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INTRODUCERE 
 

Pentru asigurarea bunei funcționalități a terenurilor de golf, trebuie ca acestora 

să li se asigure întreținerea prin metode sau tehnici considerate a fi cele mai eficiente și 

practice, dar care să asigure simultan și atingerea obiectivelor de mediu, cum ar fi 

prevenirea poluării apei sau reducerea utilizării pesticidelor. Aceste tehnici sunt 

menite să reducă volumul apelor pluviale, fluxul de vârf și poluarea din surse difuze, 

evapotranspirația, infiltrarea, retenția, filtrarea, precum și acțiunile biologice și 

chimice (FARRALLY şi COCHRAN, 1998). 

 

1. Stadiul actual al cunoaşterii în golful 
contemporan 

Golful este un joc ce prezintă avantajul că se poate practica de la vârste mici și 

poate fi continuat a fi aplicat chiar și la senectute. De regulă, practicarea jocului, pentru 

o singură rundă, presupune deplasarea jucătorilor de-a lungul unei distanțe de 10–

15 km (CAFARO, 2013; HAYMAN şi colab., 2011). Instituțiile care asigură buna 

funcționare a jocului pe plan internațional sunt The Royal and Ancient  - "The R&A"  și 

USGA  și U.S. Golf Association. Acestea stabilesc reglementări comune, însă cu 

respectarea specificului pentru diversele regiuni geografice în care se practică jocul. 

 

2. Abordǎri legate de mediu în organizarea  

       terenurilor de golf 

Factorii de importanță în asigurarea bunei funcționalități a terenurilor de golf 

sunt constituiți, în principal, din aspecte climatice, aspecte hidrologice, particularități 

ale solului etc. 

 

3. Managementul amenajării terenurilor de golf 

Realizarea/amenajarea unui teren de golf, poate fie ea însăși considerată un 

proiect, fiind un proces complex și dinamic. Pentru a îndeplini toate cerințele, este 

necesar să se adune o echipă adecvată de experți - echipa de proiect. Proiectul 

construcției unui teren de golf reprezintă acțiuni care solicită specificitate și bună 

organizare (HOLMES şi MORAWSKA, 2006; BARR, 1993; HONG şi colab., 2003). 
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4. Obiective urmărite  

Pentru a atinge ţelul propus, am avut în vedere următoarele aspecte, care au 

constituit şi obiectivele acestor cercetări:  

- studiul cadrului natural specific terenurilor de golf din Transilvania; 

- studierea regimului hidrologic şi climatologic al zonei; 

- studierea şi analizarea minuţioasă a documentaţiilor de execuţie; 

- cercetarea modului de execuţie a lucrărilor de drenaj sau irigaţii; 

- modelarea unor soluţii inovative de amenajare a terenurilor de golf. 

 

5. Particularităţile mediului în care a avut loc        

     experimentarea 

Mediul în care are loc experimentarea influenţează atât direct cât și indirect 

procesele complexe hidroameliorative care necesită a fi aplicate în complexul de 

activități ce însoțesc lucrările de amenajare a terenurilor de golf. 

 

6. Metode de cercetare, materiale  

     şi tehnologii folosite 
 

Materialul biologic utilizat constă în specia de gazon raigras englezesc 

(Lolium perenne), în cazul ambelor situri experimentale. 

Ca materiale s-au utilizat documentaţiile tehnice de întocmire a terenurilor de 

golf, pentru interpretarea şi analizarea soluţiilor propuse, o abordare digitală “open 

source = gratuită” utilizând programul Trimble Sketchup® și biblioteca de programe 

Sketchup Extension Warehouse®, precum şi o serie de aparate de măsură şi 

interpretare topografico geodezică (GPS-ul terestru Magellan Explorist 310, 

Telemetrul laser Nikon Laser 550A S). 

Pe baza acestor cercetări, ulterior, au putut fi deduse o serie de concluzii cu 

privire la amenajarea şi gestionarea terenurilor de golf din Transilvania, atât din punct 

de vedere al amenajării sitului, cât şi din punct hidroameliorativ. 

Ținându-se cont de tipurile de sol specifice arealor experimentale, respectiv 

aluvosol și auvosol, pentru stabilirea regimului hidric optim în sol, calculul limitelor 

rezervelor de apă, s-a realizat, conform metodelor matematice specifice (DÎRJA, 2004). 

Programul STATISTICA v.8.0 for Windows a fost utilizat pentru prelucrarea 

statistică a datelor. Pentru calcularea mediilor, parametrilor dispersiei și valorilor de 

minimum şi de maximum ale regimului pluviometric (ARDELEAN ŞI COL., 2002; 
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ARDELEAN, 2005; MERCE ŞI MERCE, 2009), a fost utilizată opţiunea ”Descriptive 

statistics” a programului.  

 

7. Rezultate şi discuţii 
 

7.1. Abordarea digitală a siturilor luate în studiu 
Așa cum s-a subliniat deja, siturile luate în studiu sunt reprezentate de Paul 

Tomiță Golf Club localizat în Pianu de Jos, Județul Alba (Latitudine 45°55'6.15"N, 

Longitudine 23°27'14.09"E) și de Sun Garden Golf & SPA Resort localizat în vecinătatea 

municipiului Cluj-Napoca, Județul Cluj (Latitudine 46°48'39.03"N, Longitudine  

23°29'8.29"E). De asemenea, aducem în atenție faptul că, s-a recurs la utilizarea 

programului Trimble Sketchup® și de biblioteca digitală Sketchup Extension 

Warehouse®. 

 

7.1.1. Caracterizarea in-situ a Golf Club „Paul Tomiţă” – Pianu de Jos  

Coordonatele geografice ale suprafeței vizate sunt: latitudine 45°55'6.15"N, 

longitudine  23°27'14.09"E.Administrativ, terenul luat în studiu se află în perimetrul 

satului Pianu de Jos, județul Alba.Ca și vecinătăți în partea nord estică se află la o 

distanță liniară de 3 km față de satul Pianu de Jos, în partea sud-estică la o distanță de 

3,29 km față de satul Pianu de Sus, în partea sud-vestică la o distanță de 3,04 km față 

de satul Șăliștea-Deal, în partea nord-vestică la o distanță de 3,67 km față de satul 

Tărtăria (Fig. 1.). 

 
Fig. 1. Vecinătăți Paul Tomiță Golf Club - Pianu de Jos, Județul Alba 
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Importarea planului de situație existentă s-a executat prin compatibilizarea 

Google Earth, Trimble Sketchup. Odată importat ortofotoplanul la scara 1:1 s-a început 

conturarea zonelor de joc conform planului de situație existentă (Fig. 2) Ca și etape de 

lucru s-a plecat de la generarea conturului general al terenului de golf din care s-a 

extras fiecare parcelă de joc. 

 

 
 

Fig. 7.5. Structura terenului de golf Paul Tomiță Golf Club - Pianu de Jos, Județul Alba 
(http://golfclubpaultomita.ro/teren/) 

 

La nivelul terenul de golf al complexului sportiv Golf Club Paul Tomiță, Pianu de 

Jos, Alba, drenurile au fost construite din tuburi riflate din PVC, cu diametrul maxim de 

40 cm și cu strat filtrant înalt de 40-60 cm (Fig. 3).  
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Fig. 3. Amplasarea domeniului de golf Paul Tomiță Pianu de Jos  

 (https://www.google.ro/maps/place/Golf+Club+Paul+Tomiță)  

 
7.1.3. Caracterizarea in-situ a Sun Garden Golf & SPA Resort,   

        Cluj-Napoca 

 

Terenul de golf este localizat în Poiana Cerbului, care face parte din Pădurea 

Baciu. Îi sunt proprii trasee diferite, din punct de vedere al stilului și peisajului. Prin 

compatibilizarea programelor Google Earth și Trimble Sketchup s-a realizat 

importarea planului de situație existentă. Conturarea zonelor de joc, în conformitate cu 

planul de situație existentă, a fost inițiată odată ce a fost importat ortofotoplanul la 

scara 1:1. Generarea conturului general al terenului de golf, a fost etapa de lucru 

inițială de la care s-a pornit, iar ulterior s-a extras fiecare parcelă de joc.  
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În vederea exemplificării funcționalității programului Trimble Sketchup este 

simulată implementarea a două piese de apă. Menționăm faptul că amplasarea pieselor 

de apă este propusă a se executa pe zona de pantă a terenului în vederea identificării 

soluției de orizontalizare pusă la dispoziție de program (Fig. 4).  

 
 

Fig. 4. Etapele de lucru pentru studiul topografic Sun Garden Golf & SPA Resort - Cluj-Napoca, Județul 
Cluj 

A) intersectarea curbelor de nivel cu planul topo B) ștergerea planului topo și evidențierea curbelor 
de nivel; C) generarea 3D a terenului pe baza curbelor de nivel, D) studiu cromatic de pantă a 

terenului 
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În ceea ce privește terenul de golf aflat în județul Cluj, în amplasamentul situat în 

Sun Garden Golf Resort (Fig. 5), se evidențiază o serie de particularități legate de procesul 

de execuție a lucrărilor de drenaj.  

 

 

 
 
 

Fig. 7.5. Amplasarea domeniului de golf Sun Garden Golf Resort  

 (https://www.google.ro/maps/place/SunGarden+Golf) 
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7. Concluzii şi recomandări 

Analiza de ansamblu a rezultatelor obţinute, permite formularea următoarelor 

concluzii: Datorită studiilor evidente care s-au făcut, trebuie să se ţină cont de 

aspectele definitorii legate de formațiunile de relief care au condus la construcția 

terenurilor de golf. Parametrii formațiunilor de relief și analiza acestora vor putea fi, 

pe viitor, repere în crearea unor noi terenuri de golf, cel puțin în Transilvania. În 

cazul abordării digitale a interpretării siturilor, pentru o eroare cât mai scăzută, 

anumite elemente, cum ar fi echidistanța dintre curbele de nivel, panta terenului, au 

fost determinate prin două metode, cea digitală oferită de prelevarea 

ortofotoplanurilor cu Trimble Sketchup sau cu ajutorul GPS-ului terestru Magellan 

Explorist 310 și a telemetrului laser Nikon Laser 550A S. Pentru amenajările 

hidroameliorative, în ambele cazuri, s-a recurs la amplasarea de drenuri pentru 

coborârea nivelului freatic şi eliminarea excesului de apă. În situaţia perioadelor cu 

deficit de apă, cu ajutorul unor sisteme de pompare, apa din iazurile colectoare a fost 

filtrată şi administrată prin aspersiune în zonele cu deficit din cuprinsul sitului sau a 

terenului de joc. La nivelul terenurilor de golf studiate, în ambele situri 

experimentale, se evidențiază necesitatea aplicării lucrărilor hidroameliorative, fie 

irigații, fie lucrări de drenaj, atunci cât condițiile de mediu o impun, corelate direct cu 

aportul hidric, specificul gazonului și tipul de sol. 

 

Recomandări în vederea integrării datelor experimentale în practică  

Din analizele de suprafață executate se poate observa că suprafața aferentă 

clubului de golf „Paul Tomiță” este de 140 ha, lăsând loc suficient pentru alte utilizări 

ale terenului. Din acest motiv considerăm oportună recomandarea de extindere a 

clubului cu noi zone de joc sau piese de apă. 

Executarea analizelor de suprafață a condus la observația că terenul aferent 

clubului de golf Sun Garden Golf & SPA Resort - Cluj-Napoca, localizat în Județul Cluj 

este de 19 ha. Piesele de apă și suprafața de joc cumulează 42862,39 m2 generând o 

diferență de 151429,51 m2, rezultând deci un spațiu utilizabil suplimentar. Acestea 

sunt premisele care stau în acest caz, la recomandarea pentru extinderea clubului cu 

noi zone de joc sau piese de apă. 

Toate aceste aspecte, intens urmărite, considerăm că vor putea aduce o 

contribuţie la dezvoltarea unor noi, probabile, concepte şi tehnici de remodelare şi 

amenajare a terenurilor de golf din ţara noastră. 

Se recomandă efectuarea anuală a simulărilor legate de bilanțul hidric, în 

vederea previzionării necesității lucrărilor hidroameliorative, în funcție de scenariile 

adoptate. 
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