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REZUMATUL ETAPEI
În România, preocupările privind consecința relațiilor dintre procesele urbane , oferta de produse
alimentare și securitatea alimentară este limitată. Cu toate că potențialul de producere a hranei este
unul ridicat, resursele agricole nu sunt valorificate eficient, mai ales la în interiorul și proximitatea
zonelor urbane. Acest fapt, face ca orașele din România să fie dependente de zone producătoare
de hrană din regiune, țară sau, din ce în ce mai frecvent, din afara țării. Proiectul vizează crearea
unui cadru care să acopere lipsurile create de preocupările reduse în domeniul securității
alimentare, prin identificarea acestor procese recente și cuantificarea acestora la nivelul zonelor
urbane din România.
Pentru anul 2021, proiectul FoodPland a presupus o etapă ce s-a desfășurat pe parcursul a 12 luni
(1 ianuarie - 31 Decembrie), acoperind șapte activități corespunzătoare a două obiective ale
proiectului, respectiv:
O2. Determinarea transformărilor directe și indirecte în modul de utilizare al terenurilor
induse de procesul de urbanizare în România.
O3. Evaluarea amplitudinii procesului de land use displacement1.
În cadrul acestei etape, diseminarea rezultatelor s-a realizat prin: redactarea a 3 articole științifice
(din care 2 sunt under review, unul este în curs de elaborare), participarea cu lucrări la 3 conferințe
științifice, o vizită de lucru la WSL, organizarea a 2 workshop-uri și un webinar. Acest raport
include o prezentare detaliată a principalelor rezultate obținute în cadrul fiecărei activități.
Obiectivele etapei 2021 au fost îndeplinite în proporție de 100%.

În cadrul proiectului termenul tehnic land use displacement a fost tradus ca relocarea producției agricole.
Termenul în română va fi folosit pe parcursul acestui raport.
1
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DESCRIEREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ
Analiza privind transformarea culturilor agricole din cadrul acestui proiect se bazează pe teoria
expansiunii și intensificării utilizării terenurilor, care presupune că presiunile tot mai mari pe
care societatea umană le pune asupra resurselor naturale la nivel global, inclusiv pentru producția
de alimente și bunuri, necesită schimbări în amploarea (i.e., extindere sau contracție) și intensitatea
(i.e., intensificare sau de-intensificare) utilizărilor terenurilor (Meyfroid et al., 2018).
În cadrul acestei etape analiza s-a concentrat pe transformările în activitățile induse de procesul de
urbanizarea în România, în special asupra culturilor agricole. Motivele pentru care analiza se
concentrează strict pe culturile agricole și nu include informații privind activitatea de creștere a
animalelor sunt:
a. creșterea animalelor este restricționată în zonele urbane din rațiuni igienico-sanitare
(Rizzoli et al., 2014), astfel că impactul său asupra producției alimentare urbane este foarte
mic,
b. datele existente în România privind creșterea animalelor suferă de neajunsuri legate de
schimbările metodologice constante și trasabilitatea slabă (Ciutacu et al., 2015). Cele mai
detaliate date sunt la nivelul anului 2010, fiind corespunzătoare ultimului recensământ
agricole. Am considerat că aceste date nu sunt suficient de actuale.
Activitate 2.1 Determinarea transformărilor directe si indirecte în modul de utilizare al
terenurilor agricole din România
Transformările directe ale modului de utilizare a terenurilor au fost determinate prin evaluarea
pierderii suprafeței agricole și naturale ca urmare a extinderii suprafețelor construite.
Transformările în utilizarea terenurilor au fost determinate pe baza datelor ESA CCI Land Cover.
Setul de date, produs de Agenția Spațială Europeană, are o acoperire spațială și temporală bună
pentru România, deoarece oferă hărți de acoperire a solului pentru toți anii între 1992 și 2015 la o
rezoluție de aproximativ 300 m. În cadrul analizei au fost cuantificate și cartate transformările
suferite în România între anii 1992 și 2015. Analiza a fost realizat cu ajutorul modulului Land
Change Modeler din softul Idrisi.
Rezultatele au arătat faptul că în această perioadă de aproximativ două decenii cele mai mari
schimbări, în sensul creșterii suprafețelor, le-au avut zonele construite alături de zonele împădurite
(Figura 1 a). La polul opus s-au situat schimbările prin diminuarea suprafeței, cele mai mari fiind
înregistrate de către terenurile agricole.
Extinderea suprafețelor construite s-a realizat în principal prin conversia terenurilor agricole
neirigate, acestea însumând 486.262 hectare (Figura 1 b). O contribuție mai mică au avut-o
pășunile și pajiștile (13.946 hectare) și zonele forestiere (11.595 hectare). Zonele de extindere a
4
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suprafețelor construite au fost prezente relativ uniform în toată țara, cu excepția zonelor montane
(Figura 2).

Figura 1. a) Schimbările în utilizarea terenurilor suferite la nivel național în perioada 1992-2015 pentru
toate tipurile de utilizări ale terenurilor și b) Pierderile directe de teren agricol ca urmare a extinderii
spațiilor construite în România, perioada 1992-2015. Sursa datelor: ESA CCI Land Cover.

Figura 2. Zonele de extindere a suprafețelor construite în România în perioada 1992-2015. Sursa datelor:
ESA CCI Land Cover.

Am selectat 26 de studii de caz (Figura 3) pentru a evidenția diferitele caracteristici ale procesului
de abandon așa cum are loc în România. Criteriile de selecție ale zonelor de studiu au inclus: a)
diversitatea zonelor urbane în ceea ce privește dimensiunea, distribuția geografică și istoricul
dezvoltării (Badiu et al., 2016), caracteristicile proceselor de urbanizare (Suditu et al., 2010) și, în
final, disponibilitatea datelor care să permită cartografierea abandonului terenurilor (Prishchepov
et al., 2012).
5
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Pentru cartarea terenurilor agricole abandonate și a expansiunii urbane, am optat pentru utilizarea
imaginilor satelitare Landsat. Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt: acoperire temporală
bună, ce permite cartarea pe mai multe momente de timp, acoperire spațială bună, ce permite
cartarea orașelor din Zona de Dezvoltare Sud-Muntenia, rezoluție spațială suficient de bună pentru
a permite identificarea terenurilor abandonate și a expansiunii urbane chiar și în zone cu
fragmentare ridicată a acoperirii terenurilor, așa cum sunt zonele urbane. Imaginile Landsat (30
m) s-au dovedit a fi o sursă de date fiabilă pentru că acestea permit cartarea terenurilor abandonate
și a expansiunii urbane la nivel local și regional. Pe baza disponibilității datelor, au fost alese două
momente de timp pentru cartarea abandonului: 2013 și 2018.

Figura 3. Cartarea abandonului terenurilor agricole în cele 26 de studii de caz cu ajutorul imaginilor
satelitare Landsat OLI

Clasificarea acoperirii terenurilor a fost realizată utilizând algoritmul Extreme Gradient Boosting,
care este o tehnică din Machine Learning introdusă de Friedman (2001). Cartarea modului de
utilizare al terenurilor s-a realizat utilizând pachetul Xgboost cu obiectivul multi:softmax din softul
R, pachet ce implementează algoritmul Extreme Gradient Boosting (Chen and Guestrin, 2016).
Algoritmul permite calcule paralele și menținerea vitezei de calcul optime. Extreme gradient
boosting este un algoritm rapid și precis, acesta bazându-se pe modele mai mici decât random
forest și support vector machine care sunt folosite pe scară largă în teledetecție. Numeroase studii
au demonstrat performanța extreme gradient boosting în fața altor algoritmilor populari.
Antrenarea și testarea algoritmului s-a realizat pe baza datelor colectate prin două metode: (i) date
culese în teren (descrierea campaniilor de colectare a datelor este realizată în secțiunea dedicată
rezultatelor etapei din cadrul acestui raport) și date culese prin interpretarea imaginilor aeriene
disponibile în Google Earth Pro. Aceste date au fost prelucrate sub forma unor puncte de control
(400 și 550 de puncte, în funcție de zona de studiu). Clasele de utilizare identificate în urma cartării
6
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au fost: teren agricol abandonat, teren arabil și alte tipuri de spații deschise, corp de apă, teren lipsit
de vegetație și construcții (de exemplu, cariere de exploatare, zone industriale dezafectate),
construit, foioase și permanente.

Figura 4. Dinamica producției pentru patru tipuri de culturi, în perioada 1990-2016 și raportul lor față de
consumul mediu pe cap de locuitor din România. Sursa datelor: INS
7
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Activitate 2.2 Analiza amplitudinii transformărilor suferite de diverse tipuri de culturi
Analiza amplitudinii transformărilor suferite de diverse tipuri de culturi s-a realizat pentru perioada
1990-2016 pentru a putea fi corelate cu rezultatele Activității 2.1. Analiza a fost realizată pe baza
datelor obținute de la Institutul Național de Statistică și a coroborat date de producție pentru patru
culturi (legume, cereale, floarea soarelui și porumb) cu date privind dinamica populației, pentru a
raporta producția pe cap de locuitor. Această unitate de raportare a fost considerată adecvată în
estimarea securității alimentare.
Rezultatele privind dinamica producției agricole pe cap de locuitor a arătat o serie de fluctuații pe
toată perioada analizată (Figura 4). În cazul legumelor, cerealelor și porumbului producția per
cap de locuitor a înregistrat un trend ușor ascendent. Pentru legume, minimul înregistrat în
perioada 2000 – 2003 precum și valorile mai scăzute din anul 2007 comparativ cu anii imediat
apropiați indică corelarea producției agricole cu secetele meteorologice (Busuioc et al., 2007). În
cazul producției de floarea soarelui, datele au atins un maxim istoric de 148.700 kg în 2017 și un
minim record de 23.900 kg în 1990, tendința în timp fiind crescătoare. Pentru cereale, floarea
soarelui și porumb se pot observa scăderi în anul 2007. Acest an este considerat un an extrem de
secetos, atât prin intensitatea deficitelor de apa din sol, cât și prin durata perioadelor deficitare și
extinderea suprafețelor afectate de secetă pedologică. Raportând valorile producției la cele de
consum, putem afirma că securitatea alimentară în România poate fi asigurată pe termen scurt din
producția internă, în condiții de limitare a pierderilor (la prelucrare, transport, etc).
Activitate 2.3 Determinarea impactului exercitat de evenimente majore asupra
transformărilor în utilizarea terenurilor
În cadrul acestei activități, analiza s-a axat pe două cele mai importante procese care afectează
utilizarea terenurilor în România (abandonul terenurilor și expansiunea urbană) și evenimentele
care le-au declanșat sau influențat dinamica. Am decis să ne axăm pe aceste două procese pentru
că problema securității alimentare la nivel urban nu este încă foarte studiată la nivelul literaturii
internaționale, zonele urbane fiind considerate sigure prin prisma nivelului de trai mai ridicat, însă
există o preocupare tot mai mare în această direcție. Filippini et al. (2019) descrie populația urbană
ca o mare consumatoare de hrană, dar care, spre deosebire de populația rurală, nu își produce hrana
la nivel local și astfel devine dependentă de alte zone. Astfel, creșterea continuă a populației urbane
va duce la fragilizarea securității alimentare la nivel urban, însă problema va continua să fie
ignorată în fața altor probleme de natură socială sau economică. Analiza a fost realizată pe baza
unui review al literaturii de specialitate.
Rezultatele analizei au evidențiat faptul că cele mai importante evenimente care au influențat cele
două procese sunt aderarea României la UE, criza financiară și scăderea numărului populației.
Rezultatele sunt prezentate sintetic în Figura 5. Fenomenul de expansiune urbană a început în
România odată cu căderea regimului comunist și s-a făcut remarcat în ultimii 20 de ani printr-un
proces de dezvoltare a zonelor construite. Este demnă de menționat schimbarea în tiparul
8
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construcțiilor: construcțiile rezidențiale au fost predominante în perioada 1990-2006, fiind
depășite de construcțiile industriale și de servicii după anul 2007 (Grădinaru et al., 2020).
Fenomenul de expansiune a spațiilor construite este caracterizat de o activitate de construire
continuă, terenurile fiind din ce în ce mai fragmentate, caracteristica principală fiind însă
diminuarea suprafețelor agricole (Suditu, 2012) Suprafețele agricole fragmentate care rămân în
urma expansiunii urbane sunt de cele mai multe ori neprofitabile pentru agricultură, iar astfel apare
fenomenul de abandon al terenurilor agricole. Debutul abandonului a fost în perioada de început a
anilor 2000, culminând înainte de criza financiară din anul 2008.

Figura 5. Evenimente majore cu impact în dinamica terenurilor agricole în zonele urbane. Sursa:
prelucrare autori.

Activitate 2.4 Cuantificarea necesarului de teren pentru a compensa pierderile induse de
urbanizare și relocarea activităților agricole
În multe regiuni urbane din lume, urbanizarea rapidă duce la abandonarea activităților agricole și
a terenurilor agricole. Abandonul are loc în ciuda faptului că terenurile sunt fertile și nu sunt
marginale (adică, în comparație cu abandonarea în zonele îndepărtate). Regiunile urbane din zona
mediteraneeană și Europa Centrală și de Est sunt cele mai afectate, abandonul acoperind între 9%
și 20% din toate terenurile agricole disponibile în regiunile urbane (Rojas et al., 2013; Sroka et al.,
2018). Pe măsură ce preocupările legate de securitatea alimentară cresc, dezbaterile despre viitorul
acestor terenuri abandonate sunt oportune.
Scopul analizei din cadrul acestei activități este de a evalua schimbărilor în producția agricolă
induse de declinul suprafeței terenurilor agricole active prin abandon. Analiza a fost realizată
pentru studiul de caz Regiunea București Ilfov. Au fost elaborate trei scenarii de recultivare a
terenurilor abandonate, fiecare dintre ele reprezentând o situație de intensificare a producției
agricole. În cadrul acestor scenarii, au fost luate în considerare: diversitatea culturilor și condițiile
9
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pedologice specifice zonei de studiu, prezența sau extinderea sistemelor de irigații, expansiunea
zonelor construite.
Scenariul 1 (S1): Recultivarea determinată de tehnologie are loc din cauza schimbărilor
tehnologice care conduc la o producție mai mare (adică, randamente) pe unitate de teren. Acest
scenariu consideră că progresul tehnologic la nivel local duce la utilizarea intensă a terenurilor în
scopuri agricole, în același timp cu creșterea producției. Toate municipiile din imediata apropiere
a Bucureștiului își schimbă profilul economic către industrie și servicii. Sub presiunea urbanizării,
mai mult spațiu este alocat dezvoltării construite. Localitățile cu sisteme de irigare preexistente
sunt cele mai susceptibile de a crește în continuare suprafața agricolă irigată, la care se adaugă
proiecte aprobate pentru construirea de noi sisteme de irigare în alte localități.
Scenariul 2 (S2): Recultivarea determinată de piață are loc din cauza noilor oportunități de pe
piață și a modificărilor prețurilor terenurilor. Acest scenariu surprinde o situație de creștere a
sprijinului oferit fermierilor, dar fără investiții majore în infrastructura agricolă. Datorită creșterii
subvențiilor oferite fermierilor, activitățile agricole devin mai profitabile. Urbanizarea are loc întrun ritm lent. Sunt dezvoltate noi sisteme de irigare pe lângă cele deja utilizate.
Scenariul business-as-usual (S3): acest scenariu reprezintă o continuare a tendințelor în curs și
surprinde o proiecție liniară a tendințelor de recultivare observate în perioada 2013 – 2016.
Urbanizarea va rămâne constantă și nu sunt așteptate schimbări în ceea ce privește strategia de
dezvoltare pe termen lung a regiunii. O mică creștere a sprijinului instituțional oferit fermierilor
este de așteptat pe baza tendințelor din trecut. Doar infrastructura de irigare funcțională existentă
va fi implementată și nu urmează să fie implementate noi proiecte de extindere sau reabilitare a
acesteia.

Figura 6. Cuantificarea necesarului de teren pentru a compensa pierderile induse de urbanizare și
relocarea activităților agricole. Sursa datelor: prelucrare autori.

Rezultatele arată că abandonarea terenurilor afectează 7,2% din suprafața studiată și 12,5% din
terenul agricol disponibil, în funcție de scenariu. Cea mai mare parte a abandonului are loc pe
10
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luvisolurile cromice, care sunt potrivite pentru o gamă largă de culturi. Potențialele de recultivare
ale terenurilor agricole variază între 19% și 70% din suprafața terenului abandonat, în funcție de
scenariu (Figura 6). Cea mai mare suprafață de teren recultivat a fost proiectată în condițiile
scenariului S1, estimată la 9.186 ha, cuprinzând 70% din terenul abandonat.
Activitate 2.5 Cuantificarea schimbărilor în producția agricolă induse de declinul
suprafeței terenurilor agricole active
Pe baza datelor pentru perioada 2013-2018 (INS, 2019), principalele culturi din zona de studiu
sunt rapița, orzul, porumbul, floarea soarelui, legumele (adică roșii, varza) și culturile furajere
(adică lucerna și trifoiul). Aceste șase tipuri de culturi au fost incluse în analiza noastră. Pentru a
diferenția modelele de cultivare în cadrul scenariilor, am calculat ponderea de teren alocată fiecărei
culturi (din toate terenurile arabile disponibile într-o municipalitate) la nivel de municipalitate.
Recoltele pot varia atât în funcție de condițiile solului, cât și de practicile de management al
terenurilor agricole. Am căutat să încorporăm condițiile solului în estimările noastre pentru a
controla efectul tipurilor de sol asupra producțiilor și pentru a consolida importanța variațiilor
factorilor biofizici. Dezvoltarea sistemului de irigare este încorporată în scenariile de recultivare,
însă efectele irigației în relație cu randamentele agricole au fost incluse și în calculul producției.
Folosind hărțile solului, am putut identifica spațial pe ce tip de sol se află terenul abandonat și să
agregam informațiile la nivel de municipiu. Această abordare a fost preferată deoarece se evită
distorsiunea estimărilor conform studiului realizat de către (Grassini et al., 2015). Pentru fiecare
dintre cele șase culturi s-au calculat indici de productivitate a solului, corespunzători tipurilor de
sol identificate, în conformitate cu metodologia românească privind bonitarea solului (ICPA,
2004). Indicii de productivitate rezultați sunt o reprezentare agregată a caracteristicilor climatice
locale, proprietățile terenului (de exemplu, panta) și proprietățile chimice ale solului (de exemplu,
pH), în condiții de ploaie. Pe baza tipului de sol și a potențialului de productivitate al solului pentru
fiecare cultură, am putut calcula randamentele potențiale. În cele din urmă, estimările de
randament au fost ajustate în cadrul fiecărui scenariu în funcție de prezența sau absența irigației.
Efectul irigației asupra creșterii randamentului pentru fiecare tip de cultură a fost derivat din
observațiile anterioare în condiții climatice și de sol similare (Domuţa et al., 2009; Schils et al.,
2018). În scopuri de validare, au fost raportate și producțiile observate pentru întreaga zonă de
studiu în perioada 2013-2018, în condiții de ploi.
Rezultatele arată că randamentele potențiale sunt cele mai ridicate în scenariul S1 și cele mai
scăzute în scenariul S3 (Figura 7). Cu toate acestea, există variații în aceleași culturi între scenarii
în funcție de sol. De exemplu, în timp ce producția potențială în cazul culturilor de grâu sunt
aproape duble în scenariul S2 comparativ cu scenariul S3, pentru legume, randamentele sunt foarte
asemănătoare. În medie, recoltele estimate sunt mai mici decât recoltele obținute în perioada 20132018 în regiunea urbană. Excepții de la aceasta sunt orzul și porumbul în condiții de irigare.
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Figura 7. Cuantificarea schimbărilor în producția agricolă în funcție de scenariile de recultivare. Sursa
datelor: prelucrare autori.

Activitate 2.6 Integrarea datelor economice si de utilizare a terenurilor in modelul MRIO
Modelul multi-regional de intrare și ieșire (MRIO) este o abordare economică care urmărește
fluxurile financiare între sectoarele economice majore ale țărilor. Abordările MRIO pot fi extinse
de la fluxurile financiare la estimarea fluxurilor de resurse agricole între sectoarele economice
majore ale țărilor (Steen-Olsen et al., 2012). În cadrul acestei activități modelul MRIO a fost folosit
pentru a determina fluxurile produselor agricole între România și statele Uniunii Europene.
Datele care au stat la baza analizei sunt cele oferite de baza de date GTAP (Aguiar et al., 2019),
achiziționată în etapa 2020 a proiectului, și datele detaliate oferite de Institutul Național de
Statistică. Analiza a fost realizată pentru anul 2015 pentru a se corela cu estimările privind
utilizarea terenurilor corespunzătoare Activității 2.1. Modelul MRIO permite urmărirea impactului
asupra mediului prin lanțuri internaționale complexe de aprovizionare. Astfel, această analiză ne
arată în ce măsură diverse state ale UE contribuie la relocarea producției agricole în România,
respectiv în ce măsură România contribuie la relocarea producției agricole în statele respective.
Rezultatele au arătat faptul că datele de intrare (import) relevă că relocarea producției agricole din
România se face preponderent către Ungaria, Germania, Bulgaria și Italia, în timp ce datele de
ieșire (export) relevă că relocarea producției agricole în România se face preponderent dinspre
Spania, Olanda, Italia, Franța și Bulgaria (Figura 8). De remarcat este faptul că balanța nu este
echilibrată atunci când privim datele în detaliu pe două tipuri de culturi: cereale și legume
(prelucrate și neprelucrate) (Figura 9). Analiza ne arată faptul că România contribuie mult mai
puțin la transformările în utilizarea terenurilor din alte state comparativ transformările suferite de
România.
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Figura 8. Fluxul importurilor și a exporturilor (mii euro) către statele UE, anul 2015. Sursa datelor: INS
și GTAP

Figura 9. Fluxul importurilor și al exporturilor pentru cereale și legume (prelucrate și neprelucrate,
raportate în mii euro). Sursa datelor: INS și GTAP
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Activitate 2.7 Identificarea si analiza lanțurilor cauzale
Multe regiuni urbane din întreaga lume se confruntă cu abandonarea zonelor deschise și agricole.
Deși s-au efectuat multe cercetări privind abandonul agriculturii intensive la scară largă, puține
studii au abordat factorii (adică factorii determinanți) din spatele abandonării terenurilor în
regiunile urbane. Chiar și puține studii au investigat rolul planificării și politicilor în abandonarea
terenurilor. Creșterea cunoștințelor despre acest tip de abandon, ar putea sprijini dezvoltarea unor
măsuri de atenuare personalizate.
Prin această cercetare ne propunem să umplem golul de cunoștințe prin dezvoltarea unui cadru de
înțelegere a factorilor care provoacă abandonul terenurilor agricole în zonele urbanizate și a
legăturilor cauzale dintre aceștia. Pentru a ne îndeplini scopul, am recurs la revizuirea literaturii
de specialitate. Am căutat sistematic pe platforma ISI Web of Knowledge publicații care
raportează abandonul terenurilor agricole în interiorul și în jurul zonelor urbane, pentru perioada
între 1990 și 2019. Din potențialele publicații, le-am selectat pe cele care discută mecanismele
cauzale din spatele abandonului, reieșind un număr de 105 de documente.
A fost elaborat un protocol (Figura 10) pentru a colecta în mod sistematic informații despre: a)
zona de studiu, b) autori, c) metodologie, d) procesul de abandon (de exemplu, definiția, utilizările
terenurilor), e) și factorii din spatele procesului de abandon (de exemplu, factori declanșatori, care
permit factori și factori care împiedică abandonul). A fost acordată atenție modului în care fiecare
document a explicat cauzalitatea din spatele procesului de abandonare a terenurilor. Metoda
process tracing a fost utilizată pentru identificarea și descompunerea lanțurilor cauzale care leagă
variabilele inițiale (adică schimbările locale ale terenurilor) de rezultatul observat (adică zonele
îndepărtate geografic).

Figura 10. Protocolul și modul de centralizare a informațiilor în MAXQDA. Sursa: prelucrare autori.

Analiza lanțurilor cauzale s-a făcut având la bază sistemul propus de Meyfroidt (2016) pentru
clasificarea factorilor în schimbarea utilizării terenurilor. Astfel s-au avut în vedere:
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➢ Factori declanșatori
➢ Factori facilitatori
➢ Factori care previn
Rezultatele au arătat că principalii factori declanșatori sunt schimbările în regimurile politice,
planurile și politicile urbane orientate spre creșterea spațiilor construite și costurile crescute ale
producției agricole. Aspecte precum specula imobiliară și caracteristicile solului tind să permită
abandonul. Puține studii au menționat preocupările pentru securitatea alimentară ca factor de
împiedicare. Exemplul de mai jos (Figura 11) detaliază lanțurile cauzale în situația în care
politicile privind expansiunea urbană sunt principalul factor declanșator. Această situație este cel
mai des întâlnită în zonele mediteraneene din Europa (Spania, Franța) și în America Centrală.

Figura 11. Exemplu de lanț cauzal care are la bază declinul importanței activităților agricole sub
impactul politicilor privind expansiuni. Sursa: prelucrare autori.
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Rezultatele etapei
Toate activitățile planificate pentru etapa 2- 2021 au fost îndeplinite în proporție de 100%. Gradul
de realizare al rezultatelor este detaliat în tabelele de mai jos.
Tabel 1. Gradul de realizare al rezultatelor
Indicatori de rezultat

Planificat

Realizat

Raport științific
Articole științifice
Workshop-uri
Participare la conferință
Bază de date
Vizită de lucru

1
2
1
2
1
1

1
3
2
3
1
1

Grad de realizare al obiectivelor
100%
150%
200%
150%
100%
100%

Diseminarea rezultatelor prin participarea la conferințe științifice
Directorul de proiect a participat la trei conferințe științifice. Temele abordare au fost:
➢ Agricultura peri-urbană ca pârghie în implementarea durabilității urbane (Dresda,
Germania) – lucrarea a abordat importanța agriculturii în asigurarea securității alimentare
și a dezvoltării durabile în zonele urbane. În cadrul conferinței, formatul abordat în a fost
cel de a prezentarea rezultatelor urmată de o discuție de tip workshop în care participanții
au interacționat cu directorul de proiect.
➢ Factori declanșatori abandonării terenurilor agricole în regiunile urbane – analiză de
review (Zurich, Elveția) – lucrarea s-a concentrate pe analiza literaturii internaționale
privind factorii declanșatori ai abandonului terenurilor agricole în zonele urbane.
➢ Scenarii de recultivare a terenurilor agricole abandonate din regiunea urbană București
(Berlin, Germania) – analiza are la bază rezultatele obținute pentru studiul de caz detaliat
în Activitatea 2.5.
Diseminarea rezultatelor prin articole științifice
➢ Cartarea abandonului terenurilor agricole în peisaje urbanizate eterogene utilizând
extreme gradient boosting – acest manuscris este rezultatul direct al activităților
desfășurate pentru a determina transformările indirecte în modul de utilizare al terenurilor
agricole din România. Articolul este în pregătire.
➢ Evaluarea adecvării produselor de acoperire a solului orientate spre urban pentru
cartografierea așezărilor rurale – manuscrisul este realizat în colaborare cu cercetători
de la Institutul de Geografie al Jagiellonian University din Cracovia. Articolul are ca scop
testarea diferitelor date open source în cartarea spațiilor construite din zonele urbane și
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rurale (asimilate celor peri-urbane). Articulul este under review la revista International
Journal of Geographical Information Science.
➢ Cuantificarea pierderilor induse de abandon în asigurarea securității alimentare –
bazată pe un studiu de caz în zona București Ilfov, această analiză presupune
cuantificarea în detaliu a potențialelor producții rezultate în trei scenarii de recultivare a
terenurilor abandonate. Articolul este under review la revista Landscape and Urban
Planning.
Diseminarea rezultatelor prin organizarea de workshop-uri și webinar
Conform planului de realizare, în cadrul acestei etape a fost prevăzută diseminarea rezultatelor
prin organizarea unui workshop. Astfel, s-a avut în vedere organizarea a două workshop-uri în
cadrul conferinței IALE European Landscape Ecology Congress (www.iale2022.eu). Inițial,
conferința era prevăzută a fi organizată în anul 2021 în format fizic, însă din cauza restricțiilor de
călătorie, conferința a fost mutată în anul 2022, în perioada 11-15 iulie. Cu toate acestea, cele două
workshop-uri prevăzute în cadrul conferinței au fost păstrate, iar începând cu 1 noiembrie 2021 sa început procedura de atragere de participanți. Temele cele două workshop-uri sunt direct
conectate de activitățile proiectului:
➢ Planificarea și politicile privind utilizarea tarenurilor: Învâțând din experiențele
anterioare pentru a dezvolta abordări inovative
➢ Productivitatea agricolă a regiunilor urbane: beneficii, co-beneficii și noi abordări în
planificare.
Prezentarea activităților realizate de către directorul de proiect s-a realizat în cadrul webinar-ului
organizat în cadrul Grupului de Lucru privind abandonul terenurilor agricole aflat sub umbrela
Global Land Project. Rezultatele au fost prezentate în fața a 30 de participanți internaționali
(China, Germania, Elveția, Nepal, Peru, etc).
Observații în teren
În cadrul proiectului au fost prevăzute campanii de observații și colectare de date în teren în
vederea cuantificării necesarului de teren pentru a compensa pierderile induse de urbanizare
(activitatea 2.4) precum și calibrarea cuantificărilor (activitatea 2.7). Observațiile s-au realizat prin
intermediul a șapte campanii, realizate în perioada mai – noiembrie 2021 pentru a se suprapune
sezonului de creștere a vegetație. Campaniile de colectare de date au fost realizate astfel:
•
•
•
•
•
•

30.05.2021 – 05.06.2021 (orașele Drobeta Turnu Severin, Orșova, Mătăsari)
11.07.2021 – 12.07.2021 (Ploiești)
19.08.2021 – 26.08.2021 (Buzău, Focșani, Bacău, Piatra Neamț)
01.09.2021 – 11.09.2021 (Pitești, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Orșova)
13.09.2021 – 19.09.2021 (Brașov, Târgu Mureș, Cluj Napoca, Oradea)
27.10.2021 – 30.10.2021 (Buzău, Focșani și Ploiești)
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• 17.11.2021 – 25.11.2021 (Focșani).
Vizita de lucru
Vizita a fost realizată în cadrul grupului Land-Use Systems group la Swiss Federal Research
Institute WSL în perioada 30 octombrie - 9 noiembrie 2021. Vizita a avut scop multiplu: (i) s-a
realizat o prezentare a rezultatelor proiectului privind identificarea si analiza lanțurilor cauzale
(Activitatea 2.7), (ii) s-au purtat discuții privind posibilitățile de a realiza articole în colaborare cu
cercetătorii de la WSL, în mod special cu Anna Hersperger, liderul grupului Land-Use Systems;
(iii) s-a realizat prezentarea unei propuneri de proiect ce se va submite în anul 2022 ca o continuare
a acestui proiect postdoctoral. Vizita de lucru și-a îndeplinit obiectivele în proporție de 100%.
Rezultate și livrabile asociate fiecărei activități
Tabel 2. Activități și livrabile asociate
Activitate prevăzută în plan

Modul de diseminare a rezultatelor asociate fiecărei activități

Activitate 2.1 Determinarea
transformărilor directe si indirecte in
modul de utilizare al terenurilor

Articol 1: Gradinaru SR, Paraschiv M., Ioja CI. – Mapping agricultural
land abandonment in heterogenous urbanized landscapes using extreme
gradient boosting (în pregătire).
Articol 2: Kaim D., Ziolkowska E., Grădinaru S.R, Pazur R. – Assessing
the suitability of urban-oriented land cover products for mapping rural
settlements, International Journal of Geographical Information Science
(under review).
Webinar 1: Agricultural Land Abandonment as a Global Land-Use
Change Phenomenon, 2 Decembrie 2021. https://glp.earth/newsevents/events/glp-webinar-agricultural-land-abandonment-global-landuse-change-phenomenon

Activitate 2.2 Analiza amplitudinii
transformărilor suferite de diverse
tipuri de culturi
Activitate 2.3 Determinarea
impactului exercitat de evenimente
majore asupra transformărilor în
utilizarea terenurilor

Observații în teren
Participare la conferință 1: Grădinaru S, Iojă C.I., Triboi R - Periurban agriculture as a lever for transformative change towards urban
sustainability. IOER Annual Conference 2021: Space & Transformation.
22-24 Septembrie 2021, Dresda, Germania
Participare la conferință 2: Grădinaru S.R., Iojă C.I., Niță M.,
Hersperger A. – Drivers of agricultural land abandonment in urban
regions: A review. International Conference: From Plans to Land
Change: Dynamics of Urban Regions, Zurich. 20-22 Aprilie 2021
(conferință online)
Workshop 1: Grădinaru S.R, Hersperger A, Pierri-Daunt A.B - Planning
and policy approaches for future landscapes: learning from past
experiences to develop novel pathways. IALE European Landscape
Ecology Congress https://www.iale2022.eu/iale-2022-symposia-theme5F2.html
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Activitate 2.4 Cuantificarea
necesarului de teren pentru a
compensa pierderile induse de
urbanizare și relocarea producției
agricole

Articol 3: Grădinaru S.R., Ioja I. Cristian, Niță Răzvan, Vânău Gabriel,
Săvulescu Ionuț, Rolf Werner - Feeding the cities: what abandoned
agricultural lands could bring to the table. Landscape and Urban
Planning (under review).
Workshop 2: Rolf W, Gradinaru S.R. Productive urban landscapes –
benefits, co-benefits and new modes for planning, IALE European
Landscape Ecology Congress https://www.iale2022.eu/iale-2022symposia-theme7-A4.html

Activitate 2.5 Cuantificarea
schimbărilor in producția agricola
induse de declinul suprafeței
terenurilor agricole active

Activitate 2.6 Integrarea datelor
economice si de utilizare a terenurilor
in modelul MRIO
Activitate 2.7 Identificarea si analiza
lanturilor cauzale

Participare la conferință 3: Grădinaru S.R., Iojă C.I., Vânău G O, Niță
M R. – Scenarios for recultivation of agricultural abandoned lands in
Bucharest urban region. Landscape 2021 - Diversification for
Sustainable and Resilient Agriculture. 20-22 September 2021, Berlin
(Online)
Observații în teren
Bază de date privind schimburile economice între România și statele UE
care ar impact direct sau indirect asupra utilizării terenurilor (anul 2015)
Vizită de lucru la Land-Use Systems group la Swiss Federal Research
Institute WSL și prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul ședinței
lunare a grupului Land-Use Systems (prezentare orală de 30 de minute)
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