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INTRODUCERE 

Evaluarea terenurilor agricole atât din punct de vedere parametric-cantitativ cât și din 

perspectivă economică devine extrem de importantă în momentul în care se dorește 

identificarea favorabilității unui anumit teritoriu la diferite folosințe și culturi agricole, 

dependent de resursele de sol aferente.  

 Practica a demonstrat faptul că dezvoltarea economică a unei regiuni pornește 

de la premisa primordială de cunoaștere a tuturor caracteristicilor de mediu ce pot 

susține real activitățile productive pe fondul unui management eficient. Solul, fiind 

analizat ca mijloc de producție aflat sub influența directă a factorilor de mediu (relief, 

climă, hidrogeologie, etc), având o serie de caracteristici ce oferă anumite însușiri 

productive și tehnologice care va dicta natura și intensitatea favorabilității ori 

restrictivității anumitor culturi a căror cunoaștere devine necesitate.  

 

Cuvinte cheie: favorabilitate, bonitarea terenurilor agricole, pretabilitate, modelare 

G.I.S., A.I.D.A.  

 

Prin alegerea temei: „Identificarea 

favorabilităţii optime a terenurilor la 

culturi agricole din arealulul Asociaţiei 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia în 

contextul eficientizării economice” (Fig. 1) 

s-a urmărit o evaluare concretă a valorii 

relative și absolute care are la bază nota de 

bonitare aferentă fiecărei clase de 

favorabilitate ce reflectă practic 

posibilitatea obținerii unor culturi, respectiv 

recolte competitive. 

Acest studiu axat pe teritoriul 

Asociaţiei Intercomunitare pentru 

Dezvoltare  Durabilă Alba Iulia îşi 

propune să atingă o serie de obiective 

specifice precum : 

 Identificarea caracteristicilor 

hidro-climato-geomorfologice şi 

pedologice ale teritoriului analizat şi 

influenţa acestora asupra capacităţii de 
 

Fig. 1. Localizarea A.I.D.A. în teritoriu 
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producţie a terenurilor; 

 Identificarea interdependenţelor dintre caracteristicile amintite şi modul de 

utilizatre actual al terenului; 

 Identificarea elementelor de favorabilitate şi restrictivitate pentru culturile 

agricole; 

 Analiza repartiţiei şi calităţii infrastructurii rutiere ca element principal în 

dezvoltarea şi eficientizarea economică a arealului Asociaţiei intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia în care acestea afectează vetrele de aşezări şi căile de comunicaţie; 

 Aplicarea unui model de accesibilitate temporală la terenurile agricole în funcţie 

de distrubuţia actuală a infrastructurii de transport; 

 Evaluarea pretabilității terenului la principalele folosințe agricole utilizând 

tehnica bonitării agricole; 

 Identificarea suprafeţelor cu pretabilitate maximă viabile din punct de vedere 

economic; 

 Realizarea unui model complex de analiză a accesibilităţii rutiere ca factor 

principal în optimizarea valorii economice a terenurilor arabile;  

 

STRUCTURA LUCRĂRII ŞI REZULTATELE CERCETĂRI 

 

Lucrarea este structurată pe patru capitole a căror structură cuprinde elemente 

conceptuale şi metodologice, descrierea detaliată a bazelor de date incluse în modelare, 

metodologia aplicată precum şi o descriere detaliată a rezultatelor obţinute şi a utilităţii 

acestora.  

 Capitolul 1 cuprinde aspecte privind cercetarea anterioară a teritoriului analizat 

deci enumerarea lucrărilor şi studiilor de specialitate care constituie baza conceptuală a 

lucrării. 

 Capitolul 2 se axează pe descrierea detaliată a zonei de studiu deci a tuturor 

caracteristicilor de mediu precum: subunităţile de relief, caracteristici fizico-

geomorfologice (altitudinea, panta, orientarea versanţilor, adâncimea fragmentării 

reliefului, densitatea fragmentării reliefului), inundabilitatea, caracteristicile litologice 

(clasa şi tipul de sol, textura solului, intensitatea gleizării şi a stagnogleizării, conţinutul 

de humus n stratul 0-50 cm, reacţia solului în funcţie de pH-ul în suspensie apoasă în 

stratul 0-50 cm, volumul edafic util, excesul de umiditate la suprafaţă), cantitatea medie 

anuală de precipitaţii, temperatura medie anuală, fiecare dintre acestea fiind 

reprezentate spaţial pentru întreg teritoriul aferent Asociaţiei Intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia utilizând tehnologia G.I.S.  

 Pentru ca aceste caracteristici să devină baze de date spaţiale descriptive ale 

teritoriului analizat au fost stocate sub formă de baze de date spaţiale clasificate 
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conform recomandărilor Metodologiei elaborării studiilor pedologice în vederea 

realizării bonitării terenurilor agricole.  

 Din categoria proceselor geomorfologice care imprimă un grad ridicat de risc 

terenurilor agricole se remarcă, alături de eroziunea solului, alunecările de teren, care 

imprimă probleme de amenajare 

a teritorilor afectate, reducerea 

productivităţii agricole şi 

dificultate în lucrarea terenului.  

Astfel s-a aplicat 

modelul analizei statistice 

bivariate (BSA) în vederea 

identificării probabilităţii de 

apariţie a alunecărilor de teren 

(fig. 2) pornind de la relaţiile de 

tip cauză-efect ce au avut la bază 

inventarierea de detaliu a 

alunecărilor de teren active 

realizate atât pe baza imaginilor 

satelitare recente cât şi prin 

validarea acestora pe teren. S-au 

identificat, în acest sens, un 

număr de 95 de areale care 

prezintă alunecări de teren active 

ceea ce a permis obţinerea unei 

imagini realistice asupra 

extinderii fenomenelor analizate 

şi calculul valorii statistice 

specifice factorilor declanţatori şi 

cauzatori integraţi în model.  

În ceea ce priveşte încadrarea teritoriului analizat pe cinci clase de risc aferente 

celor cinci clase de probabilitate de apariţie a alunecărilor de teren, procentual se 

remarcă clasa de risc mare pentru 35,6% din teritoriu urmată de clasa de risc foarte 

mare pentru 25,8%. Pe clase de utilizare a terenului se poate observa încadrarea pe 

clase de risc foarte mare şi mare pentru categoria de utilizare arabilă, pe suprafeţe 

extinde utilizate ca păşuni dar şi în zona pădurilor de foioase situate preponderant în 

sectorul deluros al teritoriului analizat, unde datorită geologiei dominate de marne, 

argile şi nisipuri, cu pantă moderată şi expoziţie semi-însorită favorizează apariţia şi 

dinamica accentuată a alunecărilor. 

 
Fig. 2. Probabilitatea de apariție a alunecărilor 

de teren 



IDENTIFICAREA FAVORABILITĂŢII OPTIME A TERENURILOR LA CULTURI AGRICOLE ÎN CONTEXTUL 
EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A AREALULUI ASOCIAŢIEI INTERCOMUNITARE DE DEZVOLTARE ALBA IULIA 

 

V 
 

 Extinderea suprafețelor pretabile din punct de vedere a culturilor agricole s-a 

realizat ca urmare a implementării unui model GIS, pe baza analizei spațiale, luând în 

calcul ca elemente de intrare în model doar parametrii morfometrici (panta terenului, 

altitudinea, energia reliefului, densitatea fragmentării) și factorii de risc (probabilitatea 

de apariție a alunecărilor de teren, inundabilitatea, temperatura și precipitațiile). 

Modelul GIS aplicat s-a concretizat într-o etapă premergătoare etapei de bonitare a 

terenurilor agricole având ca principal scop diminuarea timpului acordat identificării 

favorabilității unor anumite culturi prin impunerea restrictivității asupra teritoriului pe 

care trebuie realizată aceasta. Modelarea pretabilităţii terenurilor la culturi agricole s-a 

realizat pe baza analizei parametrilor detaliați anterior, parametrii înglobați în cadrul 

unui model logic de analiză spaţială integrată. Modelul este definit în așa fel încât să se 

poată surprinde influenţa fiecărui factor analizat (7 factori, în cazul de faţă) ca şi 

componentă integrată în model, rezultatul final surprinzând influenţa integrată a 

factorilor analizați şi scoțând în evidenţă suprafeţele pretabile la culturi agricole. 

Suprafețele pretabile au extensiune teritorială cu preponderenţă în Culoarul Mureşului, 

podişul jos al Lopadei şi lunca Secaşului în apropiere de confluenţa cu Sebeşul. 

 Având în vedere rolul principal de acces la amplasamentul parcelelor agricole, 

drumurile joacă un rol extrem de important în evaluarea terenului pentru diferitele 

utilizări agricole precum şi pentru evaluarea favorabilităţii economice a acestora. 

Punând accentul pe caracterul economic al studiului este semnificativ şi rolul drumurilor 

în facilitarea accesului pentru transport şi distribuţie. 

 Pentru a surprinde influenţa prezenţei/absenţei şi calitatea drumurilor pe 

categorii şi tipuri asupra posibilităţilor de exploatare a terenurilor aferente zonei de 

studiu s-a utilizat analiza SWAT. În cazul de faţă punctele tari au fost analizate ca 

avantaje, punctele slabe ca dezavantaje, pericolele actuale şi potenţiale au fost analizate 

de asemenea pe clase de categorii de drumuri iar oportunităţile sunt utilizate ca 

propuneri specifice. 

 Având în vedere faptul că timpul de transport al produselor agricole este foarte 

important din punct de vedere al perisabilității acestora, identificarea centrului de 

desfacere la care este alocată fiecare parcelă de producție este un obiectiv foarte 

important. 

  

Identificarea timpilor specifici de acces la parcelele agricole s-a realizat pe baza unui 

model GIS dezvoltat pe o bază de date specifică care pune în prim plan infrastructura 

rutieră de transport ca suport principal în ceea ce privește accesul la parcelele de 

producție și centre locale și regionale de desfacere. 

 Analizând rezultatele obținute în această etapă a procesului de modelare 

spațială iese în evidență accesibilitatea foarte bună a terenurilor agricole situate în 
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Culuarul Mureșului și în imediata apropiere a acestuia (timpi de acces maxim 1 oră), fapt 

datorat structurii de căi de comunicații foarte dezvoltate, atât în ceea ce privește rețeaua 

de transport rapid (drumuri europene, naționale și județene), cât și densitatea mare a 

drumurilor de acces efectiv la terenurile agricole (drumuri comunale și a drumurilor de 

exploatare exisente).  

 De remarcat este și faptul că identificăm un acces relativ bun a tuturor 

intravilanelor UAT-urilor (maxim 2 -3 ore) la centrele regionale de desfacere, fapt care 

scoate în evidență rolul de centre de desfacere secundare și de depozitare în scopul 

desfacerii în centrele regionale a produselor agricole pentru toate intravilanele zonei de 

studiu. Pe lângă influența densității diferitelor tipuri de căi de comunicații rutiere, o 

influență importantă asupra accesului la terenuril agricole o reprezintă relieful, care 

joacă rol de restrictivitate atât în ceea ce privește dezvoltarea structurilor de căi de 

comunicații secundare și principale de acces la parcele (drumurile de exploatare), cât și 

în ceea ce privește accesul propriu-zis a utilajelor agricole. 

  

Capitolul 3 cuprinde analiza 

favorabilităţii terenurilor pentru 

principalele folosinţe şi culturi 

agricole (Fig. 3) aplicând tehnica 

bonitării terenurilor agricole prin 

acordarea notelor de bonitare, în 

condiţii naturale conform Normelor 

Metodologice realizate de ICPA şi 

OJSPA, vol I şi II, 1987 şi a 

Metodologiei întocmirii studiilor 

pedologice şi agrochimice, a 

Sistemului naţional şi judeţean de 

monitorizare sol-teren pentru 

agricultură (Ord. nr. 598 din 13 

august, 2002). 

Au fost urmărite o serie de etape 

metodologice  dintre care amintim: 

 realizarea bazelor de date a 

coeficienţilor conform 

metodologiei de bonitare 

dependent de baza de date 

prezentată anterior. 

 
Fig. 3. Favorabilitatea la folosință agricolă 
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 codarea claselor specific fiecărui indicator ce descrie geomorfologia, climatul şi 

trăsăturile de sol pentru regiunea analizată. 

 calcularea notelor de bonitare specifice fiecărei din cele 24 de folosinţe şi 

culturi. 

 identificarea notelor de bonitare specifice pentru folosinţa arabil, livezi, viţă de 

vie, păşuni şi fânaţe. 

 clasificarea, deci practic încadrarea pe clase de favorabilitate, atât pentru fiecare 

cultură din cele 24 cât şi pentru cele 5 folosinţe principale (arabil, vii, livezi, 

păşuni, fâneţe). Această clasificare pe cele 6 clase de favorabiliate aferente 

fiecărei culturi şi folosinţe se realizează pe intervale egale, cu un ecart de 20 de 

unităţi  exprimând astfel pentru valori ridicate condiţiile favorabile creşterii şi 

rodirii plantelor şi pentru valori scăzute gradul limitărilor, respectiv a 

restricţiilor.  

 Identificarea claselor de favorabilitate aferente fiecărei unităţi administrative 

teritoriale pentru folosinţa agricolă a fost precedată de identificarea favorabilităţii 

teritoriului pentru un număr de 14 utilizări precum: grâu, orz, porumb, floarea soarelui, 

  

Fig. 4. Favorabilitatea pentru livezi Fig. 5. Favorabilitatea pentru viță de vie 
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cartoful de toamnă, sfecla de zahăr, soia, mazăre-fasole, in-ulei, in-fuior, cânepă, lucernă, 

trifoi şi legume.  

 Pentru a se realiza încadrarea teritoriului la folosinţa arabil confom Ordinului 

nr. 223 din 28 mai 2002 se va realiza media aritmetică a notelor de bonitare pentru cele 

8 culturi care au cele mai extinse pe teritoriul României şi anume: grâu, orz, porumb, 

floarea soarelui, sfecla de zahăr, cartof, soia şi mazăre/fasole (Ordin nr. 223 din 28 mai 

2002). 

 Ca urmare a limitărilor climatice determinate de temperatura medie anuală mai 

mică de 7 ° Celsius și de cantitatea de precipitații (mai mari de 700 mm/an) precum și a 

unei pante a terenului mai mare de 25%, un grad de gleizare și stagnogleizare puternic 

se remarcă o suprafață extinsă de 564 km2, deci pentru 60% din teritoriu condiții 

limitative folosinței agricole. 

 Cea mai bună clasă de favorabilitate pentru folosinţa livezi (Fig. 4) (obţinută ca 

medie aritmetică a notelor de bonitare pentru măr, păr, prun, cireş-vişin, piersc şi cais) 

este reprezentată de clasa II de favorabilitate ce caracterizează 16,4% din teritoriul 

U.A.T.-ului Cricău care reprezintă 8,6 km2, 5,1% din cadrul U.A.T.-ului Ighiu (6.5 km2) și 

4.5 km2 la nivelul U.A.T.-ului Galda de Jos care reprezintă 4,5% din unitatea amintită.  

 În analiza teritoriului, în vederea identificării claselor de favorabilitate pentru 

folosinţa viţa de vie (Fig. 5) se iau în calcul limitele de supravieţuire şi condiţiile optime 

acestui tip de cultură atât pentru soiurile de viţă de vie pentru vin cât şi pentru soiurile 

de viţă de vie pentru masă. Cea mai pare parte a teritoriului analizat prezintă condiții 

improprii culturii de viță de vie pentru 66,2 % din teritoriu. Cea mai bună clasă de 

favorabilitate este reprezentată de clasa III ( cu valori ale notelor de bonitare aferente  

fierărui TEO în intervalul 40,1-60) specifice mai ales în unităților administrativ 

teritoriale Galda de Jos, Alba Iulia și Ighiu. 

 Pentru a identifica gradul de predictibilitate al modelului aplicat în vederea 

validarii rezultatelor obținute s-a utilizat metoda comparării rezultatelor cu realizatea 

din teren utilizând imagini satelitare recente GOOGLE, 2014. S-au utilizat astfel 

poligoanele ce prezintă clasa de favorabilitate II pentru viță de vie pentru vin care este 

specifică pentru 31.5 km2 salvate în format kmz. După cum se poate observa, în estul 

localității Țelna, recunoscută pentru cultura viței de vie pentru vin și implicit a obținerii 

unor vinuri de calitate, teritoriile încadrate clasei de favorabilitate bună (cu note de 

bonitare în intervalul 60,1-80) se suprapun într-o mare măsură teritoriilor cultivate. 

 La nivelul teritoriului analizat 59,3 % din suprafaţă, este încadrată clasei de 

favorabilitate mare pentru folosinţă păşuni, urmată de clasa de favorabilitate medie 

(22,3%), foarte mare (9,93%). Teritoriile încadrate clasei de favorabilitate mici şi cu 

limitări severe îi revin 5, respectiv 3,38% fiind reprezentate teritorial de spaţiul montan 
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înalt, teritoriile afectate de eroziunea solului pe pante mari ce prezintă şi un potenţial 

ridicat de apariţie a alunecărilor de teren. 

 Favorabilitatea teritoriului pentru folosința fânețe pune în valoare potențialul 

de susținere al regiunii pentru dezvoltarea zootehniei respectiv a creșterii animalelor. 

Cea mai extinsă suprafață ce reprezintă 42.2 % din teritoriu este încadrată clasei de 

favorabilitate medii dar care caracterizează sectorul dealurilor înalte din vestul regiunii 

pun în valoare potențialul de dezvoltare al regiunii dependent de condițiile naturale. 

 Capitolul 4 surprinde aspecte legate de bonitare economică a terenului şi 

caracterizarea tehnologică a acestuia în funcție de caracteristicile intrinseci. S-a realizat 

o estimare a valorii economice pentru culturi care sunt prezentate la nivelul Asociației 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia și anume cultura de grâu, din categoria 

cerealelor și cultura legumelor ţinând cont de faptul că sunt viabile din punct de vedere  

  
Fig. 6. Valoarea estimate a producție la 

grâu / parcelă unitară 

Fig. 7. Valoarea estimate a producție la 

legume / parcelă unitară 

 

economic parcelele care se caracterizează printr-o notă de bonitare mai mare de 50 deci 

în cazul nostru parcelele care se încadrează clasei I de favorabilitate foarte bună (100-80 

puncte de bonitare), clasei II de favorabilitate - bună (60-80 puncte bonitare) și parțial 

clasei de favorabilitate mijlocie (40-60). 
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 Valoarea estimată a fost calculată ca valoare totală a parcelei unitare (Fig. 6, 7) 

identificată ca urmare a rulării modelului de favorabilitate pentru cultura respectivă. S-a 

aplicat astfel valorii estimate a producției de grâu şi legume pentru parcelele 

caracterizate prin favorabilitate bună și medie o amendare, deci o diminuare a acestora 

ca urmare a timpului de acces la parcele de la rețeaua de comunicație actuală, putând 

observa în cazul analizei culturii de grâu cât și pentru analiza culturii legumelor faptul că 

pierderile sunt dependente de suprafata parcelelor si implicit de accesul la acestea.  

 

CONCLUZII GENERALE 

[1]. În urma analizei probabilităţii de apariţie a alunecărilor de teren, prin 

utilizarea claselor de probabilitate de apariţie a alunecărilor s-au identificat în mod 

calitativ clasele de risc corespondente fiecărei parcele în funcţie de utilizarea acesteia în 

funcţie de expunerea la risc.  Rezultatele obţinute, realizate la scară medie (1:25000-

1:50.000) sunt necesare în cadrul documentației de amenajare a teritoriului județean, 

fiind detaliate în cadrul planurile de urbanism generale și în regulamentele locale de 

urbanism ale localităților fiecărui județ (Art. 3, HG 447/2003) permiţând astfel 

identificarea teritoriilor problematice şi alegerea celor mai facile metode de diminuare a 

efectelor negative ale acestora. 

[2]. S-a ales derivarea unui model GIS pentru identificarea pretabilităţii 

terenurilor, datorită faptului că modelarea favorabilităţii este destul de greoaie şi 

necesită baze de date mai mari şi timp îndelungat de procesare. Pentru diminuarea 

timpului de realizare a modelului de favorabiliatate se pot utiliza rezultatele aplicării 

modelului de pretabilitate care elimină suprafeţele teritoriale cu favorabilitate redusă şi 

zonele nefavorabile.  Modelul de pretabilitate este dezvoltat pe baze de date specifice 

fiecărui parametrul, inclus în metodologia de analiză spaţială bazată pe ecuaţii de 

integrare a acestora. Restrângerea suprafeţelor teritoriale, la suprafeţele pretabile 

pentru anumite tipuri generale de utilizare, ar face ca timpul necesar bonitării pentru 

identificarea favorabilităţii sa fie din ce în ce mai mic şi, atunci când se realizează 

bonitarea prin intermediul modelelor GIS de analiză spaţială, volumul de baze de date va 

fi redus şi implicit capacitatea de procesare a acestora va fi mai mare pentru structuri 

hardware de capacitate mică. 

 [3]. Modelul de indentificare a terenurilor pretabile la culturi agricole propus în 

cadrul acestui studiu poate fi aplicat pe aproape toate suprafeţele de culoar, dealuri şi 

zone montane cu altitudini joase datorită faptului că valorile cuantificabile, cantitative, 

extrase pentru fiecare parametru în parte, prezentate în cadrul studiului de faţă şi 

incluse în ecuaţia de analiză spaţială, se înscriu în plaja valorilor utilizate în 

metodologiile actuale de bonitare pentru favorabilitate. 
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 [4]. După realizarea analizei SWOT a căilor de acces la parcelele agricole s-au 

putut identifica principalele oportunităţi de dezvoltare a arealului Asociaţiei de 

Dezvoltare Alba Iulia ca urmare a facilităţilor oferite de reţeaua căilor de comunicaţii 

rutiere ce permit de asemenea conturarea propunerilor în vederea dezvoltării a 

capacităţii de producţie şi de desfacere a produselor agricole pe baza matricelor SWOT.  

 [5]. Analiza efectuată asupra timpilor medii de acces la parcelele pretabile la 

folosințe agricole scoate în evidență accesibilitatea foarte bună (între 60 și 120 de 

minute) la aproximativ 91% dintre parcelele analizate. Un fapt de remarcat este acela că 

parcelele unitare cu suprafață mare se înscriu în această categorie fapt care duce la 

posibilitatea utilizării lor pentru implementarea culturilor perisabile cu desfacere rapidă 

în cadrul centrelor urbane principale. 

 [6]. Analiza rezultatelor aplicării bonitării terenurilor agricole au scos în 

evidenţă potenţialul de susţinere al teritoriului analizat, astfel pentru clasa I de 

favorabilitate cea mai extinsă suprafață este aferentă folosinței pășuni pentru 10% (93,6 

km2) din teritoriu și folosinței fânețe pentru alte 7,8 procente (73,3 km2). Pentru 

suprafețe apreciabile se întrunesc condiții bune, încadrate în clasa de favorabilitate II, 

pentru fânețe (332 km2), pășuni (31,5 km2), livezi (20,3 km2), dar și arabil (18,1 km2). 

Cea mai mare restrictivitate pentru suprafețe extinse este specifică pentru folosința viță 

de vie (619 km2), arabil pe 564 km2, respectiv pășuni (551 km2) și livezi (485 km2). 

 [7]. În cazul unor condiții improprii pentru o anumită cultură existentă la 

momentul actual se impune, pentru o productivitate mai ridicată și o utilizare eficientă a 

teritoriului, schimbarea acestei culturi cu o alta care să ofere atât din punct de vedere 

cantitativ cât mai ales din punct de vedere calitativ recolte superioare.  

 [8]. În studiul de față s-a ținut seama în ceea ce privește diminuarea valorii 

producției estimate de principalul factor care stă la baza distribuției produselor agricole 

și a managementului integrat a terenurilor, factor pus în valoare prin modelarea 

accesibilității timpilor medii de acces la fiecare parcelă considerată favorabilă, în parte. 

 

RECOMANDĂRI 

 [1]. Reambularea materialului cartografic în ceea ce privește solul, utilizarea 

terenurilor, proprietatea și modaliățile de acces la parcele în vederea obținerii de 

rezultate cu o acuratețe mai mare. 

 [2]. Realizarea de modele noi de bonitare pentru specii noi, pionier (arbuști 

fructiferi și silvoamelioratori) având ca principal scop stabilizarea și valorificarea 

economică superioară a terenurilor slab productive.  

 [3]. Cercetări asupra posibilităților de realizare a căilor de acces la parcele 

unitare agricole mari, având ca principal scop distribuirea cât mai rapidă a produselor 

cultivate spre centrele de desfacere. 
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 [4]. Realizarea de centre locale de colectare, moderne de distribuție a 

produselor agricole acolo unde accesul este deficitar sau infrastructura de căi de 

comunicație este precară și îngreunează accesul. 

 [5]. Continuarea cercetărilor și realizarea de studii comparative între rezultatele 

obținute în urma bonitării și a modelării eficienței economice și producțiile obținute pe 

blocurile fizice declarate de proprietari la APIA.  

 

ORIGINALITATEA ȘI CONTRIBUȚIILE INOVATOARE ALE TEZEI 

 [1]. Originalitatea tezei contă în principal în abordarea modernă prin 

intermediul modelelor de analiză spațială GIS a identificării favorabilității și eficienței 

economice a teritoriului AIDA.  

 [2]. Un element de originalitate îl constituie conceperea și realizarea pentru 

prima dată în literatura de specialitate a unui model de identificare a favorabilității plan-

spațiale a terenurilor pentru diferite culturi, model bazat pe metodologia în vigoare.  

 [3]. În cadrul tezei s-a conceput și aplicat pentru prima dată în literatura de 

specialitate un model de identificare a pretabilității la folosința agricolă, model 

considerat ca stadiu premergător identificării favorabilității culturilor agricole.  

 [4]. S-au realizat modele de identificare a accesibilității temporare la parcelele 

pretabile precum și identificarea arealelor alocate unui anumit centru de desfacere a 

produselor.  

 [5]. A fost deasemenea identificată valoarea economică minimă a producției, 

considerată prag, pentru diferite folosințe rezultate în urma bonitării, sub care cultura 

nu mai este rentabilă. 

 [6]. S-a identificat valoarea de piață a producției având ca reper accesibilitatea 

temporară în funcție de distanța față de principalele centre de desfacere. 
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