 50% din totalul ploilor normale.
- protejează apele curgătoare, asigurându-le un debit constant și limpede, reducând transportul masiv
de aluviuni prin stabilizarea malurilor râurilor și disiparea energiei exercitate de debitele mari
de apă rezultate din precipitaţii, adică atenuează viiturile, lucru important avînd în vedere cei 47 de
kilometri străbătuți de râul Someș prin microregiune, râu cu antecedente în ceea ce înseamnă producerea de
inundații.

a.Programe de reîmpădurire – cadrul legal, contextul instituțional și
metodologii de lucru recomandate
România are, din punct de vedere legislativ, un cadru vast de reglementare forestieră, cele mai
importante acte normative în vigoare fiind:
1. Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
3. Legea nr. 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate;
4. Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, cu modificarile si
completarile ulterioare;
5. Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic,
aprobată cu modificări şi cimpletări prin Legea nr. 427/2001;
7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de
evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007;
8. HG nr. 996/2009 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
9. HG nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier

Din punct de vedere al contextului instituțional, programele de împădurire trebuie să fie gândite a fi
realizate sub egida Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și Ministerului Agriculturii, fie că vorbim de
împăduriri ale terenurilor degradate, terenuri slab productive din punct de vedere agricol sau terenuri
agricole care vor fi acoperite cu perdele forestiere de protecție.
La nivel județean, trebuie să aibă o puternică implicare Agențiile de mediu, Ocoalele silvice de stat
sau private, U.A.T-urile, G.A.L-urile și, nu în ultimul rând, fermierii sau orice alți proprietari de terenuri
pretabile de a fi împădurite.
Cel mai simplu mod de a impulsiona proprietarii de terenuri să planteze pădure nu sunt programele
de finanțare, cât o politică clară, pe termen lung, de acordare de subvenții pe suprafață proprietarilor de
terenuri agricole slab productive sau degradate, care aleg să facă conversia acestor suprafețe în păduri, din
surse proprii.
Lăsarea gospodăririi pădurilor create pe aceste terenuri la dispoziția proprietarilor ar duce în scurt
timp la refacerea ,,conștiinței forestiere”.
Pentru Microregiunea Someș-Codru, împăduririle trebuiesc împărțite din punct de vedere al
metodologiei de punere în operă în două mari clase, respectiv realizarea de perdele forestiere de protecție a
terenurilor agricole și împăduriri propriu-zise care constau în amplasarea de puieți din specii forestiere pe
suprafața compactă a unor terenuri degradate, slab productive sau de altă natură.

Fig.11.Teren slab productiv în Câmpia Someșului.Comuna Apa.

Ne vom opri prima dată asupra perdelelor forestiere de protecție, având în vedere potențialul
preponderent agricol al terenurilor din zona de interes.
Pentru a asigura evoluția continuă a domeniului agricol, precum și a activității umane în general, este
nevoie de atenuarea efectelor factorilor de mediu negativi în acest sens, în ajutorul fermierilor vin
perdele forestiere de protecție.
Culturile şi perdelele forestiere de protecţie, ca mijloace de apărare împotriva adversităţilor de natură
climatică, de protecţie a solului împotriva eroziunii şi alunecărilor, de protecţie a obiectivelor socialeconomice şi a căilor de comunicaţie, au fost şi sunt în atenţia tuturor ţărilor cu agricultură dezvoltată,
în care culturile, solul şi aşezările umane suferă mai mult sau mai puţin de influenţele vânturilor
dăunătoare, ale secetei şi ale eroziunii de suprafaţă.
Perdelele forestiere de protecţie sunt formaţiuni cu vegetaţie forestieră, cu lungimi diferite şi lăţimi
relativ înguste, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele, sau faţă de un obiectiv, cu scopul de
protejare împotriva efectelor unor factori dăunători, ale căror efecte se manifestă mai intens în condiţiile
integrării acestora într-o reţea cu extindere cât mai mare.
Sunt în general cunoscute multiplele influenţe binefăcătoare ale acestor perdele asupra culturilor şi
producţiei agricole şi zootehnice, solului şi apelor, faunei folositoare, sănătăţii oamenilor şi aşezărilor
umane, într-un cuvânt asupra mediului, în teritoriile în care acestea se instalează.
În sinteză, principalele efecte ecologice, sociale şi economice ale instalării perdelelor forestiere de
protecţie constau în:
• îmbunătăţirea condiţiilor microclimatice, reducerea vitezei vântului cu până la 50% în partea
adăpostită şi cu 10% în cea expusă, reducerea evapotranspiraţiei neproductive cu până la 30%, sporirea
umidităţii aerului la suprafaţa solului cu 3-5%;
• îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi dezvoltare a culturilor agricole limitrofe până la o distanţă
egală cu de 20-30 ori înălţimea perdelei în partea de sub vânt (adăpostită) şi de 5-12 ori înălţimea perdelei
în partea din vânt (expusă);
• creşterea condiţiilor de fertilitate şi conservare a solului, reducerea eroziunii şi a scurgerilor de apă
pe pante, reducerea până la oprirea totală a deflaţiei, sporirea umidităţii solului, îmbogăţirea solului în
humus şi alte substanţe nutritive şi modificarea pH-ului acestuia datorită surplusului de substanţă organică
din frunze şi rădăcini;
• creşterea producţiei de masă lemnoasă şi de produse accesorii;
• sporirea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră;
• protecţia obiectivelor economico-sociale şi a căilor de comunicaţii;
• crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea faunei locale;
• creşterea biodiversităţii zonale;

• ameliorarea stocului de carbon;
• reconstrucţia şi îmbunătăţirea peisajului.
În consecinţă, realizarea reţelelor de perdele forestiere are consecinţe nu numai în ceea ce priveşte
protejarea şi conservarea condiţiilor de mediu, ci şi sub aspectul creşterii producţiilor agricole sau cel puţin
al menţinerii acestora la un nivel relativ constant chiar şi în condiţiile unor oscilaţii climatice semnificative.
Necesitatea perdelelor forestiere de protecţie a fost sesizată încă din anul 1860 cînd s-au realizat
primele „plantaţii pentru adumbriri contra vântului”.
Materializarea în teren a unei reţele forestiere de protecţie a câmpului este condiţionată de calcularea
celui mai economicos raport dintre suprafaţa acoperită cu perdele forestiere şi suprafaţa totală cultivată
agricol.În urma cercetărilor noastre s-a stabilit că valoarea acestui raport este de 3% şi se obţine prin
folosirea unei scheme cadru, respectiv 500 m între perdelele principale şi 1000 m între perdelele secundare,
fiind create astfel module în suprafaţa de 50 ha, suprafaţa optimă pentru aplicarea asolamentului şi pentru
executarea mecanizată a lucrărilor agricole
Prioritari în amplasarea unei reţele de perdele forestiere de protecţie a câmpului sunt doi parametri:
direcţia vântului dominant şi microrelieful, soluţia adaptându-se în funcţie de cum predomină unul sau altul
dintre aceştia.
Astfel, daca terenul este plan sau cu slabe denivelări, cu pante de până la 2%, perdelele principale se
vor orienta perpendicular pe direcţia vântului dominant, cazul Câmpiei Someșului.
Dacă terenul este ondulat cu pante mai mari de 2-3°, când apare fenomenul de scurgere a apei sau de
eroziune a solului, în cazul ploilor torenţiale ( de exemplu zona Dealurilor Codrului ), perdelele principale
se vor amplasa cu prioritate paralel pe curbele de nivel.
Când orientarea perdelei forestiere impusă de vântul dominant nu corespunde cu cea impusă de
fenomenul de scurgere, se va determina care factor are cel mai mare impact negativ asupra producţiei
agricole.
Alegerea speciilor de arbori şi arbuşti pentru perdelele de protecţie trebuie făcută cu mare atenţie,
ţinând seama în special de cerinţele acestora faţă de sol şi climă. Speciile alese trebuie să fie rezistente la
condiţiile pedoclimatice din stepă. Speciile care intră în componenţii perdelelor de protecţie se clasifică în:
-specii principale sau de bază, care constituie partea principală a perdelei. Ele au rolul de a asigura
înălţimea și desimea în partea de sus a perdelei. Ca specia de bază se folosesc: stejarul, salcâmul, frasinul,
plopul etc.
-specii secundare sau însoţitoare, ce au rolul de a stimula creşterea în înălţime a speciilor principale,
ca specii secundare fiind des folosite arţarul tătăresc, jugastrul, teiul de deal, cornul, etc.
-arbuştii, ce au rolul de a umbri solul, protejându-l împotriva îmburuienirii. Se folosesc ca arbuşti:
lemnul câinesc, porumbarul, măceşul, salba moale, coacăzul auriu, etc.

Din perdelele de protecţie nu trebuie să lipsească speciile pomicole (dudul alb, vişinul comun,
corcoduşul, zarzărul, prunul, cireşul amar, vişinul turcesc și, în regiuni cu climat mai blând cum este zona
noastră, nucul).
Lucrările principale necesare la înființarea perdelelor forestiere sunt cele de pregătire a solului prin
arătură, urmată de discuire, pichetare și plantarea propriu-zisă,ulterior fiind necesare lucrări de întreținere
care constau în combaterea buruienilor și afânarea solului. Cea mai bună perioadă de îngrijire a fâşiilor
forestiere de protecţie este toamna târzie, după ieșirea din vegetație, iar în fâşiile antierozionale primăvara
devreme, până la înmugurire.
În ultimii ani constatăm defrişarea rapidă a fâşiilor forestiere de către populaţie, inclusiv de către
unele societăți cu profil agricol, încurajate și de către politica greșită de subvenționare pe suprafață, care nu
conştientizează că acestea joacă un rol important în prevenirea proceselor de eroziune, acumularea şi
conservarea eficientă a umidităţii în sol.
În cazul împăduririlor în terenuri degradate, amplasarea puieților forestieri se face compact, pe toată
suprafața terenului, nu numai în benzi perimetrale, ca în cazul perdelelor forestiere de protecție.
Lucrările de pregătire a terenului presupun executarea unor lucrări specifice folosinței sale anterioare,
respectiv curăţirea terenului de tufărişuri, arbuşti, seminţiş neutilizabil, strângerea pietrelor, bolovanilor,
înlăturarea vegetaţiei erbacee parţial sau de pe întreaga suprafaţă.
Pregătirea solului și instalarea propriu-zisă a speciilor forestiere se face la fel ca în cazul perdelelor
forestiere, principala deosebire fiind că semănarea, plantarea sau butășirea se face pe întreaga suprafață
după cum aminteam anterior.
De asemenea, amplasarea în spațiu a semințelor, butașilor sau puieților se face după alte scheme de
împădurire decât în cazul perdelelor forestiere.
Schema de împădurire trebuie să indice prin simboluri, într-o reprezentare grafică, modul de asociere
şi amplasare a speciilor pe suprafaţa de împădurit, dispozitivul de instalare şi desimea iniţială a culturilor.
Se poate opta pentru un dispozitiv ordonat (geometric, regulat) cu distanţe egale între rândurile de puieţi şi
puieţi pe rând (dispozitiv în pătrat), ori cu aceste distanţe diferite (dispozitiv în dreptunghi) sau în cazul
terenurilor accidentate se poate folosi un dispozitiv neregulat.
Privitor la modul de asociere al speciilor, speciile principale se asociază grupat, iar cele secundare şi
cele de protecţia şi ameliorarea solului se asociază intim cu cele principale. Între speciile principale
amestecul se realizează cel mai frecvent grupat, pentru a se evita efectul negativ al concurenţei între
speciile componente, eliminarea unei specii de către alta, determinată adesea de ritmurile de creştere în
înălţime diferite în anumite perioade de la o specie la alta, precum şi de particularităţile bio-ecologice ale
speciilor.

Instalarea vegetaţiei forestiere prin metoda plantaţiilor este posibilă doar în timpul repausului
vegetativ, toamna după căderea frunzelor sau primăvara înainte de desfacerea mugurilor, evitând însă
perioada în care solul este îngheţat sau acoperit de zăpadă. Mai agreată este plantarea de primăvară, cu
condiţia ca această să se execute la timp. Cu cât instalarea se face mai devreme, cu atât se reduce riscul
dezechilibrului dintre absorbţie şi transpiraţie. În plus, topirea lentă a zăpezii asigură valori relativ
constante ale umidităţii din sol, favorabile consolidării relaţiei dintre sistemul radicelar şi substratul fizic ce
susţine creşterea şi dezvoltarea puietului.
Cunoscută fiind totuși, reticența în a planta perdele forestiere de protecție sau plantarea integrală cu
specii forestiere a unor terenuri degradate sau slab productive, mai nou, se încearcă în state cu agricultură
avansată, introducerea conceptului de sistem agrosilvic.Discutăm de proiecte de succes, implementate și
subvenționate masiv în Europa de Vest, lucru care ar trebui tratat cu atenție și la nivelul microregiunii
Someș-Codru.
Concret, sistemele agrosilvice cuprind toate sistemele de utilizare a terenurilor în care speciile
forestiere sunt menţinute în mod deliberat sau introduse în producţia agricolă sau zootehnică pentru a
beneficia de rezultatul interacţiunii ecologice şi economice. Este, aşadar, un concept larg, în care sunt
incluse toate formele de asociere dintre arbori sau arbuşti, pe de o parte, şi culturi agricole sau animale, pe
de altă parte. Sistemele agrosilvice integrează arbori cu diferite culturi agricole sau animale, cu obiectivul
principal de a reduce posibilitatea apariţiei anumitor riscuri (deşertificare, degradarea terenurilor etc.) şi de
a creşte producţia totală.
În zona noastră, sintagma sisteme agrosilvice reprezintă un concept nou, sau adesea folosit cu înţeles
parţial şi neconcludent, chiar dacă asocierea arborilor şi arbuştilor cu plantele agricole, păşuni, animale s-a
practicat de mult timp şi în diferite moduri. În principal, scopul pentru care se înfiinţează astfel de sisteme
agrosilvice este obţinerea unor producţii suplimentare, diversificate, de calitate, în condiţiile asigurării unei
stabilităţi ecologice şi economice ridicate.
Cel mai la îndemână sistem agrosilvic care se mulează foarte bine pe condițiile zonei noastre și poate
fi implementat ușor și fără costuri exorbitante, este cel silvopastoral considerat fiind ca cel mai
reprezentativ tip de sistem agrosilvic din Europa, cu răspândire şi vechime mare în Peninsula Iberică.
Interesul față de acestea trebuie să apară și la noi pe fondul efectelor schimbărilor climatice şi a
degradării ecosistemelor, sistemele agrosilvice asigurând sporirea pe termen lung a calităţii mediului şi
conservarea resurselor naturale. Pe termen scurt, acestea pot menţine echilibrul şi funcţionalitatea
ecosistemelor, pot spori diversitatea lor, pot diminua acţiunea gazelor cu efect de seră (prin stocarea
carbonului) şi pot avea efecte socioeconomice favorabile (asigură locuri de muncă, producţii variate şi de
calitate etc.).

a.Ghid practic de gestionare a unei campanii de împădurire
O campanie de împădurire constă în punerea în operă a proiectelor de împădurire ce presupun
găsirea, argumentarea şi detalierea soluţiilor de instalare artificială a vegetaţiei forestiere pe un număr de
suprafeţe alese.
Primul pas în stabilirea lucrărilor de executat în suprafeţele alese îl constituie stabilirea categoriilor
de teren şi ulterior a categoriilor de lucrări de împădurire pentru fiecare suprafaţă, în baza recomandărilor
date în lucrarea ,,Norme tehnice privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de
împădurire a terenurilor degradate şi a situaţiei suprafeţelor”.
Pasul următor constă în alegerea speciilor.
Principiile silvico-tehnice urmărite în alegerea speciilor sunt:
- promovarea cu precădere a speciilor autohtone cu valoare economică ridicată şi repede crescătoare
în staţiuni de bonitate mijlocie şi superioară;
- folosirea speciilor principale în primul rând în cadrul arealului lor natural de vegetaţie;
- crearea de culturi stabile alcătuite din specii compatibile din punct de vedere ecologic;
- evitarea introducerii unor specii delicate în staţiuni în care există factori limitativi pentru aceste
specii;
- introducerea speciilor secundare şi arbustive în măsura în care regenerarea lor naturală nu este
asigurată;
- utilizarea în proporţie mai mare a speciilor arborescente şi arbustive producătoare de fructe sau
seminţe preferate de vânat, comestibile sau solicitate în alte domenii economice.
Ulterior, pentru suprafețele alese se vor stabili metodele şi procedeele de instalare a vegetaţiei,
schemele de împădurire (desime, mod de aranjare şi asociere), soluţiile tehnice de pregătire a terenului şi
lucrare a solului, necesarul de material de împădurire şi perioada de execuţie a lucrărilor.
Obiectivul esenţial urmărit la acest gen de proiecte îl constituie înfiinţarea unor culturi forestiere de
mare stabilitate ecologică şi cu o mare valoare economică.
Având în vedere cele enunțate anterior, în continuare vom trata mai ,,aplicat”, cu titlu de exemplu,
proiectarea pe scurt și apoi realizarea în conformitate cu prevederile proiectului, de plantații forestiere în
zona Microregiunii Someș-Codru.
Un proiect de împădurire trebuie să conțină mai multe capitole și anume:

1.Date generale:
1.1. Denumirea investitiei: Impădurirea terenurilor agricole degradate,

constituite in perimetrele de ameliorare: Teritoriul G.A.L.Someș-Codru
1.2. Amplasamentul investitiei: Extravilanul Comunei Homoroade; Extravilanul Comunei Culciu
1.3. Ordonatorul principal de credite: Sponsorizare
1.4. Autoritatea contractanta: G.A.L Someș-Codru
1.5. Beneficiarul:Comunele din G.A.L.
1.6. Elaboratorul: S.R.L.
1.7. Perioada de executie a lucrarilor: 1 lună
1.8. Necesitatea actiunii, este justificată de conditiile naturale de climă, relief, regim de precipitatii,
vegetatie si substrat litologic, coroborate cu o agrotehnică necorespunzătoare de gospodărire a fondului
funciar, fac ca judetul Satu Mare să se numere printre judetele care detin suprafețe insemnate de teren
degradat din țară.
Zona in care se regăsesc terenurile degradate prezentate in studiu este foarte supusă la accentuarea
fenomenului de secetă și de ariditate, manifestate cu precădere in ultimii ani, care pot conduce la o
deșertificare a zonei.
Necesitatea acțiunii de impădurire a suprafeței luată in studiu este dictată de formele accentuate de
degradare prezente: eroziune de suprafată accentuată si eroziune de adâncime, forme de degradare ce
conduc la scăderea fertilității solului, poluarea solului, activarea secetei, micșorarea producției agricole,
reducerea suprafetei arabile, inrăutățirea regimului apelor, îngreunarea exploatării terenurilor agricole și nu
îin cele din urmă la degradarea drumurilor si a așezărilor omenesti.
Aceste terenuri sunt caracterizate si prin factori ecologici puternic limitativi, deficit puternic de apă
in sol in perioada estivală, insolatie, expozitie insorită, sol lipsit in cea mai mare parte de humus.
Formele de relief caracteristice perimetrelor luate in studiu si prezentate mai sus, combinate cu
elemente de climă (precipitatii atmosferice reduse in cea mai mare parte a anului, vânt, temperatură și de
substratul petrografic format de marne, argile si nisipuri), favorizează in mod continuu procesul de
eroziune de suprafață.
Factorul antropic prezent prin pășunatul excesiv, nerațional practicat de-a lungul timpului pe orice
fel de vreme, fără un asolament, fără fertilizări, cu substrate petrografice foarte friabile, cu eroziunie de
suprafată, ori ca urmare a unor activitati tehnice, a facut ca aceste terenuri sa devină in timp neproductive.
Pornind de la fenomenele negative mentionate mai sus si regăsite in in zona luată in studiu si
ținând seama de rolul si de importanta pădurilor in menținerea si ameliorarea condițiilor climatice, edafice,
sociale si economice, obiectivul prioritar este impădurirea acestor terenuri degradate.
1.9. Fundamentarea investitiei: a fost aprobata pin Hotararea G.A.L Someș-Codru.
1.10. Obiectul investitiei, contextul social-economic.

Obiectul investitiei vizează impădurirea terenurilor agricole degradate prin programe de finanțare,
atragerea de sponsorizări și participarea voluntară a anumitor organizatii, fundații, etc.
Scopul proiectului il constituie imbunătătirea calitătii mediului prin extinderea suprafetei impădurite
la nivel national, in urma executării lucrărilor de impăduriri propuse.
În conditiile date, cresterea procentului de acoperire cu vegetatie forestieră ca măsura integrată de
combatere a secetei, desertificării si degradării terenurilor se inscrie in Programul National de Impădurire
elaborat de Guvernul Romaniei pentru perioada 2006-2035.

2.Descrierea zonelor care vor fi constituite în perimetre de ameliorare
2.1. Amplasament: Prima zonă se află în zona dig-mal din apropierea localității Culciu Mare iar a
doua în vecinătatea localității Homorodu de Jos
2.2.Date privind cadrul natural
2.3.Geomorfologia, geologia, hidrologia
2.4.Date climatice privind regimul termic, hidric și eolian.
Asupra acestor nu vom insista deoarece au fost tratate anterior, în alt capitol.

3. Descrierea solutiilor tehnice.
3.1.Lucrările care urmează a fi executate din punct de vedere tehnic sunt pregătirea terenului și
solului și plantarea propriu-zisă a puieților.
3.2. Alegerea speciilor forestiere pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate
La alegerea speciilor s-a avut in vedere posedarea acelor insusiri care să le asigure dezvoltarea lor
in conditii stațtionale cu factori limitativi foarte restricționari (terenuri cu expozitii insorite, deficit puternic
de umiditate in perioada estivală, insolatie ridicata, soluri foarte sărace):
- să fie rezistente;
- să se regenereze ușor;
- să acopere bine solul si să-l amelioreze prin litiera si capacitatea lor de a fixa azotul;
- să reziste la eventualele vătămări provocate de fenomene naturale;
- să producă material lemnos de calitate in scurt timp;
-procurarea materialului săditor să nu pună probleme.
Ținând seama de aceste conditii si de exigenta speciilor pentru culturile forestiere de pe terenurile
degradate si neproductive este recomandată folosirea unora din următoarele specii: Stejar pedunculat (St),
frasin (Fr), salcâm (Sc) și plop (Pl).
c. Formule și scheme de împădurire.

Având în vedere că primordiale sunt lucrările de împădurire în terenuri degradate vor fi prezentate
două situații pe care le putem întâlni în zona microregiunii și anume o suprafață de teren degradat în lunca
Râului Someș și cazul unei suprafețe de teren cu eroziune de suprafață din zona colinară a microregiunii,
respectiv zona Codrului.
În primul caz avem de împădurit un teren din zona de câmpie a microregiunii, o suprafață situată in
imediata vecinătate a cursului de apă, supusă la inundații pentru perioade scurte de timp.
Datorită faptului că în zona dig-mal arboretul care va fi instalat trebuie să permită trecerea undelor de
viitură, schema de plantare va fi mai aerisită, având un număr mai mic de puieți la hectar.
Plopul euroamerican este o specie repede crescătoare de regulă în primii ani crește cu 2,5 m/an,
rezistă la inundații, ciclul de producție este scurt, rezultând un lemn de esență moale folosit la fabricarea
hârtiei. Radacinile plopului ajung la adancime mare, de unde extrag microelemente rare, ca molibden, iod,
cobalt, nichel, zinc, cupru si fier, fixând totodată solul. Frunzele conțin proteine si grăsimi vegetale,
caroten, vitamine si multe ingrediente cu actiune terapeutică.
Pentru suprafața de teren din zona colinară unde se manifestă eroziunea de suprafață, specia cu care
se obțin cele mai bune și rapide rezultate este salcâmul, deci formula de împădurire va fi 100%Sc. Această
specie se pretează la sisteme de impădurire cu distribuirea în spațiu a puieților de maniera unei scheme de
plantare în dreptunghi.
Alegerea acestei specii nu este întâmplătoare, calitățile ei cum ar fi rezistența la ger și la secetă, buna
dezvoltare pe terenuri aride, creșterea rapidă, calitatea foarte bună a lemnului precum și faptul că este o
specie meliferă, ne vor ajuta în stabilizarea solurilor supuse eroziunii și punerea lor în valoare, atât din
punct de vedere economic, peisagistic, cât și ecologic.
4. Schema de desfășurare practică a operațiilor, descriere
4.1. Delimitarea terenului
Delimitarea terenului se va face prin amplasarea bornelor amenajistice in locurile
marcate cu ocazia efectuării măsurătorilor topografice.
Pe borne se vor inscriptiona numerele acestora.
4.2. Pregătirea terenului si a solului
Condițiile staționale si forma de relief din suprafata analizată impun executarea
urmatoarelor lucrări de pregătire a terenului si solului:scarificat, arat și discuit.
Scarificatul se face toamna in două direcții, aratul se face tot toamna prin arătură adâncă, iar discuitul
se face primăvara in două direcții, inainte de plantat.
4.3. Plantarea puietilor în teren pregătit

Pentru terenurile prevăzute a se impăduri prin prezentul proiect tehnic se va folosi metoda
plantațiilor.
Procesul de plantare cuprinde mai multe operații: transportul puieților, depozitarea puieților,
mocirlirea, manipularea puieților pe santier pana la locul plantării, săpatul gropii si plantatul propriu-zis
Calitatea puieților forestieri folosiți la împăduriri influențează în mod hotărâtor reușita plantațiilor si
calitățile viitorului arboret, din această cauză acordândui-se o atenție deosebită. Calitatea puietilor in
functie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare, condițiile minime de calitate si
dezvoltare pentru puieții forestieri din speciile de rașinoase si foioase fiind reglementate prin SR
1347/2004.
Din momentul scoaterii din pepinieră și până la plantare, puieții forestieri suferă de mai multe
elemente de stres fiziologic care, dacă insumate depăsesc o anumită limită, pot conduce la compromiterea
instalării noii plantatii. Unul dintre acesti factori de stres este schimbarea condițiilor de microclimat în
locul unde se plantează comparativ cu cel din pepinieră. Un alt factor de stres deosebit de important este
uscarea perișorilor absorbanți ai rădăcinilor puieților. Pentru preintâmpinarea acestui fapt, puieții trebuie să
stea cât mai puțin timp posibil în contact direct cu aerul atmosferic.
Imediat după scoaterea din pepinieră puieții se sortează, se numără si se leagă in snopi, după care se
pun imediat la șanț.
Depozitarea la șanț constă in săparea unui șanț cu adâncimea de 25-40 cm, în funcție de talia puieților
si lățimea variabilă în funcție de cantitatea de puieți, punerea unui strat de pământ pe fundul șanțului,
așezarea snopilor de puieți in șanț, imprăștierea pământului intre rădăcinile puieților, tasarea ușoară a
pământului și acoperirea rădăcinilor cu pământ depășind nivelul coletului cu circa 5 cm. Operatia se
continuă cu alt rând de snopi pană la depozitarea intregii cantităti de puieti.
La transport puieții vor fi acoperiți cu paie ude, prelate, sau se vor folosi mijloace de transport
acoperite. Imediat după descărcarea in șantierul de împăduriri, puieții vor fi puși din nou la șanț. Deși nu se
recunoaște întotdeauna, nerespectarea conditiilor de transport si depozitare a puieților conduce, de cele mai
multe ori, la obținerea de rezultate slabe in instalarea noilor plantații.
Pentru săparea santurilor se alege un loc mai ridicat, in incinta santierului de impădurit, cu solul
suficient drenat.
Pichetarea reprezintă marcarea cu țăruși, în teren, a locului de plantare a fiecărui puiet.
Aceasta se realizează prin confectionarea picheților din resturi de exploatare mărunte, orientarea,
fixarea sârmei și infigerea picheților in sol in dreptul semnelor de pe sârmă. Distanța intre rânduri va fi in
funcție de schema de impădurire.
Sezonul optim de plantare a puietilor este primăvara sau toamna, în perioada în care temperatura
solului este peste 0 gr.C si puieții nu sunt intrați in vegetație prin deschiderea mugurilor, respectiv perioada

de la intrarea in repaus vegetativ prin căderea frunzelor și pînă la înregistrarea de temperaturi sub 0 gr.C în
sol.
Înainte de plantare, rădăcinile puieților se vor mocirli si puieții vor fi transportați până la locul de
plantare in găleți sau saci de plastic.
Se execută groapa de plantare cu dimensiunile, 30x30x30 cm pentru salcâm și 60x60x60 în cazul
plopilor euroamericani.Groapa se execută manual cu cazmaua, puietul se introduce în groapă cu rădăcinile
in pozitie normală, nu răsucite sau ingrămădite, acoperindu-se treptat cu pământ care se tasează până ce
acoperă cu 2-3 cm coletul.
După ultima tasare, se asează un strat subțire de pământ afânat pentru a întrerupe capilaritatea și a
împiedica evaporarea apei. În situatia în care plantarea se efectuează in sezonul de toamnă, puieții se vor
planta la o adâncime cu circa 5 cm mai mare față de plantarea din sezonul de primăvară.
Puieții neplantați în cursul zilei se vor pune din nou la șanț seara.
Salcâmul se va introduce in pâlcuri pe porțiunile de teren, mai ridicate pe care apa nu stagnează și nu
se amestecă cu alte specii forestiere.
Schema de plantare la densitatea de 5000 puieți/ha este de: 1.0 m x 2.0 m, in gropi obișnuite de
30x30x40 cm pemtru stejar și 30x30x30 cm pentru frasin si salcâm, iar pentru plopi schema de plantare
este de 4x4 m, la densitatea de 625 puieți/ha.
Supravegherea tehnică in timpul executiei lucrărilor va fi asigurată de către un specialist, inginer
silvic.
4.4.Amplasarea suprafețelor de control pentru recepție si pentru controlul anual al împăduririlor.
Numărul si mărimea suprafețelor de control pentru controlul anual al impăduririlor se stabilesc in
conformitate cu prevederile Normelor Tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor și se
amplasează in teren imediat după terminarea plantării, servind la receptia lucrărilor efectuate, verificanduse respectarea densitătii, compozitiei de impădurire si procentul de prindere a puietilor.
Lungimea uneia dintre laturile dreptunghiului trebuie aleasă in așa fel incat să cuprindă un număr
de rânduri care să reprezinte formula de impădurire.
Suprafetele de control sunt permanente ca amplasament, pană la reusita definitivă si se materializează
pe teren prin borne. Borna se amplasează intr-un colț care se menține același la toate suprafețele de control,
celelalte colțuri materializându-se prin țăruși bine bătuți in pământ. Borna se confecționează din lemn,
avand grosimea de 8-10 cm, iar lungimea de 1,20-1,50 m, din care 0,60-0,80 m se ingroapă in pămant.
Capul superior al bornei se vopseste in rosu pe o lungime de 10-15 cm si va purta un număr de ordine.
Pentru suprafete mai mici de 5 ha (cazul de față), controlul anual se va face pe suprafețe care vor
reprezenta 8% din aceasta. Dimensiunile unei asemenea suprafete vor fi de 100 mp și vor avea forma de
dreptunghi.

4.5.Revizuirea plantațiilor
Se execută atunci cand puietii au avut de suferit în urma unor fenomene meteorologice, deșosare,
culcare, acoperire cu diferite resturi vegetale,etc. Prin revizuire se urmărește aducerea lor in starea normală.
Se acoperă cu pământ rădăcinile puieților deșosați prin tragerea solului in jurul puieților, se indreaptă
puieții culcați, se despotmolesc cei impotmoliți si se indepărtează din jurul lor orice resturi vegetale aduse
de apă. Lucrarea se execută numai dacă și acolo unde asemenea fenomene s-au intâmplat și este nevoie de
inlăturarea efectelor.
4.6. Protecția si paza lucrărilor
Asupra lucrărilor de împăduriri acționează adesea diferiți factori dăunători care le pot aduce
vătămări serioase, atrăgând uneori chiar distrugerea lor totală.
Aceștia sunt de două categorii: factori abiotici si factori biotici. Dintre aceștia unii sunt de neînlăturat
și ei trebuie să fie luați in calcul încă de la planificarea lucrărilor, iar unii pot fi împiedicati să-și manifeste
efectul negativ.
Dintre factorii abiotici, incendiile sunt cele mai păgubitoare. Ele pot fi prevenite si combătute prin
activitatea personalului de pază a teritoriului. Dintre factorii biotici cei mai importanti sunt atacurile de
dăunători si pășunatul. Pășunatul întrece de departe ceilalți factori biotici, nereușita multor lucrări de
împăduriri datorându-se acestuia. Dacă lujerii terminali ai puieților sunt roși, atunci ei rămân sub formă de
tufă și nu mai ajung la portul specific forestier, iar dacă acest lucru se repetă, ei se pot chiar usca. Paza
împotriva pășunatului și a incendiilor este un element foarte important în reușita plantațiilor.
4.7. Norme de protecția muncii
Datorită faptului că la acest gen de lucrări scopul este de a angrena cât mai mulți voluntari, pe
parcursul lucrărilor privind impădurirea terenurilor se va ține seama de următoarele prevederi de protectie a
muncii:
- se lucrează numai la lumina zilei.
- se lucrează la temperaturi > 0 gr. Celsius.
-se utilizeză doar materii prime (puieți, etc) si materiale corespunzătoare.
- se lucrează cu utilaje, mașini si unelte in stare bună de funcționare.
- tehnologia de lucru va fi cunoscută foarte bine de executanți, precum si parametrii
calitativi ai lucrărilor ce se execută.
- modul de cooperare in cadrul formației de lucru va fi cunoscut de executanti.
- formațiile de lucru vor fi bine dimensionate sub raportul numărului de executanți
și al structurii privind calificarea acestora.

- executanților li se va crea front de lucru (rânduri, loturi, etc.) care să asigure spațiul necesar
desfășurării procesului de muncă si urmăririi realizării individuale din punct de vedere cantitativ si
calitativ.
- executanții vor lucra cu unelte in stare bună de funcționare și vor fi echipați cu echipament de lucru
si de protecție prevăzute de actele normative in vigoare, in funcție de lucrările pe care le execută.
- acolo unde există pericol de incendii se vor respecta regulile privind prevenirea si stingerea
incendiilor, dotându-se locurile de muncă cu materiale necesare in caz de incendiu.
- fiecare produs sau lucrare se execută cu uneltele sau utilajele precizate în titlul sau în cuprinsul
normei de muncă.
- locurile de muncă vor fi organizate în așa fel încât materiile prime, materialele sau produsele
obținute să nu se manipuleze pe distanțe mai mari decât cele prevăzute.
- când se execută transportul prin purtare directă a materiilor prime, materialelor sau al produselor
obținute, sarcina va avea o mărime optimă sub raportul volumului si greutății, in așa fel încât să nu
suprasolicite executantul, dar nici să nu ducă la majorarea nejustificată a numărului de deplasări.
- lucrările de instalare a culturilor: plantatul, pregătirea terenului și cele de întreținere se vor executa
in condiții pedo-climatice optime.
- lucrările de intreținere a culturilor se vor executa de regulă inainte ca gradul de imburuienire să fie
puternic.
- pentru a preveni accidentarea muncitorilor prin manipularea uneltelor manuale, aceștia vor fi așezați
în teren, pe timpul execuției lucrărilor de împădurire, la distanța corespunzătoare.
- în situația in care terenurile ce fac obiectul împăduririlor sunt în pantă, lucrările de plantare vor
începe din amonte către aval, iar muncitorii vor lucra pe aceeași curbă de nivel.
- în timpul executării lucrărilor pe terenurile în pantă este interzisă orice activitate în aval de echipele
de muncitori în lucru.
- uneltele folosite la executia lucrărilor vor fi bine ascuțite, cu cozi netede si bine fixate.
- nu se va urca sau coborâ în șir indian pe linia de cea mai mare pantă pe terenuri accidentate, cu
bolovani și schelet grosier la suprafață.

Concluzii:
Din păcate, schimbările climatice își produc efectele din ce în ce mai violent, pierderile de vieți
omenești în urma inundațiilor, a furtunilor sau a incendiilor de vegetație fiind din ce în ce mai numeroase,
pagubele materiale atingând sume exorbitante, anul 2021 fiind un an al recordurilor negative din acest
punct de vedere.

Foarte probabil, deja suntem ca și civilizație într-un punct în care multe schimbări la nivel climatic și
a pierderii habitatelor sunt ireversibile. Efortul de a conștientiza factorul antropic că generația actuală
trebuie să ,,lase lumea” următoarelor generații, așa cu a primit-o, trebuie foarte intens susținut.
Nu mai putem lăsa pe mâine nici o măsură care ar putea reduce impactul uman asupra naturii!
Renunțarea, de exemplu, la arderea combustibililor fosili și la mijloacele de transport cu motoare cu
ardere internă va fi necesar să o facem mult mai repede decât ne-am fi închipuit. Reducerea drastică a
emisiilor pe termem scurt este probabil împosibilă, având în vedere că specia umană ar trebui să renunțe în
acest moment și la alte lucruri poluante cum ar fi hainele sau bunurile de larg consum din materiale
sintetice, care îi asigură un înalt grad de confort și nu poate sau nu vrea, fie din lipsa posibilităților
financiare, fie din lipsa unor noi tehnologii nepoluante care să asigure cel puțin același nivel de viață.
Ca urmare, emisiile de gaze cu efect de seră datorate activităților umane vor continua, chiar dacă nu
la același nivel, obiectivul Europei de ,,0 emisii” până în anul 2050 fiind probabil greu de realizat.
Soluția cea mai la îndemănă la ora actuală este încercarea de a sechestra cât mai mult carbon prin
intermediul suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră, aceste suprafețe putând fi crescute rapid, printrun efort concentrat al autorităților, prin programe de finanțare clare, întinse pe mai mulți ani, lipsite de
elementele birocratice.
Deci, ,,pământeanule”, plantează cel puțin un arbore, folosește energie regenerabilă, economisește
energia, folosește mijloace de transport eficiente și sustenabile, reciclează tot ce poți, bazează-ți dieta pe
produse locale și ,,ține treji” factorii de decizie!
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