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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Prezentul proiect este elaborat cu scopul creării oportune şi calitative a coridorului ecologic din 

cadrul Primăriei Copceac, raionul Ştefan-Vodă. Proiectul descrie întreg procesul de proiectare şi creare 

a coridorului ecologic, demarând cu stabilirea/identificarea în teren a sectorului, condiţiilor iniţiale, 

determinarea  speciilor de arbori şi arbuşti destinaţi plantării conform condiţiilor staţionale, tipului de 

amestec, modului de prelucrare a solului şi altor proceduri agrotehnice, lucrărilor de 

întreţinere/îngrijire a culturilor silvice până la realizarea stării de masiv. 

Lucrările de creare a coridorului ecologic demarează cu perfectarea proiectului de împădurire, 

bazat pe efectuarea unui complex de lucrări de cercetare. Până la începerea lucrărilor de cercetare sunt 

realizate lucrări de pregătire a materialelor primare, documentare care constau în colectarea 

materialelor şi actelor primare necesare pentru fiecare sector destinat împăduririi. Materialele şi actele 

respective includ datele cercetărilor anterioare: pedologice, geologice, hidrologice, cartografice etc. 

Lucrările încep cu studierea sectorului în natură şi colectarea datelor necesare. În acest context, 

se stabilesc hotarele obiectului şi volumul lucrărilor preconizate, prezenţa şi starea vegetaţiei forestiere 

(arboretelor) preexistente (compoziţia, consistenţa, vârsta etc.). După finalizarea lucrărilor respective 

se efectuează ridicarea în plan a terenului destinate împăduririi coridorului ecologic. 

Suprafeţele destinate împăduririi sunt ridicate în plan cu ajutorul instrumentelor care asigură 

precizia înaltă a lucrărilor (GPS, busolă topografică, teodolit etc.), întocmindu-se planuri-schiţe la 

scara 1:5000-1:10000. Suprafaţa sectorului se calculează cu precizia de 0,01 ha, planurile-schiţe ale 

sectorului se anexează la proiectul de împădurire a coridorului ecologic. Concomitent cu ridicarea în 

plan, suprafaţa sectorului se divizează în subsectoare cu condiţii staţionale omogene. În teren acestea 

se marchează cu borne amplasate la intersecţia liniilor. Bornele sunt confecţionate şi amenajate în 

conformitate cu normele tehnice în vigoare. 

 

II. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SECTORULUI 

 

Obiectul prezentului proiect este sectorul din cadrul Primăriei Copceac, raionul Ştefan-Voda, cu 

suprafaţa totală de 31,35 ha. 

Terenurile primăriei Copceac, raionul Ştefan-Vodă, geomorfologic fac parte din Câmpia 

Nistrului inferior (lunca şi dealurile învecinate râului Nistru), care este situată în Câmpia de Vest a 

Mării Negre. Zonal se încadrează în sectorul de climă continental moderată, subţinutul climatic al 

climei de dealuri. Climatul este temperat-continental cu ierni relativ calde şi cu veri foarte calde de 

lungă durată. Acest climat se caracterizează prin predominarea căldurii, cu vreme instabilă, cu 

perioade uscate alternate de ploi, cu variaţii de temperaturi. 

În conformitate cu datele multianuale clima din teritoriul studiat se caracterizează prin 

următoarele valori medii: temperatura medie anuală este de +9,6
0
 C, temperatura medie a lunii cele 

mai reci - ianuarie, este de –5
0
C, iar celei mai calde – iulie este de +22,5C. 

Temperaturile extreme sunt: maxima de +39C în lunile iunie-august, iar minimă este de -33C 

în luna ianuarie. Temperaturile pozitive se menţin 9 luni din an. Suma temperaturilor pozitive în an 

este de 3000-3250
0
C. 

Cantitatea de precipitaţii nu este egală în toţi anii. Precipitațiile medii anuale sunt de 400  mm 

cu devieri mari pe an. Din totalul precipitaţiilor anuale, 80% cad în perioada caldă a anului, perioadei 

reci îi revin doar 20%, coeficientul hidrotermic este de K=0.60-0.70. 
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III. CONDIŢII INIŢIALE 

Sectorul nr.1 cu suprafaţa totală de 0,66 ha este încadrat în categoria de teren „poieni şi goluri”. 

Terenul este amplasat la Nord de satul Copceac, are altitudinea 65 m și se include în lunca r. Copceac. 

SOLUL. Studiul pedologic este o necesitate fundamentală pentru cunoaşterea şi definirea 

staţiunilor, stabilire măsurilor de folosire judicioasă a lor în crearea şi gospodărirea pădurilor. În scopul 

cunoaşterii tipurilor genetice de sol, a caracteristicilor fizico-climatice ale acestora, relaţiilor cu 

vegetaţia forestieră şi pentru a caracteriza principalele tipuri de staţiune, s-au efectuat cartări staţionale 

la scară mijlocie prin verificarea cu profilurile de control executate în fiecare sector a tipurilor de sol. 

Conform cercetărilor pedologice se poate constata că în cadrul sectorului dat se definește un 

singur tip de sol – sol aluvial molic, luto-argilos.  

 

Sectorul nr. 2 cu suprafaţa totală de 5,51 ha este încadrat în categoria de teren „poieni şi 

goluri”. O parte din suprafaţa terenului (16%) este acoperită cu vegetaţie forestieră. În cadrul 

sectorului dat vegetaţia forestieră preexistentă se prezintă prin pâlcuri de măceş, sălcioară, porumbar. 

În anul 2006-2007 au fost plantați puieți de glădiță.  

Terenul este amplasat la Nord de satul Copceac, are altitudini care variază între 65-130 m, 

versantul estic, înclinarea de 8º. 

SOLUL. Conform cercetărilor tipurilor de sol se poate constata că în cadrul sectorului dat se 

definesc 3 tipuri de sol. În tabelul 1 sunt prezentate tipurile de sol şi suprafaţa ocupată în cadrul 

sectorului. 

 

Tabelul 1 

Tipuri de sol pentru sectorul preconizat pentru împădurirea coridorului ecologic  

Nr. 

d/o 

Denumirea solului Suprafaţa, ha 

1 Sol deteriorat  2,05 

2 Sol aluvial molic, luto-argiloase 1,16 

3 Cernoziom carbonatic, luto-argiloase, moderat erodat 2,30 

TOTAL 5,51 

 

Sectorul nr. 3 cu suprafaţa totală de 22,02 ha este încadrat în categoria de teren „poieni şi 

goluri”. În raza sectorului sunt ravene active. Terenul este amplasat la Nord de satul Copceac, are 

altitudinea care variază între 65-120 m, versant estic, înclinarea de 5º. 

SOLUL. Conform cercetărilor pedologice se poate constata că în cadrul sectorului dat se 

definește un tip de sol – cernoziom carbonatic, luto-argilos, moderat erodat.  

Sectorul nr.4 cu suprafaţa totală de 3,16 ha este încadrat în categoria de teren „poieni şi goluri”. 

Terenul este amplasat la Nord de satul Copceac, are altitudinea care variază între 60-115 m, versant 

estic, înclinarea de 5º. 

SOLUL. Conform cercetărilor pedologice se poate constata că în cadrul sectorului dat se 

definește un singur tip de sol – cernoziom carbonatic, luto-argilos, puternic erodat. 
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IV. PROIECTAREA CULTURILOR SILVICE 

PREGĂTIREA SOLULUI.  

Sectorul nr. 1. Conform condiţiilor iniţiale şi starea terenurilor pentru împădurire, se 

preconizează plantarea în gropi fără pregătirea prealabilă a solului.  

Sectorul nr. 2. Conform condițiilor inițiale și starea terenurilor pentru împădurire este necesar 

de a separa sectorul în 5 subparcele. În subparcelele ”A” și ”E” se preconizează plantarea în gropi fără 

pregătirea solului. În subparcela ”B” se preconizează pregătirea solului parţial în brazde cu lăţimea de 

1,05 m. În subparcelele ”D” și ”C” se preconizează pregătirea solului manual în vetre cu dimensiunea 

de 1 x 1m. 

Sectorul nr. 3. Conform condițiilor inițiale și starea terenurilor pentru împădurire este necesar 

de a separa sectorul în 4 subparcele. În sector se preconizează pregătirea solului parţial în brazde cu 

lăţimea de 1,05 m. 

Sectorul nr. 4. Conform condițiilor inițiale și starea terenurilor pentru împădurire se 

preconizează pregătirea solului parţial în brazde cu lăţimea de 1,05 m. 

 

SCHEME ȘI COMPOZIȚII DE PLANTARE.   

Datorită gradului înalt de degradare, la etapa inițială majoritatea terenurilor vor fi împădurite cu 

specii rezistente în condiții nefavorabile și capabile să ofere reușite acceptabile într-un timp optim. 

Ulterior, în procesul de gospodărire forestieră, compoziția noilor arborete va fi adusă prin diferite 

operațiuni silviculturale la potențialul natural-fundamental. 

Sectorul nr. 1, suprafaţa 0,66 ha. Conform condiţiilor iniţiale şi stării sectorului, se recomandă 

plantarea puieţilor de talie mare: salcie albă (Salix alba L.) şi plop (Populus sp.). Schema amplasării 

puieţilor este prezentată în figura 1. COMPOZIŢIA – 5SA5PL. 

Sectorul nr. 2, subparcelele ” A” și ”E, suprafaţa 2,06 ha. Conform condiţiilor iniţiale şi stării 

sectorului, se recomandă plantarea puieţilor de talie mare: salcie albă (Salix alba L.) şi plop (Populus 

sp.). Schema amplasării puieţilor este prezentată în figura 1. COMPOZIŢIA – 5SA5PL. 

Sectorul nr. 2, subparcela ”B”, suprafaţa 1,52 ha. Conform condiţiilor iniţiale şi stării 

sectorului, se recomandă plantarea puieţilor de talie mică: salcâm (Robinia pseudoacacia L.), măceș 

(Rosa canina L.) și păducel (Crataegus monogyna W. et K.). Schema amplasării puieţilor este 

prezentată în figura 2. COMPOZIŢIA – 8SC 1L 1K. 

Sectorul nr. 2, subparcela ”C”, suprafaţa 1,0 ha. Conform condiţiilor iniţiale şi stării sectorului, 

se recomandă plantarea puieţilor de talie mică în vetre: glădiță (Gleditsa triacanthos L.), sălcioară 

(Elaeagnus angustifolia L.) și păducel (Crataegus monogyna W. et K.). Schema amplasării puieţilor 

este prezentată în figura 3. COMPOZIŢIA – 4 SL 4L 2GL. 

Sectorul nr. 2, subparcela ”D”, suprafaţa 0,93 ha. Conform condiţiilor iniţiale şi stării 

sectorului, se recomandă plantarea puieţilor de talie mică în vetre: glădiță (Gleditsa triacanthos L.), 

sălcioară (Elaeagnus angustifolia L.) și păducel (Crataegus monogyna W. et K.). Schema amplasării 

puieţilor este prezentată în figura 4. COMPOZIŢIA – 6GL 2L 2SL. 

Sectorul nr. 3, subparcela ”A”, suprafaţa 3,68 ha. Conform condiţiilor iniţiale şi stării sectorului 

se recomandă plantarea puieţilor de talie mică: salcâm (Robinia pseudoacacia L.), frasin (Fraxinus 

exelsior L.) și arțar tătăresc (Acer tataricum L.). În locurile cu salinizări se prevede plantarea puieților 

de salcie albă. Schema amplasării puieţilor este prezentată în figura 5. COMPOZIŢIA – 5SC 3FR 

2ART 

Sectorul nr. 3, subparcelele ”B”; ”C” și ”D”, suprafaţa 18,33 ha. Conform condiţiilor iniţiale şi 

stării sectorului se recomandă plantarea puieţilor de talie mică: salcâm (Robinia pseudoacacia L.), 
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sălcioară (Elaeagnus angustifolia L.) și păducel (Crataegus monogyna W. et K.). În locurile cu ieșirea 

apelor freatice la suprafață se recomandă plantarea sadelor de salcie. Schema amplasării puieţilor este 

prezentată în figura 6. COMPOZIŢIA – 6SC 2SL 2L  

Sectorul nr. 4, suprafaţa 3,16 ha. Conform condiţiilor iniţiale şi stării sectorului se recomandă 

plantarea puieţilor de talie mică: salcâm (Robinia pseudoacacia L.), ulm de câmp (Ulmus minor Mill.), 

măceș (Rosa canina L.) și păducel (Crataegus monogyna W. et K.). În locurile cu ieșirea apelor freatice 

la suprafață se recomandă plantarea sadelor de salcie. Schema amplasării puieţilor este prezentată în 

figura 7. COMPOZIŢIA – 4SC 4ULC 1L 1K 

 
Fig. 1. Schema de plantare pentru sectorul nr. 1 și sectorul 2 subparcelele ”A”; ”E”, 

unde – PL – plop; SA – salcie. 
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Fig. 2. Schema de plantare pentru sectorul nr. 2, subparcela ”B”,  

unde L – păducel; K – măceș; SC – salcâm.  
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Fig. 3. Schema de plantare pentru sectorul nr. 2 subparcela ”C”,  

unde L – păducel; SL – sălcioară; GL – glădiță.  

 
Fig. 4. Schema de plantare pentru sectorul nr. 2 subparcela ”D”  

unde L – păducel; SL – sălcioară; GL – glădiță. 
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Fig. 5. Schema de plantare pentru sectorul nr. 3, subparcela ”A”,  

unde SC – salcâm; FR – frasin; ART – arțar tătăresc. 
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Fig. 6. Schema de plantare pentru sectorul nr. 3. subparcelele ”B”;”C” și ”D”, 

unde SC – salcâm; L – păducel; SL – sălcioară.  
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Fig. 7. Schema de plantare pentru sectorul nr. 4,  

unde – ULC – ulm de câmp; SC – salcâm; L – păducel; K – măceș. 

 

 

CANTITATEA  MATERIALULUI  SĂDITOR. Cantitatea materialul săditor şi repartiţia pe 

specii este prezentată în tabelul nr. 2. 

 



 

Tabelul 2 

Cantitatea materialului forestier, mii bucăţi 

Nr. 

Sectorulu

i/ 

subparcel

a  

Suprafa

ța, ha 

Salcâm 
Ulm de 

câmp Frasin Glădiță Măceș Păducel 
Sălcioara 

Arțar 

tătăresc 
Plop  Salcie albă 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

La 1 

ha 

la 

supra

faţa 

totală 

1/A 0,66                                 0,66 0,44 0,66 0,44 

2/A 0,93                                 0,66 0,61 0,66 0,61 

2/B 1,52 4,56 6,93             0,57 0,87 0,57 0,87                 

2/C 1             1,32 1,32     2,64 2,64 2,64 2,64             

2/D 0,93             3,96 3,68     1,32 1,23 1,32 1,23             

2/E 1,13                                 0,66 0,75 0,66 0,75 

Total pe 

sector  5,51   6,93           5,00   0,87   4,73   3,87       1,36   1,36 

3/A 3,68 3,42 12,59 

 

  2,05 7,54                 1,37 5,04         

3/B 6,28 3,42 21,48                 1,14 7,16 1,14 7,16             

3/C 6,19 3,42 21,17                 1,14 7,06 1,14 7,06             

3/D 5,86 3,42 20,04                 1,14 6,68 1,14 6,68             

Total pe 

sector  22,01   75,27       7,54           20,90   20,90   5,04         

4/A 3,16 2,28 7,20 2,28 7,20         0,57 1,80 0,57 1,80                 

Total 31,34   89,41   7,20   7,54   5,00   2,67   27,43   24,76   5,04   1,80   1,80 

 

 

 

 

 



TRANSPORTAREA ŞI PLANTAREA MATERIALULUI SĂDITOR. Transportarea puieţilor 

de la pepinierele silvice la loturile de plantare se face într-un timp scurt şi cu multă atenţie. Puieţii din 

pepinieră, se adună în legături care cuprind acelaşi număr de puieţi. Înainte de ambalare puieţii se 

umezesc uşor cu apă. Caroseria autocamionului/tractorului sau a căruţei se căptuşeşte cu un strat de 

paie umezite, grosimea stratului de paie trebuie să constituie 10 cm. Legăturile de puieţi se aşează 

orizontal în rânduri, cu rădăcinile în interior, apoi peste ultimul rând de puieţi se aşterne un strat de 

paie umezite cu grosimea de cel puţin 20 cm, se acoperă cu rogojini sau prelate bine fixate pe 

marginile remorcii transportului. 

Rădăcinile materialului săditor transportat la loturile de plantare, este necesar de acoperit 

imediat cu sol. Înainte de plantare, rădăcinile puieţilor puţin se reînnoiesc prin retezarea lor, apoi se 

înmoaie în mod obligatoriu într-un amestec special de sol cu apă (mocirlă). În cazul folosirii pentru 

plantarea puieţilor de foioase trecuţi de vârsta optimă se efectuează retezarea tulpinii şi a rădăcinii 

până la dimensiunile prevăzute de standard.  

Primăvara, adâncimea de îngropare a coletelor puieţilor diferă în dependenţă de sol de la 1 cm 

până la 6 cm, în cazul plantărilor de toamnă puieţii se plantează cu 2-3 cm mai adânc, pentru a 

preveni fenomenul de descălţare, care se manifestă în special în iernile fără zăpadă. Pentru obţinerea 

unei reuşite cât mai mari după plantare, este necesar ca solul să fie bătătorit în jurul puietului în mai 

multe reprize, prima dată cu mâna, apoi cu piciorul. 

ÎNGRIJIREA PLANTAŢIEI. Culturilor silvice trebuie să li se asigure o îngrijire minuţioasă, 

aceasta constând în afânarea solului şi distrugerea buruienilor. Termenele de efectuare a acestora 

depinde de compoziţia culturilor silvice, de suprafaţa împădurită, calitatea pregătirii solului, condiţiile 

climaterice, etc. Buruienile sunt eliminate imediat după apariţie. Prima lucrare agrotehnică ce se 

efectuează imediat după plantare, constă în boronirea integrală a terenului. Următoarele îngrijiri se fac 

pe măsura apariţiei buruienilor şi a bătătoririi solului. Adâncimea de afânare a acestuia este de 8–13 

cm. Toamna se efectuează aratul sau discuirea solului în rânduri la adâncimea de 16-18 cm. 

Majoritatea îngrijirilor se efectuează în prima jumătate a perioadei de vegetaţie, îngrijirea manuală în 

rânduri şi mecanizată se efectuează până la închiderea stării de masiv. 

COMPLETAREA ŞI REPARAREA PLANTAŢIEI. Completarea plantaţiei se realizează anual 

până la atingerea reuşitei stabilite, închiderea stării de masiv. Necesitatea completărilor este 

determinată în rezultatul inventarierilor anuale ale plantaţiei. În dependenţă de vârsta şi înălţimea 

culturilor este determinată şi metoda completării, tipul de material săditor, etc. Culturile cu reuşita 

uniformă a speciilor de 85% nu se completează, iar culturile cu reuşita de până la 25% sunt trecute la 

pierderi. Restul suprafeţelor se completează păstrându-se schema iniţială de amestec şi amplasare în 

teren a speciilor. Completările se realizează pe soluri bine pregătite şi în termenii optimi pentru 

plantare. 
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