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Introducere
Pentru anul 2018 proiectul Conceptualizarea rolului urbanizării în abandonul terenurilor
agricole a avut prevăzută o singură etapă ce acoperă 7 luni în perioada mai-decembrie. Activitățile
pentru această etapă au fost:
1. Cartarea terenurilor abandonate.
2. Identificarea factorilor ce determină procesul de abandon.
3. Evaluarea importanței planificării teritoriale ca factor determinant al procesului de abandon.
Obiectivele proiectului pentru Etapa I – 2018 au fost îndeplinite integral. Raportul prezintă
rezultatele obținute.

Context
Terenurile, în special cele fertile, sunt o resursă aflată sub continuă presiune exercitată de
expansiunea spațiilor construite, impermeabilizare și degradarea cauzată de gestionare nesustenabilă. Prin Noua Agendă Urbană (2016), Națiunile Unite au lansat un apel către utilizarea
rațională a terenurilor, punând accent pe nevoia de adoptare a unor măsuri sustenabile de
planificare a orașelor și zonelor peri-urbane. În mod similar, Uniunea Europeană a subliniat
necesitatea de a reevalua modul în care se dezvoltă zonele urbane europene, abordând pericolele
dispersiei urbane și subliniind necesitatea de a promova dezvoltarea urbană compactă, densificarea
și reutilizarea terenurilor (EEA 2016).
Procesul accelerat de urbanizare și abandonul terenurilor agricole au fost identificate ca
fiind cele mai presante probleme care afectează obiectivele actuale de gestionare durabilă și
rezilientă a terenurilor (Seto and Ramankutty 2016). În regiunile urbane, aceste două procese sunt
interconectate, urbanizarea fiind unul dintre principalii factori ai abandonului terenurilor. În
această direcție, cercetătorii au evidențiat nevoia de dezvoltare a unor metode integrate de analiză
a celor două procese. Aceste metode sunt necesare în modelarea și înțelegerea interdependențelor
în spațiu și timp între modelul de luare a deciziilor și abandonarea terenurilor. Evaluarea acestor
interdependențe trebuie să considere atât granițele orașului propriu zis, cât și zonele peri-urbane.
România a fost identificată ca fiind una dintre țările cu risc ridicat de abandon al
activităților agricole (Figura 1). La această situație au contribuit o serie de factori legați în mod
direct de sectorul agricol (ex. profiturile relativ mici obținute din activitățile agricole), la care se
adaugă, în zonele urbane și peri-urbane, efectul presiunii exercitate de piața imobiliară și funciară
în vederea schimbării tipului de utilizare (Terres, Nisini and Anguiano 2013). Cu toate acestea,
factorii care au cauzat abandonului terenurilor din România nu sunt pe deplin înțeleși. Scopul
proiectului CONURB este de a conceptualiza modul în care urbanizarea acționează ca factor al
abandonului terenurilor agricole. Primul obiectiv al proiectului este de a determina rolul
urbanizării în dinamica și amplitudinea procesului de abandon, prin analiza spațială a potențialilor
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factori socio-economici și politici (Obiectiv 1 – Etapa 2018). Obiectivul al doilea prevede o
evaluare a capacității instrumentelor de planificare actuale de a promova utilizarea eficientă a
terenurilor urbane (Obiectiv 2 – Etapa 2019). Obiectivul al treilea are în vedere anticiparea
impactului planificării la modelele viitoare de abandon (Obiectiv 3 – Etapa 2020).

Figura 1. Riscul de abandon al terenurilor agricole la nivel european (sursa: Terres et al. (2013))

În prezent, orașele din România se confruntă cu provocări uriașe legate de gestionarea
problemelor derivate din dezvoltarea necontrolată a spațiilor construite (Iojă et al. 2014).
Dezvoltarea rezilientă și sustenabilă a orașelor necesită abordări integrate care să coreleze
dinamica spațiilor construite cu promovarea agriculturii urbane și peri-urbane. Astfel de abordări
sunt esențiale în vederea adaptării la presiunile exercitate de problemele de mediu (ex. schimbările
climatice), sociale (ex. coeziunea teritorială) și economice (ex. economia circulară). În acest
context, introducerea agriculturii urbane și peri-urbane în agendele de planificare a regiunilor
urbane devine esențială.
Agricultura urbană și peri-urbană este promovată ca fiind una dintre metodele de reducere
a presiunii cauzate de epuizarea la nivel global a terenurilor utilizate în producerea de alimente
(Seto and Ramankutty 2016). Totodată, este un mijloc de dezvoltare a lanțurilor scurte de
aprovizionare cu alimente pentru a garanta produse proaspete și de înaltă calitate. Practicarea
agriculturii urbane și peri-urbane este și un mijloc de a asigura rezidenților un contact direct cu
natura. Totodată, un număr din ce în ce mai mare de studii evidențiază necesitatea dezvoltării unor
spații multifuncționale, la care agricultura urbană și peri-urbană poate contribui.
Înțelegerea procesului de abandon al terenurilor și interdependențele acestuia cu procesul
de urbanizare, precum și evaluarea eficienței instrumentelor de planificare în gestionarea celor
două procese, sunt etape necesare în asigurarea viabilității agriculturii urbane și peri-urbane.
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Definiții și concepte în analiza procesului de abandon al terenurilor agricole
Deși procesul de abandon al terenurilor agricole a fost intens studiat, la nivel european nu
există o definiție unanim acceptată a acestuia. În cadrul acestui proiect am definit ca fiind teren
agricol abandonat orice teren care anterior a avut utilizare agricolă (fie arabil, pășune, livadă,
etc.) şi ulterior a fost sub-utilizat sau ne-utilizat pentru cel puțin trei ani consecutivi. Această
definiție ia în considerare literatura de specialitate și cadrul legislativ privind activitățile agricole
existent la nivel național (OUG 4/2018 pentru definirea termenului de pârloagă și teren în pregătire
pentru culturi permanente).
În raportările oficiale, de-a lungul timpului au fost folosiți o serie de termeni pentru a face
diferența între terenurile abandonate, cele în repaus și alte tipuri de terenuri, după cum este
prezentat în tabelul de mai jos:
Tabel 1. Termeni utilizați în statisticile oficiale, cu referire la procesul de abandon
Termen utilizat

Sens și utilizare

Rămas neînsămânțat

Înlocuit cu termenul Teren arabil in repaus după anul 2006

Teren arabil în repaus

Caracteristicile esențiale ale acestui teren sunt că acesta nu a mai fost utilizat,
în mod normal pe întreaga perioadă a anului agricol, fiind lăsat să se refacă. Nu
trebuie confundat cu suprafața destinată culturilor succesive şi/sau cu suprafața
agricolă neutilizată. Termen utilizat începând cu anul 2006.

Teren degradat și
neproductiv

Terenuri degradate, erodate, lipsite de vegetație: stâncării, grohotişuri, sărături,
nisipuri zburătoare, râpe, ravene, torenţi, mocirle, smârcuri, cariere, halde şi
alte terenuri degradate.

Suprafață agricolă
neutilizată

Include suprafața agricolă folosită pentru activități recreaționale.

Teren abandonat

Suprafețe fără acoperire vegetală dominantă, unde 50% din teren, sau mai
mult, este pustiu.

Sursa: http://colectaredate.insse.ro

Termenul de teren agricol abandonat nu trebuie confundat cu cel de paragină așa cum este
definit în legislația din România, acesta din urmă făcând referire la terenul în repaus. În legislație
termenul de paragină este folosit pentru a defini un ”teren arabil necultivat pe durata unui an,
întreținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă (i.e. cel
puțin o tăiere anuală de întreținere și, respectiv, cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre
rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului, în cazul viilor și livezilor.). Perioada în care
terenul este lăsat în pârloagă este de minimum 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile
aprilie- septembrie" (OUG 4/2018). În cadrul APIA, aceste terenuri intră în categoria 970 – Teren
necultivat. Aceste terenuri se încadrează în categoria celor pentru care există scheme de plată şi se
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acordă sprijin pentru activități agricole, dacă sunt îndeplinite condițiile minime de eligibilitate pe
suprafață.
În funcție de tipul de management, în raportul Land abandonment, biodiversity and the
CAP, IEEP (2005) identifică două tipuri de abandon:
a)
abandonul efectiv – caracterizează situațiile în care terenul agricol nu este deloc
utilizat de către proprietar. Acest abandon se menține pe termen lung, pe perioade ce pot depăși
zeci de ani. În aceste cazuri vegetația se poate dezvolta spontan, evoluând treptat în vegetație
ierboasă, arbustivă, și chiar forestieră Dezvoltarea vegetației este dependentă de condiții abiotice
,precum fertilitatea și nivelul de umiditate al solului, și prezența anumitor ecosisteme vegetative
în proximitatea parcelelor abandonate.
b)
abandonul ascuns – numit și semi-abandon, caracterizează situațiile în care terenul
este utilizat de către proprietar sau ocupant, dar cu un nivel scăzut de management. Terenul nu este
formal abandonat și este supus unei anumite forme de gestionare, pentru a-l menține disponibil
pentru utilizări viitoare, de exemplu în conversie către spații construite sau pentru a obține
subvenții.
În cadrul proiectului am clasificat terenurile abandonate în funcție de dinamica acoperirii
terenurilor abandonate, după cum urmează:
a)
abandon permanent – acest tip de abandon apare în special în zonele montane cu
accesibilitate scăzută. În acest caz, terenurile sunt abandonate pe termen lung, permițând
dezvoltarea vegetației forestiere. Terenul poate fi abandonat din cauza accesibilității reduse sau a
intensificării agriculturii în zone mai accesibile și cu terenuri mai fertile.
b)
abandon temporar – presupune abandonul pentru o perioadă de timp de câțiva ani
(3-5 ani), după care are loc reîntoarcerea în circuitul agricol. Cauzele acestui tip de abandon sunt
adesea legate de tranziția către alt proprietar, decesul proprietarului, litigii, lipsa temporară a
resurselor financiare pentru a efectua investiții în activități agricole.
c)
abandon de tranziție – presupune abandonul pentru o perioadă de timp mai mare
de 3 ani, după care are loc conversia către alte funcții, cel mai adesea către spații rezidențiale
(Figura 2), industriale și de servicii. În zonele peri-urbane, în special în țările din vestul Europei,
conversia poate fi către zone de recreere formate din spații de creștere a cabalinelor, proces
cunoscut sub numele de horsification (Figura 3).

Figura 2. Teren abandonat în proces de conversie
către spațiu construit (Deva, 2018)

Figura 3. Periferia orașului Bruxelles afectată de
procesul de horsification (Sept 2017)
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Activitate 1: Selecția studiilor de caz
Prima etapă a cercetării este cea de selectare a studiilor de caz. Selecția a fost realizată prin
aplicarea eșantionării teoretice - una dintre principalele metode în teoria fundamentată (eng.
grounded theory) (Corbin and Strauss 2014). Este o metodă asemănătoare unei bucle, care începe
cu identificarea unor criterii-cheie care trebuie îndeplinite de către studiile de caz. Odată stabilite
criteriile, potențialele studii de caz sunt evaluate treptat, în același timp cu activitatea de colectare
a datelor. Analiză studiilor de caz continuă până când se colectează suficiente date și informații și
se decide lista finală a studiilor de caz.
În cadrul proiectului au fost stabilite patru tipuri de criterii de selecție ce vizează acoperirea
diversității zonelor urbane din România, caracteristicile și dinamica proceselor de urbanizare și
abandon, abordările regionale și locale în amenajarea teritoriului (Grădinaru et al. 2017), iar în
final disponibilitatea datelor pentru a permite cartarea procesului de abandon (Prishchepov et al.
2012).
a) criterii structurale privind zonele urbane:
• importanța zonei urbane la nivel național (i.e. rang),
• varietatea condițiilor geografice,
• localizarea zonelor urbane în diverse regiuni de dezvoltare ale țării,
• evoluția istorică a regiunii urbane.
b) criterii privind caracteristicile proceselor de urbanizare și abandon:
• zonele urbane dinamice din punct de vedere al dezvoltării spațiilor construite
• riscul de abandon al terenurilor agricole (Terres et al. 2013)
c) criterii privind abordările în planificarea zonelor urbane,
• existența unor strategii și planuri de amenajarea teritoriului la nivel regional,
• existența unor planuri de amenajare a teritoriului local.
În proiect s-a realizat în prealabil o inventariere a strategiilor și planurilor de amenajarea
teritoriului și urbanism pentru a permite o identificare corectă a abordărilor în planificarea zonelor
urbane (Figura 4). Datele colectate se referă la regiunea sau localitate pentru care documentul a
fost elaborat, existența informațiilor spațiale (hartă, plană) și textuale, data aprobării și sursa
informațiilor.

Figura 4. Extras din baza de date privind strategiile și planurile de amenajarea teritoriului și urbanism
7
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d) criterii privind disponibilitatea datelor de monitorizare a procesului de abandon:
• disponibilitatea scenelor Landsat pentru acoperirea unui sezon de vegetație,
• gradul de acoperire cu nori.
Verificarea disponibilității datelor Landsat de monitorizare a procesului de abandon s-a
realizat prin inventarierea scenelor care acoperă România și care au un grad de acoperire cu nori
mai mic de 10%. A fost luată în considerarea disponibilitatea pentru perioada 1994-2014, datele
din această perioadă putând fi cu ușurință corelate cu datele socio-economice și cele privind
sectorul agricol. Astfel, a fost construită o baza de date privind disponibilitatea scenelor, utilizând
informații puse la dispoziție de USGS și platforma https://earthexplorer.usgs.gov/. Figura de mai
jos, detaliază datele disponibile și perioada selectată pentru analiză, respectiv anul 2013, zona ce
acoperă Regiunea de Dezvoltare București Ilfov (Tile 183/29 evidențiată cu chenar roșu).

Figura 5. Disponibilitatea scenelor Landsat pretabile pentru cartarea terenurilor abandonate, la nivelul
României, pentru perioada 1984-2014

Selecția studiilor de caz s-a realizat în funcție de nivelul de analiză (i.e., național, regional,
local) și metoda de colectare și analiză pretabilă pentru fiecare nivel (Figura 6). Astfel, datele
colectate la un nivel a servit ca bază unei analize mai detaliate realizate la nivelul inferior.
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Figura 6. Structura activităților și metodele de colectare și analiză a datelor specifice fiecărei activități

Studii de caz la nivel național
Pentru analiza la nivel național au fost selectate 19 orașe care îndeplinesc criteriile a), b și
c) descrise mai sus. Studiile de caz selectate pentru analiza sunt prezentate în Tabel 2.
Tabel 2. Zonele urbane selectate pentru analiza la nivel național
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zone urbane
Bacău
Piatra Neamț
Craiova
Ploiești
Târgoviște
Craiova
Drobeta Turnu Severin
Orșova
Oravița

Rang
1
2
1
1
2
1
2
2
3

Nr
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zone urbane
Caransebeș
Hațeg
Hunedoara
Deva
Alba Iulia
Sebeș
Râmnicu Vâlcea
Câmpulung
București

Rang
2
3
2
2
2
2
2
2
0

Studiu de caz la nivel regional și local: Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov
La nivel regional, regiunea selectată pentru a fi investigată este Regiunea de Dezvoltare
București-Ilfov. În perioada comunistă, activitățile agricole s-au concentrat asupra fermelor mari și
intensive care înconjurau orașul ca parte a Sectorului Agricol Ilfov. După căderea regimului comunist
majoritatea fermelor au fost desființate în timpul proceselor de privatizare și restituire a terenurilor. În
prezent, zona de studiu se caracterizează printr-o expansiune rapidă a zonelor rezidențiale și de servicii
și un interes scăzut în agricultură manifestat prin abandonarea terenurilor agricole. Populația ocupată
în activități agricole este de aproximativ 1%. Pentru a satisface cererea pentru noi spații rezidențiale și
de servicii, municipalitățile au extins limitele intravilanului cu peste 60% între anii 2005 și 2014.
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Activitate 2: Cartarea terenurilor agricole abandonate în zonele urbane
Informațiile spațiale privind terenurile abandonate joacă un rol important în gestionarea
zonelor urbane, în special deoarece procesul de abandon are legături puternice cu extinderea
spațiilor construite. Studiile precedente realizate de către Grădinaru et al. (2015) au dovedit că în
zonele urbane și peri-urbane, abandonul terenurilor agricole este un precursor al extinderii spațiilor
construite. În această situație, informațiile privind terenurile abandonate pot juca un rol important
în dezvoltarea scenariilor privind schimbările în utilizarea terenurilor.
În cadrul proiectului au fost utilizate trei metode de investigare și colectare a datelor privind
terenurilor agricole abandonate, mai precis:
➢ observații în teren,
➢ utilizarea imaginilor aeriene,
➢ utilizarea imaginilor satelitare.
Cele trei metode sunt complementare în sensul în care se datele obținute sunt utilizate în
mod complementar în cartarea terenurilor abandonate. Datele obținute formează o imagine de
ansamblu a acestor terenuri, de la detalii obținute prin observație directă (ex. tipul de vegetație,
teren parte a unei parcelări în vederea dezvoltării spațiilor construite), până la imaginea de
ansamblu a amplitudinii abandonului obținută pe baza imaginilor satelitare.

Observații în teren
Scopul observațiilor în teren este acela de a colecta informații privind caracteristicile
terenurilor abandonate ce pot fi obținute doar prin observații din situ. Avantajul acestei metode
este acela că prezintă situația la zi a terenurilor abandonate, nedepinzând de existența unor alte
surse de date, așa cum este cazul imaginilor aeriene sau satelitare.
În cadrul proiectului au fost întreprinse măsurători în perioada August – Octombrie 2018
în vederea analizei terenurilor agricole abandonate din zonele urbane selectate. În total au fost
întreprinse observații în 19 zone urbane, punându-se accent atât pe zona administrativă a orașului
cât și pe zonele peri-urbane. O atenție specială a fost acordată orașelor cu dinamică a spațiilor
construite accentuată, cum ar fi București și Deva. În Figura 11 sunt spațializate zonele în care au
fost realizate măsurătorile.
Datele colectate includ informații privind:
- caracteristicile vegetației, în special în vederea obținerii informațiilor care ajută la
diferențierea de terenurile agricole active (ex. interpretarea răspunsului spectral) (Figura
7)
- statut (ex. în curs de dezvoltare, de vânzare) (Figura 8)
- tip de delimitare și împrejmuire a parcelelor (Figura 9)
- dimensiunea și forma parcelelor abandonate
- tipul de acoperire al terenului în parcelele învecinate (Figura 10)
- încadrarea în parcelări prevăzute în vederea extinderii spațiilor construite
10
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-

prezența deșeurilor menajere sau din construcții.

Figura 7. Prezența vegetației arbustive din
specia Rosa canina (Alba Iulia, Str. Albac)

Figura 9. Teren abandonat îngrădit (Hunedoara,
DC114)

Figura 8. Teren abandonat de vânzare în
localitatea Stoenești, zona de influență a
municipiului Ploiești (Stoenești, DN 72)

Figura 10. Teren abandonat în proximitatea unor
spații construite noi (Hunedoara)

-

Figura 11. Distribuția spațială a măsurătorilor în teren pentru monitorizarea terenurilor agricole
abandonate
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Utilizarea imaginilor aeriene
Datele de utilizarea terenului pot fi obținute prin digitizare la nivel de patch sau parcelă,
utilizând imaginile din Google Earth și imaginile aeriene orto-rectificate furnizate de Agenția
Națională de Cadastru și Înregistrare Imobiliară. Avantajul utilizării imaginilor aeriene îl
reprezintă disponibilitatea acestora în diferite momente de timp ce permite analiza dinamicii
anuale. Un alt avantaj îl reprezintă rezoluția spațială relativ mare ce permite identificarea parcelelor
și clădirilor. Dezavantajul este faptul că aceste imagini sunt pretabile pentru areale relativ restrânse
,ce acoperă 1-5 orașe, pentru că identificarea și cartarea terenurilor abandonate este un proces
consumator de timp.

Figura 12. Identificarea succesiunii abandonului pe o parcelă din Săftica, Ilfov (Sursa: Google Earth)

-

Datele colectate includ informații privind:
identificarea perioadei apariției abandonului pe baza interpretării unei succesiuni de
imagini (Figura 12),
dimensiunea și forma parcelelor abandonate,
prezenta vegetației arbustive sau a arborilor,
prezența unei cantități mari a deșeurilor din construcții,
prezența și stadiul de dezvoltare al construcțiilor,
dimensiunea și tipul construcțiilor dezvoltate pe terenuri abandonate,
cuantificarea amplitudinii procesului de abandon într-un anumit areal.

În cadrul proiectului cartarea terenurilor cu ajutorul imaginilor aeriene s-a realizat în cadrul
articolului publicat ca parte a acestei etape, respectiv Grădinaru et al. (2018). Articolul a vizat
investigarea relației abandon terenuri agricole – extinderea spațiilor construite – amplificarea
pastoralismului urban. Analiza a implicat cartarea terenurilor din jurul stânelor din municipiul
București și zona sa peri-urbană și cuantificarea procesului pentru trei intervale de timp (Figura
13). Pe baza datelor obținute au fost generate tabele ce conțin informații privind dinamica
terenurilor abandonate și a noilor spații construite, precum şi o hartă cu localizarea acestora.
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Figura 13. Cuantificarea suprafeței ocupate de terenuri abandonate, ca parte a articolului Grădinaru et al.
(2018) rezultat în cadrul acestei etape

Utilizarea imaginilor satelitare
Teledetecția și imaginile satelitare disponibile la momentul actual au capacitatea de a
gestiona scări foarte variabile. Imaginile Landsat (30 m) s-au dovedit a fi o sursă de date utilă
pentru aceasta permite cartarea terenurilor abandonate la nivel local și regional. Datele din Landsat
TM / ETM și algoritmi de tip Support Vector Machine au fost utilizate de Baumann et al. (2011)
în determinarea factorilor abandonului și a ratelor de abandonare în zonele agricole din estul
Europei. Prishchepov et al. (2012) au analizat efectul disponibilității imaginilor Landsat ETM /
ETM + și în detectarea terenurilor abandonate și au demonstrat importanța seturilor de date multisezoniere pentru a obține o precizie ridicată a clasificării.
În proiect s-a realizat cartarea terenurilor abandonate din Regiunea de Dezvoltare București
– Ilfov, utilizând șase imagini satelitare Landsat 8 corespunzătoare anului 2013. Scenele au fost
selectate astfel încât sa asigure acoperirea sezonului de vegetație (30 Aprilie- 5 Septembrie) și sa
aibă un grad de acoperire cu nori mai mic de 10% (Tabel 3).
Cartarea s-a realizat utilizând algoritmul Classification and Regression Trees (CRT), ce a
avut la bază identificarea intervalului NDVI ce corespunde terenurilor abandonate. NDVI este un
indicator al cantității de biomasă deasupra solului, valorile sale variind între -1 și +1, cu cele mai
mari valori fiind corespunzătoare vegetației dense verzi. Indicele este ușor de calculat și a fost
folosit cu succes în clasificarea acoperirii terenului, inclusiv în zonele urbane.
Tabel 3. Scene Landsat 8 utilizate în cartarea terenurilor agricole abandonate
Scenă
1
2
3
4
5
6

ID
LC81830292013120LGN01
LC81830292013136LGN01
LC81830292013152LGN00
LC81830292013184LGN00
LC81830292013232LGN00
LC81830292013248LGN00

Luna
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie

Zi

Acoperirea cu nori (%)
30
16
1
3
20
5

0.69
7.68
9.78
7.45
3.23
10.05

Antrenarea algoritmului de clasificare a presupus includerea de informații pentru a
diferenția terenurile agricole active de cele abandonate. În acest sens, am folosit o versiune nonrandomizată de eșantionare echilibrată pentru a localiza 113 puncte (ground truth) în zona de
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studiu, folosind observațiile de teren și imaginile aeriene cu rezoluție de 5 m Google Earth. Cele
două clase utilizate pentru împărțirea valorilor în CRT au fost: a) teren abandonat și b) altă
acoperire a terenului. Odată extras intervalul NDVI corespunzător terenurilor abandonate, acesta
a fost utilizat pentru a reprezenta spațial terenurile (Figura 14). Procesarea post-clasificare s-a
realizat utilizând o abordare bazată pe reguli (rule based). Această etapă este necesară pentru a
evita supra-estimarea abandonului și a elimina pixelii clasificați incorect. Datele de au fost obținute
independent, din imaginile QuickBird de înaltă rezoluție disponibile în Google Earth și din
observațiile în teren. Rezultatele validării au arătat că precizia totală a cartării a fost de 72,2%
(overall accuracy), iar pentru terenul abandonat am obținut o precizie a producătorului de 70,7%
(producer’s accuracy) și o precizie a utilizatorului de 59,0% (user’s accuracy).
Rezultatele arată că procesul de abandon al terenurilor agricole domină în zona de sud și
vest a Regiunii de Dezvoltare București-Ilfov, fiind concentrate în imediata vecinătate a capitalei
(Figura 14). Suprafața afectată de abandon este de 40.085 ha, valoare ce reprezintă 16% din arealul
de studiu. Conform datelor furnizate de INS la nivelul anului 2013, doar 6.627 ha au fost declarate
oficial ca teren în repaus.

Figura 14. Distribuția terenurilor abandonate în Regiunea de Dezvoltare București Ilfov

Parcelele abandonate au dimensiuni variabile însă predomină cele între 1 și 7 ha. Utilizarea
anterioară este predominat teren arabil, zonele acoperite de culturi permanente (vii, livezi) ocupând
suprafețe mici. Abandonul activităților agricole afectează între 10% (Buftea) și 85 % (Voluntari)
din suprafața agricolă disponibilă la nivel de localitate
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Activitate 3: Factori determinanți în abandonul terenurilor agricole din
zonele urbane
Abandonul este rezultatul proceselor de marginalizare prin care terenul încetează să mai
fie viabil pentru activități agricole intensive sau extensive (Keenleyside et al., 2010). Aceste
procese de marginalizare sunt efectul cumulat al unor factori multi-dimensionali, dintre care unii
se manifestă la scară regională sau națională (Terres et al. 2013), în timp ce alții au impact crescut
la scară locală.
În zonele urbane, noile oportunități economice, urbanizarea, preferințele imobiliare și
schimbările în structura demografică sunt considerați a fi cei mai importanți factori ai pierderii de
interes agricultură (Benayaset al., 2007). În cadrul Uniunii Europene, pentru anumite țări, regiuni
sau tipuri de ferme, politica agricolă comună joacă un rol esențial în procesul de abandon, fie că
este vorba de amplificare, fie de diminuare (Renwick et al., 2013).

Categorii de factori determinanți ai abandonului
Literatura de specialitate clasifică factorii procesului de abandon în funcție de dimensiunea
socială, economică, de mediu sau politică din perspectiva cărora acționează. Relevanți pentru
mediul urban și peri-urban din România sunt:
a) factorii de mediu: calitatea și fertilitatea scăzută a solului.
b) factorii sociali: vârsta înaintată a fermierilor ce nu mai permite implicarea activă în
activitățile agricole, schimbările demografice în orașele în declin (shrinking cities) (Haase, Seppelt
and Haase 2007), dorința fermierilor de a se orienta către activități mai profitabile financiar,
migrația rural – urban.
c) factorii economici: funcționarea deficitară a pieței imobiliare, specula imobiliară, tranziția
către o economie bazată pe industrie și servicii în detrimentul sectorului agricol, competiția între
micii fermieri și asociațiile sau companiile agricole de dimensiuni mari, precum și profitul scăzut
rezultat din activități agricole (Baumann et al. 2011).
d) factorii politici: schimbarea regimurilor politice și planificarea spațială sunt cei mai
documentați factori politici (Grădinaru et al. 2015).
Din punct de vedere al scării la care se manifestă, factorii pot fi clasificați în:
a) factori relevanți la scară națională și/sau continentală: incluzând aici reforme ineficiente
în domeniul agriculturii și al politicilor comerciale (Renwick et al. 2013), șocul instituțional și
economic ca rezultat al schimburilor politice în fostele țări comuniste (Müller et al. 2009), tranziția
locurilor de muncă dinspre preponderent sectorul agricol către sectoarele primar și terțiar.
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b) factori relevanți la nivel local: funcționarea necorespunzătoare a pieței imobiliare locale și
a sistemului de administrare a terenurilor (Lopez-Iglesias, Sineiro-Garcia and LorenzanaFernandez 2013), lipsa adaptării planificării urbane la schimbările socio-economice, schimbări în
limitele zonelor construibile sau ale intravilanului (Grădinaru et al. 2015).

Analiza factorilor determinanți ai abandonului în regiunea de studiu
București-Ilfov
Pentru regiunea de studiu București Ilfov au fost testați nouă potențiali factori determinanți,
grupați în funcție de aspectele sociale, economice, de planificare și agricole. Selecția factorilor a
fost realizată luând în considerare importanța acestora în cadrul studiilor precedente, detaliate în
subcapitolul de mai sus. Prin intermediul corelației de tip Spearman, am testat importanța acestor
factori asupra a trei aspecte ce caracterizează amplitudinea terenurilor abandonate la nivelul
fiecărei municipalități, respectiv suprafață ocupata de abandon în cadrul intravilanului, ca procent
din total intravilan, și ca procent din suprafața agricolă.
Analiza a evidențiat faptul că există o corelație semnificativă statistic între procentul de
teren abandonat din totalul de teren agricol la nivel de municipalitate și schimbările sociale,
dinamica pe termen mediu a terenurilor agricole, factorii economici și deciziile de planificare luate
la nivel regional și local. Vârsta înaintată a fermierilor este strâns corelată cu amplificarea
abandonului, fapt ce confirmă înscrierea abandonului din România trendul observat de Terres et
al. (2013) la nivel European. Abandonul este semnificativ mai accentuat în municipalitățile în care
tendința în ultima decadă a fost cea de scădere a suprafeței agricole, fapt ce poate indica efectul
unor reforme ineficiente în domeniul agriculturii.
Contrar așteptărilor, nu există o corelație semnificativă între fragmentarea exploatațiilor
agricole și amplitudinea abandonului. Este posibil ca indicatorul selectat sa nu reflecte în totalitate
fragmentarea spațială a exploatațiilor și corelarea acestora cu ceilalți factori sociali și economici.
Contrar cu observațiile realizate de către Haase et al. (2007), abandonul observat în regiunea
București Ilfov nu este similar procesului de abandon din orașele aflate în declin, ci dimpotrivă,
apare în zonele cu creștere a numărului locuitori. O explicație pentru această situație poate fi faptul
că aceste zone sunt caracterizate și de o dinamică accentuată a spațiilor construite, proces ce duce
la abandonul terenurilor agricole cu scopul conversiei către zone rezidențiale.
În ceea ce privește strategiile de planificare spațială, se observă o corelațiile puternică între
amplitudinea abandonului și deciziile de planificare la nivel local, reflectare în suprafața ocupată
de autorizațiile de construire. Acest fapt poate indica un eșec al planificării locale în îndeplinirea
obiectivelor stabilite la nivel național, care încurajează utilizarea rațională și eficientă a terenurilor
(Grădinaru et al. 2017). Totodată, există o corelație medie între tipurile de investiții promovate la
nivel regional pe termen mediu și lung și suprafața de teren agricol abandonat. Aceste observații
sunt în concordanță cu situațiile observate în alte orașe din Europa.
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Tabel 4. Corelații între factorii determinanți testați pentru regiunea de studiu București-Ilfov și abandonul terenurilor agricole
Factor

Factori sociali
Schimbările demografice
Vârsta înaintată a fermierilor
Caracteristicile sectorului agricol
Dinamica pe termen mediu a
terenurilor agricole
Fragmentarea exploatațiilor agricole

Detalii

Procent crestere numar populatie in perioada 2000 2013
Procentul persoanelor peste 65 de ani care lucreaza in
agricultura din total
Rata scaderii suprafetei agricole in perioada 20002013 raportat ca numar
Procentul exploatatiilor agricole cu suprafata mai
mica de 1 ha, inclusiv

Factori economici
Persoane ocupate în agricultură
Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură
Procent persoane ocupate în
Procent persoane care au lucrat în agricultură in
exploatații de tip gospodărie
exploataţii fară personalitate juridica
Planificare regionala
Tip de investiții promovat la nivel de Tip de investitii promovat prin PATJ 2004
localitate
Tip de investiții promovat la nivel de Tip de investitii promovat prin Strategia 2020
localitate
Planificare locala
Autorizații construire eliberate la
Suprafata autorizatii de construire eliberate in
nivel local
perioada 2000-2013, total pe tipuri de constructii [m2]
Sursa: *INS, ** Recensământul agricol 2010, *** Document de planificare
Semnificaiție culoare: p < 0.05 level (2-tailed).

Sursa

Caracteristicile terenurilor abandonate
Suprafață
totală

Suprafață în
cadrul
intravilanului

Procent
din total
intravilan

Procent
din total
agricol

.245

.087

-.030

.584

*
**

-.073

-.051

-.012

.148

*

-.047

.089

.164

-.674

**

-.259

.164

.229

-.044

**

.021
-.309

-.048
-.153

-.024
-.114

-.604
.004

***

-.220

-.132

-.104

-.442

***

.089

-.026

-.019

-.325

*

.350

.249

.100

.656
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Activitate 4: Evaluarea importantei planificării teritoriale ca factor
determinant in abandonul terenurilor agricole din zonele urbane
O înțelegere clară a urbanizării ca factor al abandonului terenurilor agricole în regiunile
urbane încă lipsește (Lasanta et al. 2016). Unul dintre motive este acela că majoritatea studiilor sau concentrat asupra factorilor care afectează indirect abandonarea terenurilor și care se axează pe
aspectele macroeconomice și instituționale. Astfel de studii s-au desfășurat predominant la scară
națională, continentală sau globală. În timp ce cauzele la aceste scări pot fi decisive în schimbările
de utilizare a terenului, factorii locali ar putea fie atenua, fie amplifica abandonul.
Studii care analizează factorii ce influențează pattern-ul terenurilor abandonate în regiunile
urbane au fost realizate în Europa, China și SUA, cel mai adesea evidențiind abandonul în zonele
urbane ca fiind interconectat cu: (i) dinamica spațiilor construite, (ii) factorii economici și (iii)
planificarea spațială. Cu toate acestea, în prezent nu putem spune ca este pe deplin înțeles modul
în care planificarea acționează spațial, influențând amploarea și pattern-ul procesului de abandon.

•Planul de Amenajare a
Teritoriului Județean Ilfov 2004
(PATJ 2004)

•Planul de Dezvoltare Regională
Bucureşti-Ilfov 2007-2013 (PDR
2007-2013)
•Planul de Dezvoltare Regională
Bucureşti-Ilfov 2014-2020 (PDR
2014-2020)
•Strategia de dezvoltare a
județului Ilfov - Orizon 2020,
2014 (SD 2020)

NIVEL LOCAL

NIVEL REGIONAL

În cadrul proiectului CONURB, evaluarea importanței planificării teritoriale ca factor
determinant în abandonul terenurilor s-a realizat luând în considerare caracteristicile sistemului de
planificare din România. În acest sens, analiza s-a axat pe investigarea pe două nivele de
planificare: cel regional și cel local (Figura 15). În cadrul fiecărui nivel s-a investigat efectul
instrumentelor și practicilor de planificare spațială asupra distribuției și a caracteristicilor
procesului de abandon.

•Planurile Urbanistice Generale
(PUG) și dinamica limitelor
intravilanului localiăților

•Urbanismul derogatoriu
implementat prin planuri
zonale (PUZ)
•Parcelarea terenurilor
(cadastru)

Figura 15. Documente și practici de planificare analizate la nivel regional și local
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Evaluarea planificării la nivelul regional
Analiza instrumentelor de planificare relevante la nivel regional (Figura 15) arată o
diminuare a importanței sectorului agricol la nivelul arealului de studiu București-Ilfov și o axare
către dezvoltarea economică. Se observă o trecere de la identificarea proceselor de fragmentare a
terenurilor, dezvoltarea necontrolată a spațiilor construite și a abandonului terenurilor agricole ca
fiind o problemă (perioada pre-2014), la ignorarea procesului de abandon și considerarea
suburbanizării ca fiind unul din punctele tari. Totodată are loc diminuare a importanței aspectelor
spațiale și a proceselor ce țin de dinamica utilizării terenurilor (fragmentare, conversie).
De-a lungul timpului, am observat o scădere a calității informațiilor privind starea
terenurilor, activitățile agricole și tendințele de dezvoltare a spațiilor construite în cadrul
documentelor analizate. Deși motivele din spatele acestei scăderi necesită analize mai amănunțite,
putem afirma însă că literatura de specialitate pune la dispoziție o serie de indicii ce pot fi testați
în zona noastră de studiu. Spre exemplu, Rudolf, Grădinaru and Hersperger (2017) evidențiază
faptul că diminuarea abordării problemele reale ale comunităților în planurile locale poate fi
cauzată de lipsa de interes a autorităților în problemele de amenajarea teritoriului și de lipsa
resurselor financiare pentru dezvoltarea unor studii amănunțite.
Tipurile de investiții promovate la nivel regional se reflectă în mod direct asupra apariției
abandonului terenurilor agricole. Astfel, o rată mai mare a abandonului apare preponderent în
municipalitățile orientate către sectorul de industrie și servicii. Procentul mai mic de terenuri
abandonate în zonele promovate pentru investiții în agricultură prin PATJ 2004, poate sugera un
impact pozitiv al politicilor promovate, ce se reflectă la nivelul anului 2013. De remarcat este
faptul că strategia pe termen lung promovată prin SD2020 nu urmărește o diminuare a abandonului
prin promovarea unor politici care să încurajeze reluarea activităților agricole în municipalitățile
în care acest proces este accentuat.
Cartarea tipurilor de terenuri abandonate a evidențiat faptul că o mare parte a celor
localizate în zone cu dezvoltare dispersată a spațiilor construite sunt localizate în municipalitățile
promovate pentru dezvoltarea pe termen lung a industriei și serviciilor, precum și a celor afectate
de suburbanizare (Figura 16).
Având în vedere cele mai recente abordări în planificarea zonei de studiu și cererea ridicată
pentru spații construite, pe termen lung suprafața ocupată de terenuri agricole s-ar putea micșora.
Deși alternativele pentru conservarea terenurilor agricole sugerate în literatură, cum ar fi integrarea
în infrastructuri verzi au fost considerate în trecut (i.e. centura verde-galbenă), acestea nu au fost
puse în practică și au fost ulterior abandonate.
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Figura 16. Tipuri de terenuri abandonate și suprafața ocupată de acestea la nivel regional

Evaluarea planificării la nivelul local
Analiza realizată la nivel local a dus la identificarea a trei factori de planificare care au
contribuit la abandonul terenurilor agricole:
a)
practica urbanismului derogatoriu: această practică a fost încurajată prin
intermediul aprobării planurilor urbanistice zonale (PUZ) care modifică reglementările planurilor
urbanistice generale (PUG). Politica agrară, legislația permisivă și stimulentele financiare adresate
agricultorilor nu au fost suficient de puternice ca să încurajeze agricultorii să păstreze terenul în
circuitul agricol.
b)
întârzierea deciziilor de planificare blocate în sistemul birocratic: Abandonul
terenurilor este adesea rezultatul așteptării unei decizii care să permită inițierea unui proiect de
dezvoltare. În acest timp, costurile mari de exploatare agricolă precum și potențialele veniturile
care sunt relativ mici, nu sunt suficiente pentru a convinge proprietarii să continue să practice
agricultura (Renwick et al., 2013).
c)
extinderea treptată a suprafeței intravilanului: acest proces a dus la înglobarea
terenurilor agricole și încurajarea schimbării către clase de utilizare non-agricole (e.g. spații
construite, zone de recreere). În Regiunea București Ilfov, procentul de teren abandonat situat în
intravilan variază între 0.4 și 99%, cu valori mai accentuate în orașe.
d)
parcelări conjuncturale: modul de parcelare a terenurilor nu se realizează
întotdeauna conform unui plan bine stabilit care să ia în considerare accesul către parcele. Această
situație este specifică parcelărilor realizate pentru extinderea zonelor rezidențiale.
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Concluzii
Dinamica terenurilor abandonate la periferia orașelor din România este rezultatul unei
marginalizări cauzate de factori sociali, economici și de planificare spațială. Rezultatele au arătat
faptul că amplitudinea abandonului este cauzat de vârsta înaintată a fermierilor și tendința de
scădere a suprafeței agricole. Totodată, procesul de urbanizare reflectat în extinderea localităților
și creștere a numărului locuitori a pus o presiune ridicată pe terenurile agricole, ducând la abandon
și ulterior conversie în spații construite. Deciziile de planificare la nivel regional și local au
contribuit la amplificarea abandonului, în principal prin tipul de investiții promovate, practica
urbanismului derogatoriu, întârzierea deciziilor de planificare blocate în sistemul birocratic,
extinderea treptată a suprafeței intravilanului și parcelări conjuncturale.
Analiza realizată în cadrul proiectului evidențiază faptul că instrumentele de planificare
utilizate în prezent la nivel regional și local nu sunt eficiente în conservarea terenurilor agricole și
diminuarea procesului de abandon. Dimpotrivă, rezultatele sugerează diminuarea interesului în
sectorul agricol și tratarea cu superficialitate a problemelor din teritoriu (ex. ignorarea procesului
de abandonului, scăderea calității informațiilor ce stau la baza deciziilor de planificare).
O metodă de îmbunătățire a eficienței ar putea începe cu plasarea agriculturii pe agenda
urbană. Cu toate că astfel de proiecte au existat (e.g. centura verde-galbenă), nu au fost
implementate în momente oportune, ceea ce a dus la abandonul lor în timp. O altă metodă ar putea
fi implementarea unor campanii de promovare a rolului social al agriculturii și creștere a
atractivității profesiei de fermier.
Pe termen lung, conservarea terenurilor agricole și diminuarea abandonului ar necesita ceea
ce Krätli, Huelsebusch, Brooks și Kaufmann (2013) numesc "forme inovatoare și imaginative de
integrare". Pentru ca întreprinderile agricole din mediul urban să aibă șanse mai mari de succes,
producătorii ar trebui să adere la standarde ridicate ale produselor, să ia în considerare valorile
apreciate de potențialii clienți, cum ar fi participarea activă în activități și reducerea conflictelor
cu alte tipuri de utilizări. Agricultorii din zonele urbane și peri-urbane ar putea, de exemplu, să
adere la modele de afaceri care permit implicarea comunității și integrarea rezidenților în activități
recreative și educative. Acestea ar putea facilita contactul direct cu natura pentru copii sau
participarea adulților la anumite activități care necesită mai mult efort fizic. Acest lucru ar putea
asigura un nivel mai ridicat de acceptare din partea locuitorilor din mediul urban și ar spori
potențialul de a găsi oameni pentru a prelua afacerea în cazul vârstei înaintate a fermierilor.
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Rezultate
Au fost îndeplinite toate țintele proiectului legate de diseminarea rezultatelor cercetării
Prevăzut în plan de realizare în

Indicator

Total proiect

Etapa 1-2018
1
1

Realizat

Rapoarte de etapă
Participare cu lucrări la conferințe internaționale

3
4

Articol publicat în revistă indexată ISI

2 articole cu factor de
impact cumulat de 4

1 articol

1 articol cu factor
de impact de 3.0

Articol în evaluare în revistă indexată ISI
Pagina web
Premii
Bază de date cu distribuția spațială a terenurilor
abandonate la nivelul orașelor din România
Bază de date spațială cu terenurile abandonate și
factorii declanșatori

Da
Da

Da
Da

1
Da
Da
Da

Da

Da

Da

Da
Da

➢ Articol publicat în revistă ISI cu factor de impact
Grădinaru S.R, Triboi R., Iojă C.I., Artmann M. (2018) Contribution of agricultural activities to
urban sustainability: insights from pastoral practices in Bucharest and its peri-urban area. Habitat
International 78: 61-71 https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.09.005 - Factor de Impact 3.000
➢ Articol în evaluare în revistă ISI cu factor de impact
Grădinaru S.R, Iojă C.I., Suditu B, Fan P, Niță M. (2018) Planning for urban built-up development
at national level: linking policy and patterns in Romania. Land Use Policy
➢ Participarea cu lucrare la manifestări științifice
Grădinaru S.R, Niță M., Iojă C. I., Badiu D. (2018) Evaluarea rolului abandonului activităților
agricole în diminuarea capacității de furnizare a hranei în zonele urbane și peri-urbane. Geography
in the Romanian Centenary Conference, Bucuresti, 17-18 Noiembrie.
➢ Premiu
Câștigarea de către directorul de proiect a Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri
cercetători în urbanism. Premiul se acorda anual de către Asociația Profesională a Urbaniștilor din
România (APUR) și Registrul Urbaniștilor din România (RUR) unui tânăr cercetător pentru
contribuția sa personală în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.
➢ Pagina web a proiectului
https://ccmesi.ro/?page_id=866
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