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Abstract. Soil erosion is a process of degradation of increasing intense, because of intensifying 

exploatation od soil resources, especially on slope land. The main effects are due to an important volume of 
soil removal, which determines fertility reduction, land degradation, biodiversity reduction, etc. To combat 
water erosion of soil special tecniques are used, depending on the category of soil usage, which include 
organization of anti-erosion measures, drainage works, and agropedoameliorative techniques and works.  
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INTRODUCERE 
Solul – reprezintă principala sursă naturală a Republicii Moldova pe care se bazează securitatea ei 

alimentară, potențialul economic și bunăstarea poporului – care în ultimii ani este supus tot mai mult unui 
proces puternic de degradare. Unul din cele mai principale procese de degradare este eroziunea pluvială.  

În situația actuală a Moldovei cu o structură geomofrologică complexă procesul de eroziune este întilnit 
foarte des. Acest fenomen natural duce la înrăutățirea proprietăților fizice, chimice și biologice ale solului care 
crează dificutăți mari la valorificarea superioară a terenului în pantă, pune în pericol așezările omenești, căi de 
comunicații, întreprinderi industriale și nu în ultimul rînd provoacă colmatări ale lacurilor de acumulare a apei. 
Dezvoltarea accelerată a eroziunii a condus la scoaterea suprafețelor enorme din circuitul agricol. La această 
dezvoltare au participat activ factorii naturali ca relieful, ploile torențiale, vîntul, tipul de sol cît și factorul 
antropic. Din cauza creșterii considerabile a numărului de deținătorilor de teren care sunt predestinate pentru 
agricultură, crește și numărul persoanelor care sunt obligate să cunoască despre prelucrarea eficientă a 
terenurilor, întrebuințarea mecanismelor și a procedeelor pentru a obține o producție cit mai mare cu un proces 
dăunător cît mai mic pentru sol. 

Trebuie de adus la cunosțință persoanelor care dețin terenuri agricole cît de periculoasa poate fi eroziunea. 
Doar o singură aversă catastrofală într-un timp scurt, poate fi în stare să spele o cantitate mare de humus pentru 
acumularea căreia, natura a avut nevoie de citeva secole, în unele cazuri chiar și milenii.  

Pentru solurile puternic erodate se examinează scoaterea din circuitul agricol și înierbarea lor artificială 
pentru folosirea regulată ca pășuni și fîneț. În așa mod putem interveni la restabilirea succesivă a conținutului 
de humus cît și a fertilității solului.  

Combaterea factorilor ce cauzează eroziunea solului și alunecările de teren în satulul Covurlui, raionul 
Leova. Proiectarea soluțiilor tehnice. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost effectuate prin metoda expedițională și analiză camerală a datelor.  
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Sectorul cercetat este situat în centrul satului Covurlui raionul Leova. Teritoriul dat intră în perimetrul 

Cîmpiei de terasă a râului Prut, amplasat spre sud de orașul Ungheni. 
S-a constatat, că unii din cei mai importanți indici ai reliefului ce influențează intensitatea eroziunii solului 

sunt: fragmentarea generală a terenului, adîncimea bazei locale de eroziune, mărimile pantelor medii, 
lungimea, gradul de înclinare, forma și expoziția versanților.  

Relieful satului Covurlui prezintă o sistemă complexă de văi și vîlcele, care sunt ramificații ale văii 
cursului superior al unui rîuleț, afluent de drapta a rîului Sărata. Înclinația talvegului văii variază în amonte de 
vîrful de creștere al rîpii de la 1 pîna la 3°, iar în aval de la 1 pînă la 2°. Partea inferioară a versanților, limitrofă 
cu talvegul îngust al văii este împădurită complet cu specii diferite de arbuști și copaci.  

Relieful și geomorfologia teritoriului: 
• relief fragmentat de văi și vîlcele; 
• înclinația văii în amonte- de la 1 pîna la 3° ; 
• înclinația văii în aval de la 1 pînă la 2°; 
• zonă neogen cuaternară- deplasare 4mm/an; 



 

 

• sectorul nr. 1 - se află la poalele versantului drept al văii; 
• sectorul nr. 2 – se află pe versantul stîng al văii 
În urma cercetărilor și studiilor efectuate, pentru stoparea proceselor de eroziune s-a luat decizia de a 

proiecta construcții hidrotehnice antierozionale: 
a) evacuatorul de debit;  
b) rigola pentru evacuarea apelor pluviale R-1; 
c) drenaje subterane pe terenuri alunecabile D-1, D-2; 
d) rambleierea rîpei. 

Conform SniP 2.06.01-86 „Construcții hidrotehnice. Cerințe generale la proiectare”, construcțiile 
hidrotehnice prevăzute în proiect se referă la categoria IV.Pentru această categorie construcțiile hidrotehnice 
sunt calculate pentru trecerea debitelor cu frecvența de 1%. 

Evacuatorul de debit este o construcție hidrotehnică ce permite acumularea apei de pe suprafața 
teritoriului. În cazul dat, în urma precipitațiilor abundente de pe suprafața bazinului hidrografic, apele vor fi 
evacuate prin intermediul evacuatorului de debit. El este format din:  

a) Puț; 
b) cămin de vizitare ; 
c) camera de disipare a energiei. 

Puțul este amplasat în capul amonte a construcției ce prevede direcționarea viiturii de Q5%. De la puț sunt 
instalate două țevi care transportă apa printr-un canal deschis. Instalația este proiectată din beton armat monolit 
marca F 150 cu dimensiunile în plan de 3,5X2 m, înălținea de 6,7 m. Cota crestei constituie 131,8 m. 

 La intrare în puț va fi amenajat un grătar de reținere a gunoaielor ce servește drept protecție contra 
deșeurilor care pătrund în elementele construcției de debit care pot stopa procesul de colectare a apei și 
transportarea ei cît și pentru siguranța populației. Pentru instalația grătarului vor fi folosite 14 tije cu diamentrul 
de 10 mm și lungimea de 730 mm, 2300 mm, care se întăresc cu șuruburi pentru accesul în puț. 

 
Figura 1. Componenta evacuatorului de debit: puț, cămin de vizita, camera de disipare a energiei. 

 
Conducta de evacuare a apei este alcătuită din tuburi de beton armat TH-1600-II cu diametrul de 1600 

mm și lungimea de 255m. De-a lungul conductei de evacuare a apei se prevede construcția unui cămin de 
vizitare ce servește pentru urmărirea procesului de transport al apei cît și în situații excepționale pentru 
curățirea conductei împotriva înămolirii. Pentru excluderea infiltrației apei drenate de-a lungul conductei este 
obligatorie amenajarea diafragmelor din beton armat. 

Tot aici sunt proiectate rosturile de dilatare-tasare. Rolul rosturilor este acela ca să permită mişcările libere 
a secţiilor construcţiei si să fie preluate fără pierdere de lichid, controlează fisurarea şi consumul de armătură 
în condiţia în care este asigurată impermeabilitatea lucrării. Rosturile de dilatare se prevăd în principal pentru 
a permite schimbări volumentrice în structuri care apar din cauza variaţiilor de temperatură şi de a preveni 
transferuri de efort de la o zonă la alta a structurii. Astfel între aceste structuri nu se prevăd legături rigide. 

Camera de disipare a energiei este amplasată la ieșire din conductă pentru a micșora viteza apei evacuate. 
Construcția este proiectată din beton armat monolit cu dimensiunile în plan de 9,3x3,5 m, cu o adîncime de 
2,0 m. Pe lingă funcția de micșorare vitezei apei, ea mai are sarcina de a acumula apele provenite din rigolă 
care sunt acumulate în altă cameră de disipare și ae transporta în aval.  



 

 

 
Figura 2. Camera de disipare a energiei 

 
Rigolă pentru apă pluvială-este o construcție hidrotehnică deschisă, formată din beton armat ce prevede 

colectarea și evacuarea apelor pluviale și a celor de pe suprafață. În proiectul dat, evacuarea apei este prevăzută 
de rigola R-1 cu dimensiuni în plan 5x3,4 m, construită din beton armat cu adîncimea de 0,7-0,8 m, lățimea pe 
fund de 1,0 m și lungimea de 108,5 m, cu taluzurile 1:1 aplasată de-a lungul drumului. Apa din rigolă este 
transportată într-o cameră de disipare a energiei ce este amplasată lingă camera de disipare a energiei a 
conductei de evacuare. 
 

 
Figura 3. Rigola pentru ape pluviale 

 
Drenaj pe terenurile alunecabile- reprezintă o construcție ce prevede drenarea unui teren, colectarea 

apelor freatice și evacuarea acestora de pe teritoriul umectat. În proiectul dat, de=a lungul evacuatorului de 
debit se prevede construirea drenelor cu lungimea de D-1 – 90 m, D-2 – 95 m, din țevi de azbociment BT-9 cu 
diametrul de 200 mm. La cotiturile drenei sunt prevăzute instalarea caminelor de vizitare. Evacuarea apelor 
drenate se prevede în camera de disipare a energiei. 



 

 

 
Figura 4. Drenaj de tip închis 

 
Rambleerea rîpei- După amenajarea construcțiilor de regularizare a scurgerii a apelor se proiectează 

schema de umplere completă a ravenei. Umplerea se realizează dinspre gura ravenei prin descopertarea 
stratului de sol fertil de pe fiecare sector de lucru și depozitarea lui în cavaliere prin deplasarea rocii de 
solificare în ravenă pînă la înclinarea indicată în proiect. Tinînd seama de gradul de tasare a pămîntului de 
umplutură și de faptul că terenul este putenic afectat, calculam volumul de umplere a ravenei cu un surplus de 
10 %. 

În proiect este prevăzută rambleierea rîpei cu soluri din rezerva nr. 1 amplasată la dinstanța de 0,6 km și 
din rezerva nr. 2 amplasată la distanța de 0,8 km departare de ripă. Volumul necesar pentru rambleierea ravenei 
constituie 78,12 mii m3. Rambleierea rîpei va stopa alunecarea versanților ei. Talvegul ravenei se va ramleia 
cu soluri ușoare slab consistente care vor favoriza drenarea apelor de pe ambii versanți ai săi, precum și 
concentrarea lor din drenele preconizate de-a lungul evacuatorului de debit. Partea superioară a rambleului va 
fi constituită soluri minerale și vegetale în scopul întăririi lor prin înierbare și împădurire cu arbuști și arbori. 
Grosimea stratului de humus trebuie sa fie 40-50 cm. Versantul stîng al rîpei va fi rambleiat pînă la cota de 
nivel maximă 131,5m iar versantul drept pînă la cota de nivel 130 m. 
 

 
Figura 5. Ramblierea rîpei 

 
După volumul necesar pentru rambleierea ravenei - 78,12 mii m3, avem o creștere lineară de 3,0-5,05 si o 

afectare foarte puternică a eroziunii.  
 

  



 

 

CONCLUZII 
Factorii principali care au favorizat la procesul erozional pe teritoriul dat sunt: relieful accidentat și 

prezența ploilor torențiale pe timp de vară.  
 În urma lucrărilor de combatere a eroziunii solului s-au cheltuit 11 242,76 mii lei. Se poate constata că 

acest proiect nu constituie unul economic, scopul principal fiind eliminarea procesului de eroziune.  
Dacă pe un teren supus eroziunii se alege raţional vegetaţia cea mai adecvată, aceasta constituie cel mai 

economic şi, totodată, cel mai eficace mijloc de prevenire şi combatere a eroziunii solului. 
Alunecările de teren pe teritoriul dat au provocat mari pagupe, provocînd surparea caselor de locuit. Astfel 

odată cu organizarea lucrărilor de combatere a eroziunii se reduce si intensitatea proceselor de alunecare a 
terenului. În următorii ani urmează ca procesul erozional să fie monitorizat.  
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