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Astăzi s-a deschis cea mai mare pepinieră realizată cu fonduri
europene din Braşov
Joi, 11.08.2016, primarul George Scripcaru a prezentat pentru mass-media noua pepiniera
a Municipalităţii, care va asigura necesarul de material săditor pentru tot fondul forestier aflat în
proprietatea Municipiului Braşov. Suprafaţa totală a fondului forestier este de 14 649,1 de hectare
şi este administrată de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt (RPLPK). Puieţii produşi de
această pepinieră vor asigura necesarul atât pentru reîmpăduriri, cât şi pentru extinderea
suprafeţelor împădurite aflate în administrarea RPLPK.

Investiţia face parte din proiectul ,,Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin
achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru fondul
forestier proprietate publică a municipiului Braşov”, proiect finanţat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 122:
„Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”.
,,Este un proiect important pentru noi deoarece eficientizează gestionarea fondului
forestier, iar Regia Kronstadt nu rămâne doar la stadiul de administrator al pădurii, ci îşi
diversifică activitatea. Sper ca peste 4 ani, când această pepinieră va începe să producă, tot ceea
ce înseamnă plantări în pădurile din proprietatea Municipiului, dar şi din interiorul oraşului, să
se facă doar cu puieţi obţinuţi de Regia Kronstadt, iar în timp să ajungem unul dintre cei mai
importanţi producători pentru întreaga zonă”, a declarat primarul George Scripcaru.

Pepiniera este amplasată în Braşov, Valea Popii f.n – Noua şi are o suprafaţă totală de
18.714 mp.
Teritoriul pepinierei silvice a fost terasat în trei niveluri şi este organizat prin împărţire în
mai multe tipuri de suprafeţe: suprafeţe de cultură (ocupate efectiv de culturi), suprafeţe în
ameliorare (ameliorare prin cultivare cu plante care oferă îmbunătăţiri proprietăţilor chimice ale
solului), de deservire (drumuri, remize, sere, solarii, răsadniţe sau alte utilităţi).
Suprafaţa de cultură este 5.978 metri pătraţi, împărţită în suprafaţă necesară pentru repicat*
de 4121 m2, la rândul ei formată din 5 sole a câte 824,2 m.p., şi suprafaţa necesară pentru
semănături în câmp de 1857 m.p. împărţită în 3 sole de 619 m.p. fiecare.

Capacitatea de producere puieţi în câmp deschis /an ( puieţi repicaţi din solar +
semănături), realizată după 4 ani, este de 105 000 buc., din care: 18.000 buc puieţi de foioase
(semănături direct în câmp) şi 87.000 buc. puieţi de răşinoase (replantaţi din solar).
Suprafaţa solarului este de 336 metri pătraţi şi are o capacitate anuală de producere puieţi
de aproximativ 250 000 buc.
Pepiniera va produce puieţi din următoarele specii: molid, larice, brad, pin, fag,
gorun, paltin de munte.
La acestea se adaugă şi o clădire operaţională cu amprenta la sol 100 mp şi o suprafaţă
utilă de 149,38 metri pătraţi, precum şi o remiză (cu rol de garaj pentru utilaje si depozit accesorii
utilaje şi unelte), cu o amprentă la sol de 150 mp, dar şi drumuri de acces pentru utilaje care ocupă
o suprafaţă de 2.768 metri pătraţi
Tot în cadrul proiectului au fost achiziţionate şi o serie de echipamente. Cea mai
importantă şi valoroasă achiziţie, în valoare de 1.035.384 de lei, este tractorul cu braţ hidraulic,
marca Pfanzelt, care reprezintă una dintre cele mai moderne soluţii în exploatarea forestieră.
Celelalte echipamente achiziţionate sunt: trailer, troliu 2X6 tone, tractor John Deere, nacela
tractată cu motor propriu, plug reversibil, semănătoare forestieră, plug de scos puieţi, grapă cu
discuri, atomizor, cultivator, o serie de unelte de grădinărit (cazma, greblă, topor, săpăligă,
cultivator etc)

Valoarea totală a proiectului este de 3.651.282,98 lei + TVA, din care valoarea echipamentelor
este de 1.582.510,00 lei +TVA, iar a lucrărilor de amenajare şi de construire este de 2.068.772,98.
60% din valoarea eligibilă a proiectului o reprezintă finanţare nerambursabilă, iar 40% contribuţia beneficiarului – Municipiul Braşov.

Lucrare - istoric:
În data de 16.07.2014, s-a încheiat contractul de lucrări cu S.C. CONFOREST S.A.
Deoarece s-au constatat întârzieri în ceea ce priveşte stadiul lucrărilor, în ianuarie 2016 contractul
a fost reziliat şi s-a demarat o nouă procedură de achiziţie pentru servicii de proiectare tehnică

pentru lucrările rămase de executat (Conforestul finalizase 56,79% din total lucrări). Proiectantul a
respectat listele iniţiale de cantităţi, din care pe baza situaţiilor de plata a rezultat restul de
executat, fără schimbarea soluţiei tehnice şi respectându-se listele de cantităţi.
În 07.06 iunie s-a atribuit contractului de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru restul de 43,21%
din lucrări cu S.C. RECON S.A., care, într-un timp record, a reuşit finalizarea investiţiei.

Sorin Toarcea
Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

* REPICÁ, repichez,

vb. I. Tranz. A răsădi la distanţe mai mari plantele tinere, crescute în răsadnițe
sau sere, pentru a le asigura condiţii favorabile de nutriție; a transplanta, a replanta. –
Din fr. repiquer. (DEX)

Descriere tractor cu braţ hidraulic,
- Operare prin joystick-uri: scaunul operatorului se poate roti 220 de grade printr-o simpla apăsare
de buton, uşurând manevrarea în timpul lucrului în pădure, a tractorului şi macaralei printr-un
sistem de joystick-uri,
- putere mare: motorul de 160 CP permite o gamă largă de utilizări forestiere şi comunale, care
include, practic, toate lucrările necesare în aceste domenii; motorul, prin cei 6 cilindri, asigură o
forţă la roata mare şi care, împreună cu capacitatea mare de trecere, îi dau o versatilitate redutabilă
capacitate de trecere mare – poate avea acces în cam toate locurile unde avem lucrări,
- transmisia este automată, cu variere continuă a vitezei de deplasare între 0 si 40km/h, fără a fi
necesară comutarea manuală,
- siguranţa în funcţionare:
- tractorul se opreşte din mers la simpla eliberare a acceleraţiei, rămânând pe loc chiar şi
la încărcare maximă pe pante de orice fel,
- are o serie de sisteme de siguranţă, pasive şi active, care îl fac foarte sigur în
exploatare,
- garda la sol este reglabilă, pe puntea faţă, printr-un sistem hidraulic care îi asigură şi în
deplasare, suspensia specifică altor categorii de autovehicule, mărind confortul şi siguranţa în
deplasarea pe drumuri.

Constructiv:
- cadru pentru prinderea rapidă a accesoriilor în spatele tractorului (macara şi troliu),
care face ca priza de putere şi mecanismul de suspendare să rămână libere pentru lucrul
simultan cu alte utilaje forestiere sau comunale; tot acest cadru permite şi montarea
unui încărcător frontal,
- cabina avansată faţă de poziţia clasică, face ca operatorul să aibă o mult mai bună
vizibilitate, şi poziţia centrului de greutate să fie optimizată, prin aşezarea macaralei pe
verticala axei din spate a tractorului.
Macara:
- poate ridica 1 tonă la lungimea braţului de 6m,
- raza maximă de acţiune este de 8m,
- manevrare facilă, prin joystick,
- toate furtunurile sunt protejate şi au traseul astfel făcut prin interiorul braţelor macaralei,
încât nu pot fi agăţate sau rupte în timpul lucrului - siguranţa este maximă,

Troliul:
- poate fi montat atât în faţa cât şi în spatele tractorului,
- poate trage 2 x 6 tone de la distanta de 60m, prin 2 cabluri cu rezistenţă şi flexibilitate
mare,
- siguranţa în operare este maximă, fiind controlat prin telecomandă; aceasta dă posibilitatea
lucratorului forestier să aibă o foarte buna vizibilitate asupra operaţiunii, asigurând, în
acelaşi timp, protecţia acestuia.

