
1 

 

 

     

 
                    Craiova T22, P13 

                       J16/347/1992 

                       C.F. 2297669                                                             

 

                 tel. mobil: 0722/463625; 0766/298905 

                cod RO82 RNCB 0134 0416 3791 0001 

                              B.C.R.  suc. Craiova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ 

PRIVIND EFECTELE POTENŢIALE ASUPRA BIODIVERSITĂŢII, 

PRODUSE PRIN IMPLEMENTAREA AMENAJAMENTULUI 

FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND 

PERSOANELOR FIZICE  ANA CULCER ȘI CIMPOESCU RADU  

VINCENȚIU – RUNCU JUDEȚUL GORJ 

U.P. I ANA CULCER 
 

 

 

BENEFICIAR: Ana Culcer și Cimpoescu Radu – Vincențiu 

 

 

 

 

 
Director  

dr. geol. Ion Pătruţoiu 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 21  



2 

 

CUPRINS 
 

I. STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ .................................................................................................................... 4 

INTRODUCERE ................................................................................................................................................................. 4 

A. INFORMAŢII PRIVIND PP SUPUS APROBĂRII ....................................................................................................... 6 

1. INFORMAȚII PRIVIND PP: DENUMIREA, DESCRIEREA, OBIECTIVELE ACESTUIA, INFORMAȚII PRIVIND PRODUCȚIA CARE 

SE VA REALIZA, INFORMAȚII DESPRE MATERIILE PRIME, SUBSTANȚELE SAU PREPARATELE CHIMICE UTILIZATE ................ 6 
1.1. Denumirea  proiectului ........................................................................................................................................... 6 
1.2. Descrierea și obiectivele proiectului ....................................................................................................................... 6 
1.3. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei necesare 

asigurării producției ..................................................................................................................................................... 24 
1.4. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice ............................................................. 27 

2. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ, CU PRECIZAREA ................................................................................ 27 
COORDONATELOR STEREO 70 ........................................................................................................................................... 27 
3. MODIFICĂRILE FIZICE CE DECURG DIN PP (DIN EXCAVARE, CONSOLIDARE, DRAGARE ETC.) ȘI CARE VOR AVEA LOC PE 

DURATA DIFERITELOR ETAPE DE IMPLEMENTARE A PP ..................................................................................................... 31 
4. RESURSELE NATURALE NECESARE IMPLEMENTĂRII PP (PRELUARE DE APĂ, RESURSE REGENERABILE, RESURSE 

NEREGENERABILE ETC.)..................................................................................................................................................... 34 
5. RESURSELE NATURALE CE VOR FI EXPLOATATE DIN CADRUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

PENTRU A FI UTILIZATE LA IMPLEMENTAREA PP ................................................................................................................ 34 
6. EMISII ŞI DEŞEURI GENERATE DE PP (ÎN APĂ, ÎN AER, PE SUPRAFAŢA UNDE SUNT DEPOZITATE DEŞEURILE) ŞI 

MODALITATEA DE ELIMINARE A ACESTORA ........................................................................................................................ 34 
7. CERINŢE LEGATE DE UTILIZAREA TERENULUI, NECESARE PENTRU EXECUŢIA PP (CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ A 

TERENULUI, SUPRAFEŢE DE TEREN CE VOR FI OCUPATE TEMPORAR/PERMANENT-DRUMURI DE ACCES, TEHNOLOGICE, 
AMPRIZA DRUMULUI, ŞANŢURI ŞI PEREŢI DE SPRIJIN, EFECTE DE DRENAJ ........................................................................ 38 
8. SERVICII SUPLIMENTARE SOLICITATE DE REALIZAREA PP (DEZAFECTAREA/REAMPLASAREA DE CONDUCTE, LINII DE 

ÎNALTĂ TENSIUNE, MIJLOACE DE CONSTRUCŢIE NECESARE, MODALITATEA ÎN CARE ACCESAREA ACESTOR SERVICII 

POATE AFECTA INTEGRITATEA ARIEI NATURALE DE INTERES COMUNITAR) ....................................................................... 39 
9. DURATA CONSTRUCŢIILOR REALIZATE PENTRU FUNCŢIONAREA PP ŞI EŞALONAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A 

PP ...................................................................................................................................................................................... 39 
10. ACTIVITĂŢI CARE VOR FI GENERATE CA REZULTAT AL FUNCŢIONĂRII PP ................................................................... 39 
11. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC .................................................................................................................... 39 
12. CARACTERISTICILE PP EXISTENTE, PROPUSE SAU APROBATE, CE POT GENERA IMPACT CUMULATIV CU PP CARE 

ESTE ÎN PROCEDURĂ DE EVALUARE ŞI CARE POT AFECTA ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR .......... 39 
13. ALTE INFORMAȚII SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ...................... 40 

B. INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE 

EXISTENŢA PP: .................................................................................................................................................................. 41 

1. DATE PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PP.................. 41 
1.1. Suprafața sitului .................................................................................................................................................... 42 
1.2. Tipurile de ecosisteme ........................................................................................................................................... 42 
1.3. Tipuri de habitate și tipuri de specii care care pot fi afectate prin implementarea PP ....................................... 42 

2. DATE DESPRE PREZENȚA, LOCALIZAREA, POPULAȚIA ȘI ECOLOGIA SPECIILOR ȘI/SAU HABITATELOR DE INTERES 

COMUNITAR PREZENTE PE SUPRAFAȚA ȘI ÎN IMEDIATA VECINĂTATE A PP, MENȚIONATE ÎN FORMULARUL STANDARD AL 

ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR ...................................................................................................... 44 
3. DESCRIEREA FUNCȚIILOR ECOLOGICE ALE SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR AFECTATE 

(SUPRAFAȚA, LOCAȚIA, SPECIILE CARACTERISTICE) ȘI A RELAȚIEI ACESTORA CU ARIILE NATURALE PROTEJATE DE 

INTERES COMUNITAR ÎNVECINATE ȘI DISTRIBUȚIA ACESTORA ........................................................................................... 52 
4. STATUTUL DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR .................................................. 56 
5. DATE PRIVIND STRUCTURA ȘI DINAMICA POPULAȚIILOR DE SPECII AFECTATE (EVOLUȚIA NUMERICĂ A POPULAȚIEI ÎN 

CADRUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, PROCENTUL ESTIMATIV AL POPULAȚIEI UNEI SPECII 

AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PP, SUPRAFAȚA HABITATULUI ESTE SUFICIENT DE MARE PENTRU A ASIGURA 

MENȚINEREA SPECIEI PE TERMEN LUNG ............................................................................................................................ 58 
6. RELAȚIILE STRUCTURALE ȘI FUNCȚIONALE CARE  CREEAZĂ ȘI MENȚIN INTEGRITATEA ARIEI NATURALE PROTEJATE DE 

INTERES COMUNITAR ......................................................................................................................................................... 58 
7. OBIECTIVELE DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, ACOLO UNDE AU FOST 

STABILITE PRIN PLANURI DE MANAGEMENT ....................................................................................................................... 60 
8. DESCRIEREA STĂRII ACTUALE DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, INCLUSIV 

EVOLUȚII/SCHIMBĂRI CARE SE POT PRODUCE ÎN VIITOR .................................................................................................... 60 
9. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE PRIVIND CONSERVAREA ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, 
INCLUSIV POSIBILE SCHIMBĂRI ÎN EVOLUȚIA NATURALĂ A ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR ........... 62 
10. ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR ..................................... 62 

C) IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA IMPACTULUI ................................................................................................. 63 



3 

 

1. ANALIZA ECOLOGICĂ A AMPLASAMENTULUI VIZAT ......................................................................................................... 63 
2. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA MPACTULUI .................................................................................................................... 74 

2.1. Identificarea și evaluarea impactului direct și indirect ........................................................................................ 84 
2.2. Identificare și evaluarea impactului pe termen scurt sau lung ........................................................................... 86 
2.3. Idenificarea și evaluarea impactului din faza de construcție, de operare și de dezafectare ............................... 88 
2. 4. Identificare și evaluarea impactului rezidual ...................................................................................................... 89 
2. 5. Identificarea și evaluarea impactului cumulativ ................................................................................................. 89 

3. EVALUAREA SEMNIFICAȚIEI IMPACTULUI ....................................................................................................................... 89 
A. Evaluarea impactului PP propus ............................................................................................................................ 90 
a) Evaluarea impactului cauzat de PP fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului ...................... 90 
b) Evaluarea impactului rezidual care va rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului ......... 91 
B. Evaluarea impactului cumulativ al PP propus cu alte PP existente, în curs de implementare sau propuse în 

perimetrul sau vecinătatea ariei ................................................................................................................................... 91 
a) Evaluarea impactului cumulativ al PP cu alte PP fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

....................................................................................................................................................................................... 91 
b) Evaluarea impactului cumulativ  care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru 

PP propus și pentru alte PP ......................................................................................................................................... 91 

D) MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI ......................................................................................................... 92 

1. IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA MĂSURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI CARE VOR FI IMPLEMENTATE PENTRU FIECARE 

SPECIE ȘI/SAU TIP DE HABITAT AFECTAT DE PP ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA VOR REDUCE/ELIMINA IMPACTUL NEGATIV 

ASUPRA INTEGRITĂȚII ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR ..................................................................... 92 
2. PREZENTAREA CALENDARULUI IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZĂRII ................................................................................ 99 
MĂSURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI ........................................................................................................................... 99 
3. ORICE ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU CONSERVAREA SPECIILOR ȘI/SAU HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR . 100 

II. SOLUȚIILE ALTERNATIVE ..................................................................................................................................... 101 

III. MĂSURILE COMPENSATORII ............................................................................................................................... 102 

IV. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAȚIILOR PRIVIND SPECIILE ȘI/SAU 

HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE .......................................................................................... 102 

CONCLUZII ....................................................................................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

I. STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ 

INTRODUCERE 

Studiul de Evaluare Adecvată (SEA) a fost întocmit la cererea APM Gorj, prin Decizia etapei 

de evaluare inițială nr. 5790/29.06.2021 pentru procedura de evaluare a impactului asupra mediului. 

  În urma analizării Memoriului de prezentare întocmit conform Ordinului 262/2020 inregistrat 

la APM Gorj cu nr. 5790/15.06.2021, conform prevederilor art. 5 aln. 2, lit. a din H.G. 1076/2004 

privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. 

Planul este pregătit pentru domeniul silvicultură; - lit. b) datorită posibilelor efecte care 

afectează ariile de protectie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate 

conform Ordonantei de Urgență a Guvernului nr: 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, 

necesitând evaluare de mediu. 

Suprafața pentru care se solicită acordul de mediu se află în situl Natura 2000 ROSCI0129 

Nordul Gorjului de Vest. 

EA se realizează potrivit prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 

EA este definită în Legea Mediului ca fiind: procesul menit să identifice, să descrie și să 

stabilească, în funcție de obiectivele de conservare și în conformitate cu legislația în vigoare, efectele 

directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare ale oricărui plan ori proiect, care 

nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de 

interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în 

combinație cu alte planuri sau proiecte. 

Scopul prezentei documentații este de a identifica, evalua și prezenta impactul potențial al 

realizării exploatării asupra sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. 

Impactul este definit de Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenției astfel: 

 Impact înseamnă orice efect produs asupra mediului de o activitate propusă, inclusiv asupra 

sănătății și securității umane, asupra florei, faunei, solului, aerului, apei, climei, peisajului și 

monumentelor istorice, sau asupra altor construcții, ori interacțiunea dintre acești factori; totodată, 

termenul desemnează și efectele asupra patrimoniului cultural sau asupra condițiilor socio-economice 

rezultate din modificarea acestor factori.   

Interpretarea corectă a semnificaţiei impactului reprezintă cea mai importantă parte a întregului 

proces, putând fi considerată crucială pentru întreaga evaluare. Semnificaţia impactului trebuie să fie 

evaluată la nivelul fiecărei arii naturale protejate de interes comunitar, luându-se în considerare 

statutul de conservare a speciilor şi habitatelor la nivelul regiunii biogeografice. 

Prezenta documentatie a fost elaborata in conformitate cu prevederile O.M 19/2010 si a 

Ghidului Metodologic ce face parte integranta din acesta, cu privire la evaluarea adecvată, cât și a 

prevederilor:   

- Legi 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului;   

-  OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulerioare;   

- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice;   

-  OM 19/2010 privind aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor 

potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; 

În elaborarea studiului s-a ţinut cont, de asemenea, de documentații specifice, cu relevanță 

directă și de legislaţia  specifică naţională în vigoare.   

La realizarea prezentului studiu s-au  mai avut in vedere documentele dezvoltate în cadrul 

proiectului Phare 2000 Asistenţă tehnică pentru asigurarea conformării cu Directivele privind 

Evaluarea Impactului Asupra Mediului – beneficiar Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor:   

•  Manualul EIA;   
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•  Ghid metodologic pentru includerea consideraţiilor de biodiversitate în procedura de evaluare 

a impactului asupra mediului;   

•  Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului             

3 Ghid metodologic privind evaluarea adecvată (www.mmediu.ro/pdf/legislatie/biodiv/Ghid 

Evaluare_Adecvata.doc)  

Precum și de:  

• Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitat Directive 

92/43/EEC, propus de Comisia Europeană, DG Environment, 2002;  

• Guidance document – Non-energy mineral extraction and Natura 2000, European 

Commission, DGEnvironment 2010.  

Au fost luate în considerare și prevederile Directivelor europene, 2000/60/CCE „Ape”, 79/409 

„Păsări”, 92/43 ‘’Habitate’’(din perspective propunerii includerii zonei în rețeaua națională Natura 

2000).  
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A. INFORMAŢII PRIVIND PP SUPUS APROBĂRII 

1. INFORMAȚII PRIVIND PP: DENUMIREA, DESCRIEREA, OBIECTIVELE ACESTUIA, 

INFORMAȚII PRIVIND PRODUCȚIA CARE SE VA REALIZA, INFORMAȚII DESPRE MATERIILE 

PRIME, SUBSTANȚELE SAU PREPARATELE CHIMICE UTILIZATE 

1.1. Denumirea  proiectului 

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND PERSOANELOR 

FIZICE  ANA CULCER ȘI CIMPOESCU RADU – VICENȚIU, JUDEȚUL GORJ - U.P. I ANA CULCER 

1.2. Descrierea și obiectivele proiectului 

TOPOGRAFIA ÎN ZONĂ ȘI GEO-MORFOLOGIE 

Din punct de vedere geologic pe teritoriul unităţii studiate se deosebesc trei categorii de 

formațiuni geologice și anume: formațiuni metamorfice ale cristalinului autohton, cu roci eruptive 

metamorfozate vechi din palezoic, formațiuni calcaroase din jurasic și din cretacicul mediu și inferior 

și mai rar formațiuni sedimentare calcaroase.  

Șisturile cristaline, fac parte din cristalinul Autohtonului Danubian ocupă partea superioară a 

teritoriului unității de producție, fiind roci metamorfice și roci granitice. 

Uneori granitele apar ca insule sau fâșii înguste. Granitele sunt de tip Șușița, fac parte din 

cristalinul epizonal cu o textură granulară mijlocie sau fină, în care se întâlnesc frecvent amfiboli. 

La zona de contact dintre munte și deal, apar formațiuni calcaroase din Miocen și Pliocen. 

Prin procesele de coroziune, eroziune și biochimice ce acționează asupra rocilor calcaroase au 

apărut fenomene carstice cu chei, sohodoluri și peșteri. 

Formațiunile sedimentare sunt reprezentate în zona de deal și de-a lungul apelor. Acestea sunt 

constituite din argile, pietrișuri, nisipuri și materiale fine de cuvertură. 

După duritate, rocile din cuprinsul ocolului se grupează în două categorii: roci compacte tari și 

roci afânate moi. Rocile compacte se prezintă sub formă de fragmente grosiere de rocă tare amestecată 

cu materialul mai fin din aceasi rocă. Din categoria acestora fac parte șisturile cristaline, granitele și 

calcarele. Pe aceste roci s-au format solurile scheletice și mijlocii profunde. 

Rocile afânate sunt reprezentate prin argile, nisipuri și materiale fine de cuvertură. Pe aceste 

roci s-au format solurile mijlociu profunde și profunde. 

Între cele două categorii de roci, nu se poate face o separare netă. Rocile compacte prin alterare 

dau materiale grosiere amestecate cu materiale afânate, iar materialele neconsolidate cuprind adesea o 

cantitate mare de fragmente de roci tari (aluviunile și depozitele de terasă). 

De cele mai multe ori, materialul parental este constituit din materiale deplasate (deluvii sau 

coluvii), formând un complex de materiale parentale. 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul pe care se întinde pădurea acestei unităţi este 

situat în: 

- Depresiunea Tismana – Stănești; 

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, iar configuraţia terenului este ondulată. În 

cadrul unității de producție se mai întâlnesc și lunci și platouri. Altitudinea minimă este de 200 m 

(unitatea amenajistică 11V), iar cea maximă este 1.100 m (unitatea amenajistică 16C), altitudinea 

medie fiind de 650 m. 

Expoziţia generală a unităţii de protecţie și producție este cea sud – estică, însă datorită 

fragmentării reliefului de către reţeaua hidrografică se întâlnesc şi alte tipuri de expoziţii. 

Înclinarea terenului înregistrează valori diferite, de la 3° la 40°. Pe versanţi abrupţi predomină 

înclinările repezi (80%). 
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Datorită naturii substratului litologic şi înclinării mari a terenului (35°– 40°), unde există risc 

ridicat de eroziune, toate arboretele situate în astfel de condiţii au primit funcţii de protecţie a solurilor 

şi terenurilor, fiind încadrate în SUP „M” – conservare deosebită. 

Analizând efectul factorilor şi determinanţilor ecologici prezentaţi mai sus, constatăm că au 

valori ce indică o favorabilitate mijlocie la superioară pentru vegetaţia forestieră din etajele montan – 

premontan de făgete (FM1+FD4 – 85%), şi deluros de cvercete şi şleauri de deal (FD2 – 15%). 

Din punct de vedere hidrologic, acest teritoriu se caracterizează printr-o densitate mare a rețelei 

hidrologice. 

Pădurea este situată în bazinul văii Sohodol și Șușița Seacă ce fac parte din bazinul superior al 

râului Jiu.  

Valea Șușița Seacă (colectează pe teritoriul unității de producție următorii afluenți: Valea 

Cărpiniș, Scoaba Babelor, Valea Alunoasa, Valea Seacă, Pârâul Bogat, Pârâul Cioaca Neagră, Pârâul 

Muncelului), iar râul Sohodol (colectează de pe teritoriul unității de producție Pârâul Bârloaia) care se 

află în raza teritorială a comunei Runcu. În afara acestora, teritoriul unității de producție este străbătut 

de multe pârâiașe torențiale care alimentează cu apă cursul văilor principale. 

Cu 2-3 km înainte de a ieși din zona montană, Valea Șușița Seacă străbate un relief carstic, în 

care au luat naștere Cheile Șușiței Seci. În timpul verilor secetoase, Valea Șușița Seacă are un curs 

subteran pe distanța de 1-3 km. 

Datorită procentului mare de împădurire regimul hidrologic al apelor este echilibrat. 

Pe porțiuni cu pante mari și cu versanți abrupți, pe durata ploilor, cursul apelor principale 

capătă un caracter torențial. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ ÎN ZONĂ 

Pădurea studiată face parte din districtul II Șușița, cantonul 11 Babele, Ocolul Silvic Runcu. 

Suprafața care face obiectul amenajamentului, totalizează 206,89 hectare și formează o singură 

unitate de producție și anume U.P. I Ana Culcer, conform procesului verbal al Conferinței I de 

amenajare numărul 505 din 27.08.2020, anexat prezentului Memoriu de prezentare. 

Fondul forestier analizat, în suprafaţă totală de 206,98 hectare aparţine persoanelor fizice Ana 

Culcer și Cimpoescu Radu – Vicențiu, judeţul Gorj şi provine din păduri de la Ocolul Silvic Runcu, 

Unitatea de Producţie Șușița Seacă și Ocolul Silvic Târgu – Jiu, Unitatea de Producție III Bîrsești. 

Pădurea analizată formează două trupuri de pădure, situaţia fondului forestier pe bazinete fiind 

prezentată în tabelul următor: 

Tabel nr. 1. Trupuri de pădure componente 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

trupului 

Denumirea 

bazinetului 
Parcele componente Suprafaţa (ha) Localitatea în raza căreia se află 

1. Babele 

Babele 8 31,08 

Comuna Runcu 
Alunoasa 9-11 90,72 

Igirosu 16, 19 55,14 

2, Bârloaia Pădurea Bârloaia 112-113, 118, 120, 182 30,04 

TOTAL 206,98 - 

 

În deceniul trecut gospodărirea suprafeţei analizate s-a realizat pe baza amenajamentului silvic 

UP I Moștenitorii Familiei Culcer întocmit în anul 2011 din care face parte și suprafața de 206,98 ha 

luată în studiu, constituită în UP I Ana Culcer în urma conferinței I de amenjare. 

La momentul actual, administrarea fondului forestier analizat este asigurată de Ocolul Silvic 

Runcu, judeţul Gorj. 



8 

 

Baza legală a fondului forestier analizat o constituie Legea Fondului Funciar numărul 1/2000, 

prin Contractul de vânzare – cumpărare nr. 875 / 29.06.2009, Actul de partaj nr. 4647 / 18.08.2003, 

Sentința Civilă nr. 2744/08.04.2008, Sentința Civilă nr. 8741/10.12.2007, aceasta fiind prima 

amenajare în acestă formă. 

Amenajamentul silvic reglementează producţia silvică pentru suprafața de 189,69 ha (S.U.P. A). 

Din suprafața totală de pădure de 206,89 ha din amenajamentul silvic doar 176,43 ha sunt 

incluse în aria natural protejată: situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest – în 

parcelele 8-11, 16, 19.  

Pe fondul forestier proprietate privată ce aparţine persoanelor fizice Ana Culcer și 

Cimpoescu Radu – Vicențiu, județul Gorj nu există terenuri defrișate în scopul schimbării 

destinației terenurilor sau terenuri goale sau suprafețe goale neplantate în termen de cel mult 

două sezoane de vegetație de la tăiere, din acest motiv amenajamentul nu prevede împădurirea 

de poieni și goluri. 

La nivelul acestei unităţi de producţie există o foarte bună utilizare a fondului forestier, 

aproximativ toată suprafaţa analizată fiind acoperită cu păduri, cu excepţia celor 0,51 ha reprezentate 

de terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică (U.A. 11V). 

Suprafaţa totală a pădurii este de 206,98 ha şi este împărţită în 11 parcele. Din suprafaţa totală a 

unităţii studiate, 176,43 ha sunt incluse în grupa I funcţională, subgrupele şi categoriile 2A (16,78 ha) 

şi 5Q (159,65 ha), restul de 30,04 ha fiind incluse în grupa a II – a funcţională, subgrupa şi categoria 

1C (v. tab. 2). 

Tabel nr. 2. Repartiţia suprafeţelor pe categorii de folosinţă forestieră şi grupe funcţionale 

C A T E G O R I E    D E    F O L O S I N T A 
Suprafata (Ha) 

GRF. I GRF. II Total 

 A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi 176,43 30,04 206,47 

  A1  - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza 159,65 30,04 189,69 

           recoltarea de produse principale       

    A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva 159,65 30,04 189,69 

        8 A   8 B   8 C   9 A   9 B   9 C   9 E  10 A  10 B  10 C  10 E  11 A  11 B  11 C  11 D   

 

  

        16 B  16 C  19 B  19 C  19 D 112 A 112 B 113 A 113 B 113 C 113 D 113 F 118 B 

118 C 118 D 120 A 182   

 

  

 

  

 

  

    A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala       

    A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala   

 

  

    A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint       

             sau a altor cauze       

    A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi   

 

  

    A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii       

    A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi   

 

  

  A2  - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza 16,78   16,78 

           recoltarea de produse principale       

    A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva 16,78 

 

16,78 

                 9 D  10 D  16 A  19 A  19 G   

 

  

    A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala       

             cu reusita partiala       

    A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze   

 

  

    A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi       

    A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi   

 

  

 B - Terenuri afectate gospodaririi silvice     0,51 

  B1  - Linii parcelare principale   

 

  

  B2  - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului     0,51 

                11V       
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  B3  - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate   

 

  

           si funiculare permanente   

 

  

  B4  - Cladiri, curti si depozite permanente       

                16C       

  B5  - Pepiniere si plantatii seminciere   

 

  

  B6  - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere etc.       

  B7  - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei   

 

  

  B8  - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a       

         fructelor de padure, uscatorii de seminte etc.       

  B9  - Ape care fac parte din fondul forestier   

 

  

  B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune       

 C - Terenuri neproductive: stâncarii, saraturi, mlastini, ravene etc.       

 D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier       

  D1  - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt.   

 

  

           instalatii electrice, petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere, depozite etc.   

 

  

  D2  - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale       

           necesare, ocupatii si litigii   

 

  

                    TOTAL: A + B + C + D 176,43 30,04 206,98 

Din punct de vedere al întinderii acestora s-a constatat că majoritatea o formează făgetele pure 

montane pe 86% din suprafaţă, urmate de cerete pure pe 14% din suprafaţa unităţii studiate, în timp ce 

pe suprafaţa de 0,61 ha se întâlnesc amestecuri de cireș şi cer cu stejari mezofiţi. Această situaţie se 

află în deplină concordanţă cu etajele de vegetaţie identificate. 

În ceea ce priveşte caracterul actual al tipului de pădure s-a constatat că arboretele naturale 

fundamentale ocupă 91% din suprafaţa luată în studiu, urmat de arborete artificiale pe 5% din 

suprafaţa și cele parțial derivate pe 4% din suprafaţa. Sub acest aspect trebuie urmărită regenerarea pe 

cale natuală a arboretelor. 

Compoziţia actuală a UP I  este: 64FA + fag, 12PAM 7CE 4PI  3CA  2ST 1FR  2DR 3DT 2DM. 

Principalele caracteristici structurale ale arboretelor supuse amenajamentului analizat sunt: 

Tabel nr. 3. Caracteristici structurale ale arboretelor analizate 

Sp. 

Clasa de productie T O T A L  Var-

sta 

Cls. 

pr. 

med 

Consistenta 

I II III IV V Suprafata Volum Crestere <0,4 0,4 - 0,6 >0,6 

Ha Ha Ha Ha Ha Ha % %K Mc % 

Mc 

/ 

Ha Mc 

Mc/ 

Ha Ani Ha Ha Ha 

FA     115,26 18,07 0,37 133,7 64 86 32716 72 245 1028 7,7 65 3,1   19,44 114,26 

PAM     23,36 1,49   24,85 12 91 5226 11 210 76 3,1 49 3,1     24,85 

CE   0,70 14,11 0,37   15,18 7 81 2186 5 144 87 5,7 48 3,0   2,01 13,17 

PI     7,68     7,68 4 89 1715 4 223 63 8,2 42 3,0     7,68 

CA     0,81 5,03   5,84 3 83 682 1 117 33 5,7 54 3,9     5,84 

ST     3,11     3,11 2 61 672 1 216 7 2,3 90 3,0   3,01 0,10 

FR     2,26 0,53   2,79 1 86 684 1 245 18 6,5 54 3,2     2,79 

DR     3,10     3,1 2 83 1351 3 436 25 8,1 59 3,0     3,10 

DT     5,2 1,71   6,91 3 86 1006 2 146 29 4,2 43 3,2     6,91 

DM     3,31     3,31 2 98 186   56 13 3,9 22 3,0     3,31 

Total   0,70 178,2 27,2 0,37 206,47 100 86 46424 100 225 1379 6,7 59 3,1   24,46 182,01 

%     87 13   100 
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Structura fondului de producţie şi protecţie este prezentată în tabelul 4 

Tabel nr. 4. Structura fondului de producţie şi de protecţie 

S.U.P 

(U.P.) 

Grupe de 

specii 

Supr. Clase de vârstă Clase de producţie 

(ha) I II – IV V VI VII I II III IV V 

„A” 

Codru 

regulat 

QV 20,98 3,07 12,89 5,02 - - - 0,70 19,67 0,61 - 

DR 9,90 - 9,90 - - - - - 9,90 - - 

FA 120,86 4,97 100,30 - 1,63 13,96 - - 114,67 6,19 - 

DT 34,64 3,50 31,14 - - - - - 29,18 5,46 - 
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DM 3,31 2,66 0,65 - - - - - 3,31 - - 

Total 189,69 14,20 154,88 5,02 1,63 13,96 - 0,70 176,73 12,26 - 

% 100 7 82 3 1 7 - - 94 6 - 

„M” 

Conservare 

deosebită 

DR 0,88 - 0,88 - -  - - 0,88 - - 

FA 12,84 - 2,29 - - 10,55 - - 0,59 11,88 0,37 

DT 3,06 - 3,06 - -  - - - 3,06 - 

Total 16,78 - 6,23 - - 10,55 - - 1,47 14,94 0,37 

% 100 - 37 - - 63 - - 9 89 2 

U.P. 

Qv 20,98 3,07 12,89 5,02 - - - 0,70 19,67 0,61 - 

DR 10,78 - 10,78 - - - - - 10,78 - - 

FA 133,7 4,97 102,59 - 1,63 24,51 - - 115,26 18,07 0,37 

DT 37,7 3,5 34,20 - - - - - 29,18 8,52 - 

DM 3,31 2,66 0,65 - - - - - 3,31 - - 

- 
Total 206,47 14,2 161,11 5,02 1,63 24,51 - 0,70 178,2 27,2 0,37 

% 100 7 78 2 1 12 - - 87 13 - 

QV- cer, stejar pedunculat, gorun; 

DR – pin silvestru, duglas, pin negru; 

DT – carpen, paltin de munte, frasin, salcâm, cireș păsăresc, mojdrean, mesteacăn; 

DM – tei, salcie căprească. 

Tabel nr. 5. Indicatori de caracterizare ai fondului forestier 

Nr. 

crt. 
Specificari 

SPECII 
UP 

FA PAM CE PI CA ST FR DR DT DM 

1. Compozitia(%) 64 12 7 4 3 2 1 2 3 2 100 

2. Clasa de productie 3,1 3,1 3,0 3,0 3,9 3,0 3,2 3,0 3,2 3,0 3,1 

3. Consistența 0,86 0,91 0,81 0,89 0,83 0,61 0,86 0,83 0,86 0,98 0,86 

4. Vârsta medie (ani) 65 49 48 42 54 90 54 59 43 22 59 

5. 
Cresterea curenta 

(mc/an/ha) 
7,7 3,1 5,7 8,2 5,7 2,3 6,5 8,1 4,2 3,9 6,7 

6. Volum mediu (mc/ha) 245 210 144 223 117 216 245 436 146 56 225 

7. Fond lemnos (mc) 32716 5226 2186 1715 682 672 684 1351 1006 186 46424 

FA – fag 

PAM – paltin de munte 

CE – cer  

PI – pin  

CA – carpen  

ST – stejar  

FR – frasin  

DR – duglas, pin negru; 

DT – salcâm, cireș păsăresc, mojdrean, mesteacăn; 

DM – tei, salcie căprească. 

Analizând structura arboretelor pe clase de vârstă amenajamentul silvic a reliefat faptul că la 

nivel de S.U.P. „A”, clasele de vârstă sunt dezechilibrate cu excedent în clasa de vârstă a III-a (59%) şi 

deficit în celelalte clasele de vârstă I (7%), a II-a (14%), a IV-a (9%), a V-a (3%), a VI-a (1%) şi a VII-

a (7%). În raport cu ciclul de 110 ani ar fi trebuit să avem clase de vârstă cu o întindere medie de cca 

18% din suprafaţa S.U.P. „A”, condiţie neîndeplinită de nicio clasa de vârstă. La nivelul subunităţii de 

tip M aceasta situaţie nu are nicio relevanţă întrucât ţelurile de gospodărire de aici nu impun şi o 

normalizare a claselor de vârstă. 

Referitor la celelalte elemente de caracterizare a arboretelor prezentate s-a remarcat faptul că 

sub aspectul productivităţii situaţia este conformă cu condiţiile staţionale, având valoarea medie de 3,1. 

În ceea ce priveşte consistenţa (0,86), este peste nivelul optim (0,80 – 0,85) în raport cu gradul 

de dezvoltare al arboretelor, datorită procentului mare de arborete cu consistenţă între 0,7 – 1,0 (88%). 
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Sub aspectul amestecului speciilor s-a observat că fagul ocupă cea mai mare parte din suprafaţa 

unităţii de producţie, formând amestecuri cu participarea gorunului, cerului, paltinului de munte, 

pinului silvestru, pinului negru, frasinului, teiului sau a speciilor pioniere precum mesteacănul, 

carpenul sau salcia căprească. De asemenea, arboretele pure sunt formate din 86% făgete pure 

montane şi 14% cerete pure. Situaţia este explicabilă ştiind că fagul este specia cea mai bine adaptată 

la condiţiile ecologice din zonă. 

Din punct de vedere al vârstei arboretelor, aceasta se situează în jurul valorii medii de 59 de 

ani, singurele specii care depăşesc această valoare fiind stejarul (90 ani) şi fagul (65 ani). 

Ca mod de regenerare, s-a remarcat ponderea relativ ridicată pe care o au arboretele 

provenite din regenerare naturală din sămânţă (82% din suprafaţa totală).  

Din punct de vedere al vitalităţii, arboretele prezintă, în general, o vitalitate normală datorită 

vârstei, bonităţii staţionale şi modului de gospodărire. 

Situaţia structurii arboretelor din această unitate este următoarea: 85% arborete relativ echiene 

şi 15% relativ pluriene. 

Din punct de vedere al etajului de vegetaţie, pădurea analizată se găseşte în etajul montan – 

premontan de făgete (FM1+FD4 – 85%) şi  etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal (FD2 – 15%). 

Au fost identificate cinci tipuri de staţiuni forestiere repartizate pe categorii de bonitate astfel: 

87% de bonitate mijlocie şi 13% de bonitate inferioară. 

Tabelul nr. 6. Evidenţa şi răspândirea teritorială a tipurilor de staţiune 

Nr. 

crt. 

Tipul de staţiune Suprafaţa 
Categorii de bonitate 

(ha) 

Cod Denumire ha % Sup. Mij. Inf. 

FM1+FD4 – etajul montan – premontan de făgete 

1. 4.2.1.0 Montan-premontan de făgete Bi, rendzinic, edafic mic 26,67 13 - - 26,67 

2. 4.2.2.0 Montan-premontan de făgete Bm, rendzinic, edafic mijlociu 122,85 59 - 122,85 - 

3. 4.4.2.0 
Montan – premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu 

Asperula – Dentaria 
26,91 13 - 26,91 - 

Total FM1+FD4 – etajul montan – premontan de făgete 176,43 85 - 149,76 26,67 

FD2 – etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal 

4. 6.1.3.2 
Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă) Bm, podzolit edafic 

mijlociu cu graminee mezoxerofite 
29,34 14 - 29,34 - 

5. 6.1.4.3 
Deluros de cvercete (gorunete) și șleauri de deal Bs, podzolit-

pseudogleizat, edafic mare, cu Carex pilosa 
0,70 1 0,70 - - 

Total FD2 – etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal 30,04 15 0,70 29,34 - 

TOTAL GENERAL 206,47 100 0,70 179,10 26,67 

Tabel nr. 7. Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi sol 

TS SOL U N I T A T I     A M E N A J I S T I C E 

   0    11V   16C 

              TOTAL SOL       2 UA       0,51 HA 

              TOTAL TS        2 UA       0,51 HA 

4210 1404   8 A   9 D  10 D  11 C  16 A  19 A 

              TOTAL SOL       6 UA      26,67 HA 

              TOTAL TS        6 UA      26,67 HA 

4220 1401   8 B   8 C   9 A   9 B   9 C   9 E  10 A  10 B  10 C  10 E  11 A  11 B  11 D  16 B  16 C 

              TOTAL SOL      15 UA     122,85 HA 

              TOTAL TS       15 UA     122,85 HA 

4420 3101  19 C 

              TOTAL SOL       1 UA      15,42 HA 

  3110  19 B  19 D  19 G 

              TOTAL SOL       3 UA      11,49 HA 
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              TOTAL TS        4 UA      26,91 HA 

6132 2201 112 A 112 B 113 A 113 B 113 C 113 F 118 D 120 A 182 

              TOTAL SOL       9 UA      23,71 HA 

  2212 118 B 118 C 

              TOTAL SOL       2 UA       5,63 HA 

              TOTAL TS       11 UA      29,34 HA 

6143 2212 113 D 

              TOTAL SOL       1 UA       0,70 HA 

              TOTAL TS        1 UA       0,70 HA 

              TOTAL UP       39 UA     206,98 HA 

În funcție de tipurile de stațiune au fost determinate tipurile naturale de pădure, care sunt 

prezentate în tabelul următor: 

Tabel nr. 8. Tipuri naturale de pădure 

Nr. crt. 
Tip de 

staţiune 

Tip de pădure Suprafaţa 

Cod Denumire ha % 

FM1+FD4 – etajul montan – premontan de făgete 

1. 4.2.1.0 418.2 Făget pe soluri rendzinice de productivitate inferioară (i) 26,67 13 

2. 4.2.2.0 418.1 Făget pe soluri rendzinice de productivitate mijlocie (m) 122,85 60 

3. 4.4.2.0 411.4 Făget montan pe soluri scheletice cu floră de mull (m) 26,91 13 

Total FM1+FD4 – etajul montan – premontan de făgete 176,43 86 

FD2 – etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal 

4. 6.1.3.2 
711.2 Ceret de dealuri de productivitate mijlocie (m) 28,73 14 

741.1 Amestec normal de gorun, gârniţă şi cer (m) 0,61 - 

5. 6.1.4.3 711.1 Ceret normal de dealuri (s) 0,70  

Total FD2 – etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal 30,04 14 

Total general 206,47 100 

Tabel nr. 9. Bonitatea staţiunilor şi productivitatea arboretelor 

Bonitatea staţiunii (ha) % Productivitatea arboretelor (ha) % 

Superioară 0,70 - Superioară 0,70 - 

Mijlocie 179,10 87 Mijlocie 178,49 87 

Inferioară 26,67 13 Inferioară 27,28 13 

TOTAL 206,47 100 TOTAL 206,47 100 

 

Comparând situaţia bonităţii staţiunilor cu productivitatea arboretelor (după caracterul actual al 

tipului de pădure), se observă că există mici diferenţe între acestea două. Acest fapt se datorează 

arboretului din unitatea amenajistică 118 C care valorifică în mod diferit potenţialul staţional pentru că, 

deşi vegetează pe staţiune de bonitate mijlocie, realizează productivitate inferioară. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Suprafața fondului forestier a fost încadrată în grupa I-a și a II-a funcţională, în umătoarele 

categorii funcţionale: 

1.2.A - păduri situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe 

terenuri cu înclinare mai mare de 35°, iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu 

înclinare mai mare de30° (T II) – 16,78 ha; 

1.5.Q. – arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de 

interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de 

importanță comunitară, în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 – 

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest (T IV) – 159,65 ha; 

2.1.C – arborete destinate să producă, în principal, lemn de cherestea (T VI) -30,04 ha.  
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Tabel nr. 10. Situaţia suprafeţelor pe tipuri de categorii funcţionale 

Grupa 

funcţională 

Tip de categorie 

funcţională 

Subgrupa şi categoriile 

funcţionale 

Feluri de 

gospodărire 

Suprafaţă 

Ha % 

1 
T II 2A protecţie deosebită 16,78 8 

T IV 5Q protecţie şi producţie 159,65 77 

2 T VI 1C producţie 30,04 15 

TOTAL PĂDURE 206,47 100 

( în cadrul unității de producție analizate categoria funcțională I.5.Q se suprapune cu categoria funcțională I.2.A) 

În raport cu obiectivele urmărite şi funcţiile stabilite au fost constituite următoarele subunităţi 

de gospodărire:  

- S.U.P.  ,,A” – Codru regulat, sortimente obişnuite, în care au fost incluse arboretele 

încadrate în grupa I, subgrupa şi categoria funcţională 5Q (159,65 ha) şi cele încadrate în 

grupa a II-a, subgrupa şi categoria 1C (30,04 ha). Compoziţia actuală a acestei subunități 

este: 64FA 13PAM  8CE 4PI 2CA 2ST 1GO 1DR 3DT 2DM. În acest codru la care s-a 

reglementat procesul de producţie, asigurarea continuităţii producţiei de masă lemnoasă se 

realizează prin stabilirea posibilităţii de produse principale, adoptarea valorii acesteia prin 

amenajament, vizând concomitent şi normalizarea în timp a claselor de vârstă. În arboretele 

încadrate în tipul IV funcţional şi tipul VI funcţional (S.U.P. ,,A” – codru), în concordanţă 

cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră cele mai adecvate tratamente 

sunt cele de tăieri progresive în făgete. 

- S.U.P.  ,,M” – Conservare deosebită, în care au fost incluse arboretele încadrate în grupa 

I, subgrupa şi categoria funcţională  2A (16,78 ha). Compoziţia actuală a acestei subunități 

este: 76FA 13CA 5PIN 3PAM 3FR. Gospodărirea urmăreşte asigurarea funcţiei de 

protecţie a obiectivelor social – economice şi ecologice avute în vedere. În arboretele 

încadrate în tipul II funcţional (S.U.P. ,,M’’) supuse regimului de conservare deosebită se 

vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire şi lucrări speciale de conservare. 

Tabel nr. 11. Repartiţia arboretelor pe clase de vârstă (S.U.P. A) 

U.P. 
Clasa de vârstă 

Ciclul (ani) 
I II III IV V >VI Total Normală 

I 
ha 14,20 27,36 111,32 16,20 5,02 15,59 189,69 34,48 

110 
% 7 14 59 9 3 8 100 18 

 

Lucrările propuse prin amenajamentul silvic în arii naturale protejate sunt prezentate în tabelul 

următor: 

Tabel nr. 12.  Suprafeţele şi volumele de extras prin lucrările silvice, în cadrul O.S. Runcu 

U.P. 
Curăţiri Rărituri Tăieri de igienă Tăieri de conservare Tăieri de produse principale 

ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an 

I 1,87 7 17,61 483 21,84 17 1,06 39 1,56 262 

Total OS 1,87 7 17,61 483 21,84 17 1,06 39 1,56 262 

Tratamentul este definit ca un ansamblu de măsuri silviculturale prevăzute de la crearea 

arboretelor şi până la exploatare, tratamentul pregăteşte în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor 

de la o etapă la alta. 

Gospodărirea pădurilor urmează să se realizeze diferenţiat, în raport de funcţiile atribuite 

arboretelor. Astfel, arboretele situate în condiţii staţionale extreme, arboretele situate în jurul 

monumentelor de cultură, au fost grupate într-o subunitate de protecţie de tip M – păduri supuse 

regimului de conservare deosebită (16,78 ha - 8%), în care se vor aplica numai lucrări de îngrijire şi 
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conducere şi tăieri speciale de conservare (fiind exceptate deci de la reglementarea procesului de 

producţie lemnoasă).  

Arboretele cu funcţii de protecţie, destinate şi producţiei de masă lemnoasă, au fost incluse în 

subunitatea de gospodărire de tip A – codru regulat, sortimente obișnuite (189,69 ha -  92%), pentru 

care s-a reglementat producţia de masă lemnoasă.  

Referitor la lucrările silvice prevăzute de amenajament se fac următoarele precizări: 

- întregul volum de lucrări prevăzut în amenajamentul silvic se referă la toată perioada de 10 

ani de valabilitate a proiectului, iar anual se va realiza o eşalonare, în general, egală (1/10 din totalul 

prevăzut de amenajament) la nivelul fiecărei categorii de lucrări; 

- lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor (degajări, curăţiri, rărituri și tăieri de igienă) se 

vor executa în arborete cu vârsta de până la 100-110 ani. Menirea principală a acestor lucrări este de a 

asigura stabilitatea şi starea de sănătate a pădurilor. Astfel arboretele vor fi conduse către compoziţii-

ţel corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. În arboretele tinere se va menţine şi un 

anumit procent de specii pioniere care sunt folosite ca hrană de speciile de mamifere sălbatice.  

În cazul tăierilor de igienă se păstrează 3 arbori uscaţi / ha (căzuţi la sol sau în picioare, cu 

vârste mai mari de 80 de ani) pentru menţinerea biodiversităţii descompunătorilor şi plantelor 

inferioare şi pentru ca păsările, mamiferele mici şi lilieci să-şi poată instala cuiburile sau vizuinile; 

Tratamente de regenerare a arboretelor: 

În fondul productiv, în cazul arboretelor care au ajuns la vârsta exploatabilităţii (120-140 ani, în 

funcţie de specie şi clasa de producţie – vârste care permit totodată şi conservarea biodiversităţii 

ecosistemelor forestiere la toate nivelurile) s-au propus, în limita asigurării continuităţii recoltelor pe 

durata ciclului de producţie (110 ani), următoarele tratamente silviculturale (tăieri de recoltare a masei 

lemnoase):  

- tăieri progresive, în făgete, aflate în diferite stadii de aplicare a tratamentului şi cu seminţiş 

utilizabil pe diferite procente din suprafață. Prin acestea se urmăreşte regenerarea naturală din sămânţă 

a speciilor de arbori, în proporţii apropiate de cele ale compoziţiei arboretelor naturale. Perioada de 

regenerare este de 20 ani. Totodată se vor executa şi lucrări de ajutorare a regenerării şi de îngrijire a 

seminţişului. 

În arboretele din subunitatea de gospodărire de tip M, care au vârste mai mari de 130 ani, se 

vor aplica tăieri de conservare. Acestea au scopul de a favoriza procesul de regenerare a arboretelor 

îmbătrânite, punând în lumină seminţişul instalat (intensitate tăierilor fiind de aproximativ 10-15%/ 

deceniu) în funcţie de starea arboretelor. 

Posibilitatea anuală de produse principale este de 262 mc; 

Posibilitatea anuală de produse secundare este de 490 mc; 

Prin tăieri de conservare se vor extrage anual           39 mc.  

La aplicarea amenajamentelor silvice vor fi asigurate structurile echilibrate pe clase de vârstă a 

arboretelor pe fiecare unitate de producție, iar din punct de vedere al obiectivelor siturilor Natura 2000, 

minim cu pondere normală a arboretelor din ultimele clase, cu nivel ridicat al biodiversităţii . 

La implementarea amenajamentelor silvice se vor respecta întocmai normele silvice („Normele 

tehnice” nr.3/2000). La ansamblul lucrărilor de conservare se indică numai efectuarea de lucrări de 

igienă (1 mc/ha) și promovarea nucleelor existente de regenerare, cu menținerea funcțiilor de protecție 

a solului, funcției peisagere și a biodiversității. Pe deceniu nu se vor depăși 10% din volumul inițial 

(recomandare ICAS).  

Gospodărirea pădurilor se va face după un plan decenal care prevede LUCRĂRI DE:  

RECOLTARE, CONSERVARE, ÎNGRIJIRE, REGENERARE ȘI ÎMPĂDURIRE, REFACERE A ABORETELOR SLAB 

PRODUCTIVE ȘI SUBSTITUIREA CELOR CU COMPOZIȚIE NECORESPUNZĂTOARE. 
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LUCRĂRI DE RECOLTARE  

Arboretele din care urmează a se recolta masă lemnoasă în acest deceniu sunt reprezentate de 

făgete. Recoltarea posibilităţii se va face prin tăieri progresive. Tăierile progresive se vor executa pe o 

suprafaţă de 15,59 ha, din care în acest deceniu se vor extrage 2.623 mc. În cadrul acestui tratament 

tăierile se localizează de la început într-un număr mai mare sau mai mic de ochiuri de regenerare, 

amplasate pe întreaga suprafaţă a arboretului. La amplasarea ochiurilor de regenerare se va ţine seama 

de seminţişul utilizabil existent, în care se urmăreşte punerea lui în lumină concomitent cu deschiderea 

de noi ochiuri de regenerare. Cu ocazia revenirilor următoare, seminţişurile instalate în ochiurile 

respective sunt puse în lumină, prin una sau mai multe intervenţii. Pe măsură ce ochiurile se lărgesc 

treptat, marginile lor se apropie, atingându-se unele cu altele, după care se execută tăierea de racordare, 

prin care se înlătură restul arboretului bătrân. Tăierea de racordare se va executa numai atunci când 

suprafaţa seminţişului natural utilizabil va ocupa cel puţin 70% din suprafaţă. 

În cazul în care arboretele nu au fost pregătite în suficientă măsură prin lucrări de îngrijire sau 

igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătăţire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu 

prioritate, la prima intervenţie, a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, 

etc. Totodată, se vor extrage şi exemplarele cu defecte tehnologice, cele din specii sau ecotipuri 

necorespunzătoare, cu valoare economică redusă, care nu sunt indicate să fie promovate în noul 

arboret, precum şi speciile moi ajunse la exploatabilitate. 

În arboretele în care regenerarea este declanşată pe aproximativ 30% din suprafaţă (u.a. 9A, 9C 

și 16C), se va executa tăierea de punere în lumină a seminţişului instalat, prin lărgirea ochiurilor 

executate în deceniul trecut. 

Masa lemnoasă supusă spre exploatare este corespunzătoare calitativ, procentul arborilor de 

lucru fiind de circa 85 – 95%. 

În tabelul următor se prezintă posibilitatea de tratamente, suprafeţe şi specii. 

Tabel nr. 13. Posibilitatea de tratamentente pe specii 

Tratamentul 
Suprafaţa de parcurs (ha) 

Volumul de extras 

(m3) 

Posibilitate pe specii 

(m3/an) 

Total Anual Total Anual FA - - - - 

Tăieri progresive 15,59 1,56 2623 262 262 - - - - 

Total 15,59 1,56 2623 262 262 - - - - 

Indicele de recoltare este de 1,3 m3/an/ha.  

LUCRĂRI DE CONSERVARE 

Acest gen de lucrări (măsuri) vizează arboretele din S.U.P. „M” (conservare deosebită) 

încadrate în grupa I funcţională, subgrupa şi categoria 2A. 

În arboretele din S.U.P. „M” este permisă executarea de tăieri de îngrijire, tăieri de igienă şi 

lucrări speciale de conservare. Din aceste arborete se vor extrage prin tăieri de conservare, inclusiv 

igienă 442 m3. Volumul de extras prin tăieri de conservare are numai un caracter orientativ. 

Tabel nr. 14. Volumul posibil de extras prin tăieri de conservare 

S.U.P. 
Suprafaţa – ha Volum – mc Volum de recoltat anual pe specii – mc 

Totală Anuală Total Anual FA - - 

„M” 10,55 1,06 391 39 39 - - 

Total 10,55 1,06 391 39 39 - - 
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LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A ARBORETELOR 

Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, 

se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, 

ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor. 

Propunerile de a fi parcurse cu lucrări de îngrijire a arboretelor s-au făcut ţinând cont de cerinţele 

fiecărui arboret la data culegerii datelor din teren, precum şi a unei evoluţii normale a acestora în 

următorii 10 ani. 

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele 

categorii de lucrări de îngrijire: 

Rărituri: au fost propuse în arboretele cu consistenţa 0,9 – 1,0 şi vârsta cuprinsă între 20 şi 75 

ani (în medie 51 ani), pe o suprafaţă de 176,09 ha. În unitatea amenajistică 19B, cu vârsta de 20 ani, se 

propune, la începutul deceniului o curăţire, urmând ca spre sfârşitul perioadei, să fie parcursă şi cu o 

răritură, considerând că la vremea aceea arboretul a realizat consistenţa necesară. 

În făgete, cerete şi amestecuri de fag cu răşinoase prin proporţionarea judicioasă a compoziţiei, 

trebuie acordată şi menţinută poziţia dominantă a gorunului şi formarea de arborete diversificate 

structural, cu participarea activă a fagului şi a speciilor de amestec, fără de care nu este posibilă 

conducerea arboretelor la vârste mari, în vederea obţinerii de lemn de valoare pentru furniruri şi 

cherestea şi efecte de protecţie superioare. Răşinoasele introduse în trecut în completarea regenerării 

naturale, trebuie extrase treptat, la dimensiuni valorificabile economic sau chiar mai devreme, dacă ele 

stânjenesc dezvoltarea gorunului. 

Prin această lucrare se va urmări continuarea procesului de rărire şi crearea unor condiţii 

optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porţiunile unde este prea 

des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave. De asemenea, 

lucrarea are un pronunţat caracter de îngrijire individuală a arborilor, de dirijare a proporţiei actuale 

spre compoziţia ţel, de realizare a unei structuri optime în raport cu ţelul de gospodărire fixat. 

Deoarece fagul reacţionează puternic în urma efectuării răriturilor, activându-şi creşterea şi 

dezvoltându-şi coroana, răriturile vor putea avea intensitate mai mare decât se obişnuieşte pentru 

speciile de umbră. 

Prin efectuarea de rărituri în făgete, mai ales în cele de productivitate superioară şi mijlocie, se 

va urmări creşterea calităţii lemnului produs, accentul punându-se pe majorarea proporţiei de lemn 

pentru furniruri şi derulaj şi a celui pentru cherestea de calitate superioară. 

Se va extrage în deceniu circa 14% (4.830 m3) din volumul total al arboretelor de parcurs cu 

rărituri, ceea ce reprezintă o intensitate de 27,42 m3/ha. Volumul de extras pe specii reflectă şi el 

scopurile prezentate mai sus, după cum se observă şi din tabelul 6.3.1.: 72% fag, 13% paltin de munte, 

4% pin silvestru, 3% cer, 1% gorun, 1% carpen,  3% diverse tari, 2% diverse răşinoase şi 1% diverse 

moi. În ceea ce priveşte periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenţie, 

excepţie făcând arboretele din unităţile amenajistice 8B şi 10C, cu câte două intervenţii, având în 

vedere vârsta (45 ani) şi consistenţa (1,0) arboretelor. 

În raport cu caracteristicile, starea arboretelor şi ţelul de gospodărire, se va aplica combinaţia 

dintre metoda „de sus” şi metoda „de jos”, care constă în selecţionarea şi promovarea arborilor 

valoroşi, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior. Aceasta nu exclude 

folosirea, acolo unde este cazul, doar a unei metode din cele două. 

Curăţiri: se vor executa în unităţile amenajistice 19B şi 19D, pe o suprafaţă de 18,73 ha, vârsta 

medie 16 ani şi consistenţa medie 1,0. Se va extrage un volum de 72 m3, cu o intensitatea de 3,8 m3/ha. 

Aceste lucrări se efectuează începând cu stadiul de nuieliş, când arboretele realizează înălţimea medie 

de 8 – 10 m, respectiv începând cu vârsta de 10 – 15 ani, în funcţie de clasa de producţie. Se extrag în 

primul rând exemplarele rănite prin exploatări şi rămase nerecepate, cele cu vârful rupt, apoi cele cu 

trunchiuri strâmbe, crăcoase şi înfurcite, cele provenite din lăstari şi cele care nu se încadrează în 
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ritmul normal de creştere a majorităţii arborilor şi au tendinţa să devină predominante, lărgindu-şi 

coroana, în dauna creşterii celor din jur. Consistenţa nu se va reduce însă sub 0,80. În consecinţă, 

lucrările vor fi de intensitate moderată, pentru a favoriza formarea de fusuri calitativ superioare. 

Curăţirile au ca scop proporţionarea intraspecifică şi crearea spaţiului de dezvoltare a 

genotipurilor valoroase, se preocupă în mod special de arborii din plafonul superior, fără a neglija 

subarboretul. În cadrul acestor lucrări de îngrijire se pune accent pe protejarea şi favorizarea gorunului, 

fără a se neglija fagul şi chiar carpenul, deci nu se vor extrage decât parţial exemplarele speciilor 

ajutătoare, ele urmând să formeze cel de al doilea etaj – foarte necesar pentru dezvoltarea viitorului 

arboret. Proporţia şi dezvoltarea carpenului va fi însă strict restricționată. Se vor extrage exemplarele 

uscate, vătămate şi în special din speciile pioniere, pentru a nu se ajunge la situaţii nedorite cu arborete 

formate preponderent din mesteacăn, salcie căprească, etc. 

În ceea ce priveşte periodicitatea lucrării în unitatea amenajistică 19B s-a prevăzut o singură 

intervenţie, iar în arboretul din unitatea amenajistică 19D două intervenţii, având în vedere vârsta şi 

consistenţa arboretului. 

Degajări: în cuprinsul unităţii analizate nu există arborete care să necesite acest gen de lucrare. 

În deceniul următor, după executarea plantaţiilor, în arboretele care vor necesita degajări, se va urmări 

rărirea seminţişurilor excesiv de dese, în vederea asigurării unor condiţii de dezvoltare favorabile 

tinerei generaţii. Degajările asigură o mai bună spaţiere şi dezvoltare a puieţilor, evitând încetinirea 

creşterilor, concreşterea mai multor exemplare la bază, eliberarea unor exemplare bine conformate de 

către elemente precrescătoare (preexistente), cu tulpini a căror conformaţie este necorespunzătoare. Se 

va insista pentru extragerea lăstarilor. 

Tăieri de igienă: această lucrare urmăreşte asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare 

arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi 

zăpadă, bolnavi sau atacaţi de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului 

rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile 

şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale materialului lemnos din păduri. Prin tăieri de igienă se 

prevăd a se extrage 17 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,77 m3/an/ha. 

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase 

(fag, gorun, cer, frasin, etc.), realizându-se o proporţie convenabilă între ele în raport cu staţiunea. 

Concomitent se vor menţine în amestec şi alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât 

şi a solului.  

Posibilitatea de produse secundare este de 490 m3/an. De subliniat, că posibilitatea de produse 

secundare obligatorie este cea pe suprafaţă, volumul de extras fiind orientativ. În funcţie de starea 

fiecărui arboret, organele de execuţie vor analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluţiei 

normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar şi eventualitatea 

parcurgerii cu lucrări de îngrijire şi a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de 

îngrijire”. 

Tabel nr. 15. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 

Specificări 
Tipul 

funcţional 

Suprafaţa (ha) 
Volumul 

(ha) 
Posibilitatea anuală de specii 

Totală Anuală Total Anual FA PAM CE PI CA ST GO DR DT DM 

Degajări 

II - - - - - - - - - - - - - - 

IV, VI - - - - - - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - - - - - - 

Curăţiri 

II - - - - - - - - - - - - - - 

IV, VI 18,73 1,87 72 7 3 2 - - - - - - 1 1 

Total 18,73 1,87 72 7 3 2 - - - - - - 1 1 

Rărituri 
II - - - - - - - - - - - - - - 

IV, VI 176,09 17,61 4830 483 349 64 14 19 6 - 2 11 16 2 
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Total 176,09 17,61 4830 483 349 64 14 19 6 - 2 11 16 2 

Produse 

secundare 

II - - - - - - - - - - - - - - 

IV, VI 194,82 19,48 4902 490 352 66 14 19 6 - 2 11 17 3 

Total 194,82 19,48 4902 490 352 66 14 19 6 - 2 11 17 3 

Tăieri de 

igienă 

II 6,23 6,23 51 5 2 - - - 2 - - 1 - - 

IV, VI 15,61 15,61 116 12 1 1 5 - - 2 1 - 2 - 

Total 21,84 21,84 167 17 3 1 5 - 2 2 1 1 2 - 

DR – duglas, pin negru; 

DT – frasin, cireș păsăresc, mojdrean, mesteacăn; 

DM – tei, salcie căprească. 

LUCRĂRI DE AJUTORAREA REGENERĂRILOR NATURALE ŞI ÎMPĂDURIRE 

Prin elaborarea acestui plan s-a urmărit refacerea cât mai rapidă a ecosistemului forestier, pe 

terenurile destinate împăduririi, folosind speciile cele mai indicate din punct de vedere economic sau 

ecologic. Planificarea lucrărilor de regenerare s-a făcut ţinând seama de situaţia înregistrată cu ocazia 

lucrărilor de teren, de nevoile de recoltare a produselor principale, de necesitatea asigurării unei 

structuri corespunzătoare a arboretelor în raport cu funcţiile atribuite. 

La elaborarea acestui plan s-au aplicat îndrumările şi normele tehnice cu privire la regenerarea 

la zi a suprafeţelor parcurse cu tăieri şi asigurarea densităţii optime a arboretelor. 

Ca lucrări de îngrijire a regenerării naturale s-a prevăzut receparea seminţișurilor sau 

tinereturilor vătămate pe o suprafaţă de 1,56 ha (unităţile amenajistice 9A, 9C şi 16C), în arborete ce 

sunt prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare. 

Tabel nr. 16. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire 

Simbol Categoria de lucrări 
Supr.  

(ha) 

A. LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE 1,56 

A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale. 1,56 

A.2.1. Receparea seminţişurilor sau tinereturilor vătămate 1,56 

REFACERE A ABORETELOR SLAB PRODUCTIVE ȘI SUBSTITUIREA CELOR CU COMPOZIȚIE 

NECORESPUNZĂTOARE 

Cu ocazia lucrărilor de teren au fost identificate o serie de arborete natural fundamentale de 

productivitate inferioară (unităţile amenajistice 8A, 9D, 10D, 11C, 16A și  19A), care vegetează în 

condiţii staţionale dificile (înclinare mare a terenului, rocă la suprafaţă, etc.), astfel că productivitatea 

lor este în concordanţă cu bonitatea staţională, aşa încât nu este necesară refacerea lor. 

Tot cu ocazia lucrărilor de teren, a fost identificat şi un arboret artificial de productivitate 

inferioară, unitatea amenajistică 118C, care deşi vegetează pe staţiuni de bonitate mijlocie, reuşește să 

realizeze productivitate inferioară, ceea ce înseamnă că arboretul din această unitate amenajistică 

valorifică în mod necorespunzător potenţialul staţional, iar în evoluţia lor au intervenit factori 

perturbatori. 

Tabel nr. 17. Arboretele slab productive şi provizorii 

Nr. 

crt. 
Caracterul actual al tipului de pădure Unităţi amenajistice 

Suprafaţa 

ha % 

1. Natural fundamental de productivitate inferioară 8A, 9D, 10D, 11C, 16A, 19A 26,67 98 

2. Artificial de productivitate inferioară 118C 0,61 2 

Total 27,28 100 
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Tabel nr. 18. Refacerea arboretelor slab productive 

Caracterul actual al 

tipului de pădure 

Supr. 

ha 

Arb. din tipul IV şi VI de cat. funcţ. 
Arb. din tipul II 

de cat. funcţ. 

Tăieri rase Tăieri în crâng 

Tăieri cu 

regenerare 
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Natural fundamental 

de productivitate 

inferioară 

26,67 - - - - - - - - 10,48 9,96 6,23 - 

Artificial de 

productivitate 

inferioară 

0,61 - - - - - - - 0,61 - - - - 

TOTAL 27,28 - - - - - - - 0,61 10,48 9,96 6,23 - 

Întrucât arboretele natural fundamentale de productivitate inferioară realizează productivitate în 

concordanţă cu condiţiile staţionale, nu se pune problema refacerii lor. Ele vor fi parcurse cu lucrările 

silvice conform stadiului lor de dezvoltare, respectiv tăieri de igienă (unităţile amenajistice 9D, 11C şi 

19A), rărituri (unitatea amenajistică 8A) şi tăieri de conservare (unităţile amenajistice 10D şi 16A). 

În cazul arboretului artificial de productivitate inferioară (unitatea amenajistică 118C), arboret 

care deşi vegetează pe staţiuni de bonitate mijlocie, reuşește să realizeze productivitate inferioară, ceea 

ce înseamnă că arboretele din această unitate valorifică în mod necorespunzător potenţialul staţional, 

iar în evoluţia lor au intervenit factori perturbatori. Astfel, el va fi parcurs cu lucrările silvice conform 

stadiului lor de dezvoltare, respectiv tăieri de igienă. 

ARBORETE AFECTATE DE FACTORI DESTABILIZATORI ŞI LIMITATIVI 

Principalii factori destabilizatori şi limitativi sunt prezentaţi în tabelul 19. 

Cel mai important factor destabilizator de mare importanţă din cuprinsul unităţii studiate, este 

roca la suprafaţă, semnalată pe 93,30 ha şi limitând vegetarea în bune condiţii a speciilor forestiere. 

Acest factor se manifestă cu intensitate redusă, pe 0,1S în unităţile amenajistice 118B, 118D, 120A și 

182  (31,72  ha), cu intensitate moderată, pe 0,2S în unităţile amenajistice 8A, 8C, 10D, 11C, 16C, 19C 

și 19D (48,65 ha), cu intenitate puternică, pe 0,3S în unitatea amenajistică 19G (0,59 ha) și cu 

intensitate foarte puternică, pe 0,4S în unităţile amenajistice 9D, 16A și 19A  (12,34 ha) fapt pentru 

care se impune o grijă sporită asupra protecţiei solului şi terenurilor. 

Alt factor destabilizator întâlnit în cuprinsul unităţii de producţie studiate este modul de 

regenerare preponderent din lăstari, cauzat de modul de gospodărire din trecut. Cioatele au tulpini 

nesănătoase în proporţie de 20% pe o suprafaţă de 12,04 ha (unităţile amenajistice 118B, 118D, 120A 

și 182). Efectele factorului destabilizator se vor răsfrânge asupra calităţii materialului lemnos pe o 

suprafaţă de 12,04 ha. 

Tabel nr. 19.  Situaţia sintetică a factorilor destabilizatori şi limitativi 

NATURA FACTORILOR % 

Suprafata afectata 

Total 

Grade de manifestare 

Slaba Moderata 
Puternic

a 

Foarte 

puternic

a 

Excesiv

a 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Doboraturi de vant (V1 - 4) 
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Uscare (U1 - 4) 
          

 
  

Atacuri de daunatori (I1 - 3) 
          

 
  

Incendieri (K1 - 3) 
          

 
  

Rupturi de zapada si vant (Z1 - 4) 
          

 
  

Vatamari de exploatare (E1 - 4) 
          

 
  

Vatamari produse de vanat (C1 - 4) 
          

 
  

Poluare ( 1 - 4) 
          

 
  

Alunecari (A1 - 4) 
          

 
  

Inmlastinari (M1 - 3) 
          

 
  

Eroziune in suprafata (S1 - 4) 
          

 
  

Eroziune in adancime (A1 - 5) 
          

 
  

Eroziune total ( 1 - 5) 
          

 
  

Roca la suprafata total (R1 - A) 
4

5 
93,30 

10

0 

31,7

2 

10

0 

48,6

5 
52 0,51 1 

12,3

4 

1

3   

din care pe:0.1-0.2S (R1 - 2) 
3

9 
80,37 

10

0 

31,7

2 
39 

48,6

5 
61 

   
 

  

                  0.3-0.5S (R3 - 5) 6 12,93 
10

0     
0,51 5 

12,3

4 

9

5   

                    >=0.6S (R6 - A) 
          

 
  

Tulpini nesanatoase total (T1 - A) 6 12,04 
10

0   

12,0

4 

10

0    
 

  

din care:   10-20% (T1 - 2) 
 

12,04 
10

0   

12,0

4 

10

0    
 

  

                 30-50% (T3 - 5) 
          

 
  

                 >=60% (T6 - A) 
          

 
  

Suprafata fondului 

forestier:   

206,4

7         
 

  

În tabelul 20 sunt prezentate sintetic măsurile de gospodărire propuse în aceste arborete. 

Tabelul nr. 20. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori 

Natura Grad LP1 U N I T A T I     A M E N A J I S T I C E 

(R1 - 2) R1 46  11 A 

    TOTAL LP1 T. IGIENA   1 UA      2,04 HA 

    48   9 E  10 B  16 B 

    TOTAL LP1 RARITURI   3 UA     23,59 HA 

    P2   9 A 

    TOTAL LP1 T. PROGRESIVE (punere lumina)   1 UA      6,09 HA 

  TOTAL R1     5 UA     31,72 HA 

  R2 46  11 C 

    TOTAL LP1 T. IGIENA   1 UA      0,92 HA 

    47  19 D 

    TOTAL LP1 CURATIRI   1 UA      7,83 HA 

    48   8 A   8 C  19 C 

    TOTAL LP1 RARITURI   3 UA     34,42 HA 

    P2  16 C 

    TOTAL LP1 T. PROGRESIVE (punere lumina)   1 UA      1,63 HA 

    TC  10 D 

    TOTAL LP1 TAIERI DE CONSERVARE   1 UA      3,85 HA 

  TOTAL R2     7 UA     48,65 HA 

Total (R1 - 2) Roca la suprafata pe 0.1-0.2S  12 UA     80,37 HA 

(R3 - 5) R3 TC  19 G 

    TOTAL LP1 TAIERI DE CONSERVARE   1 UA      0,59 HA 

  TOTAL R3     1 UA      0,59 HA 
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  R4 46   9 D  19 A 

    TOTAL LP1 T. IGIENA   2 UA      6,23 HA 

    TC  16 A 

    TOTAL LP1 TAIERI DE CONSERVARE   1 UA      6,11 HA 

  TOTAL R4     3 UA     12,34 HA 

Total (R3 - 5) Roca la suprafata pe 0.3-0.5S 4 UA     12,93 HA 

(T1 - 2) T2 46 182 

    TOTAL LP1 T. IGIENA   1 UA      1,00 HA 

    48 120 A 

    TOTAL LP1 RARITURI   1 UA      5,00 HA 

    P0 118 B 118 D 

    TOTAL LP1 T. IGIENA (T.progresive decII)   2 UA      6,04 HA 

  TOTAL T2     4 UA     12,04 HA 

Total (T1 - 2) Tulpini nesanatoase 10-20% 4 UA     12,04 HA 

Total UP 20 UA    105,34 HA 

Cel mai important factor destabilizator identificat în zonă este reprezentat de arboretele cu rocă 

la suprafaţă, intensitatea acestora este slabă pe 31,72 ha, moderată pe 48,65 ha,  puternică pe 0,59 ha și 

foarte puternică pe 12,34 ha, astfel că aceste arborete, vor fi parcurse cu lucrările silvice conform 

stadiului lor de dezvoltare, respectiv tăieri de igienă (unităţile amenajistice 9D, 11A, 11C şi 19A), 

curățiri (unităţile amenajistice 19D), rărituri (unităţile amenajistice 8A, 8C, 9E, 10B, 16B 19C), tăieri 

progresive de punere în lumină (unităţile amenajistice 9A, 16C) şi tăieri de conservare (unităţile 

amenajistice 10D, 16A şi 19G). 

  Alt factorul destabilizator - tulpinile nesănătoase - are o intensitate moderată pe 12,04 ha și vor 

fi parcurse cu tăieri de igienă (unităţile amenajistice 118 B, 118D și 182) și cu rărituri (unitatea 

amenajistică 120A). 

În amenajamentul U.P. I Ana Culcer, proprietate privată aparținând persoanelor fizice Ana 

Culcer și Cimpoescu Radu – Vicențiu, din județul Gorj, sunt menționate toate planurile privind 

gospodăria pădurilor.  

Tabel nr. 21. Evidenţa arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale 

(ordinea orientativă de parcurs cu tăieri: 9A, 9C şi 16C) 

u.a. Sup 

Vol 

+ 

5 cr. 

Urg 

de 

regen 

Cons 

arb 

Supr 

sem 

util 

PRM 

Nr. 

interv 
Felul 

tăierii 

Volum 

de 

extras Tot dec 

- ha mc - zecimi zecimi Ani - - - Mc 

9A 6,09 2051 26 0,6 0,3 20 2 1 

T. progresive (punere în lumină) 

Ajutorarea regenerării naturale 

Îngrijirea seminţişului 

1026 

9C 7,87 2791 26 0,6 0,3 20 2 1 

T. progresive (punere în lumină) 

Ajutorarea regenerării naturale 

Îngrijirea seminţişului 

1365 

16C 1,63 462 26 0,6 0,3 20 2 1 

T. progresive (punere în lumină) 

Ajutorarea regenerării naturale 

Îngrijirea seminţişului 

232 

TOTAL 15,59 5304 - - - - - - - 2623 

Recapitulaţie pe urgenţe 

1 - - - - - - - - - - 

2 15,59 5304 - - - - - - - 2623 

3 - - - - - - - - - - 

Total 15,59 5304 - - - - - - - 2623 
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PLANUL DECENAL DE RECOLTARE A PRODUSELOR PRINCIPALE 

Tabel nr. 22. Planul decenal de recoltare a produselor principale (codru) 

U.A./ 

Tip 

func. 

CNS 

Dist. 

col. 
Elm.  

arb. 

Supr.  

elm. 
Varsta 

CLP 

% 

Arb.  

luc. 

Volum 5XCR 
Volum+    

5XCR 
Lucrari propuse in 

deceniul I 

Volum 

de 

recoltat 

%    

Extr. 

Hm Ha Ani Mc Mc Mc 

  9 A     FA 3,04 140 3,0 95 1127 25 1152 T .PROGRESIVE 

(punere lumina)  

AJUTORAREA REG 

NATURALE 

INGRIJIREA 

SEMINTISULUI 

576 

  

  

  

FA 1,83 110 3,0 95 572 30 602 301 

  

  

FA 1,22 70 3,0 95 262 35 297 149 

0 0,6 4   6,09 140 3,0 95 1961 90 2051 1026 50 

Compozitie tel  7FA 2DR 1DT 

  Semintis natural  9FA 1PAM        / 5 ani 0.3S mixt 

  9 C 

  

FA 1,57 160 3,0 90 661 10 671 T .PROGRESIVE 

(punere lumina) 

AJUTORAREA REG 

NATURALE 

INGRIJIREA 

SEMINTISULUI 

329 

  

  

  

FA 5,51 130 3,0 95 1920 65 1985 973 

  

  

FA 0,79 70 3,0 95 110 25 135 63 

0 0,6 6   7,87 130 3,0 94 2691 100 2791 1365 49 

Compozitie tel  7FA 2DR 1DT 

  Semintis natural 10FA          / 5 ani 0.3S mixt 

 16 C     FA 1,14 120 3,0 80 310 15 325 T. PROGRESIVE 

(punere lumina) 

AJUTORAREA REG 

NATURALE 

INGRIJIREA 

SEMINTISULUI 

163 

  

  

  

FA 0,33 90 3,0 95 103 5 108 54 

  

  

FA 0,16 60 3,0 95 24 5 29 15 

0 0,6 4   1,63 120 3,0 85 437 25 462 232 50 

Compozitie tel  7FA 2DR 1DT 

  Semintis natural 10FA          / 5 ani 0.3S mixt 

Total       15,59       5089   5304   2623   

PLANUL LUCRĂRILOR DE CONSERVARE 

Tabel nr. 23. Planul lucrărilor de conservare 

U.A./ 

Tip 

func. 

SPR CNS 

Dist. 

col. 
Elm.  

arb. 
PRP 

Varsta 
CLP 

Volum 
Volum+    

5XCR Lucrari propuse in deceniul I 

Volum 

de 

recoltat 

%    

Extr. 

Hm Ani Mc Mc 

 10 D       FA 5 140 4,0 543 558 

TAIERI DE CONSERVARE 

AJUTORAREA REG 

NATURALE  

INGRIJIREA SEMINTISULUI 

84 

  

  

   

FA 4 110 4,0 381 401 60 

  

   

FA 1 60 4,0 54 64 10 

2 3,85 0,6 6     140 4,0 978 1023 154 15 

Compozitie tel  7FA 2DR 1DT 

  Semintis natural 10FA          / 5 ani 0.3S mixt 

 16 A       FA 5 130 4,0 941 976 

TAIERI DE CONSERVARE 

INGRIJIREA SEMINTISULUI 

117 

  

  

   

FA 4 100 4,0 703 748 90 

  

   

FA 1 70 4,0 134 149 9 

2 6,11 0,7 1     130 4,0 1778 1873 216 12 

Compozitie tel  8FA 2PAM   

 19 G       FA 7 130 3,0 144 149 
TAIERI DE CONSERVARE 

AJUTORAREA REG 

NATURALE 

15 

    

   

FA 3 100 3,0 58 63 6 

2 0,59 0,7 3     130 3,0 202 212 21 10 

Compozitie tel  7FA 3PAM   

Total 10,60             2958 3108   391   
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PLANUL LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE 

Tabel nr. 24. Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor 
Drum 

 

R A R I T U R I C U R A T I R I D  E G A J A R I I G I E N A Total vol. 

de extras UA Supra-

fata 

Varsta CNS Volum 

actual 

Crest. Nr. 

in. 

SPR 

parcurs 

Vol. de 

extras 

UA Supra-

fata 

Varsta CNS Volum 

actual 

Nr. 

in. 

SPR 

parcurs 

Vol. de 

extras 

UA Supra-

fata 

Varsta Supra-

fata 

Vol. de 

extras 

  Ha Ani  Mc Mc  Ha Mc  Ha Ani  Mc  Ha Mc  Ha Ani Ha Mc Mc 

DP001 112 A 6,45 45 0,9 1406 51 1 6,45 164            12,65 91 255 

 113 B 1,12 40 0,9 197 9 1 1,12 24              24 

 113 C 4,82 40 0,9 848 38 1 4,82 104              104 

 120 A 5,00 40 0,9 785 39 1 5,00 88              88 

Total drum  17,39 42 0,9 3236   17,39 380            12,65 91 471 

Total cat. drum   17,39 42 0,9 3236     17,39 380                       12,65 91 471 

FE001 8 A 9,56 65 0,9 2007 54 1 9,56 227 19 B 3,07 20 1 254 1 3,07 32    9,19 76 335 

 8 B 12,08 45 1,0 2646 114 2 24,16 485 19 D 7,83 15 1 93 2 15,66 40      525 

 8 C 9,44 45 0,9 2143 75 1 9,44 325              325 

 9 B 19,69 55 0,9 5139 148 1 19,69 702              702 

 9 E 3,17 55 0,9 799 24 1 3,17 107              107 

 10 A 1,77 55 0,9 448 14 1 1,77 59              59 

 10 B 4,31 75 0,9 1392 36 1 4,31 141              141 

 10 C 13,35 45 1,0 2644 125 2 26,7 488              488 

 10 E 0,63 55 0,9 158 5 1 0,63 21              21 

 11 B 22,60 55 0,9 5763 177 1 22,6 797              797 

 11 D 2,07 55 0,9 518 14 1 2,07 68              68 

 16 B 16,11 60 0,9 4946 131 1 16,11 560              560 

 19 B 3,07 20 1,0 254 16 1 3,07 38              38 

 19 C 15,42 40 0,9 2729 120 1 15,42 432              432 

Total drum  133,27 52 0,9 31586   158,7 4450  10,90 16 1 347  18,73 72    9,19 76 4598 

Total cat. drum  133,27 52 0,9 31586   158,7 4450  10,90 16 1 347  18,73 72    9,19 76 4598 

Total grupa  150,66 51 0,9 34822   176,09 4830  10,90 16 1 347  18,73 72    21,84 167 5069 

Total general  150,66 51 0,9 34822   176,09 4830  10,90 16 1 347  18,73 72    21,84 167 5069 
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PLANUL LUCRĂRILOR DE REGENERARE ȘI ÎMPĂDURIRE 

Tabel nr. 25. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire 

Unitatea 

amenajistică Tipul de 

staţiune şi 

tipul de 

pădure 

Compoziţia ţel 

Formula de 

împăd. 

Compoz. sem. 

utiliz. 

In
d

ic
e 

d
e
 

A
co

p
er

ir
e
 

Suprafaţa 

efectivă 

(împăd. ajut. 

regen. 

îngrijiri) 

Suprafaţa efectivă de împădurit 

Specii 

Nr. 

Supr. 

MO BR FA LA 

ha 

ha ha ha ha ha 

A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale 

A2.1. Receparea seminţişurilor sau tinereturilor vătămate 

9A 6,09    0,61     

9C 7,87    0,79     

16C 1,63    0,16     

Total 15,59   - 1,56     

 UTILITATI   

Construcții forestiere: În această unitate de protecţie și producție este o construcție (adăpost) 

pentru muncitori (în U.A. 16C) aflată în stare avansată de degradare și necesită reparații capitale.  

Personalul de teren locuieşte în case proprietate personală din localităţile învecinate. 

         Alimentare cu apă: aprovizionare periodică (bidoane, butoaie). 

 Canalizarea: nu este cazul. 

 Alimentarea cu energie  electrică: nu este cazul. 

 Alimentarea cu energie termică: nu este cazul. 

OBIECTIVELE SOCIAL–ECONOMICE ŞI ECOLOGICE avute în vedere la elaborarea 

amenajamentului sunt: 

- gospodărirea durabilă a habitatelor şi speciilor din Situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul 

Gorjului de Vest; 

- conservarea şi ameliorarea fertilităţii solurilor, împiedicarea eroziunilor şi asigurarea 

stabilităţii versanţilor, în cazul terenurilor cu înclinare mare; 

- reglarea climatului, atât la nivel macro dar şi micro; 

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial; 

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie; 

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile. 

1.3. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul 

producerii energiei necesare asigurării producției 

Posibilitatea de produse principale este de 262 m3/an, iar cea de produse secundare este de     

490 m3/an, rezultând un indice de recoltare de 1,3 m3/an/ha la produse principale şi 2,4 m3/an/ha la 

produse secundare. 

Prin tăieri de conservare se va extrage un volum de 39 m3/an. 

Lucrări de îngrijire a arboretelor se prevăd pe următoarele suprafeţe: 

- degajări: - ha/an;  

- curăţiri: 1,87 ha/an, cu un volum de 7 mc/an; 

- rărituri: 17,61 ha/an, cu un volum de 483 mc/an; 

- tăieri de igienă: 21,84 ha/an, cu un volum de 17 mc/an.  

În tabelul 26 este prezentată posibilitătea extragerii de masă lemnoasă ca produse 

principale, cu un indice de recoltare la produse principale: 1,3 m3/an/ha. Volumul de masă lemnoasă 

posibil de extras sub formă de produse principale este de 2.623 mc. 
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Tabel nr. 26. Volumul de masă lemnoasă posibil de extras ca produse principale 

UP/TIP/SUP Specificari 

P L A N    D E C E N A L 

% 

P O S I B I L I T A T E 

Suprafata Actual 5XCR Total Suprafata Volum 
% 

Ha % Mc Mc Mc Ha Mc 

UP A. Specii                   

  FA 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  B. Tratamente                   

  Taieri progresive                   

  FA 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  Total 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  C. Gr. functionale                   

  Gr.  1 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  TOTAL 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

CODRU A. Specii                   

  FA 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  B. Tratamente                   

  Taieri progresive                   

  FA 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  Total 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  C. Gr. functionale                   

  Gr.  1 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  TOTAL 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

A A. Specii                   

  FA 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  B. Tratamente                   

  Taieri progresive                   

  FA 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  Total 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  C. Gr. functionale                   

  Gr.  1 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

  TOTAL 15,59 100 5089 215 5304 100 15,59 2623 100 

 

În tabelul 27 este prezentată posibilitatea extragerii de masă lemnoasă din tăieri de 

conservare, cu un indicele de recoltare la tăieri de conservare: 0,2 m3/an/ha. Volumul de masă 

lemnoasă posibil de extras ca produse secundare este de 391 mc. 

Tabel nr. 27. Volumul de masă lemnoasă posibil de extras ca produse secundare  

Specia 
Suprafaţa 

-ha- 

Volum actual 

-mc- 

Volum la mij. dec. 

-mc- 

Volum de extras 

% mc 

FA 10,55 2958 3108 13 391 

TOTAL 10,55 2958 3108 13 391 

 

În tabelul 28 este prezentată posibilitatea extragerii decenale de masă lemnoasă ca urmare 

a lucrărilor de îngrijire pe specii, cu un indice de recoltare la produse secundare: 2,4 m3/an/ha.  

Tabel nr. 28. Volumul de masă lemnoasă posibil de extras din lucrările de îngrijire pe specii 

UP/SUP R A R I T U R I C U R A T I R I D E G A J A R I I G I E N A T O T A L  

  Posibilitate decenala 176,09 4830 18,73 72   21,84 167 5069 

CA   61   2     17   

CE   142         52   

DM   20   12         

DR   107         12   

DT   102   5     16   

FA   3482   38     30   
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FR   83         5   

PAM   643   15     10   

PI   190         3   

ST             22   

  Posibilitate anuala 17,61 483 1,87 7   21,84 17 507 

A Posibilitate decenala 176,09 4830 18,73 72   15,61 116 5018 

A     CA   61   2         

A     CE   142         52   

A     DM   20   12         

A     DR   107         5   

A     DT   163   5     4   

A     FA   3482   38     11   

A     GO   22         13   

A     PAM   643   15     6   

A     PI   190         3   

A     ST             22   

A Posibilitate anuala 17,61 483 1,87 7   15,61 12 502 

M Posibilitate decenala           6,23 51 51 

M     CA             17   

M     FA             19   

M     FR             4   

M     PAM             4   

M     PIN             7   

M Posibilitate anuala           6,23 5 5 

 

În tabelul 25 și 29 este prezentat volumul de masă lemnoasă posibil de extras din lucrările 

de regenerare și împădurire.  

Tabel nr. 29. Volumul de masă lemnoasă posibil de extras  

din lucrările de regenerare și împădurire 

Unitatea 

amenajistică Tipul de 

staţiune şi 

tipul de 

pădure 

Compoziţia ţel 

Formula de 

împăd. 

Compoz. sem. 

utiliz. 

In
d

ic
e 

d
e
 

A
co

p
er

ir
e
 

Suprafaţa 

efectivă 

(împăd. ajut. 

regen. 

îngrijiri) 

Suprafaţa efectivă de împădurit 

Specii 

Nr. 

Supr. 

MO BR FA LA 

ha 

ha ha ha ha ha 

A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale 

A2.1. Receparea seminţişurilor sau tinereturilor vătămate 

RECAPITULAŢIE 

   TOTAL A  1,56 - - - - 

   TOTAL B       

   TOTAL C       

   TOTAL D       

  TOTAL DE ÎMPĂDURIT (B+C)      

 Necesar de puieţi mii buc./ha       

 Total puieţi mii buc.       

 

În concluzie, volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat într-un deceniu este de 

8083 și este prezentat în tabelul 30.  

Tabel nr. 30. Volumul total de recoltat în deceniu                                                                       

Specificări 
Tipul 

funcţional 

Suprafaţa (ha) Volumul (ha) Posibilitatea anuală de specii 

Totală Anuală Total Anual FA PAM CE PI CA ST GO DR DT DM 

Produse 

principale 

IV, VI 15,59 1,56 2623 262 262 - - - - - - - - - 

Total 15,59 1,56 2623 262 262 - - - - - - - - - 

Tăieri de 

conservare 

II 10,55 1,06 391 39 39 - - - - - - - - - 

Total 10,55 1,06 391 39 39 - - - - - - - - - 

Produse 

secundare 

II - - - - - - - - - - - - - - 

IV, VI 194,82 19,48 4902 490 352 66 14 19 6 - 2 11 17 3 

Total 194,82 19,48 4902 490 352 66 14 19 6 - 2 11 17 3 
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Tăieri de 

igienă 

II 6,23 6,23 51 5 2 - - - 2 - - 1 - - 

IV, VI 15,61 15,61 116 12 1 1 5 - - 2 1 - 2 - 

Total 21,84 21,84 167 17 3 1 5 - 2 2 1 1 2 - 

Total 

general 

II 16,78 7,29 442 44 41  - -  -  2 -   - 1  - -  

IV, VI 226,02 36,65 7641 764 615 67 19 19 6 2 3 11 19 3 

Total 242,80 43,94 8083 808 656 67 19 19 8 2 3 12 19 3 

DR – duglas, pin negru 

DT –frasin, cireș păsăresc, mojdrean, mesteacăn 

DM – tei, salcie căprească 

1.4. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice 

Materia primă care va face obiectul prezentului amenajament silvic este lemnul. 

Combustibili: motorina pentru utilajele din timpul lucrărilor și transportului și benzina pentru 

drujbe. 

2. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ, CU PRECIZAREA  

COORDONATELOR STEREO 70 
 

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajarea fondului forestier proprietate privată 

aparţinând persoanelor fizice Culcer Ana și Cimpoescu Radu – Vicențiu, judeţul Gorj. 

Din punct de vedere fizico – geografic pădurea este situată în: Depresiunea Tismana – 

Stănești, Subcarpații Gorjului, care sunt unitate componentă a Subcarpaților Getici.  

Din punct de vedere hidrologic, pădurea este situată în bazinul hidrografic al râurilor  

Sohodol și Șușița Seacă, care fac parte din bazinul superior al râului Jiu. Reţeaua hidrografică este 

foarte bine reprezentată, pâraiele amintite având numeroşi afluenţi, lucru detaliat la subcap. 1.1. la 

secțiunea Hidrologie.  

Accesul în zonă este asigurat de drumul public DN 67D Baia de Aramă – Târgu Jiu și drumul 

forestier Babele. 

Vecinătăţi, limite, hotare 

Limitele teritoriale ale pădurii sunt naturale (pâraie şi culmi), artificiale (liziere, drumuri 

forestiere) şi convenţionale. Limita unităţii de protecţie este materializată pe teren prin semne 

amenajistice specifice conform instrucţiunilor în vigoare (linii verticale materializate pe arbori cu 

vopsea roşie). 

Tabel nr. 31. Vecinătăţi, limite, hotare 

Trupul 

de pădure 

Puncte 

cardinale 
Vecinătăţi 

Limite 

Felul Denumirea 

Babele 

N Păduri particulare convenţională semne amenajistice 

E Pășuni naturală lizieră 

S Păduri particulare naturală culme 

V Păduri particulare naturală culme 

Bârloaia 

N Păduri particulare convenţională semne amenajistice 

E Pășuni naturală lizieră 

S Păduri particulare convenţională semne amenajistice 

V Păduri particulare convenţională semne amenajistice 

 

 



28 

 

 
Fig. nr. 1. Amplasament la nivelul comunei Runcu  a trupului de pădure Babele 

 

Fig. nr. 2. Amplasament la nivelul comunei Runcu  a trupului de pădure Bârloaia 
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Perimetrul este caracterizat de următoarele coordonate: 

Tabel nr. 32 

Nr. crt. N (m) E (m) 

TRUPUL I BABELE 

1 356563.2723 409720.3600 

2 356230.0280 409651.1030 

3 355555.3000 411194.7250 

4 355646.4170 411513.9880 

5 355874.9419 411147.1100 

6 356184.4844 411256.0497 

7 356153.0531 411370.6284 

8 356330.3202 411642.2106 

9 356472.8691 411394.7257 

10 356473.3069 411102.3116 

11 356866.3898 411052.7829 

12 356878.9465 410881.2716 

14 357061.6237 410910.7803 

15 356757.1975 410342.2946 

16 357140.2187 409519.0505 

TRUPUL II BÂRLOAIA 

17 357359.4749 403815.9281 

18 357636.1574 403955.6813 

19 357641.9805 403939.6108 

20 357577.1565 403621.5020 

21 357352.8800 403609.0700 

22 356695.2700 403600.4050 

23 356757.1710 403645.0370 

24 357363.6514 403653.0804 

25 356937.1577 403843.2546 

26 356946.0227 403706.7817 

27 356817.3754 403706.1545 

28 356625.7931 403315.2232 

29 356838.5869 403319.1978 

30 356804.8350 403178.2700 

31 356959.0181 403163.7200 

32 357036.0995 402740.6578 

33 356938.2629 402705.8054 

34 356889.4014 402926.9196 

35 356862.6385 402927.8501 

36 356791.9176 403098.4834 

37 356681.6702 403037.3998 

38 356730.2757 402901.6793 

39 356753.0829 402750.6326 

40 356708.5328 402746.6880 

41 356748.2629 402594.3793 

42 356432.4423 402598.3691 

43 356465.2917 402956.6104 
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Fig. nr. 3. Vecinătăți, limite, hotare – Trupul 1 Babele 
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Fig. nr. 4. Vecinătăți, limite, hotare – Trupul 2 Bârloaia 

3. MODIFICĂRILE FIZICE CE DECURG DIN PP (DIN EXCAVARE, CONSOLIDARE, DRAGARE 

ETC.) ȘI CARE VOR AVEA LOC PE DURATA DIFERITELOR ETAPE DE IMPLEMENTARE A PP 

Prin punerea în aplicare a prevederilor amenajamentului silvic nu se produc modificări fizice 

(din excavare, consolidare, dragare etc.) în deceniul 2021-2030, perioadă în care este valabil acest 

amenajament. Se înlocuiesc treptat o serie de arborete bătrâne, pe cale naturală (regenerări 

naturale din speciile principale, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure). 

Amenajamentul silvic reglementează producţia silvică pentru suprafața de 189,69 ha (S.U.P.A). 

Din suprafața totală de pădure de 206,89 ha din amenajamentul silvic doar 176,43 ha sunt 

incluse în aria natural protejată: situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest – 176,43 ha în 

parcelele 8-11, 16, 19.  

Pe fondul forestier proprietate privată ce aparţine persoanelor fizice Ana Culcer și Cimpoescu 

Radu – Vicențiu, județul Gorj nu există terenuri defrișate în scopul schimbării destinației terenurilor 

sau terenuri goale sau suprafețe goale neplantate în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la 

tăiere, din acest motiv amenajamentul nu prevede împădurirea de poieni și goluri. 

La nivelul acestei unităţi de producţie există o foarte bună utilizare a fondului forestier, 

aproximativ toată suprafaţa analizată fiind acoperită cu păduri, cu excepţia celor 0,51 ha reprezentate 

de terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică (U.A. 11V). 
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Făgetele pure montane ocupă 86% din suprafaţa analizată, urmate de cerete pure pe 14% din 

suprafaţa unităţii studiate, în timp ce pe suprafaţa de 0,61 ha se întâlnesc amestecuri de cireș şi cer cu 

stejari mezofiţi.  

În ceea ce priveşte caracterul actual al tipului de pădure s-a constatat că arboretele natural 

fundamentale ocupă 91% din suprafaţa luată în studiu, urmat de arborete artificiale pe 5% din 

suprafaţa și cele parțial derivate pe 4% din suprafaţa.  

Sub aspectul amestecului speciilor s-a observat că fagul ocupă cea mai mare parte din suprafaţa 

unităţii de producţie, formând amestecuri cu participarea gorunului, cerului, paltinului de munte, 

pinului silvestru, pinului negru, frasinului, teiului sau a speciilor pioniere precum mesteacănul, 

carpenul sau salcia căprească. De asemenea, arboretele pure sunt formate din 86% făgete pure montane 

şi 14% cerete pure.  

Cu toate că s-a remarcat ponderea relativ ridicată pe care o au arboretele provenite din 

regenerare naturală din sămânţă (82% din suprafaţa totală) prin amenajamentul silvic s-a stabilit că 

trebuie acordată mai multă atenţie asupra executării la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere a 

arboretelor pentru ca regenerarea lor să se realizeze numai pe cale naturală din sămânță. 

Astfel, modificările fizice care intervin după implementarea PP sunt: 

- În arboretele încadrate în tipul IV funcţional şi tipul VI funcţional (S.U.P. ,,A” – codru), în 

concordanţă cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră se vor executa 

tratamente de tăieri progresive în făgete (v. Descrierea proiectului, Lucrări de 

recoltare). 

- În arboretele încadrate în tipul II funcţional (S.U.P. ,,M’’) supuse regimului de conservare 

deosebită se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire şi lucrări speciale de 

conservare  (v. Descrierea proiectului, Lucrări de conservare): 

- Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii 

dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale 

diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al 

lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor. În cadrul arboretelor din unitatea de 

protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de îngrijire 

(v. Descrierea proiectului, Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor): 

o Rărituri: au fost propuse în arboretele cu consistenţa 0,9 – 1,0 şi vârsta cuprinsă 

între 20 şi 75 ani (în medie 51 ani), pe o suprafaţă de 176,09 ha. În unitatea 

amenajistică 19B, cu vârsta de 20 ani, se propune, la începutul deceniului o curăţire, 

urmând ca spre sfârşitul perioadei, să fie parcursă şi cu o răritură, considerând că la 

vremea aceea arboretul a realizat consistenţa necesară. 

o Curăţiri: se vor executa în unităţile amenajistice 19B şi 19D, pe o suprafaţă de 

18,73 ha, vârsta medie 16 ani şi consistenţa medie 1,0. Se va extrage un volum de 

72 m3, cu o intensitatea de 3,8 m3/ha. Aceste lucrări se efectuează începând cu 

stadiul de nuieliş, când arboretele realizează înălţimea medie de 8 – 10 m, respectiv 

începând cu vârsta de 10 – 15 ani, în funcţie de clasa de producţie. 

o Tăieri de igienă: această lucrare urmăreşte asigurarea unei stări sanitare 

corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, 

căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi zăpadă, bolnavi sau atacaţi de insecte. 

Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de 

igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile 

şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale materialului lemnos din păduri. 

- Ca lucrări de ajutorare a regenerării naturale s-a prevăzut receparea seminţisurilor sau 

tinereturilor vătămate pe o suprafaţă de 1,56 ha (unităţile amenajistice 9A, 9C şi 16C), în 
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arborete ce sunt prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare (v. Descrierea proiectului, 

Lucrări de ajutorarea regenerăriilor naturale și împădurire). 

- În cazul arboretului artificial de productivitate inferioară (unitatea amenajistică 118C), 

arboret care deşi vegetează pe staţiuni de bonitate mijlocie, reuşește să realizeze 

productivitate inferioară, ceea ce înseamnă că arboretele din această unitate valorifică în 

mod necorespunzător potenţialul staţional, iar în evoluţia lor au intervenit factori 

perturbatori. Astfel, el va fi parcurs cu lucrările silvice conform stadiului lor de 

dezvoltare, respectiv tăieri de igienă (v. Descrierea proiectului,refacerea arboretelor slab 

productive și substituirea celor cu compoziție necorespunzătoare). 

- În arboretele afectate de factorii destabilizatori și limitativi s-au propus ca măsuri de 

gospodărire Tăieri de igienă, rărituri, tăieri progresive (v. Descrierea proiectului, 

Arboretele afectate de factori destabilizatori și tab. 19). 

În multe arborete se va interveni în mod repetat cu lucrări. Este cazul curățirilor în arboretele 

tinere și a răriturilor (pe unele suprafețe de 2 ori în deceniu). 

Doar pe 85% din suprafața U.P. I Ana Culcer (206,98 ha) se suprapune peste Situl Natura2000 

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, adică 176,43   ha:  parcelele 8 – 11, 16, 19. 

Lucrările silvice propuse prin amenajament, în următorii 10 ani, în pădurile din aria naturală 

protejată, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel nr. 33. Evidența lucrărilor propuse la nivelul arieie naturale protejate ROSCI0129 Nordul 

Gorjului de Vest 

U.P. SCI 

Tip 

habitat 

Natura 

2000 

Lucrări propuse 

Denumire 

Suprafață 

ha % 

I Ana 

Culcer 
ROSCI0129 

91V0 

 

Curățiri în arborete tinere 18,73  

Rărituri 18,47  

Tăieri de conservare 0,59  

9150 

Receparea semințișului vătăm. 1,56  

Rărituri 140,23  

Tăieri de igienă 9,19  

Tăieri progresive 15,59  

Tăieri de conservare 10,55  

Total pe 

lucrări 

 

 

Receparea semințișului vătăm. 1,56  

Curățiri în arborete tinere 18,73  

Rărituri 158,70  

Tăieri de igienă 9,19  

Tăieri progresive 15,59  

Tăieri de conservare 10,55  

 

Pădurea nu va fi înlăturată de pe terenurile respective, categoria funcţională va fi cea existentă 

înainte de aplicarea tăierilor de arbori, respectiv cea de pădure, iar pădurea se va menţine permanent pe 

aceste suprafeţe, singura modificare fiind înlocuirea treptată a arborilor maturi, care cedează spaţiul 

generaţiei tinere. Procesul de exploatare a pădurilor echivalează cu regenerarea pădurilor prin 

transferul între generaţii, producţia de masă lemnoasă fiind un rezultat al acestui transfer. 
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4. RESURSELE NATURALE NECESARE IMPLEMENTĂRII PP (PRELUARE DE APĂ, 

RESURSE REGENERABILE, RESURSE NEREGENERABILE ETC.) 

Implementarea PP nu utilizează resurse naturale (apă, resurse regenerabile, resurse 

neregenerabile etc.). 

Resursele necesare implementării proiectului sunt combustibilii necesari pentru utilajele de 

transport și exploatare: motorina și benzina. 

5. RESURSELE NATURALE CE VOR FI EXPLOATATE DIN CADRUL ARIEI NATURALE 

PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR PENTRU A FI UTILIZATE LA IMPLEMENTAREA PP  

Prin aplicarea prevederilor decenale cuprinse în amenajamentul silvic UP I Ana Culcer nu se 

vor exploata resurse naturale neregenerabile din nicio suprafaţă de fond forestier şi implicit, nici 

din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar. 

În deceniul 2021-2030 amenajamentul prevede exploatarea unei cantităţi din resursa 

regenerabilă produsă de pădure si anume, masă lemnoasă, din care o parte va fi extrasă şi din 

arborete incluse in situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. 

6. EMISII ŞI DEŞEURI GENERATE DE PP (ÎN APĂ, ÎN AER, PE SUPRAFAŢA UNDE SUNT 

DEPOZITATE DEŞEURILE) ŞI MODALITATEA DE ELIMINARE A ACESTORA 

Trebuie precizat că acest proiect nu are o fază de construcție și una de funcționare. Se va 

desfășura doar într-o fază, de exploatare. 

Parchetele pentru exploatarea masei lemnoase formează puncte de lucru dispersate la distanţe 

mari unele de altele, anual fiind programate la extrageri de arbori un număr redus de suprafeţe iar 

durata procesului de extragere a arborilor este de câteva săptămâni. Într-un parchet de exploatare a 

masei lemnoase pot fi utilizate 1-2 fierăstraie mecanice pentru tăierea arborilor şi secţionarea în 

sortimente, 1 tractor pentru apropiat lemnul doborât şi manevrarea lui în depozitul intermediar de la 

marginea drumului, 1-2 maşini echipate cu troliu pentru încărcarea buştenilor şi transportul lor, 1-2 

camioane pentru transportul sortimentelor mici cum ar fi lemnul de foc.  

Emisii și deșeuri pentru ape  

În faza de exploatare  

Pădurea este situată în bazinele văilor Sohodol și Șușița Seacă ce fac parte din bazinul superior 

al râului Jiu. Din punct de vedere hidrologic, acest teritoriu se caracterizează printr-o densitate mare a 

rețelei hidrologice (v. subcap. 1.2. Descrierea și obiectivele proiectului – Topografia în zonă și geo-

morfologia). 

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat 

de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai 

ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în 

suspensie în receptorii de suprafaţă. De asemenea, se pot produce pierderi accidentale de carburanţi şi 

lubrifianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie. Prin aplicarea prevederilor 

amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, 

concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase 

provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a H.G. 188/2002, 

completată şi modificată prin H.G. 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu 

poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005. 
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Măsurile ce trebuie avute în vedere, în timpul exploatărilor forestiere pentru a limita poluarea 

apelor sunt următoarele:  

- se construiesc podeţe la trecerile cu lemne peste pâraiele văilor principale;  

- se curaţă albiile pâraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturării scurgerilor şi 

spălarea solului fertil din marginea arboretelor;  

- schimburile de ulei nu se fac în parchetele de exploatare;  

- este strict interzisă spalarea utilajelor în albia sau malul pâraielor;  

- se va respecta planul de revizie tehnică a tractoarelor forestiere în vederea preîntâmpinării 

scurgerii uleiurilor. 

Emisii și deșeuri pentru aer 

În faza de exploatare  

Sursa de poluare a atmosferei o reprezintă procesele de ardere a carburanţilor la motoarele cu 

ardere internă. Toate utilajele (fierăstraiele mecanice, tractoare) şi mijloacele de transport (camioane) 

utilizează carburant petrolier, prin arderea căruia rezultă următorii efluenţi: monoxid de carbon (CO), 

oxizi de azot (NOx), bioxid de sulf (SO2), hidrocarburi arse incomplet (COV) şi pulberi solide. 

Sintetic, situaţia surselor de emisie în aer sunt prezentate în tabelul următor.  

Tabel nr. 34 

Tipul sursei Poluanții emiși Mod de acționare, efecte 

Surse de combustie de tir – motoare 

cu ardere internă: 

-punctiforme: fierăstraie mecanice, 

tractor, în interiorul frontului de lucru 

(parchet, depozit primar la margine 

parchet); 

 -mobile, pe drumurile forestiere: 

camione cu troliu, camioane de mic 

tonaj pentru transportul sortimentelor 

de dimensiuni reduse (lemn de foc, 

lemn pentru celuloză) 

 

-monoxid de car-

bon  

-oxizi de azot  

-oxizi de sulf  

-hidrocarburi  

-aldehide  

-acizi organici  

-pulberi solide 

Pe plan local, în parchetele de exploatare a masei 

lemnoase, cu acţiune intermitentă (în timpul de 

lucru şi chiar în timpul unei zile de lucru, utilajele 

lucrează intermitent), cu disipare rapidă în 

atmosferă, fără acumulări de noxe care să modifice 

semnificativ şi de durată calitatea aerului.  

Efectul dispare după terminarea exploatării masei 

lemnoase inventariate în parchet. 

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă  

Pulberile antrenate în timpul funcţionării utilajelor în zona frontului de lucru se disipează în 

atmosferă, nefiind vorba de trafic intens sau concentrare de utilaje (fronturile de lucru sunt de mică 

întindere şi localizate în câteva puncte de lucru dispersate la mari distanţe unele de altele). De 

asemenea, condiţiile de drum existente în zonă nu permit rularea cu viteze mari ceea ce împiedică 

ridicarea unor cantităţi importante de praf şi reduce emisiile de gaze de eşapament în timpul 

transportului cu mijloace auto a materialului lemnos fasonat. În perioadele cu uscăciune se vor lua 

măsuri de stropire a căilor de acces pentru diminuarea poluării cu pulberi a atmosferei.  

Având în vedere calitatea utilajelor şi a mijloacelor de transport - utilajele sunt dotate cu 

instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă care se încadrează în directivele 

Uniunii Europene (acestea fiind de fabricaţie recentă cu catalizatori şi implicit dotarea acestora cu 

motoare performante, de ultimă generaţie, cu grad de poluare foarte redus), se poate afirma că impactul 

emisiei gazelor de eşapament asupra atmosferei din zonă este în conformitate cu legislaţia aflată în 

vigoare – se încadrează în limitele normativelor naționale în domeniu. 

Autovehiculele folosite la transport vor trebui să respecte legislaţia în vigoare şi să realizeze 

periodic verificarea şi reglarea gazelor de eşapament. 

În condiţiile unor reglaje corespunzătoare, emisiile de eşapament degajate de autovehicule se 

încadrează în normativele în vigoare. 
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Emisii pentru sol, subsol 

În faza de exploatare   

Nu se vor întreprinde activități de producție care să producă emisii pentru sol și subsol.  

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului 

sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii şi 

lubrifiantii utilizaţi de acestea. 

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului 

Măsurile ce se vor lua pentru protecţia solului şi subsolului sunt prevăzute în regulile silvice, 

conform Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011, respectiv: 

- Lucrările de exploatare vor fi sincronizate cu epocile optime de evitare a prejudiciilor. 

- Se vor folosi tractoare cu pneuri late, care exercită o presiune mică asupra solului. 

- Mineralizarea solului să nu se extindă pe mai mult de 2% din parchet.  

- În perioadele ploioase, în lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a 

apei pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora şi 

transportul de aluviuni în aval. 

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației 

europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate  

În procesul de tăiere a arbrorilorşi fasonarea lor în sortimente primare rezultă cantităţi 

nesemnificative de rumeguş şi resturi lemnoase de mici dimensiuni (coajă, aşchii, crăci) care se vor 

descompune pe loc îmbogăţind solul cu substanţe organice.  

Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor de la toate activităţile ce se vor desfăşura în 

parchetele de exploatare a masei lemnoase se vor efectua în afara perimetrului, la sediul titularului de 

activitate sau la unităţi specializate din localităţile învecinate, astfel că nu vor rezulta pe amplasament 

deşeuri de tipul deşeuri metalice, anvelope uzate, ulei uzat, produse petroliere. 

Conform H.G. nr. 856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deșeurile periculoase, deşeurile rezultate din activităţile rezultate din 

implementarea planului se clasifică după cum urmează:  

- deşeuri din exploatări forestiere – cod  02 01 07; 

- deşeurile menajere: 20 01 01 hârtie şi carton, 20 01 02 sticla, 20 01 39 materiale plastice,      

20 01 40 metale, 20 02 01 deşeuri biodegradabile; 

- uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere – cod 13 02 06* uleiuri sintetice de motor, 

de transmisie şi de ungere; 

 - anvelope scoase din uz – cod 16 01 03; 

- metale feroase – cod 16 01 17. 

Prin lucrările propuse de Amenajamentul Silvic nu se generează deşeuri periculoase, în cadrul 

desfăşurăriilor activităţilor specifice pot apărea următoarele deşeuri:  

a ) La recoltarea arborelui: Rumeguşul (în medie 0,0025 mc la o cioată cu diametrul de 40 cm) 

şi talpa tăieturii (cca 0,004 mc), crăcile subţiri (1 - 3% din masa arborelui) rămân în pădure şi prin 

procesele dezagregare şi mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului.  

b) Deşeurile rezultate din materialele auxiliare folosite în procesul de exploatare al lemnului: în 

afara de resturile de exploatare nevalorificabile care rămân în parchet, nu rezultă deşeuri. 

c) În jurul construcţiilor provizorii, vagoanelor de dormit amplasate în apropierea parchetelor, 

se amenajeaza locuri special destinate deşeurilor menajere. Astfel deşeurile organice vor fi compostate 

(un strat de resturi organice, un strat de pământ aşezate alternativ şi udate) iar cele nedegradabile: cutii 

de conservă, sticle, ambalaje din mase plastice vor fi strânse şi transportate pe rampe de gunoi 

amenajate.  

Deşeurile menajere vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor 

întreprinde lucrările prevăzute de Amenajamentul Silvic. În perioada de execuţie a acestor lucrări, 
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cantitatea de deşeuri menajere poate fi estimata după cum urmeaza:  0,50 kg om/zi x 22 zile lucrătoare 

lunar = 11 kg/om/luna  

Cantitatea totală de deşeuri produsă se determină funcţie de numărul total de persoane angajate 

pe şantier şi durata de execuţie a lucrărilor de exploatare (parchete de exploatare), selectate şi evacuate 

periodic la depozitele existente sau, după caz, reciclate.  

Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor 

categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de exploatare - cultura, vor fi asigurate toalete 

ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul mediu de muncitori din şantier. 

Antreprenorul are obligaţia, conform Hotararii de Guvern menţionate mai sus, să ţină evidenţa 

lunara a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a 

deşeurilor.  

Ca deşeuri toxice şi periculoase rezultate în activităţiile din implementarea planului propus, se 

menţioneaza cele provenite de la întreţinerea utilajelor la frontul de lucru :  

- uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere.  

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi aduse pe şantier în stare normală de funcţionare având 

efectuate reviziile tehnice şi schimburile de ulei în ateliere specializate. Stocarea corespunzătoare a 

uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr. 235/2007. Modul de gospodărire a 

deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în cele ce urmează: 

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate  

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deşeurilor publicată în M.O. 

nr. 820/26. aug. 2021 şi H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile. Vor fi respectate condiţiile prevăzute în acordul de mediu.  

Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin 

directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE. 

Planul de gestionare a deșeurilor  

În procesul de tăiere a arbrorilorşi fasonarea lor în sortimente primare rezultă cantităţi 

nesemnificative de rumeguş şi resturi lemnoase de mici dimensiuni (coajă, aşchii, crăci) care se vor 

descompune pe loc îmbogăţind solul cu substanţe organice.  

Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor de la toate activităţile ce se vor desfăşura în 

parchetele de exploatare a masei lemnoase se vor efectua în afara perimetrului, la sediul titularului de 

activitate sau la unităţi specializate din localităţile învecinate, astfel că nu vor rezulta pe amplasament 

deşeuri de tipul deşeuri metalice, anvelope uzate, ulei uzat, produse petroliere. 

  Gestionarea deșeurilor care pot ajunge pe solul aferent trupului de pădure, se face conf.: 

 - H.G. 856/2002, Anexa l (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și 

transportul deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor) titularul având 

obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate, 

 - Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 

91/156CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE, 

 - Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind 

statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004. 

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă 

sintetic în tabelul următor: 
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Tabel nr. 35 

 

7. CERINŢE LEGATE DE UTILIZAREA TERENULUI, NECESARE PENTRU EXECUŢIA PP 

(CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI, SUPRAFEŢE DE TEREN CE VOR FI OCUPATE 

TEMPORAR/PERMANENT-DRUMURI DE ACCES, TEHNOLOGICE, AMPRIZA DRUMULUI, 

ŞANŢURI ŞI PEREŢI DE SPRIJIN, EFECTE DE DRENAJ 

Fondul forestier ce formează unitatea de producție I Ana – Culcer, în suprafaţa totală de 206,98 

ha aparţine persoanelor fizice Ana Culcer și Cimpoescu Radu – Vicențiu, judeţul Gorj şi provine din 

păduri de la Ocolul Silvic Runcu, Unitatea de Producţie Șușița Seacă și Ocolul Silvic Târgu – Jiu, 

Unitatea de Producție III Bîrsești. 

Baza legală a fondului forestier analizat o constituie Legea Fondului Funciar numărul 1/2000, 

prin Contractul de vânzare – cumpărare nr. 875/29.06.2009, Actul de partaj nr. 4647/18.08.2003, 

Sentința Civilă nr. 2744/08.04.2008, Sentința Civilă nr. 8741/10.12.2007, aceasta fiind a doua 

amenajare în acestă formă. 

Fondul forestier din această unitate de producţie este administrat de Ocolul Silvic Runcu, județul 

Gorj, conform contractului de administrare încheiat între părţi. Pădurea studiată face parte din districtul 

II Șușița, cantonul 11 Babele, Ocolul Silvic Runcu. Administrarea acestei păduri se face cu respectarea 

regimului silvic şi a regulilor de protecţie a mediului. 

Se consideră că reţeaua actuală de instalaţii de transport (drumuri) este corespunzătoare 

nevoilor de cultură şi exploatare astfel că, nu este necesară construirea de noi drumuri forestiere. 

Această rețea asigură accesibilitatea findului forestier în proporție de 100%.  

 Reţeaua drumurilor care deserveşte U.P. I Ana Culcer este formată din drumul public DN 67D 

Baia de Aramă – Târgu Jiu (DP001) şi de drumul forestier Babele (FE001) și este prezentată în tabelul 

36. 

Tabel nr. 36. Instalaţii de transport 

Cod 

Drum 
Denumirea drumului 

Lungime 

- km - 

Suprafaţa 

deservită 

- ha - 

Posibilitatea decenală 

deservită 

- m3 - 

DRUMURI  PUBLICE 

DP001 DN 67D Baia de Aramă – Târgu Jiu  0,5 30,04 471 

TOTAL DRUMURI PUBLICE 0,5 30,04 471 

DRUMURI  FORESTIERE 

FE001 Drum forestier Babele 2,2 176,43 7612 

TOTAL DRUMURI FORESTIERE 2,2 176,43 7612 

TOTAL DRUMURI EXISTENTE 2,7 206,47 8083 
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8. SERVICII SUPLIMENTARE SOLICITATE DE REALIZAREA PP 

(DEZAFECTAREA/REAMPLASAREA DE CONDUCTE, LINII DE ÎNALTĂ TENSIUNE, MIJLOACE 

DE CONSTRUCŢIE NECESARE, MODALITATEA ÎN CARE ACCESAREA ACESTOR SERVICII 

POATE AFECTA INTEGRITATEA ARIEI NATURALE DE INTERES COMUNITAR) 

Nu sunt necesare astfel de servicii.  

9. DURATA CONSTRUCŢIILOR REALIZATE PENTRU FUNCŢIONAREA PP ŞI EŞALONAREA 

PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PP 

Amenajamentul analizat a intrat în vigoare la data de 01.01.2021 şi are o durată de aplicabilitate 

de 10 ani, revizuirea lui urmând a se face în anul 2030. 

10. ACTIVITĂŢI CARE VOR FI GENERATE CA REZULTAT AL FUNCŢIONĂRII PP 

Activitățile generate de implementarea proiectului sunt: tăiere, încărcare, transport masă 

lemnoasă.  

11. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC 

Pentru exploatarea materialului lemnos se va folosi metoda de exploatare în trunchiuri şi 

catarge, tehnologie ce permite secţionarea materialului la cioată, reduce deprecierea seminţişului şi 

degradarea solului. Coroana, fracţionată în bucăţi se colectează separat sub formă de lemn mărunt. 

Tendinţa actuală este de aplicare a unor tehnologii ecologice prin care să se limiteze unele 

aspecte negative ce apar în timpul exploatării. În acest scop se impun unele restricţii ca:  

- seminţişul să nu fie distrus pe mai mult de 10% din suprafață,  

- numărul arborilor pe picior vătămaţi să nu depăşească 5%,  

- mineralizarea solului să nu se extindă pe mai mult de 2% din parchet,  

- biomasa neutilizabilă (crăci, cetină, coajă etc.) să rămână în parchet pentru reciclarea 

materiei etc. 

Prin aplicarea ecotehnologiilor se vor urmări aspecte ca: 

- folosirea tractoarelor care exercită o presiune mică asupra solului (pneuri late); 

- sincronizarea lucrărilor de exploatare cu epocile optime de evitare a prejudiciilor; 

Asemenea măsuri trebuie urmărite de personalul silvic în paralel cu un control mai riguros al 

modului cum se desfăşoară activitatea în parchetele de exploatare. 

12. CARACTERISTICILE PP EXISTENTE, PROPUSE SAU APROBATE, CE POT GENERA 

IMPACT CUMULATIV CU PP CARE ESTE ÎN PROCEDURĂ DE EVALUARE ŞI CARE POT 

AFECTA ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR 
 

În vederea identificării efectelor de tip cumulat a fost necesară stabilirea limitelor în cadrul 

cărora se analizează aceste efecte de tip cumulat, în vederea evaluării adecvate a acestor efecte, limite 

care în cazul prezentului proiect sunt reprezentate de limita administrativă a comunei Runcu precum și 

zonele situate în imediata vecinătate a sitului Natura 2000.  

De asemenea, planurile și proiectele care au fost luate în considerare pentru evaluarea efectelor 

semnificative, singulare sau cumulate, sunt reprezentate de activitățile similare cu cele ale proiectului 

analizat, efectuate în interiorul sitului Natura 2000, pentru impactul de tip direct, iar pentru impactul 

indirect au fost luate în considerare și evaluate atât aceste activități cât și activitățile agricole și 
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industriale datorită faptului că implică activități de transport prin zone naturale. De asemenea, 

posibilitățile de cumulare a potențialelor efecte asupra mediului pentru diferite proiecte și planuri din 

zona delimitată, sunt reprezentate de fapt de acele fluxuri din fiecare activitate specifică a unui plan, 

fluxuri care în punctele în care se intersectează pot da naștere unor efecte de tip cumulat. 

În limita administrativă a satului Dobrița din comuna Runcu nu există alte proiecte în 

desfășurare, cu activitate similară.  

Proiecte propuse în vecinătate: AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER  

PROPRIETATE  PRIVATĂ CE APARŢINE  PERSOANELOR FIZICE CULCER PETRE, CULCER 

IOANA ALEXANDRA RODICA, GROSSU MARIA-FLORICA,  CULCER CASANDRA-

MARCIA, CULCER MIHAI, CULCER DAN, CULCER GABRIELA ŞI BÎCOI ALEXANDRU-

DANIEL, JUDEŢUL  GORJ, U.P. II CULCER. 

În zona proiectului nu există surse de poluare industrială, iar în arborete nu au fost 

semnalate influențe de poluare de la surse din zonă. 

Tabel nr. 37. Repartiţia suprafeţelor în raport cu natura şi intensitatea poluării 

Natura poluarii 

Arborete afectate cu intensitatea poluarii T o t a l 

Slaba Moderata Puternica 
Foarte 

puternica 
Ha 

Compusi sulf si pulberi metal:      

PB, ZN, CD, CU, FE      

Compusi azot si gaze pulberi      

industria lemnului si chimica      

Pulberi si gaze emise      

de la termoficare      

Reziduuri lichide si solide      

din industrie si zootehnie      

Pulberi fabrice ciment      

Diversi factori poluanti      

Total poluare      

Fara poluare vizibila     206,98 

Total UP     206,98 

13. ALTE INFORMAȚII SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU 

PROTECȚIA MEDIULUI 

 Nu este cazul. 
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B. INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE 

INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE EXISTENŢA PP: 

1. DATE PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE 

IMPLEMENTAREA PP 

O suprafață de 176,43 ha din amplasamentul analizat este inclusă în aria naturală protejată: situl 

Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest – 176,43 ha în parcelele 8-11, 16, 19.  

 

 
Fig. nr. 5. Localizarea  UP I Ana Culcer față de ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 

 

 
Fig. nr. 6. Detaliu localizare Trupul Babele în situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
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1.1. Suprafața sitului 

În tabelul 38 sunt prezentate coordonatele geografice și alte detalii referitoare la altitudine 

(minimă, medie și maximă), suprafață, apartenența la regiuni biogeografice, regiuni administrative, 

ecoregiuni și localitățile peste care se întind aceste arii naturale protejate.  
 

Tabel nr. 38. Coordonate geografice, altitudine, suprafață, apartenența la regiuni biogeografice și 

administrative, ecoregiuni și localitățile (sursa: formularul standard al sitului, Catalog InfoNatura 2000) 

1.2. Tipurile de ecosisteme  

Datorită condiţiilor fizico-geografice situl cuprinde un număr mare de ecosisteme prezente în 

toate zonele alpine şi subalpine. 

Principalele categorii funciare sunt reprezentate de păduri, cu zone întinse virgine şi 

cvasivirgine, pajişti, stâncării, abrupturi, chei şi poieni. 

Conform fișei standard a sitului, modul de folosință al terenului în sit este prezentat în 

următorul tabel: 

Tabel nr. 39. Tipuri de ecosisteme prezente în ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 

Clase de habitat Pondere in 

% 

N09 - Pajiști uscate, stepe  4.00 

N14 - Pajiști ameliorate  9.00 

N15 - Alte terenuri arabile  3.00 

N16 - Păduri caducifoliate 53.00 

N17 - Păduri de conifere  3.00 

N19 - Păduri mixte  24.00 

N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone 

industriale)  

2.00 

N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție)  2.00 

 Dintre acestea afectate de implementarea proiectlui pot fi N16 - Păduri caducifoliate, care în 

sit au pondere de 53% din suprafața acestuia. 

1.3. Tipuri de habitate și tipuri de specii care care pot fi afectate prin 

implementarea PP 

Lista elementelor criteriu (habitate și specii) ce au stat la baza desemnării sitului ROSCI0129 

Nordul Gorjului de Vest este preluată din formularul standard al sitului și cuprinde 24 de habitate, 5 

specii de plante, 12 specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43, 3 specii 

 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 

Coordonatele 

sitului 

latitudine N 45º 9' 5'' 

longitudine E 23º 4' 44'' 

Altitudine (m) minimă 192 

maximă 1940 

medie 835 

Suprafață (ha) 86.958 

  

 

Teritoriu administrativ/ 

localități 

Jud. Gorj: Bumbești Jiu 7%,Godinești 8%, Padeș 23%, Peștișani 69%, Runcu 86%, 

Schela 84%, Stănești 67%, Tismana 84%, Turcinești 2%. 

Jud. Hunedoara: Lupeni < 1%, Uricani 3%, Vulcan < 1% 

Jud Mehedinți: Baia de Aramă < 1%. 

Regiuni biogeografice Alpină și continentală 

Categorii IUCN  RO01-I 0,07%; RO02-II IUCN-0,1%; 

 RO03-IUCN III-062%; RO04-IV IUCN -1,22%;   

Ecoregiunea M.Vâlcan, M.Godeanu, Depresiunea Subcarpatică Olteană 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N09
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N14
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N15
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N16
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N17
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N19
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N23
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N23
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N26
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N16
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de pești enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43, 3 specii de amfibieni enumerate în 

Anexa II a Directivei Consiliului 92/43, 9 specii de nevertebrate enumerate în Anexa II a Directivei 

Consiliului 92/43. 

a. Habitate (24) 

3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane;                                                                            

3230 Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 

3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul  râurilor montane; 

4060  Tufărișuri alpine și boreale; 

4070 Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium; 

6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine; 

6210* Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufăriș pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia); 

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile, de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi 

alpin; 

6520 Fâneţe montane; 

7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertine (Cratoneurion); 

8120  Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin 

(Thlaspietea rotundifolii); 

8210 Versani stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase; 

9110  Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 

9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 

9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 

9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene; 

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae); 

91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori); 

91M0 Păduri balcano-panonice de cer cu gorun; 

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen; 

9260 Vegetație forestieră cu Castanea sativa; 

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). 

b. Specii (31) 

Lista speciilor de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE  

1352 Canis lupus – Lup 

1361 Lynx lynx – Râs 

1310      Miniopterus schreibersi – Liliac cu aripi lungi     

1307 Myotis blythii – Liliac comun mic 

1305 Rhinolophus euryale – Liliacul de potcoavă 

1304 Rhinolophus ferrumequinum – Liliacul mare cu potcoavă  

1303 Rhinolophus hipposideros – Liliacul mic cu potcoavă  

1354 Ursus arctos – Ursul brun 

1355 Lutra lutra – Vidra 

1316    Myotis capaccinii – Liliacul cu degetul lung  

1321 Myotis emarginatus – Liliac cu urechi scobite/liliac cărămiziu 

1324 Myotis myotis – Liliacul cu urechile mari 
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Lista speciilor de amfibieni şi reptile enumerate în anexa a II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE   

1193 Bombina variegata –  Buhai de baltă cu burta galbenă 

1188 Bombina bombina – Buhai de baltă cu burtă roșie 

1220   Emys orbicularis – Broasca-țestoasă europeană de baltă 

Lista speciilor de nevertebrate enumerate în anexa a II a Directivei Consiliului 92/43/CEE  

4030   Colias myrmidone – Gălbior roșcat 

4036   Leptidea morsei  

1048   Callimorpha quadripunctaria – Fluture vărgat 

1088   Cerambyx cerdo – Croitorul mare al stejarului 

1083   Lucanus cervus – Rădașcă 

1060  Lycaena dispar – Fluture roșu de mlaștină 

1037  Ophiogomphus cecilia – Libelulă 

1084  Osmoderma eremite – Gândac sihastru 

1087  Rosalia alpina – Croitor alpin 

Lista speciilor de plante enumerate în anexa a II a Directivei Consiliului 92/43/CEE   

4070 Campanula serrata - Clopoțel  

4097 Iris aphylla ssp. hungarica - Iris  

4066 Asplenium adulterinum - Feriguță 

2093 Pulsatilla grandis – Dedițel mare 

4116  Tozzia carpathica - Iarba gâtului  

Lista speciilor de peşti enumerate în anexa a II a Directivei Consiliului 92/43/CEE   

1138 Barbus meridionalis – Mreană vânătă 

1122 Gobio uranoscopus – Porcușor de vad 

1163  Cottus gobio – Zglăvoc 

2. DATE DESPRE PREZENȚA, LOCALIZAREA, POPULAȚIA ȘI ECOLOGIA SPECIILOR ȘI/SAU 

HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR PREZENTE PE SUPRAFAȚA ȘI ÎN IMEDIATA 

VECINĂTATE A PP, MENȚIONATE ÎN FORMULARUL STANDARD AL ARIEI NATURALE 

PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

Habitatele care se care se află în amplasamentul studiat sunt: 91V0 - Păduri dacice de fag  

(Symphyto-Fagion)  și 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion. 
 

 

Habitat cod 91V0  

Păduri dacice de fag  (Symphyto-Fagion) 

Descrierea habitatului 

Păduri de Fagus sylvatica, F. sylvatica-Abies alba, F. sylvatica-Abies alba-Picea abies şi F. sylvatica-

Carpinus betula din Carpaţii româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei, şi din dealurile subcarpatice, din 

alianţa Symphyto cordati-Fagion, cu specii tipice de Fagetalia, dezvoltate pe substrate neutre, bazice şi 

uneori acide. 

Plante: Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera (syn. Dentaria glandulosa), Hepatica 

transsilvanica, Pulmonaria rubra, Leucanthemum waldsteinii, Silene heuffelii, Ranunculus carpaticus, 

Euphorbia carniolica, Aconitum moldavicum, Saxifraga rotundifolia subsp. heuffelii, Primula elatior 

subsp. leucophylla, Hieracium rotundatum, Galium kitaibelianum, Moehringia pendula, Festuca 

drymeja. 

Habitat corespondent în România, prezent pe amplasament: 

R4109 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum 
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Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul nemoral. 

Suprafețe: circa 300.000 ha (80.000 în Carpații Meridionali, 100.000 în Carpații Occidentali, 120.000 

în Carpații Orientali). 

Stațiuni: Altitudini: 700–1450 m. Climă: T = 7,5–4,0⁰C, P = 800–1200 mm. Relief: versanți cu înclinări 

reduse – medii, cu diferite expoziții, coame, platouri, funduri de văi. Roci: bazice, intermediare, rar 

acide. Soluri: de tip eutricambosol, districambosol, profunde-mijlociu profunde, slab-mediu acide, eu-

mezobazice, umede, eutrofice. 

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, mezoterme, mezofite, mezo-eutrofe. Stratul 

arborilor constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), sau cu puțin amestec de paltin de 

munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), rar brad (Abies alba) sau molid (Picea 

abies); are acoperire mare (80–100%) și înălțimi de 30–34 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor lipsește 

sau este slab dezvoltat din cauza umbrei; rare exemplare de Daphne mezereum, Sambucus nigra, S. 

racemosa, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Spiraea chamaedrifolia. Stratul ierburilor și 

subarbuștilor: dezvoltat variabil, în funcție de umbrire, poate lipsi în cazul stratului de arbori foarte 

închis (făgete nude); în general însă bogat în specii ale „florei de mull” având ca elemente 

caracteristice speciile carpatice Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Pulmonaria rubra; pe 

versanții, umbriți cu microclimã mai umedă, poate domina Rubus hirtus.  

Valoare conservativă: mare. 

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica. Specii caracteristice: 

Symphytum cordatum, Pulmonaria rubra, Dentaria glandulosa. Alte specii importante: Actaea spicata, 

Anemone nemorosa, Galium odoratum, Athyrium filix-femina, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-

mas, Epilobium montanum, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Geranium robertianum, 

Hepatica nobilis, H. transsilvanica, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Sanicula 

europaea, Stellaria nemorum ș.a. 

Literatură selectivă: Beldie 1951; Vida 1963; Morariu et al.1968; Boșcaiu 1971; Coldea 1991; Doniță 

et al. 1990. 

Redactat: N. Doniță, I. Biriș. 

Habitat cod 9150 

Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Fagion 

Descrierea habitatului 

Păduri xero-termofile de Fagus sylvatica dezvoltate pe soluri calcaroase, adesea superficiale, de obicei 

pe versanţi abrupţi, din domeniile medio-european şi atlantic ale Europei occidentale şi Europei 

centrale şi central-nordice, în general cu subarboret abundent de arbuşti şi ierburi, caracterizate de 

rogozuri (Carex alba, C. flacca, C. montana, C. digitata), graminee (Sesleria albicans, Brachypodium 

pinnatum), orhidee (Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, E. microphylla) şi 

specii termofile, transgresive din Quercetalia pubescenti-petraeae. 

Habitat corespondent în România, prezent pe amplasament: 

R4111 Păduri sud-est carpatice de fag  (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Cephalanthera 

damassonium 

Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul nemoral, în regiunea montană și de dealuri înalte, pe 

roci calcaroase (Bucegi, Piatra Craiului, Vulcan, Cernei, Retezat, Godeanu, Locvei, Codru Muma, 

Pãdurea Craiului etc.).  

Suprafețe: circa 48.000 ha, din care 20.000 ha în Carpații Meridionali și câte 14.000 ha în Carpații 

Orientali și, respectiv, Occidentali. 

Stațiuni: Altitudini: 800–1200 m. Climă: T = 7,0–5,5⁰C, P = 850–1100 mm. Relief: versanți cu 

înclinări și expozișii diferite, platouri. Roci: calcaroase, gresii calcaroase, marne. Soluri: rendzine 
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tipice și cambice, terra-rossa, superficiale – mijlociu profunde, neutre-slab bazice, cu mull – moder 

eubazice, în primăvara umede, vara reavăne. 

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale, mezoterme, mezofite, eutrofe. Stratul 

arborilor, constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), sau cu amestec de brad (Abies 

alba), de frasin (Fraxinus excelsior), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus 

torminalis), carpen (Carpinus betulus), local Fraxinus ornus, are acoperire de 80–100%. În platoul 

calcaros al Aninei (Carpații Occidentali) pe locul făgetelor cu orhidee s-au format, prin extinderea 

bradului, promovată de silvicultori, chiar păduri de amestec de fag și brad sau păduri de brad aproape 

pure, cu orhidee; are acoperire de 70–90% (pe soluri superficiale mai puțin) și atinge înălțimi de 18–28 

m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, dezvoltat variabil, în funcție de acoperirea arboretului, format din 

Daphne mezereum, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus mas, Staphylea pinnata,Viburnum 

lantana, Cornus sanguinea ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dezvoltat variabil, conține mai multe 

orhidee (tipul Epipactis, Cephalanthera) și multe specii ale „florei de mull” și unele specii sudice 

(Campanula persicifolia, Melittis melissophyllum). 

Valoare conservativă: moderată.  

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica și ssp. moesiaca. Specii 

caracteristice: Cephalanthera damassonium, C. rubra, Epipactis microphylla. Alte specii importante: 

Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Campanula ranunculoides, Carex pilosa, Cephalanthera 

longifolia, Epipactis helleborine, E. atrorubens, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium 

odoratum, Hepatica nobilis, Lamium galebdolon, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Pulmonaria 

officinalis, Sanicula europaea, Salvia glutinosa, Symphytum tuberosum, Viola reichenbachiana ș.a. 

Literatură selectivă: Boșcaiu et al. 1966; Resmerță 1972;Coldea 1975;Coldea 1991; Doniță et al. 1990. 

Redactat: N. Doniță, I. Biriș. 

Speciile de mamifere posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt: Canis lupus, 

Ursus arctos, Lutra lutra, Lynx lynx.  

 

Specia cod 1352  

Canis lupus 

Localizarea: Nu s-au identificat bârloguri pe amplasament sau în vecinătate. În cadrul sitului Nordul 

Gorjului de Vest, Canis lupus a fost identificat în zonele: Bumbeşti Jiu, habitat de pădure 1100 m 

altitudine; Runcu, habitat de pădure 1120 m altitudine; Peştişani habitat de pădure 1633 m 

altitudine; Tismana habitat de pădure 1140 m; Motru, habitat de pădure 1130 m altitudine; Stăneşti, 

1280 m altitudine. Suprafata habitatului pentru Canis lupus este estimată, cf. Plan de management, la 

40039,73 ha din sit.  

Populația:  53 indivizi în sit 

Ecologia speciei: Lupul este un animal al pădurilor de deal şi munte. Rar apare la câmpie, prin 

migraţiile din timpul iernilor grele. Îi întâlnim în toată ţara, din Deltă până în golul alpin. Vara, lupii 

trăiesc singuratici, cel mult în perechi, în desişul pădurii. În Europa a rămas doar în Spania, 

Scandinavia şi estul Europei. 

Specia cod 1354 

Ursus arctos 

Localizarea: Nu s-au identificat bârloguri pe amplasament sau în vecinătate. În cadrul sitului Nordul 

Gorjului de Vest, specia Ursus arctos a fost identificată în zonele: Bumbeşti-Jiu, habitat de pădure 

1200 m altitudine; Runcu, habitat de pădure 1135 m altitudine; Peştişani, habitat de pădure 1637 m 

altitudine; Tismana  habitat de pădure 1141 m; Motru, habitat de pădure 1135 m altitudine; Stăneşti 

1280 m altitudine. Suprafata habitatului pentru Ursus arctos este estimată, cf. Plan de management, la 

30400,26 ha din sit. 
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Populația:  92 de indivizi în sit. 

Ecologia speciei: Aria de răspândire a ursului, în prezent cuprinde câteva ţinuturi păduroase din 

Europa şi Asia. La noi apare de-a lungul întregului lanţ carpatic, prin păduri mari şi dese, puţin 

umblate, liniştite, cu stânci şi arbori căzuţi. 

Specia cod 1355 

Lutra lutra 

Localizarea: Nu au fost identificate habitate specifice vidrei de apă dulce pe amplasament sau 

vecinătăți. Lutra lutra a fost identificată în cadrul sitului Nordul Gorjului de Vest în următoarele zone 

de distribuţie: Bumbeşti-Jiu pe valea pârâului Porcu; Stăneşti, de-a lungul râului Şuşita Verde şi 

pârâurilor din zonă, cum ar fi Măcrişul; Runcu la pârâul Sohodol (Jaleş), Cheile Gropului; Peştişani, 

pe Valea Bistricioara şi la Piatra Boroştenilor, pe râul Bistriţa; Tismana - pârâul Tismana şi păstrăvăria 

Tismana; Padeş, pe cursul Motrului. 

Populația:  48 de indiviză în sit. 

Ecologia speciei: Vidra e răspândită din Europa până în Asia centrală şi nordul Africii. La noi, este 

localizată în Deltă şi pe lângă râurile de munte bogate în păstrăvi. Biotopul vidrei îl constituie 

ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare şi stătătoare, fie ele de munte sau de şes, este un mamifer 

carnivor ce preferă ca habitat cursurile apelor de munte şi vecinătatea acestora.  

Specia cod 1361 

Lynx lynx 

Localizarea: Nu s-au identificat bârloguri pe amplasament sau în vecinătate. Râsul a fost identificat în 

cadrul sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest în zonele: Bumbeşti - zona Parâul Porcu; Schela în 

habitate de stâncărie la cca 1457 m altitudine cât şi în pădure mixtă la cca 990 m; Runcu la peste     

1000 m altitudine în habitat de pădure; Peştişani la cca 1339 m altitudine, la margine de pădure şi în 

zona Lacului Clocotiş; Tismana la cca 855 m în masiv forestier întins, la cca 1447 m altitudine, la 

margine de pădure; Padeş, pe lângă pârâul Frumosu. Suprafata habitatului pentru Lynx lynx este 

estimată, cf. Plan de management, la 7478,35 ha din sit. 

Populația:  25 indiviză în sit. 

Ecologia speciei: Râsul este o specie nordică, montană, la noi prezentă în Carpaţii Orientali. De-a 

lungul Carpaţiilor există o populaţie mare (cca 2000 indivizi), dar ameninţată, izolată şi nestabilă a 

acestor feline. 

Specia cod 1307 

Myotis blythii 

Localizarea: Nu s-au identificat habitate specifice pe amplasament sau în vecinătate, însă pe 

amplasament există habitate de hrănire pentru specie. În sit apare în Peştera Fuşteica, Peşterile din 

Cheile Sohodolului, populaţia de Myotis blythii fiind foarte slab reprezentată. Suprafata habitatului 

pentru Myotis blythii este estimată, cf. Plan de management, la 8365,4 ha din sit. 

Populația: neestimată 

Ecologia speciei: Formează colonii de reproducere mari, de mii de exemplare, în peşteri şi poduri 

liniştite şi hibernează în peşteri, atârnând liber sau în fisuri, formând colonii mari sau grupuri mici. 

Habitatele de hrănire sunt lizierele pădurilor, crângurile şi păşunile mozaicate. Adăposturile principale 

sunt peşterile, folosite în toată perioada anului. 

Specia cod 1324 

Myotis myotis 

Localizarea: Nu s-au identificat habitate specifice pe amplasament sau în vecinătate, însă pe 

amplasament există habitate de hrănire. În sit apare în Peştera Fuşteica şi Peştera Gura Văii, populaţia 
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de Myotis myotis fiind foarte slab reprezentată. Suprafata habitatului pentru Myotis myotis este 

estimată, cf. Plan de management, la 10398,99 ha din sit. 

Populația: neestimată 

Ecologia speciei: Formează colonii de reproducere mari, de mii de exemplare, în peşteri şi poduri 

liniştite şi hibernează în peşteri, atârnând liber sau în fisuri, formând colonii mari sau grupuri mici. 

Habitatele de hrănire sunt lizierele pădurilor, crângurile şi păşunile mozaicate. Adăposturile principale 

sunt peşterile, folosite în toată perioada anului. 

Speciile de amfibieni posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt: Bombina 

bombina, Bombina variegata, Emys orbicularis. 

Specia cod 1188 

Bombina bombina 

Localizarea: Posibil prezentă pe amplasament sau în vecinătate. În cadrul sitului, specia a fost 

identificată în următoarele locaţii: Tismana, Dumbrava Tismanei, Izvarna existând habitate care oferă 

condiţii favorabile pentru această specie. Suprafata habitatului pentru Bombina bombina este estimată, 

cf. Plan de management, la 198,53 ha din sit. 

Populația:  Se estimază un efectiv de sute de mii de exemplare pe plan naţional (Iftime A., 2005). Pe 

baza datelor obţinute şi a observaţiilor efectuate în zonele investigate din situl Natura 2000   

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest se apreciază că specia de Bombina bombina, deşi este prezentă în 

sit, are răspândire limitată iar efectivul populaţiei este redus.  

Ecologia speciei: Specie diurnă, acvatică, buhaiul cu burta roşie este prezent în ape stătătoare 

temporare sau permanente, mai mari sau mai mici (lacuri, bălţi, băltoace, iazuri, şanţuri cu apă), în ape 

lin curgătoare, nu foarte mari unde se reproduce.  În sit este prezentă în Dumbrava Tismana, Pârâul 

Racilor, Izvoarele Izvarnei (la cca 200 m altitudine). Frecvent ocupă bălţile temporare, inundate. 

Preferă lacurile puţin adânci bogate în vegetaţie acvatică. În afara perioadei de reproducere trăieşte pe 

uscat. Populează luncile, pădurile de foioase şi de amestec. La Isvarna şi Izvoarele Izvarnei se 

întâlneşte în locuri mlăştinoase şi în ochiurile de apă formate în urma alimentării de către izvoare 

subterane din zonă şi populează canalele cu apă în care se află o vegetaţie palustră corespunzătoare 

speciei. 

Specia cod 1193 

Bombina variegata 

Localizarea: Posibil prezentă pe pe amplasament sau în vecinătate. În sit este prezentă în zonele 

Schela  la altitudinea 743 m, în păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum (9110) la Şuşiţa Verde, pe pajişti 

edificate de Festuca rubra cu Agrostis capillaris, cu enclave umede de Juncus inflexus şi J. effusus pe 

platoul Poiana lui Mihai, Pădurea Sâmbotin, Runcu şi Cheile Sohodolului la cca 420 m altitudine, 

Balta Sălcet, Tismana în pădure de Fagus sylvatica, pe lângă Râul Tismana - la altitudinea de  cca 320 

m,  Dumbrava Tismanei, lacurile antropice de la Peştişani,  Pârâul Racilor. Suprafata habitatului pentru 

Bombina variegata este estimată, cf. Plan de management, la 632,9 ha din sit. 

Populația:  în sit este indicată ca fiind frecventă, fără a se estima populația. 

Ecologia speciei: Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, 

euritropă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând convieţui în bălţi mici şi 

populează atât apele stătătoare permanente sau temporare (lacuri, bălţi, băltoace) cât şi apele 

curgătoare (pâraie, râuri), pe uscat în frunzişul din apropierea pâraielor şi râurilor, în şanţuri şi canale 

din habitat antropic, dar trăieşte de preferinţă în smârcuri, în ape stătătoare, apărând pe maluri 

dimineaţa şi către seară; este întâlnită şi în habitate antropizate cum ar fi şanţuri, canale etc.  
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Specia cod 1220 

Emys orbicularis 

Localizarea: Posibil prezentă pe amplasament sau în vecinătate. În cadrul sitului ROSCI0129 Nordul 

Gorjului de Vest, ţestoasa de apă dulce a fost observată solitar sau în grupuri mici  atât în ape 

stătătoare mâloase, bogate în vegetaţie, în zone umede, cât şi în pâraie cu cursuri liniştite. Adesea 

semnalată în zonele Bumbeşti-Jiu pe marginea apelor Balta Sălcet şi Lacurile antropice de la Peştişani, 

care sunt bogate în vegetaţie acvatică şi palustră, zona Schela la Gornăcel şi Pajiştile, Pârâul Sohodol, 

Pârâul Jaleş. La Dumbrava Tismanei a fost evidenţiată în pajişti de luncă (Agrostis stolonifera). De 

asemenea, de-o parte şi de alta a Pârâului Racilor, care este de adâncime mică (cca 30-80 cm) şi cu 

fund mâlos, unde se găsesc şi exemplare disparate de Salix fragilis. Suprafata habitatului pentru Emus 

orbicularis este estimată, cf. Plan de management, la 156,76 ha din sit. 

Populația: În România se estimează un efectiv de zeci de mii de indivizi (Iftime, 2005). Are 

răspândire sporadică. Este numeroasă în unele zone, cum ar fi în Delta Dunării (Korodi citat de Iftime, 

2009); este rară în alte zone, cum ar fi în Oaş (Covaciu-Marcov şi colab., citat de Iftime 2009). În 

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, ţinând cont de cerinţele de habitat ale speciei şi de observaţiile 

asupra ei se apreciază că există populaţii stabile în zonele de distribuţie investigate. Specie comună şi 

frecventă. 

Ecologia speciei: Broasca ţestoasă de apă este răspândită pe un areal mare. Locurile preferate ale 

acestei broaşte ţestoase sunt malurile lacurilor cu vegetaţie acvatică bogată, precum şi zonele 

mlăştinoase, greu de străbătut de alte animale. 

 

Speciile de nevertebrate posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt: 

Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Rosalia alpina. 

Specia cod 1048 

Callimorpha quadripunctaria 

Localizarea: Posibil prezentă pe amplasament sau în vecinătate. În sit este prezentă în zonele Cornetul 

Procruiei, Piatra Boroştenilor, Cheile Sohodolului existând habitate care oferă condiţii favorabile 

pentru această specie. Suprafata habitatului pentru Callimorpha quadripunctaria este estimată, cf. Plan 

de management, la 322,45 ha din sit. 

Populația: în sit nu s-a estimat populația.  

Ecologia speciei: Este o specie mezofilă care preferă zonele deschise din pădurile de foioase sau 

povârnişurile cu vegetaţie abundentă. Habitatul preferat pentru hrănire este constituit din frunze de 

pătlagină (Plantago sp.), salată (Lactuca sp.), trifoi (Trifolium sp.), urzică (Urtica dioica), păpădie 

(Taraxacum officinale), urzica moartă (Lamium album), cânepa codrului (Eupatorium cannabinum). 

Specia este prezentă pe tot teritoriul ariei protejate, mai ales în lizieră. 

Specia cod 1088 

Cerambyx cerdo 

Localizarea: 91VO Păduri dacice de fag este habitat specific prezent pe amplasament și în vecinătate. 

În sit este prezentă în zonele: Pădurea Tismana – Pocruia, Cornetul Pocruiei, Pădurea Răchiţeana, 

Valea Bistricioara, Valea Jaleşului, Cheile Sohodolului, Dobriţa, existând habitate care oferă condiţii 

favorabile pentru această specie. Suprafata habitatului pentru Cerambyx cerdo este estimată, cf. Plan 

de management, la 4736,66 ha din sit. 

Populația:  în sit nu s-a estimat populația. 

Ecologia speciei: Arealul speciei se întinde în Europa (Belarus, Italia, Franţa, Grecia, România, 

Spania, Ucraina, etc.), Crimeea, Caucaz, Transcaucazia, Asia Mică, Siria, Iran, Turcia de Nord-Est, 

Sicilia, Africa de Nord. Specia poate fi întâlnită mai ales în zonele de câmpie, dar poate fi prezentă şi 

la altitudini mai mari, în zonele favorabile dezvoltării pădurilor de foioase, şi în special în cele de 
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stejar. Se dezvoltă în lemnul stejarului, castanului, fagului, nucului, ulmului, frasinului, salcâmului, 

preferând trunchiurile groase ale arborilor în vârstă de 120-140 de ani. Arborii atacaţi prezintă semne 

caracteristice (scurgeri de sevă, rumeguş evacuat, găuri de zbor). Menţinerea stejarilor bătrâni seculari 

în toată aria de repartiţie a speciei este benefică pentru un grup de coleoptere saproxilice care depind 

adesea de acest xilofag pionier. Habitatele populate sunt: 9110 UE-Păduri de fag de tip Luzulo-

Fagetum; 9130 UE-Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 UE-Păduri de stejar şi carpen de tip 

Galio-Carpinetum; 91VO UE-Păduri dacice de fag; 91KO UE-Păduri ilirice de Fagus sylvatica. 

Specia cod 1083 

Lucanus cervus 

Localizarea: Nu s-au identificat habitate specifice pe amplasament sau în vecinătate. Pădurile de 

Quercus de la Dobrița nu sunt incluse în ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. În sit este prezentă 

în zonele Suprafata habitatului pentru Lucanus cervus este estimată, cf. Plan de management, la    

409,25 ha din sit. 

Populația: în sit nu s-a estimat populația. 

Ecologia speciei: Specia este răspândită în Europa, Asia Mijlocie, Crimeea, Caucaz, Africa de Nord şi 

este inclusă în anexele Convenţiei de la Berna ca specie rară şi ameninţată cu dispariţia. Se întâlneşte 

în pădurile bătrâne cu esenţe foioase, preferând în special pădurile de quercinee, dar pot apărea şi în 

zonele de silvostepă şi stepă. Deseori adulţii zboară în grădini şi parcuri. Ziua, adulţii pot fi observaţi 

pe trunchiurile stejarilor şi ale altor arbori hrănindu-se cu seva acestora. În România este o specie 

comună, fiind întâlnită în toate zonele cu păduri de stejar sau gorun. Specia este prezentă în Situl 

Nordul Gorjului de Vest în special în parcelele forestiere în care stratul arborilor este alcătuit din 

exemplare bătrâne aparţinând speciilor de Quercus. În cadrul sitului Nordul Gorjului de Vest, specia a 

fost identificată în: Pădurea Tismana, Pocruia, Cornetul Pocruiei, Pădurea Răchiţeana, Valea 

Bistricioara, Valea Jaleşului, Cheile, Sohodolului, Dobriţa.  

Specia cod 1048 

Rosalia alpina 

Localizarea: Posibil prezentă pe amplasament sau în vecinătate. 91V0 și 9150 sunt habitate specifice.  

În cadrul sitului, specia a fost identificată în: Valea Motrului, Cheile Sohodolului, Valea Porcului, 

Valea Sâmbotinului existând habitate care oferă condiţii favorabile pentru această specie. Suprafata 

habitatului pentru Callimorpha quadripunctaria este estimată, cf. Plan de management, la 1527,94 ha 

din sit. 

Populația: neestimată.  

Ecologia speciei: Arealul speciei cuprinde Europa Centrală şi Meridională, Caucazul, Transcaucazia, 

Crimeea, Turcia de Nord-Est, Siria, Israel. Această specie este prioritară pentru măsuri de conservare, 

fiind inclusă în anexele Convenţiei de la Berna ca specie rară şi ameninţată cu dispariţia. Trăieşte în 

complexul climatic al fagului şi coniferelor, mai rar în cel al stejarului, preferând în special făgetele 

bătrâne, cu altitudini cuprinse între 600-1000 m. Preferă arbori bătrâni, în zone însorite, preferă 

ramurile cu un diametru de 10 cm, sau arbori aflaţi în descompunere.  

Speciile de pești posibil prezente pe amplasament sau vecinătăți sunt: Barbus meridionalis, Gobio 

uranoscopus, Cottus gobio. 

Specia cod 1138 

Barbus meridionalis 

Localizarea: Nu au fost identificate habitate specifice pe amplasament sau vecinătăți. Moioaga sau 

Mreana vânată este distribuită în special în Vestul ţării, dar s-a observat că s-a extins şi în râurile din 

centrul şi sudul ţării. În cadrul sitului, specia a fost identificată în următoarele ape curgătoare: Porcul, 
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Şuşiţa Verde, Şuşiţa Seacă, Hărăbor, Sâmbotin, Cartiu, Tismana, Jaleş, Bistriţa, Plescioara, Motru Sec, 

Pârâul racilor existând habitate care oferă condiţii favorabile pentru această specie. Suprafata 

habitatului pentru Barbus meridionalis este estimată, cf. Plan de management, la 737,76 ha din sit. 

Populația:  neestimată. 

Ecologia speciei: Specie reofilă bentofagă, din zona montană şi colinară. Preferă ape care au un curs 

rapid şi fund pietros. Îşi duce viaţa atât în râuri pietroase, rapide şi reci, cât şi în unele pâraie mai 

nămoloase. Arată preferinţă mai ales pentru porţiunile cu un curent puternic şi fund pietros, întâlnindu-

se adeseori împreună cu porcuşorul de vad, aceasta în special în zona de aval a arealului său. În sit, 

habitatul este: 3230 - Râuri de munte şi vegetaţia lor lemnoasă cu Myricaria germanica; 3240 - Râuri 

de munte şi vegetaţia lor lemnoasă cu Salix elaeagnos; 3260 - Cursuri de apă din pajiştile montane cu 

vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion. 

Specia cod 1122 

Gobio uranoscopus 

Localizarea: Nu au fost identificate habitate specifice pe amplasament sau vecinătăți. Moioaga sau 

Mreana vânată este distribuită în special în Vestul ţării, dar s-a observat că s-a extins şi în râurile din 

centrul şi sudul ţării. În cadrul sitului Nordul Gorjului de Vest a fost identificat pe cursurile de apă: 

Porcu, Şuşiţa Verde, Şuşiţa Seacă, Hărăbor, Sâmbotin, Cârtiu, Tismana, Jaleş, Bistriţa, Plescioara, 

Motru Sec şi Pârâul Racilor. Suprafata habitatului pentru Gobio uranoscopus este estimată, cf. Plan de 

management, la 227,23 ha din sit. 

Populația:  neestimată. 

Ecologia speciei: Trăieşte în râurile de munte şi de deal, localizându-se în vaduri şi în repezişuri unde 

apa are o viteză de 70-115 cm/s iar fundul este bolovănos. Uneori ajunge şi la şes, dar numai în 

repezişuri, deşi în anumite repezişuri se întâlnesc mulţi indivizi, nu formează însă adevărate cârduri.  

Puietul stă în apă înceată, uneori pe fund nisipos. Este întâlnit în partea orientală a bazinului Dunării, 

în porţiunea de munte şi de deal a tuturor râurilor mai mari care izvorăsc la munte. A fost semnalat în 

Vişeu, Someşul Mare, Bistriţa, Someşul Mic, Zalău, Crişul Repede, Mureş, Olt, în Dunăre la Cazane. 

Specia cod 1163  

Cottus gobio 

Localizarea: Nu au fost identificate habitate specifice pe amplasament sau vecinătăți. În cadrul sitului, 

specia a fost identificată în următoarele ape curgătoare: Porcul, Şuşiţa Verde, Şuşiţa Seacă, Hărăbor, 

Sâmbotin, Cartiu, Tismana, Jaleş, Bistriţa, Plescioara, Motru Sec, Pârâul racilor existând habitate care 

oferă condiţii favorabile pentru această specie. Suprafata habitatului pentru Cottus gobio este estimată, 

cf. Plan de management, la 854,75 ha din sit. 

Populația:  neestimată. 

Ecologia speciei: Zglăvocul este întâlnit în Europa din Anglia şi nordul Spaniei până în Balcani şi 

Crimeea, în Italia, Dalmaţia, Vistula. În nord-estul Europei şi în bazinul aralic apar alte subspecii. 

Trăieşte exclusiv în apele dulci reci, de munte, în general în râuri şi pâraie, rar în lacuri de munte. Este 

specie reofilă, stă sub pietre în locurile cu apă puţin mai adâncă şi relativ mai înceată, adesea spre mal 

sau în braţele laterale. Este puţin mobil, dar dacă este deranjat se deplasează pe o distanţă scurtă. Este 

strict sedentar şi nu întreprinde migraţii. Zglăvocul este influenţat atât de scăderea debitului, caz în 

care migrează spre ape mai adînci, dar şi de fragmentarea habitatului, situaţie în care îi este influenţată 

distribuţia spaţială, precum şi rata de supravieţuire. În situl Nordul Gorjului de Vest, zglăvocul a fost 

înregistrat cu cele mai scăzute efective, comparativ cu celelalte specii de peşti de interes comunitar. 
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3. DESCRIEREA FUNCȚIILOR ECOLOGICE ALE SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES 

COMUNITAR AFECTATE (SUPRAFAȚA, LOCAȚIA, SPECIILE CARACTERISTICE) ȘI A 

RELAȚIEI ACESTORA CU ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

ÎNVECINATE ȘI DISTRIBUȚIA ACESTORA 

Amenajamentul silvic al persoanelor fizice Ana Culcer și Cimpoescu Radu – Vicențiu 

constitui în U.P. I Ana Culcer are la bază principiile ştiinţifice moderne ale gospodăririi şi dezvoltării 

durabile, de aceea este imperios necesar ca amenajamentul să facă parte integrantă din planul de 

management al ariilor naturale protejate din zonă (conform prevederilor Legii 46 / 2008 – Codul 

Silvic). Acesta şi pentru că amenajamentul pune accent pe rolul mediogen remarcabil pe care îl 

îndeplinesc pădurile în totalitate (fie că fac parte din arii naturale protejate, fie că sunt limitrofe sau nu 

acestora) şi totodată contribuie fundamental la menţinere şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi stării de 

conservare a întregului fond forestier din zonă. O asemenea viziune de ansamblu este foarte importantă 

în special pentru animalele de talie medie şi mare, a căror habitat depăşeşte în multe cazuri zona mai 

restrânsă a anumitor arii naturale protejate. 

Din suprafața totală de pădure de 206,89 ha din amenajamentul silvic doar 176,43 ha sunt 

incluse în aria natural protejată: situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest – în 

parcelele 8-11, 16, 19.  

Cele două habitate afectate de implementarea proiectului sunt 91V0 și 9150 și tipul de lucrări 

ca și suprafața pe care se vor efectua este prezentat în tabelul 40. 

Tabel nr. 40. Habitate afectate de implementatrea PP 

Tip habitat Natura 2000 Tip habitat românesc Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I* ha % 

91V0 - Păduri dacice de fag  

(Symphyto-Fagion) 

R4109 - Păduri sud-est 

carpatice de fag (Fagus 

sylvatica) cu Symphytum 

cordatum 

411.4 26,91 26,91 13 

Total 26,91 26,91 13 

9150 - Păduri medio-

europene de fag din 

Cephalanthero-Fagion 

R4111 – Păduri sud-est 

carpatice de fag (Fagus 

sylvatica) şi brad (Abies alba) 

cu Cephalanthera 

damassonium 

418.1 26,67 26,67 13 

418.2 122,85 122,85 59 

 
Total 149,52 149,52 72 

Alte terenuri din fondul forestier - - - 

Total arie naturală protejată 176,43 176,43 85 

Din tabelul nr. 7. din subcap. A. 1. Informații privind PP: denumirea, descrierea, obiectivele 

acestuia, informații privind producția care se va realiza, informații despre materiile prime, substanțele 

sau preparatele chimice utilizate 1.1. Descrierea și obiectivele proiectului -Situația existentă în zonă 

se observă corespondența între tipurile de stațiune și unitățile amenajistice. Făcând corespondența între 

tipurile de stațiune și tipurile de pădure (tabelul 8. din sucap. A. 1. Informații privind PP: denumirea, 

descrierea, obiectivele acestuia, informații privind producția care se va realiza, informații despre 

materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate 1.1. Descrierea și obiectivele proiectului 

-Situația existentă în zonă), apoi corespondența între tipurile de pădure și tip de habitat românesc și tip 

de habitat Natura 2000 (tabelul 40 din acest subcapitol) rezultă următoarea situație, prezentată sintetic 

în tabelul 41.  
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Tabel nr. 41. 

Tip  

stațiune 

cod 

Tip 

pădure 

cod 

Tip 

natural 

de 

pădure 

Habitat 

românesc  

cod 

 

Habitat 

Natura 

2000 

cod 

Grupa și 

categoria 

funcțională 

U N I T A T I     

 A M E N A J I S T I C E 

4.2.1.0 1404 418.2 R4111 9150 I   8 A   9 D  10 D  11 C  16 A  19 A 

                  TOTAL SOL       6 UA      26,67 HA 

                  TOTAL TS        6 UA      26,67 HA 

4.2.2.0 1401 418.1 R4111 9150 I   8 B   8 C   9 A   9 B   9 C   9 E  10 A  10 B  10 C  

10 E  11 A  11 B  11 D  16 B  16 C 

                  TOTAL SOL      15 UA     122,85 HA 

                  TOTAL TS       15 UA     122,85 HA 

4.2.2.0  3110 411.4 R4109 91V0 1  19 B  19 D  19 G 

                  TOTAL SOL       3 UA      11,49 HA 

                  TOTAL TS        4 UA      26,91 HA 

Suprafaţa de176,43 ha este inclusă în grupa 1 funcţională, subgrupele şi categoriile 2A (16,78 

ha) şi 5Q (159,65 ha). 

1.2.A - păduri situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe 

terenuri cu înclinare mai mare de 35°, iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu 

înclinare mai mare de 30° (T II) – 16,78 ha; 

1.5.Q. – arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de 

interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de 

importanță comunitară, în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 – 

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest (T IV) – 159,65 ha (v. tabelul 10 din sucap. A. 1. Informații 

privind PP: denumirea, descrierea, obiectivele acestuia, informații privind producția care se va 

realiza, informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate 1.1. 

Descrierea și obiectivele proiectului -Situația existentă în zonă). 

În cadrul unității de producție analizate categoria funcțională I.5.Q se suprapune cu categoria 

funcțională I.2.A. 

Suprafaţa afectată de implementarea PP, raportată la suprafaţa sitului Natura 2000 şi a claselor 

de habitate de pe teritoriul acestuia, este prezentată sintetic în tabelul  42. 

Tabel nr. 42. Suprafaţa afectată de implementarea PP raportată la suprafaţa sitului și a claselor de 

habitat (sursa: Formularul Standard al sitului) 
 

Cod Clase de habitate Suprafaţa clasei 

de habitat din 

suprafaţa sitului 

Suprafaţa amplasamentului 

din suprafața clasei de habitat 

ROSCI0129  

% ha Definitiv Temporar 

% ha 

N09 Pajiști uscate, stepe 4  0 0 0 

N14 Pășuni, pajiști ameliorate 9  0 0 0 

N15 Alte terenuri arabile 3  0 0 0 

N16 Păduri caducifoliate 53 4608,774 0,038 176,43 0 

N17 Păduri de conifere 3  0 0 0 

N19 Păduri mixte 24     

N23 Alte terenuri artificial (localități, mine…) 2  0 0 0 

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 2  0 0 0 

Corespunzător obiectivelor social – economice şi ecologice fixate de amenajamentul silvic, s-au 

stabilit funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească arboretele. Repartizarea acestora s-a făcut după 
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criteriile pentru încadrarea arboretelor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale din normativele în 

vigoare. 

Tabel nr. 43. Funcţiile pădurii 

Grupa şi 

categoria 

funcţională 

Categorii funcţionale Suprafaţa 

Funcţia prioritară Funcţiile secundare ha % 

I 

2A* 

T II 

păduri situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe 

terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu 

înclinare mai mare de 35°, iar cele situate pe 

substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu 

înclinare mai mare de 30g 

- protecţia apelor 

- funcţia socială (recreere) 

- conservarea biodiversităţii 

16,78 8 

I 

5Q 

T IV 

arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu 

valoare protectivă pentru habitate de interes 

comunitar și specii de interes deosebit incluse 

în arii speciale de conservare/situri de 

importanță comunitară, în scopul conservării 

habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 

– ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest  

- protecţia terenului şi solului 

- protecţia apelor 

- funcţia socială (recreere) 

- producţia de lemn 

159,65 77 

II 

1C 

T VI 

arborete destinate să producă, în principal, 

lemn de cherestea 

- protecţia apelor 

- protecţia solului 

- funcţia socială (recreere) 

30,04 15 

Total - 206,47 100 

Speciile caracteristice habitatelor au fost prezentate în subcap. B. 2. Date despre prezența, 

localizarea, populația și ecologia speciilor și/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe 

suprafața și în imediata vecinătate a PP, menționate în formularul standard al ariei naturale protejate 

de interes comunitar. 

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest se învecinează cu ROSPA0035 Domogled - Valea 

Cernei. În următorul tabel este prezentată relația dintre cele două situri: 

Tabel nr. 44. Relațiile sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest cu siturile Natura 2000 învecinate [unde 

“distanța” a fost apreciată ca fiind distanță (aeriană, în linie dreaptă), calculată cu ajutorul instrumentelor din 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/map/#site=ROSPA0129)]. 

ROSPA0035  

Domogled - Valea Cernei 

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 

Obiective de conservare:  

Habitate – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective de conservare:  

Habitate: 

3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane;                                                                          

3230 Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 

3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul  râurilor montane; 

4060  Tufărișuri alpine și boreale; 

4070 Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium; 

6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine; 

6210* Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufăriș pe substrat calcaros 

(Festuco-Brometalia); 

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile, de la nivelul câmpiilor 

până la cel montan şi alpin; 

6520 Fâneţe montane; 

7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertine (Cratoneurion); 

8120  Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în 

cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 

8210 Versani stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase; 

9110  Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 

9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 

9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 

9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/map/#site=ROSPA0129
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Mamifere –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amfibieni –  

 

 

 

Nevertebrate – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plante –  

 

 

 

 

 

Pești – 

 

 

 

Păsări: 

Aquila chrysaetos,  

Bonasa bonasia,  

Bubo bubo,  

Caprimulgus europaeus,  

Circaetus gallicus,  

Dendrocopos,  

Dendrocopos medius,  

Strix uralensis,  

Lullula arborea,  

Lanius collurio,  

Emberiza hortulana,  

Dendrocopos syriacus,  

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae); 

91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori); 

91M0 Păduri balcano-panonice de cer cu gorun; 

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen; 

9260 Vegetație forestieră cu Castanea sativa; 

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). 

Mamifere: 

Canis lupus  

Lynx lynx  

Miniopterus schreibersi  

Myotis blythii  

Rhinolophus euryale  

Rhinolophus ferrumequinum  

Rhinolophus hipposideros  

Ursus arctos  

Lutra lutra  

Myotis capaccinii  

Myotis emarginatus  

Myotis myotis  

Amfibieni: 

Bombina variegata  

Bombina bombina  

Emys orbicularis  

Nevertebrate : 

Colias myrmidone  

Leptidea morsei  

Callimorpha quadripunctaria  

Cerambyx cerdo  

Lucanus cervus  

Lycaena dispar  

Ophiogomphus cecilia  

Osmoderma eremita 

Rosalia alpina  

Plante: 

Campanula serrata  

Iris aphylla ssp. hungarica  

Asplenium adulterinum  

Pulsatilla grandis  

Tozzia carpathica  

Pești: 

Barbus meridionalis  

Gobio uranoscopus  

Cottus gobio 

Păsări – 
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Dryocopus martius,  

Falco peregrinus,  

Ficedula albicollis,  

Ficedula parva,  

Pernis apivorus,  

Picus canus,  

Sylvia nisoria, 

Anthus spinoletta,  

Anthus trivialis,  

Cuculus canorus,  

Dendrocopos major 

Distanța dintre cele două 

situri 

0,0  Km 

 

Suprapunere parțială 0,01% cu PNDVC 

Număr obiective  comune 

de conservare  

Niciun obiectiv Niciun obiectiv Niciun obiectiv 

Distanța sitului învecinat ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei, față de amplasamentul PP  - cca 28  km 

 

În concluzie, exploatarea în amplasamentul analizat nu afectează obiectivele de conservare ale sitului 

Natura 2000 aflat în vecinătate. 

4. STATUTUL DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR 

CONFORM FORMULARULUI STANDARD AL SITULUI ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest starea 

de conservare a habitatelor se prezintă în felul următor: 

Tabel nr. 45. Tipuri de habitate prezente în sit și statutul/starea lor de conservare 

Cod/Habitat Stare de 

conservare 

Evaluare 

globală 

3220 - Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane  A A 

3230 - Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane  B B 

3240 - Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane  A A 

4060 - Tufărișuri alpine si boreale  B B 

4070* - Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium  A A 

6170 - Pajiști calcifile alpine și subalpine  B B 

6210* - Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros  B B 

6430 - Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan și alpin  

B B 

6520 - Fanețe montane  B B 

7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin  A A 

8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin  B B 

8210 - Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase  B B 

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  B B 

9130 - Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum  B B 

9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion A A 

9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum  B B 

9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene  A A 

91E0* - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior  A A 

91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen  B B 

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun  B B 

91V0 - Păduri dacice de fag  A A 

91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen  B B 

9260 - Vegetatie forestieră cu Castanea sativa  B B 

9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană  A A 

(Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă ; Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B - 

valoare bună, C - valoare considerabilă) 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=3220
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=3230
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=3240
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=4060
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=4070
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6170
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6210
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6430
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6430
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6520
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=7220
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=8120
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=8210
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9110
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9130
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9150
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9170
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9180
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91E0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91L0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91M0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91V0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91Y0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9260
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9410
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Tabel nr. 46. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Nume Evaluarea sitului 

Populație Conservare Izolare Evaluare globală 

1352 Canis lupus C B C B 

1361 Lynx lynx C B C B 

1310 Miniopterus schreibersi C B C B 

1307 Myotis blythii C B C B 

1305 Rhinolophus euryale C B B B 

1304 Rhinolophus ferrumequinum C B C B 

1303 Rhinolophus hipposideros C B C B 

1354 Ursus arctos C B C B 

1355 Lutra lutra C B C B 

1316 Myotis capaccinii B B B B 

1321 Myotis emarginatus B B C B 

1324 Myotis myotis C B C B 

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - 

populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare 

(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

Tabel nr. 47. Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Nume Evaluarea sitului 

Populație Conservare Izolare Evaluare globală 

1193 Bombina variegata C B C B 

1188 Bombina bombina C B C B 

1220 Emys orbicularis C B C B 

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 

15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau 

redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-

izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

Tabel nr. 48. Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Nume Evaluarea sitului 

Populație Conservare Izolare Evaluare globală 

1138 Barbus meridionalis C B C B 

1122 Gobio uranoscopus C B C B 

1163 Cottus gobio C C  C 

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - 

populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare 

(globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă 

Tabel nr. 49. Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Nume Evaluarea sitului 

Populație Conservare Izolare Evaluare globală 

4030 Colias myrmidone B B C B 

4036 Leptidea morsei B B C B 

1078 Callimorpha quadripunctaria C B C B 

1088 Cerambyx cerdo C B C B 

1083 Lucanus cervus C B C B 

1060 Lycaena dispar C B C B 

1037 Ophiogomphus cecilia B B C B 

1084 Osmoderma eremita A B C B 

1087 Rosalia alpina C B C B 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1352
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1361
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1310
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1307
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1305
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1304
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1303
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1354
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1355
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1316
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1321
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1324
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1193
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1188
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1220
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1138
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1122
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1163
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4030
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4036
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1078
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1088
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1083
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1060
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1037
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1084
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1087
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Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - 

populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare 

(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

Tabel nr. 50. Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Nume Evaluarea sitului 

Populație Conservare Izolare Evaluare globală 

4066 Asplenium adulterinum C C B B 

4070 Campanula serrata C C B B 

4097 Iris aphylla ssp. hungarica B C B B 

2093 Pulsatilla grandis B C B B 

4116 Tozzia carpathica C C B B 

 

CONFORM PLANULUI DE MANAGEMENT AL SITULUI ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 

habitatele aflate pe amplasament și speciile posibil afectate de implementarea proiectului au 

următoarea stare de conservare - FAVORABILĂ. 

5. DATE PRIVIND STRUCTURA ȘI DINAMICA POPULAȚIILOR DE SPECII AFECTATE 

(EVOLUȚIA NUMERICĂ A POPULAȚIEI ÎN CADRUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE 

INTERES COMUNITAR, PROCENTUL ESTIMATIV AL POPULAȚIEI UNEI SPECII AFECTATE DE 

IMPLEMENTAREA PP, SUPRAFAȚA HABITATULUI ESTE SUFICIENT DE MARE PENTRU A 

ASIGURA MENȚINEREA SPECIEI PE TERMEN LUNG 

Habitatele care se care se află în amplasamentul studiat sunt: 91V0 - Păduri dacice de fag  

(Symphyto-Fagion)  și 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion. 

Speciile de mamifere posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt: Canis 

lupus, Ursus arctos, Lutra lutra, Lynx lynx.  

Speciile de amfibieni posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt: 

Bombina bombina, B. variegata, Emys orbicularis. 

Speciile de nevertebrate posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt: 

Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Rosalia alpina. 

Speciile de pești posibil prezente pe amplasament sau vecinătăți sunt: Barbus meridionalis, 

Gobio uranoscopus, Cottus gobio. 

De la desemnarea sitului de importanță comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest și 

până în prezent au fost derulate 2 campanii de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a 

speciilor și habitatelor de interes comunitar din perimetrul acestei arii naturale protejate. Informațiile 

colectate în cadrul acestor campanii au stat la baza elaborării Planului de management, document aflat 

în prezent în vigoare.  

Evaluarea dinamicii structurii populațiilor speciilor de interes conservativ va fi posibil de 

realizat doar în viitor, ulterior desfășurării unor activități de monitorizare a acestor specii, cu 

respectarea planurilor și protocoalelor specifice de monitorizare. 

6. RELAȚIILE STRUCTURALE ȘI FUNCȚIONALE CARE  CREEAZĂ ȘI MENȚIN INTEGRITATEA 

ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

Relaţiile structurale şi funcţionale dintre substrat, vegetaţie şi faună sunt complexe şi 

diversificate, determinante pentru anumite grupări de specii care sunt legate de anumite caracteristici 

fizice ale mediului terestru sau acvatic.   

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4066
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4070
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4097
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=2093
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4116
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 Studiul acestor relaţii trebuie să ţină seama de trăsăturile comune care definesc existenţa şi 

funcţionarea ecosistemului şi anume: 

 se bazează pe necesitate (de supravieţuire, de hrană, de înmulţire, de susţinere reciprocă, de 

conlucrare etc). 

 sunt dependente de existenţa unui factor determinant care îşi pune amprenta asupra 

orientării relaţiilor şi funcţiilor. 

 survin de la factori care imprimă o ierarhizare generată de legături funcţionate imediate sau 

îndepărtate. 

Sunt relaţii diferite, diverse, complexe şi permanente care definesc evoluţia, dezvoltarea şi 

funcţionarea sistemului. 

În conformitate cu studiile efectuate cu ocazia realizării Planului de management cerința 

primară pentru biotop a fost evaluată pentru fiecare specie în parte, pornind de la o analiză succintă a 

exigențelor ecologice ale acestora. Cu toate că unele specii, datorită unei mari mobilități, dar și a 

posibilității de exploatare a unor biotopuri diverse, pot fi întâlnite pe areale extinse, s-a ales doar una 

dintre categorii, ce reprezintă elementul vital de supraviețuire de care acestea rămân legate. 
 

Tabel nr. 51. Cerința primară de biotop a speciilor prezente în ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 

Nr. 

crt. 

Specia Cerința primară de biotop 

Nemoral Eremial Riparian Acvatic Troglofil Agroecosisteme, 

livezi 

Stâncării Tufărișuri, 

liziere 

1.  Barbus meridionalis    X     

2.  Bombina bombina   X      

3.  Bombina variegata   X      

4.  Callimorpha 

quadripunctaria 

X        

5.  Canis lupus X        

6.  Cerambyx cerdo X        

7.  Cottus gobio    X     

8.  Emys orbicularis   X X     

9.  Gobio uranoscopus    X     

10.  Lutra lutra    X     

11.  Lucanus cervus X        

12.  Lynx lynx X        

13.  Rosalia alpina X        

14.  Ursus arctos X        

Relevanță 7 2 2 5     
 

Așa cum s-a prezentat în tabelul 10 din subcap. B.3. Descrierea funcțiilor ecologice ale 

speciilor și habitatelor de interes comunitar afectate (suprafața, locația, speciile caracteristice) și a 

relației acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate și distribuția acestora, 

clasa de habitate care prezintă interes pentru acest studiu este: N16 – Păduri caducifoliate, din care va 

fi utilizată o suprafață de 176,43 ha definitiv. 

Din tabelul 51 se observă că resursele trofice din biotopul nemoral sunt utilizate de un număr 

redus de 7 specii: Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Cerambix cerdo, Lucanus cervus, Lynx  

lynx, Rosalia alpina și Ursus arctos; biotopul riparian este utilizat de 3 specii:  Bombina bombina, B. 

variegata și Emys orbicularis; biotopul acvatic este utilizat de 5 specii: Barbus meridionalis, Cottus 

gobi, Gobio uranoscopus și Emys orbicularis. 
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7. OBIECTIVELE DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES 

COMUNITAR, ACOLO UNDE AU FOST STABILITE PRIN PLANURI DE MANAGEMENT 

1. Conservarea biodiversităţii şi peisajului printr-o monitorizare adecvată a dinamicii şi 

structurii factorilor perturbatori. 

2. Exploatarea resurselor turistice prin dezvoltarea de programe specifice în concordanţă cu 

principiile dezvoltării durabile. 

3. Promovarea valorilor culturale şi tradiţionale locale şi crearea de oportunităţi bazate pe 

principiile dezvoltării durabile. 

4. Creşterea gradului de educare şi conştientizare a publicului şi factorilor implicaţi privind 

importanţa sitului şi a conservării naturii. 

5. Întărirea capacităţii administrative prin stabilirea de mecanisme adecvate pentru desfăşurarea 

activităţilor specifice din sit. 

8. DESCRIEREA STĂRII ACTUALE DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE DE 

INTERES COMUNITAR, INCLUSIV EVOLUȚII/SCHIMBĂRI CARE SE POT PRODUCE ÎN VIITOR 

Evaluarea stării de conservare a unei ariei naturale protejate este apreciată prin însumarea stării 

de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de interes conservativ și corelarea lor directă cu 

presiunile antropice şi naturale din prezent.  

 Conform planului de management al sitului, starea de conservare a acestuia este cea prezentată 

în tabelel următoare:  

Tabel nr. 52. Starea de conservare a habitatelor din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
Cod/Habitat Stare de conservare 

3220 - Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane  Favorabilă 

3230 - Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane  Nefavorabil inadecvat 

3240 - Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane  Nefavorabil inadecvat 

4060 - Tufărișuri alpine si boreale  Favorabilă 

4070* - Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium  Favorabilă 

6170 - Pajiști calcifile alpine și subalpine  Favorabilă 

6210* - Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros  Favorabilă 

6430 - Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la 

cel montan și alpin  

Favorabilă 

6520 - Fanețe montane  Favorabilă 

7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin  Favorabilă 

8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin  Favorabilă 

8210 - Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase  Favorabilă 

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  Favorabilă 

9130 - Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum  Favorabilă 

9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion Favorabilă 

9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum  Favorabilă 

9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene  Favorabilă 

91E0* - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior  Favorabilă 

91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen  Favorabilă 

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun  Favorabilă 

91V0 - Păduri dacice de fag  Favorabilă 

91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen  Favorabilă 

9260 - Vegetatie forestieră cu Castanea sativa  Favorabilă 

9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană  Favorabilă 

 

Tabel nr. 53. Starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din ROSCI0129 Nordul 

Gorjului de Vest supuse amenajamentulyi silvic și schimbări ce se vor produce în viitor 

Aria naturală 

protejată de 

interes comunitar 

Stare de conservare: 

Favorabilă: Nefavorabilă: 

ha % ha % Motivul Măsuri propuse pentru reabilitare 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=3220
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=3230
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=3240
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=4060
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=4070
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6170
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6210
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6430
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6430
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=6520
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=7220
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=8120
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=8210
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9110
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9130
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9150
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9170
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9180
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91E0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91L0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91M0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91V0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=91Y0
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9260
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?habitat=9410
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Arborete natural 

fundamentale 

Se vor executa lucrări de îngrijire şi lucrări de produse 

principale conducere prin care compoziţia va fi 

condusă spre cea corespunzătoare tipului natural de 

pădure. 

 

 

0,61 

-  

 

Arborete 

artificiale 

Arboretele tinere vor fi conduse pe cât posibil spre 

compoziţii apropiate de cele naturale. 

Cele bătrâne, când vor atinge vârsta exploatabilităţii, 

vor fi regenerate pe cale naturală (unde este posibil) 

sau artificială, urmărindu-se obţinerea unor compoziţii 

ţel de regenerare conforme tipului natural de pădure. 

Total 149,76 72 27,28 13   

Tabel nr. 54. Starea de conservare a speciilor de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 

92/43/CEE  din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
Cod Nume Stare de conservare 

1352 Canis lupus Favorabilă 

1361 Lynx lynx Favorabilă 

1310 Miniopterus schreibersi Favorabilă 

1307 Myotis blythii Favorabilă 

1305 Rhinolophus euryale Favorabilă 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Favorabilă 

1303 Rhinolophus hipposideros Favorabilă 

1354 Ursus arctos Favorabilă 

1355 Lutra lutra Favorabilă 

1316 Myotis capaccinii Favorabilă 

1321 Myotis emarginatus Favorabilă 

1324 Myotis myotis Favorabilă 

Tabel nr. 55. Starea de conservare a speciilor de amfibieni enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 

92/43/CEE  din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
Cod Nume Stare de conservare 

1193 Bombina variegata Favorabilă 

1188 Bombina bombina Favorabilă 

1220 Emys orbicularis Favorabilă 

Tabel nr. 56. Starea de conservare a speciilor de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 

92/43/CEE din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
Cod Nume Starea de conservare 

1138 Barbus meridionalis Favorabilă 

1122 Gobio uranoscopus Favorabilă 

1163 Cottus gobio Favorabilă 

Tabel nr. 57. Starea de conservare a speciilor de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva 

Consiliului 92/43/CEE din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
Cod Nume Starea de conservare 

4030 Colias myrmidone Favorabilă 

4036 Leptidea morsei Favorabilă 

1078 Callimorpha quadripunctaria Favorabilă 

1088 Cerambyx cerdo Favorabilă 

1083 Lucanus cervus Favorabilă 

1060 Lycaena dispar Favorabilă 

1037 Ophiogomphus cecilia Favorabilă 

1084 Osmoderma eremita Favorabilă 

1087 Rosalia alpina Favorabilă 

Tabel nr. 58. Starea de conservare a speciilor de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 

92/43/CEE din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
Cod Nume Starea de conservare 

4066 Asplenium adulterinum Favorabilă 

4070 Campanula serrata Favorabilă 

4097 Iris aphylla ssp. hungarica Necunoscut 

2093 Pulsatilla grandis Necunoscut 

4116 Tozzia carpathica Favorabilă 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1352
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1361
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1310
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1307
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1305
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1304
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1303
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1354
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1355
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1316
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1321
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1324
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1193
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1188
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1220
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1138
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1122
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1163
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4030
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4036
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1078
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1088
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1083
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1060
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1037
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1084
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1087
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4066
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4070
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4097
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=2093
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=4116
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9. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE PRIVIND CONSERVAREA ARIEI NATURALE PROTEJATE 

DE INTERES COMUNITAR, INCLUSIV POSIBILE SCHIMBĂRI ÎN EVOLUȚIA NATURALĂ A ARIEI 

NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

Nu este cazul. 

10. ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES 

COMUNITAR 

Nu este cazul. 
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C) IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA IMPACTULUI 

1. ANALIZA ECOLOGICĂ A AMPLASAMENTULUI VIZAT  

 Situația generală a pădurilor din U.P. I Ana Culcer, supuse amenajamentului analizat, este 

următoarea:  

Tabel nr. 59. (Anexa 1) 
Corelatie intre tip de statiune, tip de padure si habitate pe u.a din U.P. I Ana Culcer

Nr ua                       Tip de statiune suprafata                            Tip de padure suprafata habitat Grupa Tip 

cr 4210 4220 6132 6143 ha 4181 4182 4114 7112 7411 ha-habitat N2000 Romania funct Flora 

1 8A 9.56 9.56 9.56 9.56 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

2 8B 12.08 12.08 12.08 12.08 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

3 8C 9.44 9.44 9.44 9.44 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

4 9A 6.09 6.09 6.09 6.09 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

5 9B 19.68 19.68 19.68 19.68 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

6 9C 7.87 7.87 7.87 7.87 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

7 9D 1.85 1.85 1.85 1.85 9150 R4111 1-2A,5Q Asperula -Dentaria 

8 9E 3.17 3.17 3.17 3.17 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

9 10A 1.77 1.77 1.77 1.77 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

10 10B 4.31 4.31 4.31 4.31 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

11 10C 13.53 13.53 13.53 13.53 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

12 10D 3.85 3.85 3.85 3.85 9150 R4111 1-2A,5Q Asperula -Dentaria 

13 10E 0.63 0.63 0.63 0.63 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

14 11A 2.04 2.04 2.04 2.04 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

15 11B 22.6 22.6 22.6 22.6 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

16 11C 0.92 0.92 0.92 0.92 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

17 11D 2.07 2.07 2.07 2.07 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

18 16A 6.11 6.11 6.11 6.11 9150 R4111 1-2A,5Q Asperula -Dentaria 

19 16B 16.11 16.11 16.11 16.11 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

20 16C 1.63 1.63 1.63 1.63 9150 R4111 1-5Q Asperula -Dentaria 

21 19A 4.38 4.38 4.38 4.38 91VO R4109 1-2A,5Q Asperula -Dentaria 

22 19B 3.07 3.07 3.07 3.07 91VO R4109 1-5Q Asperula -Dentaria 

23 19C 15.42 15.42 15.42 15.42 91VO R4109 1-5Q Asperula -Dentaria 

24 19D 7.83 7.83 7.83 7.83 91VO R4109 1-5Q Asperula -Dentaria 

25 19G 0.59 0.59 0.59 0.59 91VO R4109 1-2A,5Q Asperula -Dentaria 

26 112A 6.45 6.45 6.45 6.45 91MO R4149 2-1C Carex-Poa Pratensis

27 112B 2.30 2.30 2.30 2.30 91MO R4149 2-1C Carex-Poa Pratensis

28 113A 1.00 1.00 1.00 1.00 91MO R4149 2-1C Carex-Poa Pratensis

29 113B 1.12 1.12 1.12 1.12 91MO R4149 2-1C Carex-Poa Pratensis

30 113C 4.82 4.82 4.82 4.82 91MO R4149 2-1C Carex-Poa Pratensis

31 113D 0.70 0.70 0.70 0.70 91MO R4140 2-1C Carex-Poa Pratensis

32 113F 1.00 1.00 1.00 1.00 91MO R4149 2-1C Carex-Poa Pratensis

33 118B 5.02 5.02 5.02 5.02 91MO R4149 2-1C Carex-Poa Pratensis

34 118C 0.61 0.61 0.61 0.61 91MO R4140 2-1C Carex-Poa Pratensis

35 118D 1.02 1.02 1.02 1.02 9150 R4111 2-1C Carex-Poa Pratensis

36 120A 5.0 5.0 5.0 5.0 9150 R4111 2-1C Carex-Poa Pratensis

37 182 1.0 1.0 1.0 1.0 9150 R4111 2-1C Carex-Poa Pratensis

Total 24.82 151.78 29.34 0.70 206.64 124.87 20.44 31.29 28.73 1,31 206.64  

Din punct de vedere al etajului de vegetaţie, pădurea analizată se găseşte în etajul montan – 

premontan de făgete (FM1+FD4 – 85%) şi  etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal (FD2 – 15%):  

Compoziţia actuală a U.P. I  este: 64FA = fag (Fagus sylvatica), 12PAM = paltin de munte (Acer 

pseudoplatanus) 7CE = cer (Quercus cerris), 4PI  = pin (Pinus sylvestris), 3CA = carpen (Carpinus 

orientalis) 2ST = stejari (Quercus robur, Q. pedunculiflora), 1FR = frasin (Fraxinus excelsior, F. 

angustifolia),  2DR – duglas (Pseudotsuga menziesii) pin negru (Pinus nigra), 3DT = diverse esențe 

tar: salcâm (Robinia pseudacacia) cireș păsăresc (Prunus cerasifera),  mojdrean (Fraxinus ornus), 

mesteacăn (Betula pendula), 2DM = diverse esențe moi: tei (Tilia platyphyllos, T. argentea), salcie 

căprească (Salix caprea). 

Sub aspectul amestecului speciilor s-a observat că fagul ocupă cea mai mare parte din suprafaţa 

unităţii de producţie, formând amestecuri cu participarea gorunului, cerului, paltinului de munte, 

pinului silvestru, pinului negru, frasinului, teiului sau a speciilor pioniere precum mesteacănul, 

carpenul sau salcia căprească. De asemenea, arboretele pure sunt formate din 86% făgete pure 

montane şi 14% cerete pure. Situaţia este explicabilă ştiind că fagul este specia cea mai bine adaptată 

la condiţiile ecologice din zonă. 
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Din punct de vedere al vârstei arboretelor, aceasta se situează în jurul valorii medii de 59 de 

ani, singurele specii care depăşesc această valoare fiind stejarul (90 ani) şi fagul (65 ani). 

Ca mod de regenerare, s-a remarcat ponderea relativ ridicată pe care o au arboretele 

provenite din regenerare naturală din sămânţă (82% din suprafaţa totală).  

Studiul de evaluare adecvată este realizat pentru habitatele 91VO (u.a 19) și 9150 (u.a 8, 9, 10, 

11, adică făgetele din trupul  de pădure Babele (bazinetele: Babele u.a. 8; Alunoasa – u.a. 9, 10, 11, 16; 

Igirosu – u.a. 16 și 19) vegetaţia forestieră din etajele montan – premontan de făgete (FM1+FD4 –

86%). 

Analizând tabelul 59 se observă faptul că pentru habitatul 9150/R4111 Păduri sud est carpatice 

de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Cephalanthera damassonium tipul de floră indicat de 

amenajamentul silvic pentru u.a. – urile corespondente este Asperula-Dentaria (tip de floră 

caracteristic hab. 91V0/R4109 Păduri sud estice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum) și 

nu Epipactis-Cephalanthera. Acest lucru este datorat clasificării Natura 2000, PAL.HAB. și EUNICE, 

care țin cont de asociația vegetală instalată pe substrat. Ambele tipuri de pădure sunt păduri de fag 

EMERALD !41.1. Beech forests. 

Amenajamentul silvic reliefează faptul că în cadrul unității de producție analizate categoria 

funcțională I.5.Q se suprapune cu categoria funcțională I.2.A, ceea ce înseamnă că u.a.: 9D, 10D, 16A 

și 19A sunt parcele unde se întâlnește hab. 9150/R4111 instalat pe substrat calcaros, atât: păduri 

situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai 

mare de 35°, iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu înclinare mai mare de 30° (T 

II) (cele incadrate în 1.2.A.) cât și păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de 

interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță 

comunitară, în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 – ROSCI0129 Nordul 

Gorjului de Vest (T IV) (cele încadrate în 1.5.Q). 

În parcelele 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9E, 10A, 10B, 10C, 10E, 11A, 11B, 11C, 11D, 16A, 16B 

și 16C - se întâlnește hab. 9150/R4111 instalat pe substrat calcaros, reprezentat de păduri situate pe 

stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35°, 

iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu înclinare mai mare de 30° (T II) (cele 

încadrate în categoria funcțională 1.2.A.). 

În categoria funcțională 2.1.C sunt încadrate arborete destinate să producă, în principal, lemn 

de cherestea (T VI), adică pădurile din trupul trupul Bârloaia – Pădurea Bârloaia, parcelele 112-113, 

118, 120, 182. Aceste păduri sunt situate în afara ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. Habitatele 

identificate aici sunt 91M0/R4149 (în parcelele 112A, 112B, 113A, 113 B, 113D, 113F, 118B, 118C) 

și 9150/R4111 în parcelele 118D, 120A și 182. Referitor la aceste ultime parcele se observă că stratul 

ierbos este specific habitatului 91MO ceea ce înseamnă că în trecut pe aceste parcele au fost cvercinee 

care au fost înlocuite prin tăieri și replantare a suprafețelor cu fag. 

Din tabelul nr. 59 se observă că: 

-  parcelele 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 10A, 10B, 10C, 10E, 11A, 11B, 11D, 16B, 16 C – fac 

parte din tipul de păduri 4181 / hab. 9150 

- parcelele 8A, 10D, 11C, 16A – fac parte din tipul de păduri 4182 / hab. 9150 

- parcele 19A, 19, B, 19C, 19, D, 19G – fac parte din tipul de păduri 4114/ hab. 91V0 

La habitatul natural 9150 sunt încadrate următoarele tipuri de păduri: 4173, 4181, 4182, 4183, 

4213. 
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La habitatul natural 91V0 sunt încadrate următoarele tipuri de păduri: 1311, 1312, 1313, 1315, 

1321, 1411, 1412, 1413, 2111, 2112, 2113, 2116, 2211, 2212, 2213, 2214, 2221, 2311, 4111, 4112, 

4113, 4114, 4115, 4118, 4121, 4131, 4132, 4231, 4232. 

Făcând corespondența tipurilor de pădure cu parcelele respective, rezultă că, habitate naturale 

de tipul 9150 se găsesc în parcelele: 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 10A, 10B, 10C, 10E, 11A, 11B, 

11D, 16A, 16B, 16 C 8A, 10D, 11C, 16A, și habitate naturale de tip 91VO se găsesc doar în parcelele 

19A, 19, B, 19C, 19, D, 19G. 

CONFORM PLANULUI DE MANAGEMENT habitatul 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-

Fagion) - Făgetele pure sau cele în amestec cu Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Abies alba sau 

Picea abies ale acestui habitat din Situl Nordul Gorjului de Vest apar în zonele Dealul lui Frate, Prioru 

Mare, Dealul Măcrişului, Culmea Scurturilor, Culmea Fetelor, Valea Mare, Dealul Mărului, Uricani-

Gârbov, Muntele Oslea, Piatra Boroştenilor (Anexa nr. 3 la planul de management, fig. 21). Datorită 

productivităţii ridicate pe care o au aceste păduri, extinderea lor este considerabil redusă în ultimul 

timp, datorită exploatărilor forestiere iraţionale. Deşi diversitatea condiţiilor ecologice în care 

vegetează făgetele din teritoriul cercetat este mare, totuşi compoziţia lor floristică este unitară. 

Habitatul se recunoaşte în primul rând prin prezenţa a două asociaţii şi a speciilor de recunoaştere 

caracteristice la care se adaugă şi câteva endemite carpatice şi Carpato-Balcanice (Symphytum 

cordatum, Dentaria glandulosa şi Pulmonaria rubra). 

Asociația Symphyto – Fagetum Vida 1959, edificatoare a hab. 91V0/R4109, caracterizează 

făgetele pure grupate în această asociaţie se întâlnesc în toate masivele Carpaţilor sud-estici, între 600 

şi 1100 m altitudine, unde realizează o formaţiune forestieră zonală, caracteristică subetajelor montan 

inferior şi mediu. Fitocenozele acestei asociaţii se întâlnesc pe terenuri plane sau uşor înclinate, pe 

soluri brune molice, profund pseudogleizate, slab scheletice, mai mult sau mai puţin umede, bogate în 

humus de tip mull. În stratul arborescent al acestor fitocenoze, care ating înălţimea de 24 m şi o 

acoperire de 70-80 %, specia monodominantă este Fagus sylvatica. În această sinuzie se întâlnesc de 

asemenea Acer pseudoplatanus, Picea abies şi Abies alba. În stratul ierbaceu din făgetele pure, se 

remarcă prezenţa cu o acoperire până la 20% a speciei carpatice Symphytum cordatum. Alături de 

acesta, cu o consistență mai ridicată apar: Pulmonaria rubra, Dentaria glandulosa, Dentaria bulbifera, 

Luzula luzuloides, Geranium robertianum, Actaea spicata, Asarum europaeum, Brachypodium 

sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Mycelis muralis, Salvia glutinosa, Sanicula europaea, 

Galeobdolon luteum, Anemone nemorosa, Poa nemoralis, Festuca drymeja, Aremonia agrimonioides, 

Veronica urticifolia, Tanacetum corymbosum, Cephalanthera rubra, Vincetoxicum hirundinaria, 

Luzula sylvatica, Veronica officinalis, Asplenium scolopendrium, Polystichum setiferum, Viola 

reichenbachiana, Gymnocarpium dryopteris, Hieracium sabaudum, H. umbellatum, Primula elatior, 

ssp. elatior, Sedum maximum, Arum orientale, Asperula taurina ssp. leucanthera, Calamintha 

mentifolia, Campanula rapunculoides, C. persicifolia, C. trachelium, Carex pilosa, C. sylvatica 

Clinopodium vulgare, Dactylis polygama, Glechoma hirsuta, Isopyrum thalictroides, Ajuga reptans, 

Circaea lutetiana, Cruciata glabra, Anemone ranunculoides, Fragaria vesca, Euphorbia 

amygdaloides, Scrophylaria nodosa, Stachys sylvatica, Equisetum sylvaticum E. telmateja etc. De 

asemenea, se întâlnesc numeroase specii caracteristice subalianţei Symphyto-Fagenion, ordinul şi 

clasei. Stratul arbustiv este compus din Rubus hirtus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, 

Euonymus europaea, Rosa canina etc.  
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Prezentăm în continuare câteva imagini din teritoriul analizat, specifice acestui tip de habitat: 

 
Fig. nr. 7. Vedere generală a făgetelor din trupul Babele 

 
Fig. nr. 8. Vedere generală a făgetelor din trupul Babele 
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Fig. nr. 9. Stratul arborescent alcătuit din Fagus sylvatica 

 

 
Fig. nr. 10. Drumuri de acces în U.P. I Ana Culcer 
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Fig. nr. 11. Hrănitori pentru ierbivore  

 

 
Fig. nr. 12. Fomitopsis pinicola pe Pinus sylvestris și Dentaria glandulosa în stratul ierbaceu  
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Fig. nr. 13. Fomes fomentarius pe lemn de Fagus sylvatica 

 

 
Fig. nr. 14. Trichaptum biforme pe lemn de Fagus sylvatica 
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Fig. nr. 15. Rosalia alpina 

CONFORM PLANULUI DE MANAGEMENT habitat 9150 Păduri medio-europene de fag din 

Cephalanthero-Fagion - Sunt făgete rare, cu caracter insular, legate de versanţi stâncoşi calcaroşi mai 

mult sau mai puţin abrupţi. Acest habitat se întâlneşte numai acolo unde în etajul montan inferior apar 

calcare masive sau conglomerate calcaroase. Acest habitat este reprezentat prin făgete mai xero-

termofile, comparativ cu cele din Luzulo-Fagetum sau Symphyto cordati-Fagetum. Ocupă aproape în 

toate cazurile versanţii cu expoziţie nordică, pe cei cu expoziţie sudică fiind instalate gorunetele situate 

în zonele Dealul Pocruia, amonte de Văieni, Culmea Bradului, Culmea Scurturilor, amonte Culmea 

Scărişoara, amonte Dealul Pleştioara, vest de Schela, amonte de Valea Tânără, Culmea Fetelor, la sud 

de Schitul Cioclovina (Anexa nr. 3 la planul de management, fig. 15). Asociaţia definitorie a 

habitatului este Carpino betuli-Fagetum sylvaticae Paucă 1941, care are ca specii de recunoaştere pe 

Fagus sylvatica şi Carpinus betulus. Făgetele cu carpen au o bună reprezentare în situl Nordul 

Gorjului de Vest. În cadrul acestora modificarea raporturilor de competiţie al speciilor de recunoaştere 

are ca rezultat realizarea unei mari diversităţi în ceea ce priveşte consistenţa şi compoziţia acestora. 

Stratul de regenerare este foarte activ. În afară de speciile de recunoaştere pot fi întâlniţi şi puieţi 

aparţinând altor specii, însă aceştia rămân doar la stadiul de puiet (Acer platanoides, Acer 

pseudoplatanus, Acer campestre, Tilia tomentosa, Fraxinus excelsior). 

Asociația Carpino-Fagetum Paucă 1941 subas. cephalaranterosum rubrae Coldea 1975, 

edificatoare a hab. hab. 9150/R4111, caracterizează pădurile de fag cu carpen prezintă o largă 

răspândire în Carpaţii româneşti, ele întâlnindu-se de obicei la baza versanţilor din etajul montan 

inferior, unde realizează o vegetaţie extrazonală. Solurile pe care se dezvoltă sunt brune sau rendzine 

cu troficitate medie sau pronunţată în orizonturile de suprafaţă. Speciile ierboase caracteristice pentru 

asociaţie sunt Carex pilosa şi Galium schultesii. În stratul arborescent al acestor cenoze, speciile 

Carpinus betulus şi Fagus sylvatica sunt codominante şi realizează o acoperire în jur de 70 %. În 

structura floristică a asociaţiei predomină speciile caracteristice subalianţei Lathyro hallersteinii-

Carpinenion. În subasociația cephalanteriosum Coldea 1975, care se dezvoltă pe substrat calcaros, 

apar ca specii diferențiale orhideele: Cephalanthera longifolia, C. rubra, C. damassonium, Epipactis 
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atrorubens, E. helleborine. De asemenea, se întâlnesc numeroase specii caracteristice subalianţei 

Symphyto-Fagenion: Dentaria bulbifera, Luzula luzuloides, Geranium robertianum, Asarum 

europaeum, Brachypodium sylvaticum, Corylus avellana, Hepatica nobilis, Euphorbia amygdaloides, 

Mycelis muralis, Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Galeobdolon luteum, Anemone nemorosa, Poa 

nemoralis,  Helleborus purpurascens, Arum maculatum, Campanula rapunculoides, C. trachelium, C. 

persicifolia, Melampyrum bihariense, Ranunculus auricomus, Carex pilosa, Galium schultesii, 

Asparagus tenuifolius, Tamus communis, Lathyrus vernus, Deschampsia flexuosa, Festuca drymeja, 

Geranium robertianum, Veronica officinalis, Asarum europaeum, Athyrium filix-femina,  Circaea 

lutetiana, Euphorbia amygdaloides, etc. 

Speciile caracteristice habitatului 9150/R4111 sunt prezentate în imaginile următoare: 

   
Fig. nr. 16.  Cephalanthera damassonium                        Fig. nr. 17. Cephalanthera rubra 

  
        Fig. nr. 18. Epipactis helleborine   Fig. nr. 19. Epipactis atrorubens 
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Fig. nr. 20. Strat erbaceu alcătuit din Carex pilosa 

 

 

 
Fig. nr. 21. Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens pe substrat calcaros 
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Fig. nr. 22. Campanula persicifolia 

 

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este afectată dacă PP poate: 

1. să reducă suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar; 

2. să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar; 

3. să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 

4. să producă modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei 

naturale protejate de interes comunitar. 

Degradarea habitatelor este o degradare fizică ce afectează un habitat. Conform art. 1 pct.e). al 

Directivei 92/43/CEE - Directiva Habitate, statele membre trebuie să ia in considerare impactul 

proiectelor asupra factorilor de mediu mediului (apă, aer sol) şi implicit asupra habitatelor. Dacă aceste 

impacturi au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor într-unul mai puţin 

favorabil faţă de situaţia anterioară impactului, atunci se poate considera ca a avut loc o deteriorare a 

habitatului. Pe lângă degradarea habitatelor, pierderea de suprafeţe de habitate naturale, specifice din 

punct de vedere ecologic şi etologic unor specii de interes comunitar, constituie o altă presiune asupra 

valorilor naturale de interes conservativ în spaţiul european. 

Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod direct speciile 

şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină etc.). Intensitatea, durata şi 

frecvenţa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luaţi in calcul.  

În perioada de execuţie de lucrări de construcţie sau de exploatare in cadrul habitatelor naturale 

si seminaturale, este posibilă aparitia unor factori perturbatori asupra faunei sălbatice. 

În cazul mamiferelor și păsărilor aceste efecte se pot concretiza în tendinta de retragere în zone 

limitrofe, datorită ocuparii habitatului de către construcții și/sau zgomotul generat de lucrările efective 

de exploatare. 
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2. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA MPACTULUI  

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvice asupra habitatelor de interes 

comunitar şi speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar în continuare vor fi descrise 

lucrările propuse prin Amenajamentului silvic U.P. I Ana Culcer. 

În raport cu obiectivele urmărite şi funcţiile stabilite au fost constituite următoarele subunităţi 

de gospodărire:  

- S.U.P.  ,,A” – Codru regulat, sortimente obişnuite, în care au fost incluse arboretele 

încadrate în grupa I, subgrupa şi categoria funcţională 5Q (159,65 ha) şi cele încadrate în 

grupa a II-a, subgrupa şi categoria 1C (30,04 ha). Compoziţia actuală a acestei subunități 

este: 64FA 13PAM  8CE 4PI  2CA  2ST 1GO 1DR 3DT 2DM. În acest codru la care s-a 

reglementat procesul de producţie, asigurarea continuităţii producţiei de masă lemnoasă se 

realizează prin stabilirea posibilităţii de produse principale, adoptarea valorii acesteia prin 

amenajament, vizând concomitent şi normalizarea în timp a claselor de vârstă. În arboretele 

încadrate în tipul IV funcţional şi tipul VI funcţional (S.U.P. ,,A” – codru), în concordanţă 

cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră cele mai adecvate tratamente 

sunt cele de tăieri progresive în făgete. 

- S.U.P.  ,,M” – Conservare deosebită, în care au fost incluse arboretele încadrate în grupa 

I, subgrupa şi categoria funcţională  2A (16,78 ha). Compoziţia actuală a acestei subunități 

este: 76FA 13CA 5PIN 3PAM 3FR. Gospodărirea urmăreşte asigurarea funcţiei de 

protecţie a obiectivelor social – economice şi ecologice avute în vedere. În arboretele 

încadrate în tipul II funcţional (S.U.P. ,,M’’) supuse regimului de conservare deosebită se 

vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire şi lucrări speciale de conservare. 

LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A ARBORETELOR  

Prin îngrijirea şi conducerea pădurii se înţelege sistemul de lucrări şi intervenţii silvotehnice 

prin care  se dirijează creşterea şi dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea 

termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acţionează asupra pădurii în 

următoarele direcţii principale: 

- Ameliorează permanent compoziţia şi structura genetică a populaţiilor, calitatea 

arboretului, starea fitosanitară a pădurii; 

- Reduc convenabil consistenţa, astfel încât spaţiul de nutriţie dintre arborii valoroşi să 

crescă treptat oferind astfel condiţii optime pentru creşterea arborilor în grosime şi 

înălţime; 

- Ameliorează  treptat  mediul  păduriin conducând  la  intensificarea  funcţiilor  productive  

şi protectoare a acesteia; 

- Reglează raporturile inter- şi intraspecifice la nivelul arboretului şi între diferitele etaje 

de vegetaţie ale pădurii; 

- Permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă ce se valorifică sub forma de 

produse secundare etc. 

Lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare şi 

de obiectivele urmărite prin aplicare în: curăţiri, rărituri şi tăieri de igienă. 

a) Degajări 

Realizarea  stării  de masiv presupune  trecerea exemplarelor  speciilor  arborescente de la 

existenţa izolată specifică fazei de seminţiş la existenţa gregară (în grup), constituind un nou arboret, 

cu toate atributele şi funcţiile sale specifice. 
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În cazul arboretelor constituite din mai multe specii (amestecate), unele dintre acestea  având 

o vigoare sporită de creştere în primii ani de viaţă, tind să copleşească alte specii. Se manifestă 

astfel concurenţa pentru spaţiu şi hrană atât în sol cât şi în spaţiul între speciile ce compun arboretele 

respective. 

Şi în cazul arboretelor constituite din aceeaşi specie (pure) apare concurenţa pentru hrană şi 

spaţiu. Unele exemplare de dimensiuni mai mari (de exemplu cele provenite din lăstari sau cele 

provenite din seminţişuri preexistente neutilizabile neextrase la timp) devin copleşitoare pentru 

exemplarele sănătoase şi viabile dar apărute mai târziu. 

Din considerentele menţionate mai sus este necesară intervenţia omului în procesul natural de 

autoreglare a arboretului prin înlăturarea parţială sau totală a speciilor sau exemplarelor copleşitoare, 

lucrare ce poartă denumirea de degajare. Aceasta are caracter de selecţie în masă şi se execută în 

faza de desiş. 

Dintre obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor se menţionează următoarele: 

- dirijarea competiţiei interspecifice, prin ţinerea în frâu a exemplarelor din speciile 

repede crescătoare care ar putea copleşi parţial sau integral  specia sau speciile valoroase; 

- dirijarea competiţiei intraspecifice, prin ţinerea sub control  sau înlăturarea din masiv a 

preexistenţilor, lăstarilor, a exemplarelor vătămate şi promovarea exemplarelor viabile şi 

sănătoase; 

- ameliorarea compoziţiei şi a desimii arboretului şi crearea unor condiţii mai favorabile 

de creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare; 

- ameliorarea mediului intern specific; 

- menţinerea integrităţii structurale a arboretului (consistenţa ≥ 0,8). 

Intervalul de timp după care se revine cu o nouă degajare pe aceeaşi suprafaţă 

(periodicitatea) depinde de natura speciilor, de condiţiile staţionale, de stare şi structura pădurii. În 

general periodicitatea degajărilor variază între 1 şi 3 ani. 

Sezonul de executare a degajărilor depinde de speciile existente, de condiţiile de vegetaţie. 

Se consideră optimă perioada 15 august-30 septembrie. 

b) Curăţiri 

Curăţirile sunt lucrări silviculturale ce se aplică arboretelor aflate în faza de nuieliş şi prăjiniş 

în scopul înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. 

Şi în cazul celor două stadii de dezvoltare arboretul prezintă o desime mare, ca urmare şi 

competiţia inter- şi intraspecifică este foarte intensă ceea ce face  ca şi eliminarea naturală să fie, 

de asemenea, intensă şi adesea să se desfăşoare în contradicţie cu ţelurile  fixate. Întervenţia omului, 

în cazul curăţirilor, constă în grăbirea şi dirijarea procesului de eliminare şi selecţie naturală, în 

scopul obţinerii unui arboret sănătos, bine proporţionat şi spaţiat în care creşterea arborilor 

remanenţi să fie cât mai susţinută. 

Lucrarea are un caracter de selecţie în masă, cu caracter negativ, atenţia fiind îndreptată nu 

spre exemplarele valoroase ci spre cele cu o valoare redusă, care urmează să fie extrase. 

Obiectivele urmărite prin aplicarea curăţirilor sunt următoarele: 

- continuarea ameliorării compoziţiei arboretului în concordanţă cu compoziţia-ţel fixată. 

Acest lucru este realizabil prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile 

nedorite; 

- îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretului, prin eliminarea treptată a exemplarelor 

uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, având grijă să nu se 

întrerupă în nici un punct starea de masiv ; 

- reducerea desimii arboretelor, pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi 

înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei; 
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- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii productive 

şi protectoare, ca şi a stabilităţii generale a acesteia; 

- valorificarea masei lemnoase rezultate; 

- menţinerea integrităţii structurale (consistenţa ≥ 0,8). 

Periodicitatea curăţirilor variază în general între 3 şi 5 ani, în funcţie de natura speciilor, de 

starea arboretului, de condiţiile staţionale şi de alte lucrări executate anterior. 

Sezonul de execuţie al curăţirilor depinde de speciile existente precum şi de condiţiile de 

vegetaţie. Astfel, în arboretele amestecate se recomandă ca însemnarea arborilor de extras să se 

realizeze doar în perioada de vegetaţie, această restricţie eliminându-se în arboretele pure sau în 

amestecurile cu puţine specii, când lucrarea se poate executa şi în repausul vegetativ, primăvara 

devreme înaintea apariţiei frunzelor sau toamna târziu după căderea acestora. 

c) Răriturile 

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu, care se 

preocupă de îngrjirea individuală a arborilor în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii 

productive şi protectoare a pădurii cultivate. 

Lucrarea are un caracter de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată 

asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării şi nu a celor extraşi prin 

intervenţia respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive 

lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra generaţiei existente cât şi asupra viitorului arboret. 

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele: 

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii 

tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor 

tehnologice ale lemnului acestora; 

- ameliorarea structurii genetice a populaţiilor arborescente; 

- activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi, ca urmare a răririi treptate a 

arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural; 

- luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia 

ultimelor rărituri, pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi deci, pentru 

regenerarea naturală a pădurii; 

- mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici, 

menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active  a 

arboretului rămas; 

- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii; 

- recoltarea şi valorificarea  completă a arborilor care trebuie să ,,cadă” din pădure. 

Periodicitatea răriturilor depinde de caracteristicile arboretului (compoziţie, consistenţă, 

vârstă, clasă de producţie etc.), de intensitatea lucrărilor precum şi de condiţiile staţionale, aceasta 

variind între 4 şi 6 ani. 

d) Tăieri de igienă 

Aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, 

obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau 

doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum 

şi a arborilor – cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţia pădurilor fără ca prin aceste 

lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor. 

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului, cu 

excepţia răşinoaselor afectate de gândaci de scoarţă, care este de preferat să se extragă înainte de 

zborul adulţilor. 
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TRATAMENTE 

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, 

în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generaţie la alta. 

Gospodărirea intensivă, raţională şi multifuncţională a fondului forestier impune cu necesitate 

adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală a 

speciilor autohtone valoroase, în cadrul unor perioade lungi sau continue de regenerare, pentru 

menţinerea acoperirii corespunzătoare a solului. 

Prin tratament se înţelege modul special cum se face exploatarea şi se asigură regenerarea 

unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea atingerii unui anumit scop. 

Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor 

principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale. 

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea 

produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli şi pierderi, dar care reuşeşte în acelaşi timp să 

asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire şi mai ales regenerarea mai valoroasă şi 

mai ieftină prin care să se realizeze cât  mai sigur  structura ţel fixată  pentru fiecare arboret  şi 

ansamblu de arborete. 

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ţine seama de o serie de criterii şi 

recomandări dintre care: 

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităţilor ecologice, a stării 

arboretelor respective, a funcţiilor social-economice ale acestora, a accesibilităţii lor 

actuale şi de perspectivă, precum şi în raport de condiţiile tehnice şi economice 

existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv. 

- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai 

reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai 

bine adaptate ecologic şi deci mai valoroase; 

- promovarea de câte ori este posibil ecologic şi justificat economic a arboretelor 

amestecate, divers structurate şi valoroase; 

- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcţiilor 

ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanşarea 

unor fenomene torenţiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de 

înmlăştinare etc.; 

- tratamentele ce prevăd tăieri rase se vor adopta în cazurile prevăzute expres în codul 

silvic (legea 46/2008)–salcâm, salcie, plop şi se vor aplica pe suprafeţe mici (maxim 3 ha); 

- în cazul pădurilor cu rol de protecţie deosebit la alegerea tratamentelor, se acordă 

prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea 

tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv şi cu perioadă lungă de 

regenerare. În pădurile cu rol de protecţie se pot adopta şi alte tipuri de intervenţii, 

respectiv lucrări speciale de conservare sau tăieri de igienă. 

- trecerea de la o generaţie la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu periclita 

din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective şi a nu se întrerupe nici 

chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic. 

În ceea ce priveşte tăierile de regenerare, pentru pădurile care fac parte din habitatele 

Natura 2000 de pe amplasament, prin amenajament s-au propus următoarele tratamente: 

a) Tăieri progresive 

Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite 

ochiuri, împrăştiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea şi 

dezvoltarea  seminţişului natural sub masiv, până ce se va constitui noul arboret. 
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În principiu tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv 

prin două modalităţi: 

- punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente precum şi a celor 

instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv; 

- provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-

a produs. 

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menţionat trei genuri de 

tăieri: tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânţare, tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere 

în lumină precum şi tăieri de racordare. 

Tăierile de deschidere de ochiuri sau de însămânţare urmăresc în principal să asigure 

instalarea şi dezvoltarea seminţişului utilizabil şi se aplică în anii de fructificaţie a speciei sau speciilor 

valoroase, în porţiunile de pădure în care seminţişul este sau se poate instala fără dificultăţi. 

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se 

referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la intensitatea 

tăierii în fiecare ochi. 

Repartizarea ochiurilor se face în funcţie de starea arboretelor şi a seminţişului, cât şi de 

posibilităţile de scoatere a materialului lemons. Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele 

mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces şi din partea superioară a versanţilor, spre a 

se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin porţiunile regenerate. Distanţa dintre ochiuri, ocupată 

deci de pădure netăiată, să aibă o lăţime de cel puţin 1-2 înălţimi medii ale arboretului, astfel încât 

în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfăşoare independent de ochiurile alăturate. 

Forma ochiurilor poate fi după caz circulară, ovală, eliptică, putând diferi de la un ochi la 

altul în funcţie de condiţiile staţionale şi de specia ce va fi promovată în regenerare. Forma 

ochiurilor va trebui astfel aleasă încât suprafaţa fertilă pentru regenerare  să fie maximă. Astfel în 

ochiurile cu condiţii mai puţin prielnice pentru regenerare vor căpăta de regulă forma eliptică sau 

ovală şi se va pune accent deosebit pe orientarea acestora. Se recomandă astfel ca în cazul 

regiunilor mai călduroase, mai uscate, în care suprafaţa fertilă este situată în partea sudică a 

ochiului, deschiderea de ochiuri eliptice cu orientare est-vest iar în regiunile mai reci şi suficient 

de umede se preferă ochiurile cu orientare nord-sud. 

Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în primul 

rând de exigenţele faţă de lumină a speciilor ce se doresc a fi regenerate. Astfel la speciile de umbră 

cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă (fag, brad) care au nevoie de protecţia arboretului bătrân 

ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 0,5H sau chiar 0,75H (unde H 

reprezintă înălţimea medie a arboretului). În aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri rase ci se 

procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi. În arboretele 

constituite din specii de lumină (stejar, gorun, cer) ochiurile vor fi mai mari, ajungând la 1-1,5H la 

gorun şi chiar 2H la stejar, cer. În ochi în cazul acestor specii se recomandă să se extragă arborii 

integral ori consistenţa să se reducă până la 0,4-0,5. 

Numărul ochiurilor nu se poate  fixa anticipat,  ci rezultă pe teren în funcţie de mărimea 

acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari şi 

intensitatea tăierilor din ochiuri mai intensă cu atât numărul lor poate fi mai mic (de pildă la speciile 

de lumină). Dimpotrivă în cazul arboretelor constituite din specii de umbră, unde ochiurile deschise 

şi intensitatea tăierii în ochiuri  sunt mai mici, numărul acestora va fi mai mare. 

În ochiurile deschise se va urmări extragerea celor mai groşi arbori şi cu coroane bogate care 

extrase ulterior, după instalarea seminţişului, ar putea aduce prejudicii grave acestuia. 

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină urmăresc iluminarea seminţişului 

din ochiurile deschise şi lărgirea lor progresivă. 



79 

 

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină 

ale seminţişului se face moderat şi treptat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră respectiv printr-o 

tăiere intensă la speciile de lumină într-un an cu fructificaţie abundentă. Lărgirea ochiurilor în 

porţiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă 

unde regenerarea progresează activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile 

eliptice se lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S 

sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri orientate E-V. Lăţimea 

benzilor poate varia  între 1-2 înălţimi medii ale arboretului, în funcţie de temperamentul speciilor. 

Tăierile de racordare constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămaşi în 

ochiurile regenerate. Aceste tăieri se execută de regulă după ce s-a regenerat şi porţiunea dintre 

ochiuri sau când seminţişul ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm. 

Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat tăierea de 

racordare se poate executa fiind însă urmată imediată de completări în porţiunile neregenerate. 

În arboretele parcurse cu acest tip de tratament perioada generală de regenerare a fost 

adoptată la 20 ani. 

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice 

actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea 

structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament re- 

zidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii 

naturale. 

În aplicarea tratamentului, tăierile se vor adapta naturii şi stării de fapt a pădurii în care se 

acţionează, corelându-se obligatoriu punerea în valoare a masei lemnoase cu mersul fructificaţiei 

speciilor (speciei) principale sau cu creşterea şi dezvoltarea seminţişului utilizabil valoros. La nevoie, 

în ochiurile deschise şi neregenerate natural corespunzător, se va interveni cu completări sau 

împăduriri, dar numai cu material de provenienţă locală. Punerea în valoare se va subordona 

funcţiilor fixate (continuitate, ameliorarea şi conservarea biodiverităţii, creşterea eficienţei 

ecoprotective, etc.) şi, în nici un caz mărimii posibilităţii sau recoltării anuale a acesteia, în 

condiţii cât mai avantajoase economic. Fiecare ochi deschis va fi urmărit până regenerarea 

integrală, iar lucrările de îngrijire a seminţişurilor, de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire şi 

conducere a arboretelor nou create se vor executa obligatoriu cu respectarea tehnicii de lucru 

specifice fiecărui gen de intervenţie şi ţinând seama de natura şi starea arboretelor de parcurs. 

d) Lucrările speciale de conservare  

În arboretele în care nu se reglementează procesul de producţie (TII) urmează a fi 

gospodărite în regim de conservare. În astfel de arborete nu este posibilă (sau uneori dacă este 

posibilă, nu este permisă) recoltarea de produse principale prin tăierile de regenerare clasice. Ca 

urmare, gospodărirea lor se va face prin lucrări speciale de conservare. Acestea urmăresc 

asigurarea continuităţii pădurii şi menţinerea arboretelor într-o stare corespunzătoare îndeplinirii 

funcţiei de protecţie atribuite. Aceste lucrări se împart în următoarele categorii: 

Tăieri de conservare 

Se vor aplica în arboretele mature (aflate în perioada exploatabilităţii de regenerare) şi au în 

vedere regenerarea treptată a acestora. Tăierile au ca scop principal conservarea arboretului 

(asigurarea continuităţii lui pentru îndeplinirea rolului ecoprotectiv) şi nu extracţia de material 

lemnos (Giurgiu 1988). De asemenea, tăierile de conservare asigură variabilitatea genetică a populației 

de arbori, imprimă o notă specifică de conservare a resurselor genetice forestiere.  

În ceea ce priveşte aplicarea acestor tăieri, se fac următoarele recomandări: 

- tăierile vor începe din momentul atingerii exploatabilităţii de protecţie; 

- prin tăieri se va urmări declanşarea regenerării naturale şi promovarea nucleelor de 

regenerare deja existente; 
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- în arboretele de salcâm tăierile de conservare au caracter de întinerire. 

Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire 

În porţiunile dintr-un arboret în care s-a declanşat procesele de exploatare – regenerare, dar 

în care din anumite motive este îngreunat procesul de instalare a seminţişului se pot adopta lucrări 

sau complexe de lucrări specifice denumite lucrări de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire. 

a) Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale 

În această grupă de lucrări se disting două tipuri de lucrări: 

- lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului; 

- lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului. 

Lucrările pentru favorizarea instalării seminţişului se execută pe porţiuni de arboret, 

acolo unde instalarea seminţişului aparţinând speciilor de valoare este uneori imposibilă sau îngreu-

nată de condiţiile grele de sol. Acestea constau din: 

- extragerea seminţişurilor neutilizabile şi a subarboretului; 

- strângerea şi îndepărtarea humusului brut şi a litierei; 

- înlăturarea păturii vii invadatoare; 

- mobilizarea solului; 

- provocarea drajonăriii în arboretele de salcâm; 

- strângerea resturilor de exploatare. 

Lucrările pentru asigurarea dezvoltării seminţişului se execută în seminţişurile naturale 

din momentul instalării până când arboretul realizează starea de masiv şi constau din: 

- descopleşirea seminţişului; 

- receparea seminţişului de foioase rănit şi extragerea exemplarelor de răşinoase vătă-

mate prin lucrările de exploatare 

- înlăturarea lăstarilor; 

- împrejmuirea suprafeţelor. 

b) Lucrări de regenerare - împăduriri 

Împăduririle sunt în general caracteristice arboretelor care au fost parcurse cu tăieri rase care 

reclamă intervenţia cu împăduriri cât mai urgentă sau a arboretelor calamitate din diverse cauze 

(arborete incendiate, afectate de doborâturi de vânt şi rupturi de zăpadă, atacuri de insecte). 

Regenerarea artificială a acestor  arborete permite pădurii să revină pe vechiul  amplasament  şi 

reluarea de către aceasta  a funcţiilor eco-protective. 

c) Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv 

Aceste lucrări sunt lucrări de împădurire care se execută în regenerările naturale aflate în 

fazele de dezvoltare seminţiş-desiş care nu au indicele de desime corespunzător. De asemenea, 

lucrarea se aplică şi în cazul plantaţiilor efectuate recent cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea 

completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dipărut sau au fost afectaţi de diverşi factori 

dăunători. 

d) Lucrări de îngrijire a culturilor tinere 

Pentru diminuarea efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crea- 

rea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile 

forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrările menţionate. Scopul acestora fiind acela de a 

înlătura unele defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii. 

Lucrările de îngrijire a culturilor tinere constau în: receparea puieţilor, reglarea desimii, 

întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare etc. Acestea au fost prezentate sintetic în 

tabelul nr. 33 din subcap. A.3. modificările fizice ce decurg din PP (din excavare, consolidare, 

dragare etc.) și care vor avea loc pe durata diferitelor etape de implementare. 
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În multe arborete se va interveni în mod repetat cu lucrări. Este cazul curățirilor în arboretele 

tinere și a răriturilor (pe unele suprafețe de 2 ori în deceniu).   

În Anexa 3 a prezentului SEA este prezentat impactul lucrărilor asupra habitatelor 9150 și 

91V0 prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea de conservare favorabilă.  

Lucrările silvice prezentate în Anexa 3 vor avea următorul impact potențial asupra stării de 

conservare a habitatelor de interes comunitar din zona sitului: 

Tabel nr. 60. Estimarea impactului lucrărilor propuse asupra habitatelor Natura 2000 
 

 

      SCI 

 

Habitat 

Natura 

2000 

Lucrarea 

propusă 

Impact 

pozitiv, 

nul sau 

slab 

negativ 

Impact negativ  

Observații Mediu sau 

puternic 

Durata 

impacului 

(ani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSCI0129 

 

 

 

 

 

 

 

 

94V0 

Curățiri Pozitiv - - - 

 

 

 

Rărituri 

 

 

 

 

 

Neutru 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Un posibil impact negativ 

de slabă intensitate se 

poate resimți, pe o 

perioadă scurtă, datorită 

deschiderii căilor de 

colectare și a extragerii 

materialului lemnos. 

 

 

 

 

Tăieri de conservare 

 

 

 

Slab-

mediu 

negativ 

 

 

Posibile 

intervenții care 

nu au în vedere 

condițiile 

staționale. 

 

 

 

   10-20 

Un posibil impact negativ 

se va resimți pe o scurtă 

perioadă, datorită 

deschiderii căilor de 

colectare, a culoarelor de 

funicular și a extragerii 

materialului lemnos. 

Impact și la deschiderea 

ochiurilor de regenerare. 

9150 Recepare a sem. 

vătămat 

Pozitiv - - - 

Curățiri Pozitiv - - - 

 

 

 

Rărituri 

 

 

 

 

 

 

Neutru 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Un posibil impact negativ 

de slabă intensitate se 

poate resimți, pe o 

perioadă scurtă, datorită 

deschiderii căilor de 

colectare și a extragerii 

materialului lemnos. 

 

 

 

 

 

Tăieri de igienă 

 

 

 

 

Slab 

negativ 

 

 

Mediu-

eliminarea 

arborilor 

bâtrâni sau în 

descompunere, 

arbori cu scor-

buri 

- Un posibil impact negativ 

de slabă intensitate se 

poate resimți, pe o 

perioadă scurtă, cu ocazia 

deschiderii căilor de 

colectare și de extragere a 

materialului lemnos. Este 

necesară conservarea 

arborilor bâtrâni sau în 

descompunere, a 

lemnului mort. 

 

 

 

 

-  

 

 

 

1-5 

20-50 

Impactul negativ se va 

resimți din momentul 

aplicării unei tăieri în 

arboretul bâtrân și până 
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Tăieri progresive 

Mediu (sau 

slab negativ) 

spre puternic – 

dominarea 

foioaselor în 

regenerări 

naturale în 

arboretele de 

amestec molid-

fag. 

când semințișul natural 

instalat va asigura o 

acoperire 

corespunzătoare. Este 

necesară menținerea 

proporției amestecurilor 

fără dispariția sau 

dominarea fagului. La 

tăierea definitivă se vor 

lăsa în suprafața 

respectivă minim 5 arbori 

bâtrâni/ha, din rândul 

celor fără valoare. 

 

 

 

 

Tăieri de conservare 

 

 

Slab-

mediu 

negativ 

 

 

Posibile 

intervenții care 

nu au în vedere 

condițiile 

staționale. 

 

 

 

   10-20 

Un posibil impact negativ 

se va resimți pe o scurtă 

perioadă, datorită 

deschiderii căilor de 

colectare, a culoarelor de 

funicular și a extragerii 

materialului lemnos. 

Impact și la deschiderea 

ochiurilor de regenerare. 

 

Tabe nr. 61. Estimarea impactului lucrărilor propuse asupra principalelor specii de mamifere 
SCI 

 

 

Specie 

Natura 2000 

 

Lucrare 

propusă 

Impact 

pozitiv, nul 

sau slab 

negativ 

Impact negativ  

Observații Mediu 

sau 

puternic 

Durata 

Impactului 

(ani) 

ROSCI0129  

 

*Ursus 

arctos, 

Canis lupus, 

Lynx lynx  

Receparea 

sem.vătămat 

Pozitiv sau 

nul 

- - - 

Curăţiri Nul - - - 

Rărituri Nul - - - 

Tăieri de igienă Nul - - - 

Tăieri 

progresive 

Nul - - - 

Tăieri de 

conservare 

Nul - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lutra lutra 

Receparea 

sem.vătămat 

Pozitiv sau 

nul 

- - - 

Curăţiri Nul - - - 

 

 

   Rărituri 

 

 

Nul sau slab 

negativ 

- - Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

 

 

Tăieri de igienă 

 

 

Nul sau slab 

negativ 

- - Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

 

  Tăieri 

progresive 

 

 

Slab negativ 

- - Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

Tăieri de 

conservare 

Slab negativ - - Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 
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resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myotis 

blythii, 

Myotis 

myotis 

Receparea 

sem.vătămat 

Pozitiv sau 

nul 

- - - 

Curăţiri Nul - - - 

 

 

   Rărituri 

 

 

Nul sau slab 

negativ 

- - Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

 

 

Tăieri de igienă 

 

 

Nul sau slab 

negativ 

- - Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

 

 Tăieri 

progresive 

 

 

Slab negativ 

- - Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

 

Tăieri de 

conservare 

 

Slab negativ 

- - Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

 

Tabel nr. 62. Estimarea impactului lucrărilor propuse asupra principalelor specii de amfibieni și reptile 
  

 

       SCI 

 

 

Specie 

Natura 2000 

 

Lucrare 

propusă 

Impact 

pozitiv, nul 

sau slab 

negativ 

Impact negativ  

Observații Mediu 

sau 

puternic 

Durata 

Impactului 

(ani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSCI0129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombina 

variegata 

Bombina 

bombina 

Emys 

orbicularis 

Receparea 

sem.vătămat 

Pozitiv sau 

nul 

- - - 

Curăţiri Nul - - - 

 

 

 

    Rărituri 

 

 

Pozitiv până 

la slab 

negativ 

- - Impact pozitiv poate aduce 

executarea unor drumuri de 

pământ, pentru colectare. 

Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia extragerii 

materialului lemnos. 

 

 

 

 

Tăieri de igienă 

 

 

 

Pozitiv până 

la slab 

negativ 

- - Impact pozitiv poate aduce 

executarea unor drumuri de 

pământ, pentru colectare. 

Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia extragerii 

materialului lemnos. 

 

 

Tăieri 

progresive 

 

 

Pozitiv până 

la slab 

negativ 

- - Impact pozitiv poate aduce 

executarea unor drumuri de 

pământ, pentru colectare. 

Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 
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cu ocazia extragerii 

materialului lemnos. 

  

 

 

  Tăieri de 

conservare 

 

 

 

Pozitiv până 

la slab 

negativ 

- - Impact pozitiv poate aduce 

executarea unor drumuri de 

pământ, pentru colectare. 

Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă perioadă, 

cu ocazia extragerii 

materialului lemnos. 

 

Tabel nr. 63. Estimarea impactului lucrărilor propuse asupra principalelor specii de pești și insecte 
    

 

      SCI 

 

 

Specie 

Natura 2000 

 

Lucrare 

propusă 

Impact 

pozitiv, nul 

sau slab 

negativ 

Impact negativ  

Observații Mediu 

sau 

puternic 

Durata 

Impactului 

(ani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSCI0129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbus 

meridionalis 

Gobio 

uranoscopus 

Cottus gobio 

Receparea 

sem.vătămat 

Pozitiv sau 

nul 

- - - 

Curăţiri Nul - - - 

 

 

 

     Rărituri 

 

 

Nul sau slab 

negativ 

- - Un posibil impact negativ 

de slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia 

colectării materialului 

lemnos. 

 

 

Tăieri de           

igienă 

 

 

Nul sau slab 

negativ 

- - Un posibil impact negativ 

de slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia 

colectării materialului 

lemnos. 

 

 

Tăieri 

progresive 

 

 

Slab negativ 

- - Un posibil impact negativ 

de slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia 

colectării materialului 

lemnos. 

 

 

Tăieri de 

conservare 

 

 

 

Slab negativ 

- - Un posibil impact negativ 

de slabă intensitate se poate 

resimţi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia 

colectării materialului 

lemnos. 

*Rosalia 

alpina, 

Lucanus 

cervus 

Cerambyx 

cerdo 

Receparea 

sem.vătămat 

Pozitiv sau 

nul 

- - - 

Mobilizarea 

solului 

Pozitiv sau 

nul 

- - - 

Curăţiri Nul - - - 

Rărituri Nul - - - 

Tăieri de 

igienă 

Nul - - - 

 

Tăieri 

progresive 

 

 

Nul sau slab 

negativ 

- - Un posibil impact negativ 

de slabă intensitate se poate 

resimţi pe perioada 

recoltării materialului 

lemnos. 

Tăieri de 

conservare 

Nul - - - 

2.1. Identificarea și evaluarea impactului direct și indirect 

Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate la punctul 1.3. Obiectivele 

amenajamentului silvic, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a 

obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.  
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1 .  În cazul habitatelor 91V0 și 9150, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele 

obiective: 

- Gestionarea durabilă a pădurii; 

- Promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure; 

- Menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii; 

- Conservarea și ameliorarea biodiversității în scopul maximizării stabilității și potențialului 

polifuncțional al pădurilor. 

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie 

de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc 

arboretele. 

Referitor la habitate Amenajamentul  Silvic  U.P. I Ana Culcer urmăreşte o conservare (prin 

gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme. Aşadar, este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de 

ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiei lui).  

Analizând tabelul 60 se constată, că lucrările care se vor aplica nu au impact negativ puternic 

asupra habitatelor forestiere din sit nu afectează suprafața păduroasă prevăzută cu lucrări în cei 10 ani 

de aplicare a amenajamentului silvic. Lucrări cu impact puternic nu se vor executa pe suprafața U.P. I 

Ana Culcer. Lucrări cu impact slab-mediu sunt tăierile progresive, efectuate pe 8% din suprafața 

arboretelor. Întrucât ele se bazează pe obținere regenerării naturale în procent cât mai mare posibil, 

impactul se va resimți pe o peroadă foarte scurtă, revenirea la normalitate realizându-se în 1-5 ani. 

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact direct asupra habitatelor; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul direct asupra habitatelor de interes comunitar va fi negativ nesemnificativ, starea 

actuală de conservare habitatelor Natura 2000 din sit nefiind amenințată.  

2. În cazul speciilor de mamifere 

Analizând tabelul 61 se constată că impactul asupra speciilor de mamifere este nul sau slab 

negativ, în cazul unor lucrări ca receparea semințișului vătămat poate fi chiar pozitiv (pentru toate 

speciile) pentru că prin aceste lucrări se ferac habitatele forestiere și se menține sau reia funcția 

ecoprotectivă a acestora. 

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect asupra speciilor de 

mamifere din sit; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul indirect asupra speciilor de mamifere de interes comunitar va fi negativ nesemnificativ, 

starea actuală de conservare acestor specii și a habitatelor acestora nu va fi amenințată. 

3. În cazul speciilor de amfibieni și reptile 

Analizând tabelul 62 se constată că impactul asupra speciilor de amfibieni și reptile este unul 

pozitiv până la slab negativ, determinat de lucrările de rărituri, tăieri de igienă, tăieri progresive, tăieri 

de conservare datorită faptului că poate mări suprafața de habitat util pentru specie. În cazul curățirilor 

impactul este nul. 

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect asupra speciilor de 

amfibieni și reptile din sit; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 
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impactul indirect asupra speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar va fi negativ 

nesemnificativ, starea actuală de conservare acestor specii și a habitatelor acestora nu va fi 

amenințată. 

4. În cazul speciilor de pești 

Analizând tabelul 63 se constată că impactul asupra speciilor de pești este unul pozitiv până la 

slab negativ sau chiar nul datotită faptului că nu se intervine asupra habitatelor acvatice din sit.  

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect asupra speciilor de 

pești din sit; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul indirect asupra speciilor de pești de interes comunitar va fi negativ nesemnificativ, 

starea actuală de conservare acestor specii și a habitatelor acestora nu va fi amenințată. 

6. În cazul speciilor de nevertebrate 

Analizând tabelul 63 se constată că impactul asupra speciilor de nevertebrate este unul pozitiv 

sau nul pentru lucrările de recepare a semințișului vătămat pentru că astfel se restaurează habitatul 

forestier utilizat de aceste specii, pentru curățiri, rărituri și  tăieri de igienă impactul este nul pentru că 

nu sfectează arbori bătrâni care ar putea constitui habitat specific, pentru tăieri progresive este nul sau 

slab negativ pentru că se vor aplica toate normele și măsurile de protecție pentru aceste specii și 

habitatele lor. 

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect asupra speciilor de 

nevertebrate din sit; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul indirect asupra speciilor de nevertebrate de interes comunitar va fi negativ 

nesemnificativ, starea actuală de conservare acestor specii și a habitatelor acestora nu va fi 

amenințată. 

2.2. Identificare și evaluarea impactului pe termen scurt sau lung 

1 .  Referitor la habitate, Amenajamentul  Silvic  U.P. I Ana Culcer urmăreşte o conservare 

(prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip 

de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiei lui).  

În cazul habitatelor 91V0 și 9150, pe  termen scurt lucrările silvice modifică microclimatul 

local deci condiţiile de biotop, prin modificări pe orizontală şi verticală a structurilor (circulaţia aerului 

,lumina diferenţiată, apă pluvială diferenţiată, în aceste condiţii refacerea habitatelor se reface în  scurt 

timp . 

Prevederile amenajamentului a ţinut cont de dinamică arboretelor pe termen lung, având la 

baza ţelurile de gospodărire, care indica păstrarea caracteristicile actuale ale habitatelor sau 

îmbunătăţirea lor . 

            Se estimează : 

- menţinerea compoziţiei  speciilor conform ecologiei locale; 

  - menţinerea  diversităţi structurale atât pe orizontală cât şi pe orizontală; 

  - arboretele vor avea o creştere a consistenţei. 

Analizând tabelul 60 se constată, că lucrările nu au impact negativ puternic asupra habitatelor 

forestiere din sit nu afectează suprafața păduroasă prevăzută cu lucrări în cei 10 ani de aplicare a 

amenajamentului silvic. 
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Lucrări cu impact puternic nu se vor executa pe suprafața U.P. I Ana Culcer. 

Lucrări cu impact slab-mediu sunt tăierile progresive, efectuate pe 8% din suprafața 

arboretelor. Întrucât ele se bazează pe obținere regenerării naturale în procent cât mai mare posibil, 

impactul se va resimți pe o peroadă foarte scurtă, revenirea la normalitate realizându-se în 1-5 ani. 

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact direct pe termen scurt 

asupra habitatelor; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul direct pe termen scurt asupra habitatelor de interes comunitar va fi negativ 

nesemnificativ, starea actuală de conservare habitatelor Natura 2000 din sit nefiind amenințată.  

- pe termen lung, implementarea PP va avea efecte benefice asupra habitatelor prin 

respectarea obiectivelor amenajamentului propus. 

2. În cazul speciilor de mamifere 

Analizând tabelul 61 se constată că impactul asupra speciilor de mamifere este slab negativ, în 

cazul unor lucrări ca receparea semințișului vătămat poate fi chiar pozitiv (pentru toate speciile) pentru 

că prin aceste lucrări se refac habitatele forestiere și se menține sau reia funcția ecoprotectivă a 

acestora. 

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect pe termen scurt 

asupra speciilor de mamifere din sit; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul pe termen scurt asupra speciilor de mamifere de interes comunitar va fi negativ 

nesemnificativ, starea actuală de conservare acestor specii și a habitatelor acestora nu va fi 

amenințată. 

- pe termen lung, implementarea PP va avea efecte benefice asupra speciilor de mamifere 

prin gospodărirea durabilă a habitatelor acestor specii în Situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul 

Gorjului de Vest. 

3. În cazul speciilor de amfibieni și reptile 

Analizând tabelul 62 se constată că impactul asupra speciilor de amfibieni este unul pozitiv 

până la slab negativ, determinat de lucrările de rărituri, tăieri de igienă, tăieri progresive, tăieri de 

conservare datorită faptului că poate mări suprafața de habitat util pentru specie. În cazul curățirilor 

impactul este nul. 

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect pe termen scurt 

asupra speciilor de amfibieni și reptile din sit; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul indirect pe termen scurt asupra speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar va 

fi negativ nesemnificativ, starea actuală de conservare acestor specii și a habitatelor acestora nu 

va fi amenințată. 

- pe termen lung, implementarea PP va avea efecte benefice asupra speciilor de amfibieni 

și reptile prin gospodărirea durabilă a habitatelor şi respectarea prevederilor Planului de 

management al Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. 
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4. În cazul speciilor de pești 

Analizând tabelul 63 se constată că impactul asupra speciilor de pești este  nul datotită faptului 

că nu se intervine asupra habitatelor acvatice din sit.  

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect pe termen scurt 

asupra speciilor de pești din sit; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul indirect pe termen scurt speciilor de pești de interes comunitar va fi nul, starea actuală 

de conservare acestor specii și a habitatelor acestora nu va fi amenințată. 

- pe termen lung, implementarea PP va avea efecte benefice asupra speciilor de pești prin 

gospodărirea durabilă a gospodărirea durabilă a habitatelor şi respectarea prevederilor Planului 

de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. 

6. În cazul speciilor de nevertebrate 

Analizând tabelul 63 se constată că impactul asupra speciilor de nevertebrate este unul nul sau 

chiar pozitiv pentru lucrările de recepare a semințișului vătămat pentru că astfel se restaurează 

habitatul forestier utilizat de aceste specii, pentru curățiri, rărituri și  tăieri de igienă impactul este nul 

pentru că nu sfectează arbori bătrâni care ar putea constitui habitat specific, pentru tăieri progresive 

este nul sau slab negativ pentru că se vor aplica toate normele și măsurile de protecție pentru aceste 

specii și habitatele lor. 

În concluzie: 

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect pe termen scurt 

asupra speciilor de nevertebrate din sit; 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul indirect pe termen scurt asupra speciilor de nevertebrate de interes comunitar va fi 

negativ nesemnificativ, starea actuală de conservare acestor specii și a habitatelor acestora nu va 

fi amenințată. 

- pe termen lung, implementarea PP va avea efecte benefice asupra speciilor de 

nevertebrate prin gospodărirea durabilă gospodărirea durabilă a habitatelor şi respectarea 

prevederilor Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de 

Vest. 

2.3. Idenificarea și evaluarea impactului din faza de construcție, de operare și de 
dezafectare 

Acest PP nu are o fază de construcție și una de funcționare. Se va desfășura doar într-o fază, de 

exploatare. 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a 

impactului, impactul aferent fazei de exploatare a proiectului asupra capitalului 

natural de interes comunitar va fi negativ nesemnificativ, starea actuală de conservare 

a acestor habitate și specii nefiind amenințată. 
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2. 4. Identificare și evaluarea impactului rezidual 

Impactul rezidual este minim şi este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel 

de microclimat local, respectiv al condiţiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în 

structura orizontală şi verticală a arboretelor (modificarea regimului de retenţie a apei pluviale, 

modificarea cantităţii de lumină ce ajunge la suprafaţa solului, circulaţie diferită a aerului). 

Readucerea arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient. 

În concluzie: 

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului 

propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului 

impactul rezidual al proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul 

sitului de importanță comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest va fi redus, negativ 

nesemnificativ pe termen scurt și pozitiv pe termen lung prin respectarea regulilor impuse de 

planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit. 

2. 5. Identificarea și evaluarea impactului cumulativ 

În limita administrativă a localității Dobrița din comuna Runcu nu există alte proiecte cu 

activitate similară, însă, in faza de propunere se află Proiecte propuse în vecinătate: Amenajamentul 

fondului forestier  proprietate  privată ce aparţine  persoanelor fizice Culcer Petre, Culcer Ioana 

Alexandra Rodica, Grossu Maria-Florica,  Culcer Casandra-Marcia, Culcer Mihai, Culcer Dan, Culcer 

Gabriela şi Bîcoi Alexandru-Daniel, judeţul  Gorj, U.P. II Culcer. 

În zona proiectului nu există surse de poluare industrială, iar în arborete nu au fost 

semnalate influențe de poluare de la surse din zonă. 

În concluzie: 

- se poate afirma că dacă impactul direct, indirect, pe termen scurt, rezidual este negativ 

nesemnificativ sau chiar nul și necumulativ, în condițiile respectării/implementării măsurilor de 

reducere a impactului propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de 

reducere a impactului impactul cumulativ al proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes 

comunitar din cadrul sitului de importanță comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest va 

fi nul. 

3. EVALUAREA SEMNIFICAȚIEI IMPACTULUI 

În cadrul studiului evaluarea semnificației impactului se face pe baza următorilor indicatori-

cheie cuantificabili: 

1. Procentul din suprafața habitatului care va fi pierdut  

- 0 % din suprafața cumulată a habitatului de interes comunitar 9150 - Păduri medio-

europene de fag din Cephalanthero-Fagion. 

- 0 % din suprafața cumulată a habitatului de interes comunitar 91V0 - Păduri dacice de fag. 

2. Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite  pentru 

necesitățile de hrană, odihnă și  reproducere ale speciilor de interes comunitar  

 - 0 % din teritoriul utilizat de speciile de mamifere de interes comunitar: Canis lupus, 

Ursus arctos, Lutra lutra, Lynx lynx.  

 - 0 % din teritoriul utilizat de speciile de amfibieni de interes conservativ: Bombina 

bombina, Bombina variegata, Emys orbicularis.  

 - 0 % din teritoriul utilizat de speciile de nevertebrate de interes conservativ: Callimorpha 

quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Rosalia alpina. 
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- 0 % din teritoriul utilizat de speciile de pești de interes conservativ: Cottus gobio, Barbus 

meridionalis și nevertebrate Austropotamobius torrentium 

3. Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente)  

Implementarea proiectului nu conduce la fragmentare de habitate de interes comunitar. 

4. Durata sau persistența fragmentării  

Datorită faptului că implementarea proiectului nu conduce la fragmentare de habitate de interes 

comunitar acest indicator nu este relevant pentru analiza și evaluarea potențialului impact al 

implementării proiectului asupra capitalului natural de interes comunitar.  

5. Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, 

distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar  

Perturbarea faunei de interes comunitar trebuie înțeleasă ca fiind o disturbare/tulburare ca 

urmare a producerii de zgomote, vibrații, a deplasări ale utilajelor și oamenilor.  

Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai sitului, aceasta afectează în mod direct speciile şi 

de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.).  

Intensitatea, durata şi frecvenţa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luaţi în 

calcul.  

6. Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/suprafață)  

Ca urmare a implementării PP nu vor exista schimbări în densitatea populațiilor speciilor de 

interes comunitar. 

7. Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de 

implementarea PP  

Nu este cazul. 

8. Indicatorii  chimici -cheie care pot determina modificări legate de 

resursele de apă sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea 

funcțiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar  

Acest indicator nu este relevant pentru evaluarea impactului proiectului asupra habitatelor și 

speciilor de interes comunitar vizate de managementul conservativ în perimetrul sitului de importanță 

comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. 

Din analiza indicatorilor cheie relevanți privind potențialul impact al PP analizat asupra 

habitatelor și speciilor de interes conservativ se constată că integritatea sitului de importanță 

comunitară nu va fi afectată sub nici o formă dacă se respectă măsurile de reducere a impactului 

din cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului. 

A. Evaluarea impactului PP propus 

a) Evaluarea impactului cauzat de PP fără a lua în considerare măsurile de 

reducere a impactului 

 - Implementarea proiectului nu duce la pierderi de habitat de interes comunitar din ROSCI0129 

Nordul Gorjului de Vest. 

 - Implementarea proiectului nu duce la pierderi de teritorii utilizate de speciile de interes 

conservativ pentru care a fost declarat situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. 

- Implementarea proiectului nu conduce la fragmentare de habitate de interes comunitar. 
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- Datorită faptului că implementarea proiectului nu conduce la fragmentare de habitate de 

interes comunitar acest indicator nu este relevant pentru analiza și evaluarea potențialului impact al 

implementării proiectului asupra capitalului natural de interes comunitar. 

- Disturbarea generată asupra speciilor de interes comunitar este estimată la o perioadă scurtă, 

aceea de colectare și extragere a materialului lemnos.  

- Nu vor fi înlocuite specii sau habitate prin implementarea proiectului. 

- Implementarea proiectului nu va influența indicatorii chimici-cheie care pot determina 

modificări legate de resursele de apă sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea 

funcțiilor ecologice ale ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0129 Nordul Gorjului de 

Vest. 

Lipsa măsurilor de gospodărire poate duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte 

tipuri de habitate. Astfel, măsurile de gospodărire propuse urmăresc dirijarea dinamicii pădurilor în 

sensul perpetuării acestora, nu numai ca tip de ecosistem (ecosistem forestier), dar mai ales ca 

ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură. 

Impactul cauzat de PP fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului va fi 

redus, limitat la o perioadă scurtă și nesemnificativ. 

b) Evaluarea impactului rezidual care va rămâne după implementarea măsurilor 

de reducere a impactului 

În condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului, propuse în cadrul 

secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, impactul rezidual al 

proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul sitului de importanță 

comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest va fi redus, negativ nesemnificativ pe termen 

scurt și pozitiv pe termen lung prin respectarea regulilor impuse de planul de management al 

sitului și a obiectivelor amenajamentului analizat. 

B. Evaluarea impactului cumulativ al PP propus cu alte PP existente, în curs de 
implementare sau propuse în perimetrul sau vecinătatea ariei 

a) Evaluarea impactului cumulativ al PP cu alte PP fără a lua în considerare 

măsurile de reducere a impactului 

Datorită faptului că în vecinătate există un alt PP – amenajament U.P. II Culcer propus, 

impactul cumulativ fără aplicarea măsurilor poate fi considerat negative nesemnificativ, deoarece PP 

se vor desfășura pe suprafețe diferite, în perioade diferite. 

b) Evaluarea impactului cumulativ  care rămâne după implementarea măsurilor 

de reducere a impactului pentru PP propus și pentru alte PP 

- În condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului propuse în cadrul 

secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului impactul cumulativ al 

proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul sitului de importanță 

comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest va fi nul. 
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D) MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI 

1. IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA MĂSURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI CARE VOR 

FI IMPLEMENTATE PENTRU FIECARE SPECIE ȘI/SAU TIP DE HABITAT AFECTAT DE PP ȘI 

MODUL ÎN CARE ACESTEA VOR REDUCE/ELIMINA IMPACTUL NEGATIV ASUPRA 

INTEGRITĂȚII ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

            La întocmirea amenajamentului silvic s-a avut în vedere conservarea biodiversităţii conform 

următoarelor niveluri: 

  - intraspecifice; 

- interspecifice; 

- ecosistemic; 

  - peisajul. 

            Prin amenajament silvic se reglementează faptul că este interzisă tăierea arborilor în totalitate 

ajunşi la vârsta exploatabilităţi, ceea ce ar fi dus la un dezechilibru al biodiversităţi, au fost excluse 

tratamentele cu tăieri rase sau în crâng. Tratamentele ce urmează a se aplica sunt cele cu regenerare 

sub masiv (regenerări naturale), tratamentul tăierilor progresive şi tratamentul tăierilor de conservare. 

Tratamentele menţionate, menţin starea de conservare a biodiversităţi şi sunt menţionate şi în O.U.G. 

57/2007, aprobat şi modificat prin Legea 49/2011. 

Agrearea acestor tratamente este menţinută de faptul că regenerarea în ochiuri este continuată 

de procesul de regenerare naturală a pădurii. 

            Pentru conservare şi menţinerea într-o stare favorabilă a biodiversităţi se respectă următoarele : 

 - menţinerea a 5-10 arbori morţi /ha unde se găseşte cea mai mare biodiversitate în toate 

parcelele, lucru ce se realizează cu ocazia parcurgerii arboretelor cu lucrări de îngrijire, conducere şi 

exploatare. 

- subarboretul este foarte important de aceea acesta se va menţine, excepţia fiind acolo unde 

este afectată regenerarea, unde se vă interveni în mod profesional în funcţie de cerinţele concrete din 

teren; 

- este interzisă colectarea materialului lemnos pe cursuri de apă; 

- promovarea tipului fundamental de pădure se asigură prin biogrupe cu un număr mare de 

specii cu rol bine definit în ecosistemul  forestier; 

            Nu există impact negativ semnificativ asupra efectivelor populaţilor de mamifere, amfibieni, 

nevertebrate și pești de interes comunitar având în vedere principiile, măsurile de protecţie precum şi 

suprafaţa ariei naturale protejate de interes comunitar - aceasta este mare şi poate asigura menţinerea 

pe termen lung a acestor specii şi habitate. 

           A. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafaţa 

amenajamentului silvic 

            Studiul de amenajare a avut în vedere reducerea impactului asupra habitatelor forestiere, 

precum şi conservarea biodiversităţi, având în vedere următoarele aspecte: 

- executarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, cu respectarea instrucţiunilor 

tehnice în vigoare, astfel că starea fitosanitară să se îmbunătăţească, ecosistemele stabile şi menţinerea 

în stare favorabilă a biodiversităţi; 

- planificarea lucrărilor de îngrijire a se  efectua în perioadă optimă; 

- se vor aplica tratamente care asigura regenerarea pe cale naturală pentru arboretele ajunse la 

vârsta exploatabilităţii, ce conduc spre tipul natural fundamental al arboretului şi la realizarea 

compoziţiei - ţel; 
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- conducerea  arboretelor se va realiza pentru a ajunge la compoziţia -ţel şi la tipul fundamental 

de pădure; 

- la lucrări de împădurire şi completarea regenerării naturale se folosesc materiale seminologice 

de provenienţă locală, din arbori de clasa I de calitate, bine dezvoltaţi elagaţi, foarte bine conformaţi, 

fără defecte de formă şi structură; 

- la arboretele cu consistenţă redusă sau stabilit cauzele, aducerii la această consistenţă şi sau 

propus lucrări de aducere la o stare de conservare stabilă (lucrări de ajutorarea regenerării); 

- având în vedere faptul că ecosistemele forestiere sunt cele mai complexe, se vă urmări 

creşterea stabilităţi, a biodiversităţi, permanenţa arboretelor în timp şi spaţiu; 

- în aplicarea regimurilor şi tratamentelor se urmăreşte şi asigurarea unei stabilităţi fitosanitare 

a pădurii; 

- s-a constatat o presiune tot mai mare de la an la an asupra pădurii prin incendiere. Aceste 

incendii pornesc de la liziera pădurii, de aceea au fost luate măsuri de prevenire a acestora; 

- recoltarea produselor accesorii din pădure şi anume, fructe de pădure plante medicinale, 

ciuperci comestibile, se face de proprietari în limita capacităţi de  suport a pădurii respective, pe 

respectarea normelor şi termenelor  de exploatare pentru ca impactul lucrărilor să fie minim. Evitarea 

zdrelirii arborilor din jur şi a celor rămaşi pe picior, receparea seminţişului la terminarea lucrărilor de 

exploatare; 

- concomitent cu măsurile tehnice de conducere şi exploatare a arboretelor s-a ţinut cont şi de 

speciile de interes comunitar, pentru menţinerea biodiversităţi prin menţinerea a cel puţin 5-10 arbori 

uscaţi/ha (existenţi pe sol, uscaţi sau în curs de uscare), habitat pentru păsări, se vor menţine bălţile, 

orice sursă de apă, ce asigură, ce asigură reproducerea multor specii de plante şi faună (plante 

hidrofile, insecte, amfibieni; 

- pentru menţinerea vânatului în zonă se vor menţine locuri cu hrănitori amplasate în zonele de 

linişte; 

- reducerea la minim tăierilor ilegale; 

- păşunatul este interzis conform legislaţiei în vigoare. 

Măsuri de protecţie a arboretelor împotriva bolilor şi insectelor vătămătoare 

Pentru valorificarea eficientă a funcţiilor multiple ale pădurii şi asigurarea viabilităţii 

economice, a beneficiilor de mediu şi sociale, este necesară menţinerea unei stări de sănătate 

corespunzoare a arboretelor. Microorganismele patogene şi insectele vătămătoare sunt prezente în 

ecosistemele forestiere sub o mare diversitate specifică, spaţială şi temporală şi, de cele mai multe ori, 

acţiunea lor are efecte negative atât asupra arborilor gazdă cât şi asupra întregului ecosistem. 

În vederea evitării pierderilor economice şi a atenuării efectelor ecologice ca urmare a acţiunii 

negative a acestor organisme vătămătoare, este necesar să se adopte unele măsuri de protecţie care să 

se integreze în managementul general al ecosistemelor forestiere. 

În cadrul măsurilor de protecţie menţionate, metodele de combatere integrată trebuie să ocupe 

un loc important, având în vedere atât eficacitatea şi caracterul lor preventiv şi curativ, cât şi impactul 

redus asupra mediului şi echilibrului ecosistemelor forestiere. În funcţie de susceptibilitatea şi 

vulnerabilitatea arboretelor la vătămări produse de organismele vătămătoare, de speciile depistate şi de 

intensitatea infectărilor/infestărilor, conceptul de combatere integrată se bazează pe aplicarea, după 

caz, a metodelor de combatere consacrate (fizico-mecanică, chimică, biologică), la care se adaugă o 

serie de măsuri silviculturale, menite să crească vitalitatea arborilor şi, în acest fel, să pună în valoare 

mecanismele naturale de rezistenţă ale arborilor la atacul dăunătorilor forestieri. Aceste măsuri trebuie 

să aibe un caracter permanent şi să fie aplicate de la faza de regenerare a arboretelor, cât şi pe 

parcursul dezvoltării lor, până la exploatarea acestora. Folosirea materialelor de regenerare cu 

caracteristici genetice superioare, din speciile forestiere autohtone, adaptate condiţiilor locale de 
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mediu, aplicarea lucrărilor  de întreţinere,  parcurgerea periodică a arboretelor tinere cu tăieri de 

îngrijire, prevenirea vătămărilor arborilor în procesul de exploatare, constituie laturi importante ale 

luptei integrate. În acelaşi timp, prin lucrările efectuate în arborete (promovarea structurilor mixte cu 

floră erbacee şi arbustivă adecvată) sau prin culturile înfiinţate pentru creşterea vânatului, trebuie 

create condiţii pentru stimularea dezvoltării organismelor folositoare (mamifere insectivore, păsări, 

insecte entomofage, parazite şi prădătoare), cu rol deosebit în menţinerea  echilibrului  lanţurilor 

trofice. 

În lupta integrată, nu sunt excluse în totalitate nici procedeele chimice, însă va trebui respectată 

întocmai legislaţia naţională şi europenă din domeniu cât şi cerinţelor FSC, legate de folosirea 

pesticidelor, selective, biodegradabile. Pentru pădurile certificate sau în curs de certificare, se va pune 

accent pe promovarea unor produse biologice din categoria biopreparatelor entomopatogene (bacterii, 

viruşi, ciuperci) şi doar excepţional, se vor folosi insecticide chimice, doar dintre cele agreate de 

organismele CEE şi FSC. 

Tot ca părti importante ale combaterii integrate, aplicate cu caracter permanent, trebuie 

considerate şi lucrările de depistare, semnalare şi prognoza dăunătorilor precum şi aplicarea măsurilor 

de carantină forestieră. 

B. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de mamifere: 

Pentru a evita producerea de schimbări fundamentale în ceea ce privește starea de conservare a 

populațiilor de carnivori, se vor evita, pe cât este posibil: 

- exploatarea masivă a exemplarelor mature de fag care fructifică abundent-se vor promova cât 

mai des tăierile progresive, cu termen lung de regenerare iar tăierile succesive (în special a celor 

definitive) se vor amplasa distanțat, unele de altele; 

- în zonele favorabile pentru bârloage de urs, lup sau în care existența lor este certă, parchetele 

de exploatare se vor amplasa și se vor autoriza la tăiere numai în perioada noiembrie-martie; 

- evitarea exploatării masei lemnoase în zonele unde vor fi identificate aceste specii în perioada 

de reproducere; 

- parchetele de exploatare se vor organiza simultan, pe suprafețe învecinate; 

- se va evita fragmentarea habitatelor. 

C. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de amfibieni 

Se vor evita, pe cât posibil, următoarele activități: 

- degradarea zonelor umede, desecări, drenări sau acoperirea ochiurilor de apă; 

- depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zone umede; 

- bararea cursurilor de apă; 

- astuparea podurilor/podețelor cu material levigat sau cu resturi vegetale; 

- deversarea de substanţe chimice în apele din interiorul fondului forestier; 

- se vor menţine în cadrul  fondului forestier, propus spre amenajare bălţile, pâraiele, şi alte   

corpuri mici de apă (mlaştini, smârcuri), care să le permită exercitarea ciclului de repro-

ducere a amfibienilor şi insectelor. 

D. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de pești: 

- tehnicile de exploatare a masei lemnoase vor fi aplicate astfel încât să fie asigurată integritatea 

ecosistemelor acvatice; 

- de a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m, pe ambele maluri; 

- trecerea peste pârâu a utilajelor cu material lemnos se va face obligatoriu pe podețe de lemn 

montate provizoriu, iar platformele primare, locurile de cazare și adăposturile pentru animale vor fi 

amplasate la o distanță minimă de 50 m de albia minoră a pâraielor; 
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E. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de nevertebrate: 

- fragmentarea habitatelor; 

- conservarea arborilor bâtrâni, doborâți de fenomene naturale din specia fag, de a lungul 

malurilor pâraielor de munte; 

  - evitarea degradării malurilor pietroase; 

  - evitarea amplasării depozitelor primare în vecinătatea malurilor și interzicerea depozitării 

rumegușului de-a lungul apelor; 

  - păstrarea a cel puțin 5 exemplare de fag la hectar, din rândul celor care au  dimensiunea cea 

mai mare. 

            - este interzisă utilizarea tratamentelor cu substanţe chimice cu toxicitate şi remanență mare. Se 

promovează conceptele şi metodele de combatere biologică. 

- menţinerea unui număr minim de arbori vârstnici; 

 - menţinerea de arbori doboraţi în habitatele forestiere; 

- realizarea unei structuri pluriene a arboretelor; 

- diversitatea speciilor forestiere. 

F. Măsuri pentru reducerea presiunior exercitate de factori destabilizatori: 

- promovarea semințișului natural; 

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, în special a curățirilor în arboretele tinere, cu 

scopul de a mări rezistența arboretelor împotriva vântului; 

- conducerea arboretelor spre o compoziție apropiată de cea a tipului natural fundamental de 

pădure (fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare în cazul arboretelor în care acestea au 

o pondere de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare – în momentul când aceștia 

ajung la vârsta exploatabilității – și împădurirea cu specii corespunzătoare); 

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și de conducere; 

- valorificarea la maximum a posibilității de regenerare naturală din sămânță a fagului; 

- conducerea arboretelor numai în regim de codru; 

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și de conducere, iar în arboretele în care nu s-a 

intervenit de mult timp, intervențiile vor avea intensitate mai redusă, dar vor fi mai frecvente; 

- evitarea la maximum a rănirii arborilor nemarcați, cu ocazia lucrărilor de exploatare a masei 

lemnoase; 

- folosirea, în cazul regenerărilor artificiale (completarea regenerărilor naturale) numai a 

puieților produși din material seminologic de proveniență locală și corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure; 

- stoparea totală a tăierilor în delict; 

- inerzicerea pășunatului în pădure și reducerea la minim și numai în zone bine determinate, 

vizibil delimitate și numai în cazuri extreme, a trecerii animalelor prin pădure; 

- executarea la timp a măsurilor de identificare și prognoză a principalelor insecte dăunătoare și 

a agenților fitopatogeni, combaterea lor promptă (pe cât posibil pe cale biologică sau integrată) în caz 

de necesitate și executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare pentru prevenirea înmulțirii lor în 

masă și a proliferării agenților fitopatogeni; 

- evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai 

mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menținerii fără vegetație forestieră pentru o 

perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenție operativă în cazul apariției unor semne de 

torențialitate; 

- în toate cazurile în care configurația terenului permite acest lucru, apropiatul lemnului prin 

semitărâre cu tractoare, se va înlocui cu apropiatul lemnului cu instalații pasagere ușoare (funiculare), 
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reducând considerabil impactul asupra solului, manifestat prin realizarea mecanizată a drumurilor de 

scoatere în pădure. 

G. Măsuri recomandate în caz de calamități (pentru protecţia împotriva doborâturilor şi 

rupturilor de vânt şi zăpadă). 

            Până în prezent arboretele amenajate nu au fost afectate de doborâturi şi rupturi de vânt, pentru 

prevenire în viitor a acestor fenomene se recomandă a se lua măsuri adecvate, pentru mărirea 

rezistenţei individuale a arboretelor, cât şi pentru asigurarea unei stabilităţi cât mai mări a întregului 

fond forestier. 

Prin amenajament sau stabilit următoarele măsuri (v. tab. 20 din secțiunea Descrierea 

proiectului, subcap. A.1.2. Descrierea și obiectivele proiectului): 

 - adoptarea de compoziţii - ţel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural - fundamentale de 

pădure, solicitându-se utilizarea, în plantaţiile integrale sau la completări, a materialelor forestiere de 

reproducere de provenienţe locale puieţi (produşi din sămânţă recoltată din rezervaţiile şi arboretele 

valoroase existente în zonă); 

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi realizarea unor consistenţe normale în 

arboretele tinere fără starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt şi 

zăpadă; 

- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acţiune ce se va demara 

încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare - exemplarele cu 

coroane mai dezvoltate astfel obţinute fiind mai rezistente la acţiunea vântului. În arboretele tinere 

existente, astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curăţiri 

şi rărituri); 

- intensitatea curăţirilor şi răriturilor va fi mai puternică la primele intervenţii, şi mai redusă la 

următoarele. În arboretele neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curăţiri), răriturile vor 

avea un caracter „de jos", urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverşi 

factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, etc); 

- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu s-a prevăzut extragerea, din micile 

„ochiuri" formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întrucât aceşti arbori      

şi- au probat în timp rezistenţa la adversităţi, constituind un nucleu de protecţie pentru arboretul rămas 

şi o sursă genetică de seminţe forestiere de recoltat pentru obţinerea de puieţi în vederea realizării de 

noi arborete rezistente la vânt şi zăpadă. Din aceleaşi considerente, în unele situaţii, nu s-a prevăzut 

extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate şi care concură la formarea 

neregulată a marginilor suprafeţelor respective; 

- direcţia de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcţiei 

vânturilor predominante. De asemenea, se recomandă pe lângă efectuarea la timp şi de calitate a 

lucrărilor de îngrijire şi menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea 

exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă. 

Chiar dacă ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest nu are ca obiectiv de conservare și păsări 

totuși, ecosistemele forestiere sunt habitate de hrană, odihnă, reproducere, cuibărire pentru astfel de 

specii. De asemenea, situl se învesinează cu ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei. În consecință, 

vom prezenta un set de măsuri care se impun în vederea reducerii impactului asupra acestei categorii 

de avifaună. 

H. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări 

            În scopul menţinerii stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar prezente în 

suprafaţa păduroasă din aria naturală protejată Sit Natura 2000 ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest 

se vor avea în vedere următoarele: 
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- se recomandă prudenţă în desfăşurarea activităţilor de exploatări forestiere din imediata 

vecinătate a cursurilor de apă, fiind contraindicată eliminarea vegetaţiei subarbustive de pe mal, 

depozitarea reziduurilor forestiere (de ex. rumeguş) pe malul cursurilor de apă, transportarea 

materialului lemons peste cursul de apă, etc; 

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea 

conservării biodiversităţii păturii ierbacee, repectiv păstrarea unei suprafeţe mozaicate; 

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia 

situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a 

produselor principale); 

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor 

speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în 

proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, 

caracterul natural al ecosistemelor; 

- evitarea utilizării de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii; 

-evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare 

lemnoasă; 

- perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de reproducere 

a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure (mai iulie), pentru a 

nu se perturba procesul de depunere a ouălelor şi creştere a puilor. 

Se vor avea în vedere următoarele recomandări specifice pentru principalele grupuri de păsări 

prezente în teritoriul studiat (Cârcea et. al., 2012): 

Răpitoarele de zi (şerparul, şoim călător şi viesparul) au nevoie de teritorii largi şi condiţii bune 

de cuibărit şi sunt vulnerabile în special în timpul sezonului de cuibărit. Activităţile umane pot 

determina părăsirea ouălor sau a puilor de către adulţi. 

Principiile generale care asigură condiţii necesare pentru protejarea răpitoarelor sunt 

următoarele: 

- cuiburile existente nu trebuie distruse indiferent dacă sunt active sau nu; 

- cu ocazia acţiunilor de evaluare a masei lemnoase se pot identifica cuiburile (sunt alcătuite 

din crengi uscate şi au dimensiuni considerabile). Acestea sunt uşor de identificat în perioada fără 

frunziş; 

- activităţile umane (amenajarea de drumuri etc.), precum şi lucrările de exploatare a masei 

lemnoase trebuie desfăşurate în apropierea cuiburilor doar în afara sezonului de cuibărit; 

- în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul cuibului în care 

activităţile umane să fie restricţionate conform biologiei fiecărei specii (cel mai adesea această distanţă 

variază între 150 – 1000 m); 

- amplasarea de platforme artificiale; 

- recoltarea masei lemnoase trebuie să asigure un mozaic cu suprafeţe de vârste diferite astfel 

încât 20% din suprafaţă să includă arbori bătrâni, 40% să fie pădure bătrână iar 20% să fie pădure 

tânără; 

Ca ameninţări posibile trebuie menţionat braconajului, tăierea pădurilor şi creşterea drenajului 

produs de activtăţile umane. Pentru conservarea speciilor se recomandă păstrarea calităţii habitatelor, 

oprirea vânătorii şi asigurarea permanenţei pădurilor; 

Răpitoarele de noapte (bufniţa comună, şi huhurezul mare) folosesc pentru cuibărit scorburi 

existente în copacii bătrâni însă pot ocupa şi cuiburile altor specii (şorecar comun, barză neagră, uliu 

porumbar). Pentru protejarea lor se avea în vedere următoarele: 

- în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul cuibului în care 

activităţiele umane să fie restricţionate conform biologiei fiecărei specii (cel mai adesea această 

distanţă variază între 150 – 1000 m); 
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- păstrarea de arbori scorburoşi la o mărime de 20 – 30 m³/h 

Păsările cântătoare preferă pădurile cu luminişuri. Ca ameninţări posibile trebuie amintite 

folosirea insecticidelor, iar ca măsuri pentru conservarea acestor specii se recomandă: 

- menţinerea pădurilor deschise cu vegetaţie ierboasă înaltă, care asigure condiţii de cuibărit şi 

hrănire; 

- menţinerea subarboretului; 

- păstrarea de arbori scorburoşi. 

Ciocănitorile cuibăresc în arbori maturi şi scorburoşi. Păstrarea arborilor uscaţi pe picior 

asigură atât spaţii necesare cuibăritului dar şi resurse de hrană. 

Pentru protejarea lor se recomandă: 

- păstrarea la ha a 5% din arborii uscaţi în picioare (15 m³/ha) în pădurile care au o suprafaţă de 

minimum 100 ha; 

- evitarea tratamentelor severe împotriva insectelor; 

- evitarea amplasării de drumuri şi a altor obiective cu potenţial mare de deranj. Ciocănitorile 

pot fi folosite ca specii umbrelă, indicator al abundenţei altor specii de păsări. 

În general, pentru toate speciile de păsări sunt de evitat modificările de habitat precum şi 

deranjul, în perioadele de cuibărit, împuşcarea exemplarelor pe căile de migraţie, schimbările de 

folosinţă a terenurilor forestiere şi utilizarea exagerată a pesticidelor. 

Pentru respectarea prevederilor Ghidului – Natura 2000 și pădurile, ghid de interpretare apărut 

sub emblema Comisiei Europene – care conține liniile directoare ale gospodăririi pădurilor în siturile 

Natura 2000, extrase din rezoluțiile Conferințelor Ministeriale pentru Protecția Pădurilor din Europa 

(MCPFE – Anexa II) de la Helsinki (1993) și Lisabona (1998)- amenajamentul va respecta: 

 transpunerea măsurilor specifice de protecție adoptate în baza planurilor de 

management/măsurilor minime de conservare aprobate; 

 păstrarea a minim 5 arbori bâtrâni pe picior/ha, respectiv arbori uscați sau în 

descompunere, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, 

insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.), - în toate unitățile 

amenajistice; 

 păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de păsări și mamifere 

mici – în toate unitățile amenajistice; 

 menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, 

într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, 

amfibienilor, insectelor, etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, 

degradării digurilor naturale și poluării apei – în toate unitățile amenaisjtice; 

 adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere în așa fel, încât să se evite 

interferența cu sezonul de reproducere ai speciilor de animale sensibile, în special cu 

cuibăritul de primăvară și cu perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate 

unitățile amenajistice; 

 păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate, a căror 

prezență a fost confirmată; 

 rotația ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenție în timp și în spațiu; 

 menținerea luminișurilor, poienilor și terenurilor pentru hrana vânatului la stadiul actual, 

evitându-se împădurirea acestora, în vederea conservării biodiversității păturii ierbacee, 

respectiv păstrarea unei suprafețe mozaicate; 

 în cadrul unităților de gospodărire se va urmări realizarea unei structuri echilibrate pe clase 

de vârstă, cel puțin cu o pondere normală a arboretelor din ultimele clase de vârstă (clasa 
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V, VI și peste), întrucât fiecare clasă de vârstă este însoțită de un anume nivel al 

biodiversității; 

 arboretele care au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau parțial 

favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curățiri sau rărituri, vor fi conduse în așa fel 

încât să se obțină îmbunătățirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenții 

pentru reconstrucție ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate 

diseminat sau în proporție redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus 

curățiri sau rărituri; 

 compozițiile țel și compozițiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziția 

tipică a habitatelor;  

 folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai a puieților produși din material 

seminologic de origine locală; 

 evitarea pășunatului în pădure și limitarea la minim a trecerii prin pădure a animalelor 

aflate pe pășune; 

 respectarea măsurilor de identificare și de prognoză a stadiului de dezvoltare și de înmulțire 

a populațiilor principalelor insecte dăunătoare și agenți fitopatogeni, luarea tuturor 

măsurilor fitosanitare necesare în vederea prevenirii înmulțirii în masă a insectelor 

dăunătoare și a proliferării agenților fitopatogeni, iar în caz de necesitate, luarea promptă a 

măsurilor de combatere (numai pe cale biologică sau integrată); 

 urmărirea cu răspundere a respectării legislației referitoare la modul de exploatare a 

pădurilor pentru reducerea afectării factorilor de mediu (sol, apă, vegetație); 

 Ocolul silvic, administratorul fondului forestier cuprins în amenajamentul în cauză, va cere 

avizul administratorului/custodelui/autorității competente a ariei naturale protejate pentru 

planurile anuale de exploatare a masei lemnoase, respectiv pentru actele de punere în 

valoare/borderoul actelor de punere în valoare, înainte de organizarea licitațiilor de 

valorificare. 

2. PREZENTAREA CALENDARULUI IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZĂRII  

MĂSURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI 
 

Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes 

comunitar vor fi permanent monitorizate în vederea aplicării lor corecte, complete şi la timp. 

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) 

nr. 2001/42/CE, adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prevede necesitatea 

monitorizării în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative 

generate de implementarea planului şi luării măsurilor de remediere necesare. 

Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementării 

amenajamentelor silvice va fi stabilit prin actele de reglementare emise de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Gorj. 

 Monitorizarea implementării măsurilor propuse este prezentată în tabelul următor: 

Tabel nr. 64. Calendarul implementării și monitorizării măsurilor propuse 

Factor  

monitorizant  

Paramenrii 

monitorizati 

Perimetrul  analizat    Scop Perioada 

 

Succesiunea vegetaţiei 

in ariile exploatate  

 

 

Tipurile  de vegetatie  

Unitatea amenajistica  

cuprinsa in 

amenajamentul 

silvic  

Respectarea planurilor  

de exploatare conform 

prevederilor din  

amenajamentul silvic  

 

Pe toată perioada 

amenajamentului 
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Metode de exploatare  

 

 

Tip de exploatare  

aplicat  

 

Unitate amenajistica  

cuprinsă in amenaja-

mentul silvic  

Respectarea metodei 

de exploatare conform  

amenajamentului 

silvic  

 

Pe toată perioada de 

execuție a lucrărilor 

 

Vizuinile animalelor  

 

Populatia de animale  

Unitate amenajistica  

cuprinsă in amenaja-

mentul silvic  

Repectarea  prevede-

rilor din studiu  

Pe toată perioada de 

execuție a lucrărilor 

 

Cuiburi de pasari  

Populatia de pasari  

de interes comunitar  

Unitate amenajistica  

cuprinsă in amenaja-

mentul silvic  

Repectarea  prevede-

rilor din studiu  

Pe toată perioada de 

execuție a lucrărilor 

 

       Deseuri  

Cantitati de deseuri  

generate, mod de 

eliminare /valorificare  

Unitate amenajistica  

cuprinsă in amenaja-

mentul silvic  

Minimizarea cantită-

tilor de deseuri din 

studiu  

Pe toată perioada de 

execuție a lucrărilor 

 

Monitorizarea va avea ca scop: 

- urmărirea modului în care se respectă prevederile amenajamentului silvic; 

- urmărirea felului în care sunt respectate recomandările prezentului raport de mediu; 

- urmărirea felului în care se respectă legislaţia de mediu cu privire la poluare şi intervenţia 

în astfel de cazuri. 

În condiţiile în care se vor contracta cu terţi diverse lucrări care se vor executa în cadrul 

amenajamentului silvic, ocolul silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a 

prevederilor amenajamentului silvic şi a recomandărilor din raportul de mediu corelat cu studiul 

de evaluare adecvată. 

3. ORICE ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU CONSERVAREA SPECIILOR ȘI/SAU 

HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR 

Nu este cazul. 
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II. SOLUȚIILE ALTERNATIVE 

În arboretele care nu sunt incluse în situl Natura 2000, se vor face și lucrări ca:  

 TRATAMENTE de tipul: 

  Tăieri succesive se aplică în făgetele în care tratamentul a fost început, continuându-se până la 

lichidarea arboretului matur. Acest tratament constă în parcurgerea suprafeţei de regenerat cu două sau 

mai multe tăieri repetate într-o anumită perioadă, prin care se ridică treptat şi pe cât posibil uniform 

arboretul bătrân, creându-se astfel condiţii prielnice instalării şi dezvoltării sub masiv a unui nou 

arboret. Numărul, intensitatea şi intervalul de timp la care se succed tăierile depind de condiţiile 

necesare a fi create pentru instalarea şi dezvoltarea seminţişului, precum şi de necesitatea menţinerii 

acoperirii solului, o perioadă de timp, până când noua generaţie poate prelua funcţiile exercitate de 

vechiul arboret. 

Acest tratament constă din aplicarea a trei tipuri de tăieri: 

1. tăieri de însămânţare se execută în arboretele exploatabile, prin care se urmăreşte crearea 

condiţiilor de instalare a seminţişului şi de dezvoltare a acestuia în primii ani după instalare. 

Prin tăierea de însămânţare, consistenţa arboretului se reduce, cât mai uniform, până la 0,5- 0,7, 

în funcţie de temperamentul speciilor de regenerat şi condiţiile staţionale. 

Intensitatea tăierii de însămânţare variază în raport cu condiţiile staţionale. 

În cazul arboretelor neparcurse anterior cu rărituri, tăierea de însămânţare va avea un pronunţat 

caracter selectiv, extrăgându-se cu prioritate arborii uscaţi,  defectuoşi,  rău conformaţi (înfurciţi, cu 

coroane lăbărţate sau sub formă de mătură), unele exemplare cu coroane puternic dezvoltate, precum şi 

cele din speciile şi ecotipurile a căror menţinere în viitorul arboret nu este de dorit. 

  2. tăierea de dezvoltare (punere în lumină) are drept scop reducerea treptată a consistenţei 

arboretului pînă la 0,2-0,4, creându-se în continuare condiţii de dezvoltare a seminţişului. Intensitatea 

tăierii depinde de necesităţile de lumină şi adăpost ale seminţişului instalat şi de asigurarea protecţiei 

împotriva secetei, insolaţiei, îngheţului, dezvoltării păturii vii etc. Tăierea se execută în câţiva ani după 

tăiere de însămânţare. Tăierea de dezvoltare se execută în raport cu starea şi stadiul regenerării în urma 

tăierilor de însămânţare, care pot fi variate în diferitele porţiuni ale arboretului parcurs. 

La alegerea exemplarelor de extras prin tăierile de dezvoltare se vor avea în vedere cu 

precădere arborii cu trunchiuri sau coroane mari, rămaşi de la tăierile anterioare, care fie că umbresc 

prea mult seminţişul, fie că, exploataţi cu întîrziere, ar aduce prejudicii mari regenerării. 

3. tăiere definitivă prin care se îndepărtează în întregime vechiul arboret, se execută în 

momentul în care regenerarea este asigurată în proporţie de 70% din suprafaţă, iar seminţişul, a devenit 

independent din punct de vedere biologic şi funcţional. 

Tăieri în crâng (în arboretele de plop) unde regenerarea se va realiza pe cale vegetativă din 

lăstari sau drajoni. În cadrul acestor tratamente suprafaţa maximă a parchetelor va fi limitată la 3 ha, 

iar alăturarea acestora se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv a suprafeţelor tăiate 

anterior. Parchetele vor fi dispersate în funcţie de starea arboretelor, respectiv de urgenţa de 

regenerare, avându-se în vedere necesitatea realizării ţelurilor de protecţie şi a celor economice. 

Cu privire la modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli: 

- doborârea arborilor şi colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se rănească 

arborii remanenţi şi să nu se distrugă porţiunile cu seminţiş deja instalat; 

- este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe zăpadă, pentru a nu se vătăma 

seminţişul existent, solul şi anumite specii cu valoare conservativă ridicată; 

- parchetele se vor curăţa corespunzător de resturile de exploatare; 

- reţeaua de drumuri de colectare trebuie să fie optim dimensionată (eficienţă maximă cu 

prejudicii minime). 
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III. MĂSURILE COMPENSATORII 

 

Nu este cazul. 

IV. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA 

INFORMAȚIILOR PRIVIND SPECIILE ȘI/SAU 

HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE 

În vederea elaborării prezentului studiu de evaluare adecvată au fost desfăşurate următoarele 

etape de lucru:  

1. Etapa de documentare: a fost realizată consultarea bibliografiei de specialitate cu privire la 

informaţii relevante legate de distribuţia habitatelor și speciilor de interes comunitar la nivelul sitului 

de importanță comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, precum şi la preferinţele de habitat ale 

speciilor, aspecte de ecologie, etologie, vulnerabilităţi etc. Au fost compilate toate informaţiile 

existente despre zona studiată.  

Au fost analizate informațiile furnizate de:   

a) Amanajamentul fondului forestier proprietate privată ce aparţine persoanelor fizice Culcer 

Ana și Cimpoescu Radu – Vicențiu judeţul Gorj U.P. I Ana – Culcer 

b) Memoriu de prezentare a Amanajamentul fondului forestier proprietate privată ce aparţine 

persoanelor fizice Culcer Ana și Cimpoescu Radu – Vicențiu judeţul Gorj U.P. I Ana – 

Culcer 

c) pentru evaluarea adecvată a efectelor potenţiale asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar 

d) Planul de management al ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest și al ariilor naturale 

protejate cu care se suprapune /măsurile de conservare ale ariei naturale protejate de interes 

comunitar 

e) studiile de fundamentare și formularul standard Natura 2000 pentru ROSCI0129 Nordul 

Gorjului de Vest 

f) informații de la instituții și organizații relevante pentru conservarea naturii 

g) planuri, hărți, materiale privind geologia, hidrologia și ecologia zonei 

h) rapoartele anuale ale administratorilor ariilor naturale protejate 

i) planuri privind utilizarea terenurilor și alte planuri relevante existente 

j) alte surse de informații: 

Doniţă N,. Popescu A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona & Biriş I.A. 2005. 

Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică. Bucureşti. 494 pp.  

Doniţă N,. Popescu A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona & Biriş I.A. 2006. 

Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la 

Directiva Habitate (92/43/EEC). Editura Tehnică Silvică. Bucureşti. 95 pp.  

Gafta D. & Mountford J.O. (coord.). 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 

din România. Edit. Risoprint, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Cluj-Napoca. 101 pp. 

Botnariuc, N., 1982, Ecologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

Cârcea, F., et. al., 2012, Aspecte noi privind amenajarea şi gospodărirea pădurilor incluse în ariile 

naturale protejate, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 

Chiriţă, C., Vlad, I., Păunescu, C., Pătrăşcoiu, N., Roşu, C., Iancu, I., 1977: Soluri şi staţiuni forestiere 

vol. II – Staţiuni forestiere., Editura Academiei RSR, Bucureşti 

Doniţă, N. et. al, 1990 – Tipuri de ecosisteme forestiere din România – Bucureşti 
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Doniţă N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A., 2005 – Habitatele din 

România, Editura Tehnică – Silvică, Bucureşti, 496 p 

Florescu, I., Nicolescu, N., 1996 – Silvicultura, vol.I şi ÎI – Editura Lux Libris, Braşov 

Giurgiu, V., 2004 – Silvologie, vol III B, Gestionarea durabilă a pădurilor României, Editura 

Academiei Romane, Bucureşti; 

Leahu, I., 2001 – Amenajarea pădurilor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

Moisă,  C.,  -  2011,  Studiul  de  evaluare  adecvată  amenajamente  silvice,  O.S.  Penteleu, 

IRISILVA, Braşov 

Nicoară, A., - 2011, Raport la studiul de evaluare adecvată a impactului amenajamnetului silvic - 

păduri proprietate privată S.C. Scolopax SRL, Nehoiu, Judeţul Buzău, asupra sitului Natura 2000 SCI 

,,Penteleu” 

Şofletea, N., Curtu, L., 2007 – Dendrologie, Editura Universităţii Transilvania, Braşov 

Vlad, I. et al., 1997 – Silvicultură pe baze ecosistemice, Editura Academiei Romane, Bucureşti 

***, 1960: Atlasul climatologic al României, Editura Academiei Romane, Bucureşti. 

***, 1992: Geografia României – Volumul 4: Regiunile pericarpatice ale României, Editura 

Academiei Romane, Bucureşti. 

*** 1986, 2000, Norme tehnice în silvicultură (1-8) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 

Mediului Înconjurător; 

*** Amenajamentul OS Baia de Aramă, 2012, ICAS Bucureşti 

*** Raport de mediu - Amenajamentul silvic U.P. I Lepşa Zboina, 2010, SC Divori Prest SRL 

*** Legea 46/2008 – Codul Silvic 

*** Ord. 504/20.07.2006 al M.A.P.D.R. 

Legislaţia de mediu cu implicaţii în gospodărirea pădurilor 

* Decretul 187/1990 de acceptare a Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi 

natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 

16 noiembrie 1972 – M. Of. nr. 46/31.03.1990; 

* Legea nr. 13/1993 pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi a 

habitatelor naturale din Europa, Berna la 19.07.1979 – M. Of. nr. 62/25.03.1993; 

* Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de 

Janeiro la 5 iunie 1994. M. Of. nr. 199/02.08.1999; 

* Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea a III-a, zone protejate. – M. Of. 

nr. 152/12.04.2000; 

* Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. – M. Of. nr. 

433/2.08.2001; 

* H.G. nr. 2151/ 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone M. Of. 

38 din 12.01.2005; 

* ORDIN nr. 1198/2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 şi 5 la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001; 

* Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de 

arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România 

* H.G. nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone; 

* O.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
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* Ordinul MMGA nr. 207/2006 privind aprobarea Formularului Standard Natura 2000; Ordin nr. 

1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca 

parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

* www.mmediu.ro 

2. Etapa de planificare şi pregătire: a fost realizată o planificare a acţiunilor desfăşurate, atât 

în teren (faza de colectare a datelor), cât şi la birou (faza de prelucrare, analiză şi faza finală 

decizională). Coordonatele geografice ale proiectului au fost introduse într-un aparat GPS submetric în 

vederea identificării precise a suprafeței vizate de implementarea proiectului.  

3. Etapa de colectarea a datelor din teren. În vederea colectării de date din teren a fost 

parcurs în totalitate amplasamentul vizat de implementarea proiectului, precum și zona învecinată a 

acestuia. Observațiile efectuate au fost realizate în acord cu ghidurile standard de monitorizare.  

4. Etapa de prelucrare şi analiză a datelor. Ulterior desfăşurării etapei de colectare a 

informaţiilor din teren acestea au fost centralizate, analizate şi corelate cu informaţiile legate de natura 

proiectului, în scopul evaluării potenţialului impact asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar şi 

în vederea stabilirii măsuri adecvate pentru evitarea sau diminuarea acestui impact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/
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CONCLUZII 
Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care 

durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în 

compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, 

perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării 

şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului. Reţeaua ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea 

sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a 

fost desemnat un sit. 

Din analiza obiectivelor amenajamentului silvic, reiese concluzia că acestea coincid cu 

obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea 

continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi 

economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de 

producţie/protecţie. 

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme şi susţin 

integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în 

zona studiată. 

Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere 

de interes comunitar pe termen lung. 

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes 

comunitar. 

Anumite lucrări precum completările, curăţirile, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea 

sau îmbunatăţirea după caz a stării de conservare. 

Soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, 

respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie 

diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului). 

Având în vedere etologia speciilor şi regimul trofic specific nu se poate afirma că gospodărirea 

fondului forestier poate cauza schimbări fundamentale în ceea ce priveşte starea de conservare a 

populaţiilor de carnivore. 

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve 

suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure  ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea 

conectivităţii în cadrul habitatelor ce vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale. 

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ 

asupra ariei naturale protejate  Natura 2000, ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest. 

Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea habitatelor de 

interes comunitar şi a speciilor existente. 
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