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SC GREEN FOREST PROIECT SRL BUCUREŞTI                                                  
                     

 
PROCES  VERBAL  NR. 1 

Avizare de recepţie din  28 martie 2011 
 

A. OBIECTUL AVIZÃRII : RECONSTRUCTIE ECOLOGICA FORESTIERĂ PE TERENURI 
DEGRADATE, CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE VLASCA, COMUNA 
DRAGANESTI VLASCA, JUDE ŢUL TELEORMAN  
  * Proiectant general : SC GREEN FOREST PROIECT SRL BUCUREŞTI  
  * Proiectant de specialitate : SC GREEN FOREST PROIECT SRL BUCUREŞTI 
    * Şef de proiect: ing. Voican Eduard  
  * Beneficiar: Consiliul local al Comunei Draganesti Vlasca 
  * Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate 
  * Contract nr. 8/14.03.2010 
 
 B. PARTICIPANŢI : 
   
  * Şef de proiect:     ing. Voican Eduard     

*Alti participanti:  ing. Ion Larisa 
 

 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 Vlasca si fundamenteaza investitia. 
 2. Obiectivele proiectului: 
 -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; 
- crearea de baze melifere; 
-ameliorarea condiţiilor de mediu prin reducerea amplitudinii temperaturii, creşterea 

umidităţii solului şi a aerului, reducerea vitezei vânturilor; 
- îmbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei limitrofe comunei Draganesti Vlasca. 

 3. Terenurile care fac obiectivul studiului de fezabilitate, sunt constituite in 
Perimetrul  de ameliorare Vlasca, in suprafata totala de 12,73 ha, din care: 
 - terenuri apte pentru plantat ……………………... 12,73 ha; 
 Aceste terenuri se afla, in limitele Ocolului silvic Alexandria. 
 In vederea determinarii suprafetelor, ca si pentru separarea lor pe unitati stationale 
(unitati amenajistice), terenurile au fost ridicate in plan. 
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 4. In urma efectuarii studiilor de teren, de laborator si de birou, au fost stabilite 
urmatoarele solutii tehnice de impadurire a terenurilor: 
 

Nr. 
Crt 

Denumirea categoriei de lucrări UM Cantităţi 
Costul mediu 
unitar-RON 

Valoarea 
totală-RON 

A. LUCRARI DE BAZA 
1 PREGĂTIREA SOLULUI 

1.1 
Pregatirea terenului in vederea 

impaduririi (AD) 
ha 12,73 986 12.554 

2. ÎMPĂDURIRI 

2.1 
60Ce,Ga,St 40Pa,Fr,Par, Ju, Ul,Vi.t 

 in teren pregatit AD 
ha 12,73 25.166 320.368 

2.2 Paza padurii ha 12,73 1.118 14.233 

 TOTAL LUCR ĂRI DE BAZĂ 347.154 

B. 
Alte cheltuieli : cheltuieli pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică, 

organizare de şantier 
   50.242 

 TOTAL PARTEA I (A+B)    397.396 
 T.V.A. 24%    95.375 
 TOTAL GENERAL    492.771 
 din care C+M    430.471 

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

suprafata de padure cu 12,73 ha. 
 Realizarea investitiei va dura 7 ani. 
 
 

C.T.E. 
 avizeazã favorabil studiul de fezabilitate în forma prezentata la valoarea totalã a investitiei 

492.771 lei din care C+M 430.471 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  
VLASCA, COMUNA DRAGANESTI VLASCA, JUDEŢUL TELEORMAN 

 
1.2.  Faza de proiectare : Studiu de fezabilitate  

 
1.3. Ordonator principal de credite: Asociatia Pentru Dezvoltare Durabila-

VIITORPLUS 
 

 1.4. Autoritatea contractantă: Asociatia Pentru Dezvoltare Durabila-
VIITORPLUS 

 
1.5.  Beneficiar: Consiliul local al Comunei Draganesti Vlasca 
 
1.6.  Proiectant: SC GREEN FOREST PROIECT SRL BUCUREŞTI 

 
  1.7.  Durata de realizare a investitiei : 7 ani  
 

1.8.  Amplasamentul investiţiei : Perimetrul de ameliorare Vlasca, care face 
obiectul prezentului studiu de fezabilitate este situat pe raza judetului Teleorman, comuna 
Draganesti Vlasca.  
 

1.9. Finanţarea investiţiei : Fonduri asigurate de Asociatia Pentru Dezvoltare 
Durabila-VIITORPLUS. 
 

 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 Vlasca, Comuna 
Draganesti Vlasca, judeţul Teleorman”. 

Terenul luat în studiu este încadrat în prezent la categoria de folosinţă ,,padure”, dar 
catregoria de folosinta reala, din teren, este pasune cu exemplare izolate de par paduret 
(Pirus Pyraster).  
 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; 
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-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 limitrofe localităţii Draganesti Vlasca. 
 
2. AMPLASAMENTUL SI SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR  

 
2.1. Amplasament 
Datele de identificare a terenului luat în studiu constituit in ,, Perimetrul de 

ameliorare Vlasca, Comuna Draganesti Vlasca, judeţul Teleorman”,  sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

           
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 

Teleorman 
Draganesti 

Vlasca 
Consiliul 

local 
Consiliul local Consiliul local 63 651 - 14,37 

Teleorman 
Draganesti 

Vlasca 
Consiliul 

local 
Consiliul local Consiliul local 63 659 - 0,19 

         
         
         

Total        14,56 
 
În urma masuratorilor cadastrale, tarlaua respectiva are o suprafata de 14,56 ha.  
Suprafaţă pentru care se elaborează studiul de fezabilitate este de 12,73 ha, restul de 

1,83 ha constituind o zona de agrement pentru locuitorii comunei Draganesti Vlasca si 
culoar pentru trecerea animalelor spre locurile de pasunat. 
 

2.2 Situaţia juridic ă a terenului ce urmează a fi ocupat 
 

 Suprafaţa terenului care va fi ocupată de lucrările propuse este de 12,73 ha, si este 
constituită din terenuri partial degradate, cu potential ridicat de degradare in continuare, 
daca nu se intervine cu lucrari de impadurire. Aceste terenuri sunt încadrate în categoria de 
folosinţă ,,padure ‘’, se afla in proprietatea consiliului local Draganesti Vlasca si sunt 
libere de sarcini ce ar putea impiedica realizarea proiectului. 

Suprafata teritoriului care face obiectul studiului are urmãtoarea structurã:  
     
          

Suprafaţa totala 
(ha) 

Suprafaţã efectivã  
de plantat  

(ha) 

Terenuri neproductive 
N 

(ha) 
1 2 4 

12,73 12,73 0 
100% 100% 0% 
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3. CADRUL NATURAL  
 

3.1. Geologie – litologie 
Din punct de vedere geologic, teritoriul analizat apartine marii unitati structurale 

"Platforma Moesica". Campia Romana este o regiune de platforma, relativ rigida 
(platforma Moesica).  

Fundamentul Campiei Romane, situat la adancimi variabile, dar care cresc in fata 
arcului carpatic, este alcatuit din sisturi cristaline foarte vechi (proterozoice si paleozoice).  

Acest fundament este o mica placa tectonica aflata intr-o usoara subductie sub placa 
ce poarta arcul carpatic.  

Stiva de sedimente este formata din roci mezozoice (in baza) si neozoice, in 
continuitate de sedimenetare, spre suprafata, ceea ce arata ca umplerea depresiunii din 
Campia Romane s-a facut relativ continuu.  

La sfarsitul Pliocenului si in Cuaternar s-au depus nisipuri, pietrisuri, argile si loess 
care au dus la transformarea  lacului pontic in uscat, de la vest spre est si de la nord spre 
sud. 

Din punct de vedere stational intereseaza in mod deosebit stratul superior al 
formatiunilor litologice, care influenteaza direct geneza si proprietatile fizico – chimice ale 
solurilor. Corespunzator tipurilor de formatiuni litologice pe teritoriul studiat s-au format 
cernoziomuri. 

 
3.2. Geomorfologie 
Teritoriul analizat se afla in unitatea geomorfologica Campia Burnazului, care face 

parte din Provincia Platformei Est-Europene, Tinutul Campiei Romane. 
Pe terenul care are configuratia plana s-au identificat cernozomuri tipice. 
 
3.3. Hidrologie 

Perimetrul studiat este lipsit de o retea hidrografica interioara. Cel mai apropiat râu 
este Calnistea, care delimiteaza partea de sud a perimetrului de ameliorare. 

Nivelul apei freatice variaza intre 0,5-4,0 m.  
 

3.4. Clima 
 

 Teritoriul studiat  este situate in zona cu climat continental temperat, caracterizat 
prin veri foarte calde si ierni reci, secetoase, la tranzitia dintre climatul continental excesiv 
si cel subtropical. 

Avand in vedere datele care caracterizeaza regimul termic si pluviometric , 
provincia climatica, dupa Koppen, este Bsax in care: 
        B = climat de stepa 
        s  = seceta accentuate in perioada de vara 
        a  = temperature medie a lunii celei mai calde peste 20 oC  
        x  = maximul de precipitatii se realizeaza vara, iar minimul catre sfarsitul anului 
 

3.5. Regimul termic 
 

   Verile sunt foarte calde si iernile foarte reci, amplitudinile fiind consecinta 
invaziilor de mase de aer rece din nord, iarna si cel tropical in timpul verii. 



 10

           

Anotimpul 
Temperatura (in grade C) Lunile cu temperatura cea mai: 

minima maxima medie ridicata (maxima) scazuta (minima) 

Primavara 4.6 17.2 11.1 
mai 
21oC 

martie 
-30oC 

Vara 22.0 22.9 22.4 
iulie 
27 oC 

iunie 
12oC 

Toamna 6.3 18.2 12.1 
septembrie 

22oC 
noiembrie 

-3oC 

Iarna -2.8 0.4 -0.9 
decembrie 

11oC 
ianuarie 

-4oC 
Anual 7.3 14.3 11.1   

 
Conform temperaturilor medii lunare reiese ca luna cu cele mai scazute valori este 

ianuarie iar luna cu cele mai ridicate valori - iulie.   
Media temperaturii la sfârsitul sezonului de vegetatie- respectiv in luna septembrie - 

este de 18.1oC. 
Temperaturile absolute inregistrate in zona de studiu, prezinta urmatoarele valori: 
    maxime    minime 
- mai    33.2oC  -martie - 13.5oC 
- iulie    40.5oC  -iunie      5.8oC 
- septembrie   34.1oC  -noiembrie -14.2oC 
- decembrie   20.5oC  -ianuarie -26.5oC   
 Perioada favorabila dezvoltarii vegetatiei forestiere - respectiv cu temperaturi 
zilnice mai mari de 10oC este de 188 zile si este cuprinsa in intervalul 10 aprilie - 18 
octombrie. 

Perioada din sezonul de vegetatie cu temperaturi de peste 22oC este cuprinsa in 
intervalul 16 iulie - 12 august. 
Luna cu cele mai multe zile de inghet este ianuarie, când apar fenomene de inghet al 
apelor Dunarii - in anii foarte gerosi. 
Fenomenele de inghet dureaza in general 40 zile. 

Primul inghet (toamna), se inregistreaza in luna octombrie (17.10), iar ultimul 
inghet (primavara) se inregistreaza in luna aprilie (18.04). 

Datele medii si extreme ale inghetului sunt urmatoarele : 
 

Statia 
Primul inghet (toamna) Ultimul inghet (primavara) Durata intervalului 

fara inghet 
- zile - 

Data 
medie 

Cel mai 
tarziu 

Cel mai 
timpuriu 

Data medie 
Cel mai 
tarziu 

Cel mai 
timpuriu 

Rosiori de 
Vede 

17.10 23.11 21.09 18.04 22.05 24.03 182 

  
Datele prezentate anterior, desi nu au fost inregistrate in totalitate pe teritoriul luat în 

studiu, caracterizeaza din punct de vedere termic aceasta zona. 
Aceste date vor fi utilizate la stabilirea solutiilor de impadurire, atat in ceea ce priveste 

exigentele ecologice ale speciilor forestiere utilizate la impaduriri, cat si la gospodarirea 
padurilor din cadrul ocolului. 
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3.6. Regimul pluviometric 
 

Valorile precipitatiilor ce se inregistreaza in zona sunt redate in tabelul urmator: 
           

Anotimpul 
Precipitatii (in mm) Lunile cu precipitatii 

maxime minime medii maxime minime 
Primavara 194.7 

Nu s-a 
tinut 

evidenta 

123.9 mai martie 
Vara 248.3 164.7 iunie august 

Toamna 136.6 119.3 septembrie noiembrie 
Iarna 131.8 108.6 ianuarie februarie 
Anual 173.1 440.0   

 
Precipitatiile medii pe sezonul de vegetatie insumeaza 261,4 mm.  
Anotimpul cu cele mai reduse precipitatii este iarna, luna februarie fiind cea mai 
secetoasa. 
Perimetrul studiat se incadreaza, dupa Köppen, in provincia climatic\ D.f.c.x , unde: 
D = climat boreal; 
f = volumul precipitatiilor anuale sub 500 mm; 
c = temperatura medie anuala mai mare de 10oC timp de 6 ani la rând; 
x= maximul de precipitatii se realizeaza vara, iar minimul catre sfârsitul anului. 
 Indicele de ariditate De Martonne ( I = P / T+10) are valoarea de  20,9  indicand un 
climat de silvostepa- campie forestiera, sub limita de uscaciune – 24. 
 Umiditatea relativa a aerului este de 73% in medie anual, valorile cele mai reduse 
inregistrându-se in luna iulie - 60%, iar cele mai ridicate in luna decembrie - 88%, in 
perioada de vegetatie umiditatea relativa fiind de 64%. 

Evapotranspiratia potentiala (mm), valori medii lunare si anuale, se prezinta astfel : 
 
Lunile 
Statia 

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

Alexandria 0 0 14 48 93 124 147 129 85 47 16 2 705 

 
Evapotranspiratia potentiala medie anuala este de 705 mm, fiind foarte mică pe 

perioada de iarna si maxima pe perioada verii, ajungand in luna iulie la 147 mm. 
Regimul precipitatiilor atmosferice, cel al evapotranspiratiei si raporturile dintre 

acestea au o mare influenta asupra vegetatiei forestiere, depasirea anumitor praguri ale 
acestora constituind factori limitativi.  

Deficitul de apa din sol se realizeaza in timpul sezonului de vegetatie inregistrandu-
se un maxim in lunile iunie – iulie – august. 
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3.7. Regimul  eolian 
  

Datele caracteristice privind regimul eolian din zona, sunt prezentate in tabelul 
urmator : 

            
Directia vantului N NE E SE S SV V NV Calm 

Frecventa medie a vantului 
(%) 

6,9 16,5 
15,
2 

9,8 7,1 9,8 5,9 8,4 20,4 

Viteza medie a vantului 
(0Bf) 

2,8 3,0 2,3 3,2 3,5 3,1 2,0 2,5 - 

 
In zona sunt predominante vanturile din directiile nord-estice si estice a caror viteze 

medii sunt cuprinse intre 2,3 m/s si 3,0 m/s. 
Principalele vanturi care bat pe teritoriul studiat sunt : 
- Crivatul, in perioada sezonului rece, din directia est-nord-est; 
- Austrul, in perioada sezonului cald, din directia vest-sud-vest; 
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. Concuzii privind conditiile climatice 

 
         Teritoriul studiat se incadreaza in tinutul cu climat continental de campie, Campia 
Burnazului, districtul de silvostepa, caracterizat prin veri foarte calde si ierni reci . 
          In perioada de vegetatie se inregistreaza un deficit important al cantitatii de 
precipitatie comparative cu evapotranspiratia potentiala. 
         Indicele de ariditate de Martonne anual pentru teritoriul studiat este 20,9, ceea ce 
indica zona de silvostepa. 
         In consecinta, factorul limitativ cel mai important pentru vegetatia forestiera este 
cantitatea redusa de precipitatii. La aceasta se adauga vanturile calde din timpul verii, care 
accentueaza deficitul de umiditate si cresterea evapotranspiratiei. 

 
3.9. Soluri 
Conditiile climatice de stepa la limita cu silvostepa, si materialul parental format din 

depozite leossoide, au determinat formarea tipurilor genetice de sol caracteristice zonei 
luate in studiu, cernoziomuri. 

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, s-au executat profile de sol principale in fiecare unitate 
staţională (subparcelă) distinctă, pana la adancimea de 120-150 cm. S-au executat pentru 
toata suprafata un profil principale si unul de control şi s-au analizat in laborator 2 probe 
de sol. 
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In faza de laborator la problele de sol recoltate s-au determinat : pH – ul, 
continutul de humus, de carbonati, azotul total, conţinutul de saruri solubile.  

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 lucrarile stabilite prin 
solutiile tehnice şi s-a elaborat studiul propriu-zis. 

Tipurile si subtipurile de sol delimitate conduc la unităţi staţionale distincte şi se 
constituie ca parcele. Ele sunt prezentate în tabelul următor:     

                    

Nr 
crt  

Tipul şi subtipul de sol 
nr. profil 

Suprafaţa 
(ha) 

% 

0 1 2 3 

1 Cernoziom  (P1) 12,73 100 

TOTAL 12,73 100 
 
 

 Referitor la alegerea speciilor forestiere pentru tipurile şi subtipurile de sol 
determinate s-a avut in vedere în primul rând gradul de degradare a terenului şi apoi 
regimul aerohidric şi cel de troficitate. In consecintă s-au propus specii forestiere 
recomandate atât în normele tehnice cât mai ales în literatura de specialitate, care este mai 
detaliată, (,,Împădurirea terenurilor degradate” de C-tin Traci) pentru această categorie de 
terenuri. 

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

1. Cernoziom- P 1 cu profil Am-A/C – CCa, format in Câmpia Burnazului, pe 
terenuri relativ plane, pe depozite loessoide, este moderat alcalin cu pH = 7,7-8,0;  cu un 
continut de humus de 4,80 % pe grosimea de 40 cm, afanat, slab la moderat carbonatic, 
mijlociu aprovizionat cu azot total, lutos, apt pentru cer, garnita, stejar (GS 14).  

Factorii limitativi ai acestui sol sunt : regim de umiditate cu deficit în estival 
caracteristic zonei campiei forestiere.  

 
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: versanţi moderat înclinaţi, etc., de expoziţie (sudică, vestică), constituind 
criteriul principal de determinare a umiditatii. In afara de acestea s-a tinut cont de gradul 
de eroziune care alături de regimul de umiditate şi troficitate sunt factorii limitativi cei mai 
severi pentru vegetaţia forestieră, urmate de insusirile solului ca: textura si structura.  

Conditiile stationale ale acestui teritoriu sunt determinate de un climat arid cu 
indicele de ariditate în sezonul de vegetatie de 20,9 situat în apropierea limitei de 
uscãciune de 24.   
  
 Fata de conditiile stationale prezentate s-au propus in compozitiile de regenerare 
următoarele specii forestiere: pe terenurile cu eroziune slabă din zona de câmpie (etaj 
fitoclimatic de silvostepă) cer, garnita, stejar, paltin, frasin, par, visin turcesc (GS 14). 
Aceste compoziţii pot contine diverse proporţii ale speciilor recomandate.   

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 
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impadurire a terenurilor degradate" (nr. 1) anul 2000  şi cu cele recomandate pe 
terenurile cu eroziune în lucrarea ,,Împădurirea terenurilor degradate,, de C-tin Traci, 
apărută în anul 1985 la editura Ceres, 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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UNITATATI   STA ŢIONALE 
 
 

 

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 

Terenuri 
plane, din 
Câmpia 

Burnazului 

Cernoziom- P 1 
-argilizare moderata 
-deficit slab de umiditate în estival 
-troficitate moderată 

60Ce,Ga,St 
 40Pa,Fr,Par, Ju, 

Ul,Vi.t  
1 12,73 
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 In concluzie pentru "Perimetrul de ameliorare Vlasca", in suprafata totala de 12,73 
ha, se recomanda urmatoarele compozitii de regenerare : 
 
-   60Ce,Ga,St 40Pa,Fr,Par, Ju, Ul,Vi.t … ………………..………… 12,73 ha – 100% 

                      Total       12,73 ha –100% 
 
Suprafata de teren care va fi ocupata de fiecare specie se prezinta astfel: 
- Ce, Ga, St........…………………….….....................……......….….  7,64 ha  
- Sp. de amestec……………………………………………………. .  5,09 ha  
      Total                                                                                                12,73 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.  
 Numerotarea parcelelor si a bornelor amenajistice s-a facut în conformitate cu 
prevederile normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor. S-a constituit o singura parcela 
şi s-au amplasat 11 borne amenajistice.   
 Pe toata suprafata s-a prevăzut pregătirea terenului prin arat şi discuit in doua  
sensuri. Exemplarele izolate de par se vor pastra in cadrul perimetrului. 
 La alegerea speciilor pentru împădurirea terenurilor degradate cuprinse în 
perimetrul 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. 

În acest sens s-a optat pentru propunerea în compoziţiile de împadurire a speciilor 
locale, în concordanţă cu exigenţele lor ecologice şi condiţiile microstaţionale ale fiecărei 
suprafeţe de teren degradat. 

Referitor la proporţia de participare a fiecărei specii în compoziţia de regenerare, s-a 
avut în vedere, în primul rând bonitatea staţiunii, ţinându-se seama de criteriul 
ecoprotectiv în armonie cu rolul silvoproductiv al arboretului. 
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Pentru fiecare tip de staţiune s-a propus o compoziţie de împădurire optimă, 
precum şi o compoziţie de împădurire alternativă, ambele răspunzand obiectivelor 
proiectului.  

În tabelele următoare sunt prezentate sintetic, pe ani, formulele de împădurire, 
schemele de plantare, numărul de puieţi la hectar, principalele categorii de lucrări necesare 
instalării şi dezvoltării vegetaţiei forestiere până la realizarea stării de masiv, pentru 
fiecare investiţie în parte. 

 
          

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. 

60Ce,Ga,St 40Pa,Fr,Par, Ju, Ul,Vi.t 
Schema de plantare: 2,0 x 1 m 
Teren pregătit prin AD  
Numar de puieti / ha: - 5000 - total 
                                   - 3000 - specia princ. 

       

1. Pregatirea terenului AD - - - - - - 
2. Pregatirea solului  - - - - - - - 
3. Plantare: in teren pregatit in gropi: 30x30x40 
cm 

prima 
vara 

 - - - - - 

4. Intretineri   - intre randuri, mecanizat – 60%               
- pe rand, manual – 40% 

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 1 - - - - - - 
8. Combatere chimica cu Tilt – contra fainarii 1 1 1 1 1 - - 

9. Descoplesiri - - - - - 1 1 

 
  
 Semnificatia simbolurilor folosite in tabel este urmatoarea: 
 A = aratul solului; 
 D = discuirea solului. 
 
  PRECIZÃRI cu privire la executarea lucrarilor: 
   
 In cadrul lucrarilor de pregatire a terenului s-a prevazut aplicarea gamei de lucrări  
AD.  

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. 
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 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.      
 La toti puietii plantati, se va reteza tulpina. Retezarea se va executa dupa plantare.. 
 Executarea mecanizată a lucrarilor de intretinere se va face cu plugul montat pe 
tractor U445, in procent de 60% din suprafata. 
  Prin instalarea vegetatiei forestiere in perimetrul studiat se va obtine: 

•  folosirea mai eficienta a unor terenuri improprii culturilor agricole 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 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 

Nepro 
ductiv 

1 2 3 4 5 6  7 

1 12,73 12,73 - Cernoziom AD 
60Ce,Ga,St 

40Pa,Fr,Par, Ju, 
Ul,Vi.t 

75Gl 
25Ult, 

Ju, Vi.t, 
Ult 

TOTAL 12,73 12,73 - - - - - 
   
 În tabelul urmator este prezentat centralizatorul suprafeţelor, pe compozitii de 
impadurire. 
            

Nr. 
crt. Compoziţia de regenerare 

Suprafata 
(ha) 

0 1 2 

1. 60Ce,Ga,St 40Pa,Fr,Par, Ju, Ul,Vi.t 12,73 
Suprafaţa efectiva de plantat 12,73 

SUPRAFATA TOTALA 12,73 
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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.  
            

Formula 
Suprafata/ 

formula                      
(ha) 

Nr 
puieti 

/ 
ha 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

Total puieti 
Plantare Total 

puieţi 
Procent  

completari 
Total puieti Procent  

completari 
Total 
puieti 

Procent 
completari 

Total puieti 

1 
  60 Ce, Ga, St 

12,73 5000 
38190 38190 30% 11457 20% 7638 10% 3819 61104 

40 Sp de amestec 25460 25460 30% 7638 20% 5092 10% 2546 40736 

TOTAL INVESTITIE 12,73 - 63650 63650  19095  12730  6365 101840 
 
 
 
 
 

 CENTRALIZATOR  
  

Specii Ce, Ga, St Sp. de amestec Total puieti 

Nr. puieti 61104 40736 101840 
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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  

 
 Pentru stabilirea valorii lucrãrilor propuse au fost calculate costurile lucrãrilor de 
împãdurire, cât şi costurile legate de dotarile independente. 

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 martie 2011. 
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 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). 
Pentru puieţii forestieri s-au utilizat preţuri de livrare practicate pe piata. 
 Se menţioneazã urmãtoarele : 
 - Cheltuielile legate de transportul muncitorilor nelocalnici se suportã din 
cheltuielile de organizare de şantier. 
 Toate lucrările se vor executa in antepriză.  

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. LUCRARI DE BAZA 
1 PREGĂTIREA SOLULUI 

1.1 
Pregatirea terenului in vederea 

impaduririi (AD) 
ha 12,73 986 12.554 

2. ÎMPĂDURIRI 

2.1 
60Ce,Ga,St 40Pa,Fr,Par, Ju, Ul,Vi.t 

 in teren pregatit AD 
ha 12,73 25.166 320.368 

2.2 Paza padurii ha 12,73 1.118 14.233 

 TOTAL LUCR ĂRI DE BAZĂ 347.154 

B. 
Alte cheltuieli : cheltuieli pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică, 

organizare de şantier 
   50.242 

 TOTAL PARTEA I (A+B)    397.396 
 T.V.A. 24%    95.375 
 TOTAL GENERAL    492.771 
 din care C+M    430.471 

 
 Valoarea totala a lucrarilor de reconstructie ecologică este de 492.771 lei, din care: 

Cheltuieli privind investitia de baza 347.154 lei 
-        alte cheltuieli 50.242 lei 
-                    TVA- 95.375 lei 

               Total general – 492.771 lei 
                      din care C+M –   430.471 lei 

 
 

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; 
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 -  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: 
 

 1. Ce,Ga,St 
 Pe  suprafata totala de 12,73 ha, la varsta exploatabilitatii de 90 ani, se pot obtine 
arborete de clasa medie de productie a III-a cu un volum lemnos de: 
a) Exploatare arboret principal: 

V lemn= 256 mc/ha x 12,73 ha  = 3259 mc 
PL STB = 3259 mc x 150 RON/mc = 488850 RON – se obtin in anul 90 de la plantare. 

b) Rarituri 
Raritura I 
V lemn= 18 mc/ha x 12,73 ha = 229 mc 
PrI STB  = 229 mc x 70RON/mc = 16030 RON – se obtin la 35 de ani de la plantare. 
Raritura II 
V lemn= 22 mc/ha x 12,73ha  = 280 mc 
Pr1I STB = 280 mc x 70RON/ms = 19600 RON – se obtin la 50 de ani de la plantare. 

 
 

Total venituri lemn – 524.480 RON 
 

b) stocare carbon 
 
 Ce,Ga,St  

256 mc/ha x 12,73 ha x 0,4 (densitatea lemnului) x 0,5 (carbon în biomasa totală) x 
11$/to C x 2,90RON/$ =  20792 RON  (652 to C) 
 
 
Total venituri stocare carbon=  20.792 RON 
 
Total venituri valorificare lemn şi stocare carbon=  545.272 RON 
 

 
8.2 Evaluarea viabilitatii proiectului 

 
Pentru evaluarea viabilitatii proiectului s-a calculat raportul beneficiu /cost, dupa 

formula: 
 V / CT - unde: 
 V – venitul total, pe o perioada de 90 ani 
 CT – costul total, pe o perioada de 90 ani 
 
Valoarea raportului venit actualizat / cost actualizat = 1,11 
 
545.272 lei / 492.771 lei = 1,11 
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 9. INDICATORI  TEHNICO - ECONOMICI  

 
 
 Suprafata totalã           12,73 ha 
 Suprafata efectivã de împãdurit         12,73 ha 
 
 Valoarea totalã a investiţiei (cu TVA)                492.771 lei 
  din care :  C + M (cu TVA)                         430.471 lei 
   
 Durata de realizare a starii de masiv :                                  7 ani 
 Valoarea raportului venit / cost :                                            1,11 
        

 
 

         Întocmit, 
                                ing. Voican Eduard 
        
 


