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SC FOREST GRUP PROIECT SRL BUCUREŞTI                                                 Se aprobã, 
                       Director  

 
 

PROCES  VERBAL  NR. 54 
Avizare de recepţie din 6 aprilie 2011 

 

A. OBIECTUL AVIZÃRII : RECONSTRUCTIE ECOLOGICA FORESTIERĂ PE 
TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE 
BRAGADIRU, LOCALITATEA BRAGADIRU, JUDEŢUL ILFOV 
  * Proiectant general : SC FOREST GRUP PROIECT SRL BUCUREŞTI  
  * Proiectant de specialitate : SC FOREST GRUP PROIECT SRL BUCUREŞTI 
    * Şef de proiect: ing. Larisa Ion 
  * Beneficiar: Consiliul local al Localitatii BRAGADIRU 
  * Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate 
  * Contract nr. 49/21.03.2011 
 
 B. PARTICIPANŢI : 
   
  * Administrator :   ing. Popovici Mihai    
  * Şef de proiect:     ing. Ion Larisa    

*Alti participanti:  ing. Dan Cosmin 
                                  
 

 C. CONCLUZII ŞI CONSTATÃRI : 
 Din analiza documentatiei si discutiile purtate au rezultat urmatoarele: 

1. Studiul de fezebilitate analizeaza conditiile stationale, stabileste solutiile tehnice, evalueaza 
costul lucrarilor necesare pentru impadurirea terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare 
BRAGADIRU, si fundamenteaza investitia. 
 Vegetatia reprezinta unul din cele mai importante elemente din cadrul unui spatiu amenajat, avand 
rolul de a contribui la marirea impresiei de spatiu si intindere a unui parc, de a permite dirijarea 
perspectivelor, mascarea elementelor inestetice, armonizarea culorilor, etc. In cadrul perimetrului studiat  
este necesara impadurirea acestuia cu specii forestiere. 
2. Obiectivele proiectului: 
 Principalele efecte ecologice ale proiectului sunt: 
 - reducerea poluãrii atmosferice prin fixarea dioxidului de carbon din atmosferã; 
 - reţinerea prafului din atmosferã, un hectar de pãdure reţine 30 – 35 to/an/ha de praf; 
 - reducerea vitezei vântului; în pãdure viteza vântului se reduce la circa 60% comparativ cu 
terenul descoperit, ceea ce detrminã scãderea intensitãţii evaporãrii apei din sol, însemnând sporuri de 
producţie agricolã şi reducerea cheltuielilor de irigarea culturilor; 
 - pãdurea are capacitatea de a reţine apa în sol, circa 10000 mc/an/ha, din care consumã 3000 – 
4000 mc, iar restul se înmagazineazã în sol, alimentând stratul freatic, realizându-se şi filtrarea acestuia 
prin reducerea oligoelementelor în profunzimea solului, la adâncimea de 15 cm acestea scad la 1%, faţã 
de cantitatea de la suprafaţa solului; 
 - repartizarea uniformã a stratului de zãpadã, ceea ce duce la o mai bunã aprovizionare cu apã a 
solului; 
 - împrospãtarea aerului prin consumul de dioxid de carbon, circa 14 to/an/ha şi eliminarea de 
oxigen în procesul de fotosintezã, circa 10 to/an/ha; 
 - pãdurea produce uleiuri volatile şi fitoncide, 5 – 30 kg/an/ha, substanţe cu caracter bacteriostatic, 
importante pentru purificarea aerului; 
 - ecranarea acusticã: perdelele forestiere şi alte asociaţii forestiere reduc nivelul de zgomot cu 
pâna 50%. 
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 - protejarea solului prin reducerea scurgerilor de suprafaţã, asttfel, transportul de 
aluviuni se reduce la 0.1 – 0.5 mc/an/ha sub pãdure, fatã de 5 – 10 mc/an/ha pe pãşuni degradate şi 10 – 
15 mc/an/ha pe terenurile arabile în pantã. 
 Aceste efecte sunt mult mai numeroase şi sunt importante pentru protecţia mediului înconjurãtor. 
3. Terenurile care fac obiectivul preluarii precum si al studiului de fezabilitate, sunt constituite in 
Perimetrul  de ameliorare BRAGADIRU,  in suprafata totala de 0,7ha.  
 In vederea separarii unitatilor stationale (unitati amenajistice), terenul a fost ridicat in plan. 
 4. In urma efectuarii studiilor de teren, de laborator si de birou, au fost stabilite urmatoarele solutii 
tehnice de impadurire a terenurilor preluate: 
  
 

Nr. 
Crt 

Denumirea categoriei de lucrări UM Cantităţi 
Costul mediu 
unitar-RON 

Valoarea 
totală-RON 

A. Lucr ări de bază 
1. ÎMPĂDURIRI     

1.1 
20Pi.n  40 Amestec, 40Arbusti 

  
ha 0,7 6751 4726 

1.2 Borne amenajistice buc 4 164 657 
 TOTAL LUCR ĂRI DE BAZĂ    5383 

B. 

Alte cheltuieli : cheltuieli pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică, 

organizare de şantier, comisioane, 
taxe, cheltuieli diverse şi neprevăzute 

   290 

 TOTAL PARTEA I    5673 
 T.V.A. 24%    1361 
 TOTAL GENERAL    7035 
 din care C+M    5860 

 
5. Impadurirea terenurilor degradate din Perimetrul  de ameliorare BRAGADIRU,  va spori 

suprafata de padure cu 0,7ha. 
 Realizarea investitiei va dura 5 ani. 
 
 

Comisia 
 avizeazã favorabil studiul de fezabilitate în forma prezentata la valoarea totalã a investiţiei 

7035 lei din care C+M 5860 lei.
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MEMORIU  TEHNIC 
 
 

1. DATE GENERALE 
 
 

1.1. Denumirea investiţiei: RECONSTRUCTIE ECOLOGICA FORESTIERĂ PE 
TERENURI DEGRADATE CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE 
BRAGADIRU, LOCALITATEA BRAGADIRU, JUDEŢUL ILFOV  

 
1.2. Faza de proiectare : Studiu de fezabilitate  

 
1.3. Ordonator principal de credite: VIITORPLUS, asociatia pentru dezvoltare durabila 

  
1.4. Autoritatea contractantă: VIITORPLUS, asociatia pentru dezvoltare durabila 

 
1.5.  Beneficiar: Consiliul local al Localitatii Bragadiru. 
 
1.6. Proiectant: SC FOREST GRUP PROIECT SRL BUCUREŞTI 

 
  1.7. Durata de realizare a investitiei : 5 ani  
 

1.8. Amplasamentul investiţiei : Perimetrul de ameliorare BRAGADIRU, care face 
obiectul prezentului studiu de fezabilitate este situat pe raza judetului Ilfov, localitatea  Bragadiru. 
  

1.9.Finanţarea investiţiei : Fondul de ameliorare constituit conform prevederilor Legii 
nr.18/1991 a Fondului funciar si fonduri de la bugetul de stat. 
 

 1.10. Obiectul investiţiei : îl constituie reconstrucţia ecologică prin impădurire a unor 
terenuri degradate, inapte pentru culturi agricole, care necesită lucrări silvo-ameliorative. Aceste 
terenuri constituie ,, Perimetrul de ameliorare BRAGADIRU,  localitatea Bragadiru, Judeţul Ilfov”. 

 Investiţiile în lucrãri de reconstrucţie ecologicã forestierã pe terenuri  afectate de 
fenomene de degradare au un pronunţat caracter tehnic, de protecţie a mediului, din care rezulta 
efecte economice, în sensul diminuãrii şi stopãrii proceselor de degradare a solului şi înlãturarea 
pagubelor produse unor obiective sociale şi economice. 

Efectele tehnice ale lucrãrilor propuse prin proiect se vor resimţi dupã o perioadã de 4 – 5 
ani de la instalarea plantaţiilor când acestea vor oferi o protecţie realã a solului . 
Oportunitatea investitiei rezulta din efectele benefice imediate si de perspectiva ale lucrarilor de 
impadurire asupra terenului in cauza, a celor limitrofe si a mediului inconjurator in ansamblu. 

Dintre acestea se enumera : 
- introducerea în circuitul productiv silvic a unor terenuri inapte altor folosinţe;  
- diminuarea valorilor extreme ale factorilor climatici (temperatura, evapotranspiratie, viteza 

vantului), imbunatatirea gradului de umiditate a aerului si solului si implicit a conditiilor stationale 
pentru mentinerea si dezvoltarea vegetatiei forestiere si erbacee; 

- diminuarea intensităţii proceselor de degradare a terenurilor si ameliorarea progresivă a 
capacitatii de productie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere ;  

- protectia asezarilor omenesti şi a altor obiective din zona  impotriva vanturilor si secetei; 
- obţinerea de masă lemnoasă în aceasta zonă deficitară în lemn; 
- ameliorarea condiţiilor de mediu prin reducerea amplitudinii temperaturii, creşterea 

umidităţii solului şi a aerului, reducerea vitezei vânturilor; 
- îmbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei. 
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2. AMPLASAMENTUL SI SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR  
 
2.1. Amplasament 
Datele de identificare a terenului luat în studiu constituit in ,, Perimetrul de ameliorare 

BRAGADIRU, localitatea Bragadiru, Judeţul ILFOV ”,  sunt prezentate in tabelul urmator: 
Tabel nr. 1 

Amplasamentul terenului Persoana 
juridica care 
are terenul in 

folosinta 

Persoana juridica 
la care se afla in 

administrare 
terenul 

Persoana juridica 
la care se transmite 

in administrare 
terenul 

Caracteristicile terenului 

Judetul 
Unitatea 

administrativ 
teritoriala 

Tarlaua Parcela U.A. 
Suprafata 

totala 
-ha- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ILFOV Bragadiru 
Consiliul 

local 
Consiliul local Consiliul local 1 - 1 0,7 

Total        0,7 
 
Din tabel rezulta ca suprafaţa totală a terenurilor care fac obiectul studiului este de 0,7ha. 
 
2.2 Situaţia juridic ă a terenului ce urmează a fi ocupat 
 

 Suprafaţa terenului care va fi ocupată de lucrările propuse este de 0,7ha, si este constituită 
din terenuri degradate. Aceste terenuri se inregistreaza in evidenta terenurilor cu destinatie 
forestieră si se supun regimului silvic în situaţia în care ele vor fi împădurite. 

 
Suprafata teritoriului care face obiectul studiului are urmãtoarea structurã:  
          Tabel nr. 2 

Suprafaţa 
totala 
(ha) 

Suprafatã efectivã 
de plantat 

(ha) 

Terenuri 
neproductive 

N 
(ha) 

Diguri 
(ha) 

Drumuri de 
exploatare 

De 
(ha) 

1 2 3 4 5 

0,7 0,7 - - - 
100% 100% - - - 

 
 

3. CADRUL NATURAL  
 

3.1 Geologie  
 

 Substratul litologic al zonei, in general uniform, este alcatuit predominant din loessuri si 
depozite loessoide. Porozitatea destul de mare si permeabilitatea ridicata a substratului, in conditiile 
unor precipitatii relative bogate si in lipsa drenajului extern, au condus in timp la manifestarea 
relativ frecventa a proceselor de tasare a materialelor loessoide si la aparitia unor forme de relief 
(locale) negative caracteristice, in care existau conditii de realizare a unui exces de umiditate 
deasupra substratului tasat – crovurile. Acumularea elementelor argiloase pe fundul acestor 
microdepresiuni sub forma unor depozite luto-argiloase de grosime variabila, prin scurgerea apei 
din precipitatii de pe terenurile din jur si prin argilizare mai intensa (datorita umiditatii mai mari) a 
favorizat si mai mult stagnarea apei din precipitatii si evolutia laterala treptata a crovurilor sau 
dezvoltarea lor pe anumite aliniamente. Astfel au rezultat microdepresiunile cu dimensiuni mult mai 
mari si cu contur festonat numite gavane, precum si unele vaiugi cu un contur neregulat. 

Conditiile climatice au determinat alterarea destul de puternica a materialului parental 
loessoid si formarea unor cantitati apreciabile de argila si hidroxizi de fier. 
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3.2.Geomorfologie 
 
 Geografic, teritoriul studiat este localizat in Campia Vlasiei, subunitate a Campiei Romane, 
la o altitudine cuprinsa intre 70 si 80m, zona de lunca.  Relieful, in general orizontal, are  un 
caracter favorizant  in ceea ce priveste inundarea si stagnarea apei fiind un microrelief depresionar 
din zona de lunca medie – joasa cu extindere mare, cu altitudine relative minima de aproximativ 
0.5m pana la 1m, cu o zona de minim altitudinal neuniforma( sinuoasa, ramificata), si cu drenaj 
extern natural foarte slab. 

 
 

3.3. Hidrologie 
  
 Substratul litologic si totodata materialul parental al solurilor este alcatuit din depozite 
aluviale argiloase, care prin textural or fina si permeabilitatea foarte scazuta determina reducerea 
drenajului intern de profunzime si favorizeaza stagnarea apei de inundatie. Apa freatica se afla in 
prezent la adancimea de aproximativ 4m, astfel incat conditiile hidrogeologice nu au favorizat 
procesele de inundare si stagnare a apei. In trecut nivelul freatic era mai ridicat si influenta profilul 
solurilor, accentuand intensitatea stagnarii apei in cazul revarsarilor. 
Procesele de inundare prin revarsare si de stagnare a apei au afectat intreaga zona 
microdepresionara, au avut o intensitate slaba, moderata (apreciata dupa durata de stagnare), dar cu 
revenire anuala. 
 
 

3.4. Climatologie 
 

Climatologic, unitatea de productie in studiu se afla sub influenta climatului continental de 
campie, cu ierni geroase, cu zapezi substantiale, primaveri scurte, veri calduroase si toamne lungi, 
imprimand o temperatura medie anuala care nu depaseste 11 gr. C. Prima zi de inghet spre toamna, 
spre sfarsitul lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie, iar primavara ingheturile cele mai tarzii 
sunt cantonate in intervalul ultimei decade a lunii aprilie si inceputul lunii mai. Regimul 
pluviometric este de 560mm/an. 

Conditiile climatice generale reflecta bine incadrarea teritoriului studiat in zona forestiera de 
campie.  
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3.5. Regimul termic 
 
 

Prin datele prezentate in continuare sub forma tabelara, rezulta o prima caracterizare a 
climatului regiunii sub aspectul regimului termic al aerului şi al influenţelor pe care acesta le are 
asupra creşterii şi dezvoltarii vegetaţiei forestiere. 

Regimul termic al aerului:  
Temperatura medie a aerului (0C)      

           Tabelul 4.2.4.1.1. 

Statia Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Med
ia 

anua
la 

BUCURE
STI - 

BANEAS
A 

2004 -3.3 0.3 5.9 10.7 14.6 19.5 21.8 20.1 15.8 11.1 5.4 1.1 10.3 

2005 0.6 -2.2 3.0 10.5 16.8 18.4 21.6 20.8 16.0 10.6 4.0 1.0 10.1 

2006 -4.0 -1.2 4.6 11.3 15.9 20.3 22.5 21.5 16.7 11.5 6.3 1.2 10.6 
M.196
1-2000 

 10.6 

 
 

3.6. Regimul pluviometric 
 

 Regimul pluviometric reprezinta o importanta caracteristica climatica, precipitaţiile 
reprezentand unul din factorii ecologici de mare importanţa pentru vegetaţia forestiera.  
  

Cantitatea de precipitatii (mm) 
 Tabel 4.2.4.2.1. 

Statia Anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Med
ia 

anua
la 

BUCURE
STI - 

BANEAS
A 

2004 57.7 21.9 40.7 20.2 108.4 80.0 87.4 74.7 70.7 20.9 79.1 53.3 715.0 

2005 61.1 57.3 29.7 35.2 76.9 82.4 125.5 146.1 269.6 118.1 47.4 27.3 
1076.

1 
2006 39.5 45.6 67.3 59.8 31.9 29.9 63.9 69.6 61.5 37.2 28.8 10.9 545.9 

M.196
1-2000 

 603.5 

 
Media anuala a precipitaţiilor este de circa 605 mm, maxima inregistrandu-se in luna 

septembrie anul 2005 (269.6 mm), iar cea minima in luna octombrie anul 2004 (20.9 mm).  
Nebulozitatea se caracterizeaza prin valori medii de 6-5.5-7 in luna februarie si 3.5-4 in luna iulie. 
In timpul anului nebulozitatea este cuprinsa intre aceste valori. Anual, in aceasta zona, sunt 
inregistrate 100-110 zile senine si 120-140 de zile cu cer acoperit de nori.  
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3.7. Regimul eolian 

 
 Regimul eolian se caracterizeaza prin predominarea vanturilor de nord-est. Vitezele 

vanturilor ating valori, in general, intre 2 si 2.5m/sec., dar iarna crivatul care bate dinspre nord-est si 
est atinge viteze si de 125km/ora. 

Atunci cand bat cu viteze mici, in conditii normale de umiditate, vanturile au o influenta 
favorabila asupra vegetatiei forestiere, stimuland cresterile si acumularile de material lemnos. 
Atunci cand bat cu viteze mari, au influenta negativa asupra vegetatiei forestiere prin inchiderea 
stomatelor si deci diminuarea cresterilor precum si prin marirea evapotranspiratiei, producand 
scaderea umiditatii din aer si sol. 

Vanturile neregulate si cu frecvente reduse bat din toate directiile. Zona nu este lipsita nici 
de furtuni, a caror directie este predonimant din sector vestic, mai rar sudic. 

 
 

3.8 Indici de ariditate 
  
In aceasta zona, vara se caracterizeaza printr-un climat uscat si foarte calduros si un cer 

senin, ceea ce rezulta din continentalizarea maselor de aer. Ariditatea si caracterul continental sunt 
efecte si ale deficitului de umiditate si al caracterului negative al bilantului hidric al suprafetei 
active, determinat de valori mai mari ale potentialului de evapotranspiratie  fata de cele ale 
precipitatiilor (691mm fata de 555mm – date masurate la statia meteo Bucuresti Baneasa) 
 

Atunci cand bat cu viteze mici, in conditii normale de umiditate, vanturile au o influenta 
favorabila asupra vegetatiei forestiere, stimuland cresterile si acumularile de material lemnos. 
Atunci cand bat cu viteze mari, au influenta negativa asupra vegetatiei forestiere prin inchiderea 
stomatelor si deci diminuarea cresterilor precum si prin marirea evapotranspiratiei, producand 
scaderea umiditatii din aer si sol. 

Vanturile neregulate si cu frecvente reduse bat din toate directiile. Zona nu este lipsita nici 
de furtuni, a caror directie este predonimant din sector vestic, mai rar sudic. 

 
 

3.9. Soluri 
 
Conditiile climatice de stepa la limita cu silvostepa, forma reliefului vălurată, specifică 

câmpiei fragmentate şi materialul parental format din depozite loessoide şi loess în zona de câmpie 
şi aluviuni fine, argiloase în zona de luncă a Râului Sabar, au determinat formarea tipurilor genetice 
de sol caracteristice zonei luate in studiu, in mare majoritate cermoziomuri (pe terenuri, în general, 
plane), erodisoluri (pe terenuri înclinate) şi protosoluri aluviale (în luncă). 

 
In vederea elaborarii studiului, s-au efectuat lucrari de teren, de laborator si de birou. 
In faza de teren s-au efectuat cartari pedologice si stationale la scara 1:5000. S-au executat 

sondaje, pe toata suprafata, in vederea stabilirii uniformitatii conditiilor edafice. Functie de 
schimbarile edafice, dar şi de relief, s-a executat un profil de sol principal , pana la adancimea de 
120-150 cm. 

Avand in vedere că tipul de sol este antrosol, s-a propus plantarea in gropi cu pamant de 
imprumut astfel incat s-a efectuat o analiza , la laborator, si din acesta . Astfel s-au analizat, in 
laborator, din fiecare tip de sol cate o proba de sol.  

In faza de laborator la proba de sol recoltata s-au determinat : pH– ul, continutul de 
humus, de carbonati, azotul total, conţinutul de saruri solubile şi  analiza granulometrică.  

In faza de birou s-au prelucrat datele din teren si de laborator, s-au stabilit soluţiile tehnice 
corespunzătoare, au fost evaluate cantitativ si valoric lucrările stabilite prin solutiile tehnice şi s-a 
elaborat studiul propriu-zis. 
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Tipurile si subtipurile de sol delimitate conduc la unităţi staţionale distincte şi se 

constituie ca subparcele. Ele sunt prezentate în tabelul următor: 
                   Tabel nr. 11 

Nr 
crt  

Tipul şi subtipul de sol 
nr. profil 

Supra
faţa 
(ha) 

% 

0 1 2 3 
1 Cernoziom tipic - P1 - - 
2 Antrosol hortic- P2 0.7 100 
 TOTAL  0.7 100 

 
Pe suprafata studiata s-a identificat un singur tip de sol, antrosol hortic, impropriu culturilor 

forestiere. Este un orizont mineral pedogenetic de suprafaţă foarte puternic transformat prin 
fertilizare îndelungată şi lucrare adâncă sau un orizont mineral de suprafaţă rezultat prin înălţarea 
(acreţia) suprafeţei prin adaos de material (fier beton, caramida, resturi rezultate din contructii)ca 
urmare a unei lungi perioade de transformare, fapt care a condus la formarea unui orizont de 
suprafaţă cu caractere mult modificate faţă de cele iniţiale. 

A fost deosebit un singur orizont antropedogenetic: orizontul hortic (Aho). Astfel s-a propus 
plantarea in gropi de 30 X 30 X 30 cm cu pamant vegetal de imprumut (P1), cu caracteristicile 
urmatoare : culoarea închisă a materialului atât în aşezare naturală, cât şi în stare sfărâmată, având 
crome şi valori < 3,5 în stare umedă şi valori < 5,5 în stare uscată; conţinut de materie organică de 
cel puţin 3.4% pe întreaga lui grosime ; structură grăunţoasă, glomerulară  - (adică orizontul nu are 
structură de orizont B) - şi/sau consistenţă suficient de friabilă pentru ca materialul să nu devină 
masiv şi dur sau foarte dur când se usucă;grad de saturaţie în baze peste 53%;pH 5,36 ;humus 3,4%.
  
 Referitor la alegerea speciilor forestiere pentru tipul, subtipul de sol determinat s-a avut in 
vedere în primul rând regimul de umiditate şi apoi regimul aerohidric şi cel de troficitate. In 
consecintă s-au propus specii forestiere xerofite, rezistente la soluri argiloase şi la fenomene de 
salinizare. Analiza alegerii speciilor forestiere pentru terenurile luate în studiu se detaliază după ce 
se vor analiza concret condiţiile staţionale identificate, condiţii ce dau aptitudinea fitocenotică a 
staţiunii.  

Se prezintã în continuare descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol identificate pe teren şi 
însuşirile fizico– chimice rezultate din analizele de laborator. 
 

1. Cernoziom tipic- P1, cu profil Am-A/Cy – CCa,  
Plantarea in gropi cu pamant de imprumut s-a facut doar cu orizontul Am ,de culoare 
negricioasa, textura mijlocie si structura glomerulara. 

2. Antrosol hortic - P2 Soluri având orizont superior antropedogenetic de cel puţin 50 cm grosime 
(format prin transformarea unui orizont sau strat al solului sau prin acreţie).Resturi de moloz, 
fier-beton, plastic si diverse  materiale ce au fost folosite in constructii,apt pentru pin, mojdrean, 
păr, tei argintiu,paltin dud, sălcioară, glădiţă şi arbuşti (porumbar şi păducel, catina rosie).  

Factorii limitativi ai acestui sol sunt : troficitatea scăzută datorită spălării unei părţi din 
orizontul de acumulare a humusului (sol erodat), prezenţa carbonatului de calciu pe profil ce 
determină excluderea salcâmului dintre speciile recomandate, regim de umiditate deficitar în 
perioada estivală caracteristic zonei de silvostepă la limită cu stepa. 

 
Conditiile de mediu (statiunea), se refera in primul rand la regimul de umiditate din sol si 

la regimul de precipitatii, apoi la regimul de troficitate, urmat de regimul de consistenta 
(compactitate), regimul termic s.a. Toate sunt influentate de relief (microrelief), ca: terenuri plane 
slab depresionate, versanţi moderat înclinaţi, câmpie plană, etc, constituind criteriul principal de 
determinare a umiditatii. In afara de acestea s-a tinut cont de prezenţa salinizării si de insusirile 
solului ca: textura si structura, deoarece caracterul vertic constituie factor limitativ.  
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 Fata de conditiile stationale prezentate s- au propus in compozitiile de regenerare specii 
forestiere ale căror cerinţe ecologice corespund condiţiilor ecologice identificate în terenurile luate 
în studiu, astfel : 

- pe antroposol s-au propus formule de împădurire pe bază de pin negru, frasin, mojdrean, 
salcioara  , ulm de turkestan, glădiţă, catina rosie ; 
Compozitiile de regenerare s-au stabilit in conformitate cu normativul in vigoare "Norme 

tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de impadurire a 
terenurilor degradate" (1) anul 2000, adaptate la conditiile stationale specifice terenurilor ce fac 
obiectul prezentului studiu de reconstructie ecologica forestiera. 

 
In continuare se prezinta unitatile stationale din perimetrul cercetat, delimitate dupa criteriile 

de mai sus si coroborate cu cerintele ecologice ale speciilor forestiere ce fac obiectul compozitiilor 
de regenerare  propuse. 
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UNITAT ĂTI   STAŢIONALE  
Tabel nr. 12 

US Forma de relief Tipuri şi subtipuri de sol Factori staţionali limitativi şi compensatori 
Compozitia de baza 

( alternativa) 
Unitati 

amenajistice 
Suprafaţa 

ha 
0 1 2 3 4 5 6 

UNITATI  STATIONALE  DE SILVOSTEPA  

1 Câmpia ILFOVului 
Antroposol hortic    

P 2 

-troficitate scăzută 
-deficit moderat de umiditate în sezonul estival 
-prezenţa CaCO3 pe profil ceea ce conduce la 
excluderea salcâmului din formulele de împădurire 
-regim de umiditate favorabil cu aport freatic 
-prezenţa procesului de eroziune în suprafaţă 

20Pi.n 40Amestec( Ul.t, 
Fr,Mj), 40Ar(GL,Tx) 

1 0,7 

 
Din analiza unităţilor staţionale rezultă că funcţie de condiţiile ecologice ale acestora s-au propus formule de împădurire cu pamamnt de imprumut 

,cu specii forestiere cu cerinţe ecologice corespunzătoare. 
Prin instalarea vegetaţiei forestiere si crearea unor asociaţii de specii se realizeazã diversitate în peisaj, aspectul peisagistic al zonei se va ameliora 
substantial,  crearea posibilitãtilor de recreare într-un mediu curat.
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 In concluzie pentru "Perimetrul de ameliorare BRAGADIRU, in suprafata totala de 0,7ha, se 
recomanda urmatoarea compozitie de regenerare, de baza si alternative (specii notate in paranteza) : 
 

-   20 Pi.n 40 Ameste(  Ulm) 40 Arb (CD, CR,Gl)……….. … … …………0,7 ha –100% 
 
Suprafata de teren care va fi ocupata de fiecare specie se prezinta astfel: 

 
- Pi.n ........…………………….…….....................……………......……0,14 ha  
- Sp de amestec ........…………………….…….....................………….0,28 ha  
- Arbusti ........…………………….…….......................………......……  0,28 ha  

Total                                                                                                0,70 ha  
 

4. SOLUŢIA TEHNICÃ  
   

  Solutia tehnicã se refera la compozitia de regenerare, schema de plantare, numarul de 
puieti la hectar, tehnologia de plantare, de pregãtire a terenului si solului, precum si lucrãrile necesare 
pânã la realizarea starii de masiv.  
 Perimetrul de ameliorare este constituit dintr-o singura parcela . La capetele perimetrului s-au 
amplasat 4 borne amenajistice 
 La alegerea speciilor pentru împădurirea terenurilor din cadrul perimetrului de ameliorare s-au 
avut în vedere criteriile: ecologic, auxologic şi ecoprotectiv, criteriul de bază fiind cel ecologic. 
� Criteriul ecologic. Potrivit acestui criteriu pentru realizarea unui arboret, într-o staţiune 

nespecifică biocenozelor forestiere, alegerea speciilor trebuie să se facă ţinand seama de capacitatea 
speciei de a se adapta şi dezvolta în condiţiile de mediu ale staţiuni respective. Prin urmare, trebuie 
realizată o minimă compatibilitate între exigenţele ecologice ale speciei  şi potenţialul productiv al 
factorilor de mediu dat.  
� Criteriul auxologic. Performanţele auxologice ale unei specii sunt reflectate de creşterea medie a 

producţiei totale la vârsta exploatabilităţii absolute. Creşterea medie este exprimată cel mai bine în unităţi 
de biomasă lemnoasă – tone de substanţă uscată. Aceasta reflectă aptitudinea speciei de a capta energia 
chimică potenţială. Puterea calorică mare a lemnului unei specii confirmă capacitatea energetică a 
acesteia. 
� Criteriul ecoprotectiv. Terenurile degradate se prezintă ca un peisaj anost, cu o floră şi faună 

restrânsă şi sărăcită, cu ecosisteme aflate întrun echilibru fragil. Prin împădurire se doreşte crearea unor 
păduri autentice, stabile, menite să protejeze aerul, apa, solul, clima şi să înfrumuseţeze peisajul, 
contribuind în acest fel la creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zonă. 
Pe intreaga suprafata s-a prevăzut plantarea in teren nepregatit,in gropi cu pamant vegetal de imprumut. 

 În acest sens s-a optat pentru propunerea în compoziţiile de împadurire a  formulei de împădurire 20 
Pi.n 40 Amestec40 Arbusti in functie de factorii existenti, tipul de sol identificat ,de natura si intensitatea 
degradarii,  vegetatia existenta, etc. Datorita faptului ca perimetrul este constituit pe un teren ce a fost 
umplut cu material rezultat in mare parte din constructii(fier beton, caramida, etc) se impune ca  plantarea 
sa se faca in teren nepregatit, in gropi cu pamant vegetal de imprumut.  
Lucrarea cuprinde: 
− transportul pământului vegetal în amplasament 
-     aşternerea pământului vegetal si tasarea acestuia. 
 
Solutia tehnicã se refera la compozitia de regenerare, schema de plantare, numarul de puieti la hectar, 
tehnologia de plantare, de pregãtire a terenului si solului, precum si lucrãrile necesare pânã la realizarea 
starii de masiv.  
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Aceasta varianta de solutie este prezentata sintetic în tabelul urmator: 
 

          Tabel nr. 14 
Nr 
crt 

Compoziţia de regenerare 
 / 

 Tehnologia de impadurire 

DURATA 
anul  

I 
anul 
II 

anul 
III 

anul 
IV 

anul 
V 

anul 
VI 

anul 
VII 

0 1 2 3 4 5 6 7 7 
1. 20Pi.n 40 Sp.de amestec( Ulm, Fr)  

40 Arb (Catina r,Gl)  
Schema de plantare: 2,0 x 1,0 m 
Teren nepregătit  
Numar de puieti / ha: - 3500 - total 

       

1. Pregatirea terenului - - - - - - - 
2. Pregatirea solului  1 - - - - - - 
3. Plantare: in teren pregatit 
 in gropi:  30x30x30 cm cu pamant de imprumut 

toamna  - - - - - 

4. Intretineri   - intre randuri ,manual– 100%            
   - pe rand, manual –100% 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

 

5. Revizuiri 1 1 - - - - - 
6. Completari - 30% 20% 10% - - - 
7. Prafuirea gropilor cu Sinolintox - - - - - - - 
8. Combatere chimica  - - - - - - - 
9. Descoplesiri - - - - - 1 1 

 
 
 

▲ PRECIZÃRI cu privire la executarea lucrarilor: 
 

  In cadrul lucrarilor de pregatire a terenului s-a prevazut curatarea terenului de resturi  si pichetarea 
acestuia.  

In vederea asigurarii reusitei lucrarilor de impadurire se recomanda respectarea cu strictete a 
regulilor de transport, manipulare, depozitare si plantare a puietilor. 

Puietii recoltati din pepiniere trebuie sa fie conform STAS-urilor in vigoare.  
 Transportul puietilor pana la destinatie se va face cu mijloace de transport acoperite in vederea 
protejarii radacinilor puietilor de actiunea daunatoare a vantului si  a razelor solare. Snopii de puieti se 
vor aseza in straturi. Intre straturi, inclusiv deasupra, dedesubt si pe lateral, se va asterne cate un strat de 
muschi, litiera sau paie umede.  
 Pentru a preintampina uscarea radacinilor, depozitarea puietilor se va face in santuri speciale in 
care se vor pastra pana la plantare. 
 Dispunerea spatiala a puietilor functie de compozitiile de regenerare se va face conform schemelor 
prezentate in studiu. 

Puietii vor fi adusi din santurile special amenajate la locul de plantare pe masură ce vor fi pusi in 
opera. 
 Inainte de plantare, rădăcinile puietilor care se plantează primavara, se vor toaleta. Atat la 
plantatiile executate toamna cat si la cele de primavara, radacinile puietilor se vor mocirli in vederea 
realizării unui contact intim cu pământul din groapa de plantare. Pământul cu care se acoperă rădăcinile 
va fi bine bătătorit cu piciorul, evitându-se astfel pătrunderea aerului si, in consecintă, uscarea puietilor.      
 Executarea lucrarilor de intretinere se va face manual, in procent de 100% din suprafata. 
 Oportunitatea lucrarilor de impadurire consta in principal in diminuarea intensitatii proceselor de 
degradare a terenurilor si ameliorarea progresiva a acestora. Prin instalarea vegetatiei forestiere in 
perimetrul studiat se va obtine: folosirea mai eficienta a unor terenuri degradate si crearea de zone verzi 
cu functii ecoprotective multiple; diminuarea vitezei vântului si prin aceasta reducerea sau impiedicarea 
spulberarii zăpezii, solului, ingrăsămintelor si semintelor, evitarea furtunilor de praf, dezrădăcinarea 
culturilor tinere, evitarea culcării, răvăşirii si scuturării premature a seminţelor;  reducerea 
evapotranspiraţiei prin reducerea amplitudinii diurne a temperaturii din interiorul si din aproprierea 
perimetrelor plantate, aceasta ducând la o creştere mai bună a culturilor agricole limitrofe, recoltele 
devenind mai stabile si crescând an de an; stavilirea imprăştierii seminţelor de buruieni si a insectelor 
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dăunătoare ; prin ameliorarea microclimatului din zonă se purifică si primeneşte aerul,  mărirea 
suprafeţei de zonă verde a localităţii si modificarea peisajului local. 
 
 
 

Centralizatorul propunerilor de lucr ări de pregătire a 
terenului şi solului pe formule de împădurire 

 

ua 

Suprafaţa-ha 

Tipul de sol 
Tehnologia 
de pregătire 

a solului 

Compoziţia de regenerare 

Total 

Din care 

De bază Alternativa 
De 

împădurit cu 
compoziţia 

de bază 

Gard 
viu 

Nepro 
ductiv 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1 0,7 0,7 - - Antroposol hortic - 20Pi.n 40 Sp.de amestec 
40 Arbusti 

20Pi.n 40 Sp.de 
amestec 

40 Arbusti 

TOTAL 0,7 0,7   - - - - 
 

   
 
 
În tabelul nr. 15 este prezentat centralizatorul suprafeţelor, pe folosinte. 
 
           Tabel nr. 15 

Nr. 
crt. Compoziţia de regenerare 

Suprafata 
(ha) 

0 1 2 

1. 20Pi.n 40 Amestec(Ulm) 40 Arb (CD,CR,Gl) 0,7 
Suprafaţa efectiva de plantat 0,7 

SUPRAFATA TOTALA 0,7 
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5. NECESARUL DE PUIEŢI  

 
Stabilirea necesarului de puieti s-a facut tinand seama de schemele de plantare si procentele de completari pentru fiecare compozitie de impadurit,  
precum si de esalonarea la plantare a terenurilor care fac obiectul proiectului.  
Necesarul de puieti se prezinta in tabelele nr.16 si 17       
          Tabel nr.16  

Formula 
Suprafata/ 

formula                      
(ha) 

Nr 
puieti 

/ 
ha 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

Total puieti 
Plantare 

Total 
puieţi 

Plan 
tare 

Pro 
cent 
com 

pletari  

Total 
puieti 

Plan 
tare 

Pro 
cent 
com 

pletari 

Total 
puieti 

Procent 
completari 

Total puieti 

1 
20Pi.nb-în teren nepregătit 0,14 5000 700 700 - 30% 210 - 20% 140 10% 70 1120 

40 Sp de amestec 0,28 5000 1400 1400 - 30% 420 - 20% 280 10% 140 2240 

40 Arbusti 0,28 5000 1400 1400 - 30% 420 - 20% 280 10% 140 2240 

TOTAL INVESTITIE 0,7 - 3500 3500 -  1050 - - 700 - 350 5600 

 
 

RECAPITULATIE – Necesarul de puieti 
 

       Tabel nr. 17 

Specii Pi.n Sp. amestec Sp Arbusti Total puieti 

Nr. puieti 1120 2240 2240 5600 
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6. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII  
 

 Pe parcursul aplicarii prevederilor prezentei documentatii se va tine seama de prevederile 
Legii nr. 90/1996 cu privire la protectia muncii. 
 Cateva din prevederile acestei legi sunt redate mai jos: 

• orice lucrator, indiferent de varsta si sex, va fi supus unui examen medical cu caracter 
preventiv la angajare si periodic, in functie de specificul activitatii si a conditiilor in care se 
executa acestea, cu ocazia modificarii conditiilor de solicitare; 

• toti lucratorii vor fi instruiti pentru cunoasterea normelor de protectie a muncii referitoare la 
activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Instructajul va fi efectuat de personal calificat, 
care poarta raspunderea pentru instruirea muncitorilor, realizarea masurilor de protectie a 
muncii si folosire eficienta a echipamentului si a materialelor de avertizare impreuna cu 
conducatorii unitatilor silvice. Dupa efectuarea instructajului si testarea personalului se 
competeaza fisa de instructaj de catre cel care a efectuat instructajul; 

• fisele de instructaj vor fi semnate de cel care a fost instruit si vor fi confirmate de seful de 
santier; 

• santierul de impadurire va fi dotat cu truse sanitare si medicamente strict necesare; 
• nu pot fi admisi la lucru muncitori cu afectiuni cardiace sau respiratorii; 
• uneltele de lucru vor fi folosite numai daca sunt bine ascutite, cu cozi netede si bine fixate; 
• la transportul puietilor, materialelor si al muncitorilor se vor aplica norme de protectie a 

muncii elaborate de unitatile de profil; 
• se interzice transportul muncitorilor peste puieti, in camion, basculanta, remorca de tractor 

sau in cabina; 
• transportul muncitorilor se va face organizat, colectiv, cu vehicule special amenajate si pe 

drumuri care prezinta deplina siguranta; 
• se interzice depanarea, curatirea sau ungerea agregatelor in miscare; se interzice alimentarea 

cu carburanti in timpul functionarii motorului. 
 

Recomandarile de mai sus sunt minimale. Ele vor fi completate si cu alte prevederi ale 
actelor normative in vigoare. 

Sefii de echipe, personalul tehnic de supraveghere vor lua toate masurile ce se impun astfel 
incat sa nu se produca accidente de munca. 

Conducatorii locurilor de munca sunt obligati sa anunte imediat orice accident de munca, sa 
ia imediat masurile de prin ajutor si sa pastreze intacte conditiile in care s-a produs accidentul.  

 
7. EVALUAREA LUCRÃRILOR PROPUSE  

 
 Aportul vegetaţiei forestiere constã în ameliorarea proprietãţilor fizice şi chimice ale 

solului prin afânarea ce se produce ca urmare a dezvoltãrii rãdãcinilor şi a activitãţii 
microorganismelor din sol, prin acumularea materiilor organice provenite din degradarea litierei. 
Refacerea capacitãţii de producţie a solurilor în zona studiatã are efecte asupra creşterii producţiei 
vegetale, a menţinerii unui covor vegetal permanent, permiţând o valorificare superioarã a acestora 
în viitor.  
Pentru stabilirea valorii lucrãrilor propuse au fost calculate costurile lucrãrilor de împãdurire. 

Evaluarea lucrărilor s-a efectuat pe bază de investiţii specifice pentru un hectar de plantaţie 
in funcţie de operaţiunile de executat si de compoziţia de impădurire, conform normativelor in 
vigoare si “Normelor de timp si de productie unificate pentru lucrarile din silvicultura “(1997), la 
nivelul lunii decembrie 2006. 
 Costul lucrarilor a rezultat in baza antemasurătorilor prin care s-au determinat cantităţile de 
lucrări necesare a se executa si cu care au fost multiplicate preturile unitare pe articole de lucrări si 
pe elemente de cheltuieli (materiale, manopera, utilaje, transport). 
 Se menţioneazã urmãtoarele : 
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 - Cheltuielile legate de transportul voluntarilor se suportã din cheltuielile de 
organizare ale  Asociatia pentru dezvoltare durabila VIITORPLUS. 

Valorile lucrãrilor de impădurire (cuprinzând toate lucrãrile necesare pânã la realizarea starii 
de masiv) sunt redate astfel : 
 
 
Nr. 
Crt 

Denumirea categoriei de lucrări UM Cantităţi 
Costul mediu 
unitar-RON 

Valoarea 
totală-RON 

A. Lucr ări de bază 
1. ÎMPĂDURIRI     

1.1 
20Pi.n  40 Amestec, 40Arbusti 

  
ha 0,7 6751 4726 

1.2 Borne amenajistice buc 4 164 657 
 TOTAL LUCR ĂRI DE BAZĂ    5383 

B. 

Alte cheltuieli : cheltuieli pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică, 

organizare de şantier, comisioane, 
taxe, cheltuieli diverse şi neprevăzute 

   290 

 TOTAL PARTEA I    5673 
 T.V.A. 24%    1361 
 TOTAL GENERAL    7035 
 din care C+M    5860 

 
 

8. EVALUAREA PROIECTULUI  
 

 8.1 Evaluarea beneficiilor proiectului 
 

Acestea sunt legate atat de obtinerea de masa lemnoasa intr-o zona cu deficit de lemn, cat si 
de posibilitatea stocarii de CO2 si valorificarii acestuia pe piata internationala. 
 Pe de alta parte, prin realizarea prevederilor acestui proiect se obtin o serie de efecte a caror 
valoare materiala este dificil de stabilit, dar care au o importanta deosebita: 
 - conservarea biodiversitatii; 
 -  crearea unui climat favorabil pentru fauna. 
 Efectele economice pot fi calculate avand in vedere valoarea lemnului obtinut si valoarea 
stocarii carbonului (dioxidului de carbon) pe piata internationala: 
 

a) valorificare lemn: 
 

  Pin negru, Specii amestec  
 Pe  suprafata totala de 0,7 ha, la varsta exploatabilitatii de 70 ani, se pot obtine arborete de 
clasa medie de productie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 

V lemn= 226 mc/ha x 0,7 ha  = 186 mc 
PL STB = 186 mc x 150 RON/mc = 27900 RON – se obtin in anul 70 de la plantare. 

b) Rarituri 
Raritura I 
V lemn= 42 mc/ha x 0,7 ha = 29 mc 
PrI   = 29 mc x 70RON/mc = 2030 RON – se obtin la 30 de ani de la plantare. 
Raritura II 
V lemn= 50 mc/ha x 0,7 ha  = 35 mc 
Pr1I  = 35 mc x 70RON/ms = 2450 RON – se obtin la 45 de ani de la plantare. 
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Total –32380 RON 

 
 
 B. Venituri din stocarea carbonului 
 

Pin negru  , Specii amestec 
226 mc/ha x 0,7 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în biomasa totală) x 11$/to C x 3,20 
RON/$=  1114  RON  

 
Total venituri stocare carbon= 1114 RON 
 
Total venituri valorificare lemn şi stocare carbon= 33494 RON 

 
 

 
 

 9. INDICATORI  TEHNICO - ECONOMICI  
 

 

 Suprafata totalã        0,7 ha 
 Suprafata efectivã de împãdurit      0,7 ha 
 
 Valoarea totalã a investiţiei (cu TVA)                  7035 lei 
  din care :  C + M (cu TVA)                   5880 lei 
   
 Durata de realizare a starii de masiv :                        5 ani 
  

9.1. Esalonarea investitiei (cuTVA) 
 

ANUL       INVESTITIA  
ANUL 1 – 3747 LEI 
ANUL 2 – 992 LEI 
ANUL 3 – 727 LEI 
ANUL 4  -  395 LEI 
ANUL 5 –    0 LEI 
TOTAL     5851 LEI (LUCRARI DE BAZA) 
 
 

  
 

         Întocmit, 
                                    ing. Ion Larisa 
        
        
 
 
 
 


