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A. INFORMATII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBARII.  

A.I. Legislaţia utilizată şi glosar de termeni utilizaţi în proiect. 

A.I.1 Legislatie romaneasca privind evaluarea de mediu pentru planuri/programe, stabilirea 
ariilor naturale protejate, amenajarea padurilor. 

- OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 265 /2006 cu modificările si completările 
ulterioare privind protecţia mediului. 

- LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 
mediului 

- PROCEDURA din 3 decembrie 2018 de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice 
si private, conţinută de Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1043 din 
10 decembrie 2018. 

- Ordin nr. 995 din 21/09/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenţa Hotărârii 
Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si 
programe, Publicat in Monitorul Oficial nr. 812 din 03/10/2006. 

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe si cu 
recomandările cuprinse in Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 
si programe elaborat de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, împreuna cu Agenţia Naţionala de Protecţia 
Mediului (M. Of., Partea I nr. 707 din 05/08/2004). 

- Lege nr. 18 din 19/02/1991, Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, Publicat in Monitorul Oficial nr. 1 din 
05/01/1998. 

- Lege nr. 5 din 06/03/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a zone 
protejate. Publicat in Monitorul Oficial nr. 152 din 12/04/2000. 

- Lege nr. 46 din 19/03/2008 privind Codul Silvic, Publicat in Monitorul Oficial nr. 238 din 27/03/2008 si 
Ordonanţa de Urgenta nr. 193 din 25/11/2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din legea nr. 
46/2008 - Codul silvic, Publicat in Monitorul oficial nr. 825 din 08/12/2008. 

- Lege nr. 193 din 27/05/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 193/2008 privind 
modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, Publicat in Monitorul Oficial nr. 365 
din 01/06/2009. 

- Hotărâre nr. 229 din 04/03/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva si Regulamentul 
din 04/03/2009 de organizare si funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Publicat in Monitorul 
Oficial nr. 162 din 16/03/2009. 

- Lege nr. 347 din 14/07/2004 - Legea muntelui, Publicat in Monitorul Oficial nr. 670 din 26/07/2004. 
- Ordonanţa de urgenta nr. 21 din 27/02/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, Publicat in 

Monitorul Oficial nr. 173 din 06/03/2008. 
- Hotărâre nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protecţie speciala avifaunistică ca parte integranta 

a reţelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, Publicat in Monitorul Oficial nr. 739 din 31/10/2007. 
- Ordin nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta 

comunitara, ca parte integranta a reţelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, Publicat in Monitorul 
Oficial nr. 98 din 07/02/2008. 

- Ordin nr. 2387 din 29/09/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 in Romania, Publicat in Monitorul Oficial nr. 846 din 29/11/2011. 

- Ordin nr. 1338 din 23/10/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000, Publicat in Monitorul 
Oficial nr. 738 din 31/10/2008. 

- Ordonanţa de urgenta nr. 154 din 12/11/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 
faunei sălbatice si a Legii vânători si a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, Publicat in Monitorul Oficial 
nr. 787 din 25/11/2008. 

- Ordin nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia 
Europeana prin Decizia 97/266/EC, prevăzut in anexa nr. 1 si manualul de completare al formularului standard. 

- Ordin nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor si 
perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri si din vegetaţia forestiera din afara fondului forestier 
naţional. 

- Ordonanţa de Urgenta nr. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de 
reproducere etc. 
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A.I.2.Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu. 

Planuri, programe si proiecte - planurile, programele si proiectele, inclusiv cele cofinanţate de 
Comunitatea Europeana, ca si orice modificări ale acestora, care: 

- se elaborează si/sau se adopta de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt 
pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de către Parlament sau Guvern; 

- sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative. 
Titularul planului, programului, proiectului - orice autoritate publica, precum si orice persoana fizica 

sau juridica care promovează un plan, un program sau un proiect. 
Autoritate competenta - autoritate de mediu, de ape, sănătate sau alta autoritate împuternicită potrivit 

competentelor legale sa execute controlul reglementarilor in vigoare privind protecţia aerului, apelor, solului si 
ecosistemelor acvatice sau terestre. 

Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, precum si in concordanta cu legislaţia sau cu 
practica naţionala, asociaţiile, organizaţiile ori grupurile acestora. 

SEA - Evaluare strategica de mediu - Evaluarea de mediu pentru politici, planuri si programe. 
Raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evaluează 

efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora si alternativele lor raţionale, luând în 
considerare obiectivele si aria geografica aferenta. 

Evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autorităţilor publice 
interesate de efectele implementării planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a 
rezultatelor acestor consultări in procesul decizional si asigurarea informării asupra deciziei luate. 

Aviz de mediu pentru planuri si programe - act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea 
competenta pentru protecţia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protecţia mediului in planul 
sau in programul supus adoptării. 

Impact de mediu - modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice si structurale ale 
elementelor si factorilor de mediu naturali; diminuarea diversităţii biologice; modificarea negativa considerabila 
a productivităţii ecosistemelor naturale si antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila 
a calităţii vieţii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzata, in principal, de poluarea apelor, a aerului si a 
solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritoriala necorespunzătoare 
a acestora; un astfel de impact poate fi identificat in prezent sau poate avea o probabilitate de manifestare in 
viitor, considerata inacceptabila de către autorităţile competente. 

Poluare potenţial semnificativa - concentraţii de poluanţi in mediu, ce depăşesc pragurile de alerta 
prevăzute in reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste valori definesc nivelul poluării la care 
autorităţile competente considera ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului si stabilesc 
necesitatea unor studii suplimentare si a masurilor de reducere a concentraţiilor de poluanţi in emisii/evacuări. 

Poluare semnificativa - concentraţii de poluanţi in mediu, ce depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute 
in reglementările privind evaluarea poluării mediului. 

Obiective de remediere - concentraţii de poluanţi, stabilite de autoritatea competenta, privind reducerea 
poluării solului, si care vor reprezenta concentraţiile maxime ale poluanţilor din sol după operaţiunile de 
depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile de alerta sau intervenţie ale agenţilor contaminanţi, in funcţie 
de rezultatele si recomandările studiului de evaluare a riscului. 

Plan de acţiune reprezintă planul realizat de autoritatea competenta cu scopul de a controla problema 
analizata si a efectelor acesteia indicându-se metoda de reducere. 

Aer ambiental - aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele si bunurile materiale, in speciiatii 
deschise din afara perimetrului uzinal. 

Emisie de poluanţi/emisie - descărcare in atmosfera a poluanţilor proveniţi din surse staţionare sau 
mobile. 

Zgomotul ambiental - este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activităţile umane, cum ar fi traficul 
rutier, feroviar, aerian, precum si de industrie. 

Evacuare de ape uzate/evacuare - descărcare directa sau indirecta in receptori acvatici a apelor uzate 
conţinând poluanţi sau reziduuri care alterează caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice iniţiale ale apei 
utilizate, precum si a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate. 

Receptori acvatici - ape de suprafaţa interioare, de frontiera sau costiere, precum si ape subterane, in care 
sunt evacuate ape uzate, exceptând zonele de influenta directa sau de amestec ale acestor evacuări. 
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A.I.3.Glosar de termeni conform legislaţiei de păduri. 

Administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic si juridic desfăşurate de 
ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva in scopul 
asigurării gestionarii durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic. 

Amenajament silvic - documentul de baza in gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnicoorganizatoric si 
economic, fundamentat ecologic. 

Amenajarea pădurilor - ansamblul de preocupări si masuri menite sa asigure aducerea si pastrarea 
pădurilor in stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice si sociale pe care 
acestea le îndeplinesc. 

Arboret - porţiunea omogena de pădure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cat si al 
condiţiilor staţionale. 

Arboretum - suprafaţa de teren pe care este cultivata, in scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de 
arbori si arbuşti. 

Circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase intre doua locaţii, 
folosindu-se in acest scop orice mijloc de transport, si/sau transmiterea proprietatii asupra materialelor lemnoase. 

Compozitie-tel - combinatia de specii urmarita a se realiza de un arboret care imbina in mod optim, atat 
prin proportie, cat si prin gruparea lor, exigentele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori 
ecologice. 

Consistenta - gradul de speciiatiere a arborilor in cadrul arboretului. Consistenta, in functie de gradul de 
dezvoltare a arboretului, se exprima prin urmatorii indici: 

1. indicele de desime - in cazul semintisurilor, lastarisurilor sau plantatiilor fara starea de masiv incheiata; 
2. indicele de densitate - determinat in raport cu suprafaţa de baza sau cu volumul; 
3. indicele de inchidere a coronamentului. 

Control de fond - totalitatea actiunilor efectuate in fondul forestier, in conditiile legii, de catre personalul 
care asigura administrarea padurilor si serviciile silvice, in scopul: 

1. verificarii starii limitelor si bornelor amenajistice; 
2. verificarii suprafetei de padure in scopul identificarii, inventarierii si evaluarii valorice a arborilor taiati 

in delict, a semintisurilor utilizabile distruse sau vatamate, a oricaror altor pagube aduse padurii, precum 
si stabilirii cauzelor care le-au produs; 

3. verificarii oportunitatii si calitatii lucrarilor silvice executate; 
4. identificarii lucrarilor silvice necesare; 
5. verificarii starii bunurilor mobile si imobile aferente padurii respective; 
6. inventarierii stocurilor de produse ale padurii existente pe suprafaţa acesteia; 
7. stabilirii pagubelor si/sau daunelor aduse padurii, precum si propuneri de recuperare a acestora. 

Defrisare - actiunea de inlaturare completa a vegetatiei forestiere, fara a fi urmata de regenerarea 
acesteia, incluzand scoaterea si indepartarea cioatelor arborilor si arbustilor, cu schimbarea folosintei si/sau a 
destinatiei terenului. 

Detinator - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, 
custodele, precum si orice alta persoana fizica sau juridica in temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de 
materiale lemnoase. 

Dispozitiv special de marcat - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic 
pentru marcarea arborilor, a cioatelor si a materialului lemnos. 

Ecosistem forestier - unitatea functionala a biosferei, constituita din biocenoza, in care rolul predominant 
il au populatia de arbori si statiunea pe care o ocupa aceasta. 

Exploatare forestiera - procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut in conditiile 
prevazute de regimul silvic. 

Gestionarea durabila a padurilor - administrarea si utilizarea padurilor astfel incat sa isi mentina si sa 
isi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sanatatea si in asa fel incat sa 
asigure, in prezent si in viitor, capacitatea de a exercita functiile multiple ecologice, economice si sociale 
permanente la nivel local, regional, national si global fara a crea prejudicii altor ecosisteme. 

Masa lemnoasa - totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati, intregi sau parti din acestia, inclusive cei 
aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera. 

Materiale lemnoase - lemnul rotund sau despeciiicat de lucru si lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, 
traversele, lemnul ecarisat - cu sectiune dreptunghiulara sau patrata, precum si lemnul cioplit. Aceasta categorie 
cuprinde si arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, rachita si puieti. 

Material forestier de reproducere - materialul biologic vegetal prin care se realizeaza reproducerea 
arborilor din speciile si hibrizii artificiali, importanti pentru scopuri forestiere; aceste specii si acesti hibrizi se 
stabilesc prin lege speciala 

Obiectiv ecologic, economic sau social - Efectul scontat si fixat ca tel prin amenajarea unei păduri. El se 
poate referi atât la produsele, cat si la serviciile pădurii 
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Ocol silvic - unitatea constituita in scopul administrarii padurilor si/sau asigurarii serviciilor silvice, 
indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minima de constituire dupa cum 
urmeaza: 

1. in regiunea de campie - 3.000 ha fond forestier; 
2. in regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier; 
3. in regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier. 

Ocupare temporara a terenului - schimbarea temporara a folosintei unui teren cu destinatie forestiera in 
scopuri si pe perioade stabilite in conditiile legii. 

Precomptare - actiunea de inlocuire a volumului de lemn prevazut a fi recoltat din arboretele incluse in 
planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din 
arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu varsta peste 60 de ani, afectate partial 
de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrisari legale si taieri ilegale. 

Parchet - suprafaţa de padure in care se efectueaza recoltari de masa lemnoasa in scopul realizarii unei 
taieri de ingrijire sau a unui anumit tratament. 

Perdele forestiere de protecţie - formatiunile cu vegetatie forestiera, amplasate la o anumita distanta 
unele fata de altele sau fata de un obiectiv cu scopul de a-l proteja impotriva efectelor unor factori daunatori 
si/sau pentru ameliorarea climatica, economica si estetico-sanitara a terenurilor. 

Perimetru de ameliorare - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin 
impadurire, a caror punere in valoare este necesara din punctul de vedere al protectiei solului, al regimului 
apelor, al imbunatatirii conditiilor de mediu si al diversitatii biologice. 

Plantaj - cultura forestiera constituita din arbori proveniti din mai multe clone sau familii, identificate, in 
proportii definite, izolata fata de surse de polen strain si care este condusa astfel incat sa produca in mod frecvent 
recolte abundente de seminte, usor de recoltat. 

Posibilitate - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o padure, in baza amenajamentului silvic, pe 
perioada de aplicare a acestuia. 

Posibilitate anuala - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o padure, rezultat ca raport dintre 
posibilitate si numarul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic. 

Prejudiciu adus padurii - efectul unei actiuni umane, prin care este afectata integritatea padurii si/sau 
realizarea functiilor pe care aceasta ar trebui sa le asigure. 

Aceste actiuni pot afecta padurea: 
1. în mod direct, prin actiuni desfasurate ilegal; 
2. în mod indirect, prin actiuni al caror efect asupra padurii poate fi cuantificat in timp. Se incadreaza in 

acest tip efectele produse asupra acestora in urma poluarii, realizarii de constructii, exploatarii de resurse 
minerale, cu identificarea relatiei cauza-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea 
zonelor de limitare a propagarii incendiilor, precum si neasigurarea dotarii minime pentru interventie in caz de 
incendiu. 

Prestatie silvica - lucrarile cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe baza de contract, in 
vegetatia forestiera din afara fondului forestier administrat. 

Principiul teritorialitatii - efectuarea administrarii si serviciilor silvice, dupa caz, pe baza de contract, de 
catre ocolul silvic care detine majoritatea fondului forestier din raza unitatii administrativ teritoriale respective. 

Produse accidentale I - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori 
biotici si abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu varste de peste 60 de ani, afectate partial de factori 
biotici si abiotici, sau cel provenit din defrisari legal aprobate. 

Produse accidentale II - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu varste de 
pana la 60 de ani, afectate partial de factori biotici si abiotici 

Provenienţa materialelor lemnoase - sursa localizata de unde au fost obtinute materialele lemnoase, 
respectiv: 

3. fondul forestier naţional; 
4. vegetaţia forestiera din afara fondului forestier; 
5. centrele de sortare si prelucrare a lemnului; 
6. depozitele de materiale lemnoase; 
7. pieţele, târgurile, oboarele si altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase; 
8. import. 

Preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior - preţul mediu de vânzare al unui metru 
cub de masa lemnoasa pe picior, calculat la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior. 

Regimul codrului - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din sămânţa. 
Regimul cragului - modul general de gospodarire a unei păduri, bazat pe regenerarea vegetativa. 
Regimul silvic - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice si juridice privind amenajarea, 

cultura, exploatarea, protectia si paza fondului forestier, in scopul asigurarii gestionarii durabile. 
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Schimbarea categoriei de folosinta - schimbarea folosintei terenului cu mentinerea destinatiei forestiere, 
determinata de modificarea prevederilor amenajamentului silvic in scopul executarii de lucrari, instalatii si 
constructii necesare gestionarii padurilor. 

Scoatere definitiva din fondul forestier naţional - schimbarea definitiva a destinaţiei forestiere a unui 
teren in alta destinaţie, in condiţiile legii. 

Servicii silvice - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic si juridic desfăşurate de ocoalele 
silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva in scopul asigurării 
gestionarii durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase. 

Sezon de vegetatie - perioada din an de la intrarea in vegetatie a unui arboret pana la repaosul vegetativ. 
Silvicultura - ansamblul de preocupari si actiuni privind cunoasterea padurii, crearea si ingrijirea 

acesteia, recoltarea si valorificarea rationala a produselor sale, prelucrarea primara a lemnului, precum si 
organizarea si conducerea intregului proces de gestionare. 

Spatii de depozitare a materialelor lemnoase - spatiile delimitate, in care detinatorul materialelor 
lemnoase are dreptul sa realizeze depozitarea acestora in vederea expedierii pentru transport, a prelucrarii primare 
si industriale, a comercializarii, precum si platformele primare de la locul de taiere a masei lemnoase pe picior. 

Stare de masiv - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului ca 
exemplarele componente ale acesteia realizeaza o desime care asigura conditionarea lor reciproca in crestere si 
dezvoltare, fara a mai fi necesare lucrari de completari si intretineri. 

Structura silvica de rang superior - structura in a carei subordine se pot afla, din punct de vedere 
tehnic, ocoalele silvice private. 

Subunitate de gospodarire - diviziunea unei unitati de producţie si/sau protecţie, constituita ca urmare a 
gruparii arboretelor din unitatea de producţie si/sau protecţie in functie de telul de gospodarire. 

Teren neproductiv - terenul in suprafaţa de cel putin 0,1 ha, care nu prezinta conditii stationale care sa 
permita instalarea si dezvoltarea unei vegetatii forestiere. 

Terenuri degradate - terenurile care prin eroziune, poluare sau actiunea distructiva a unor factori 
antropici si-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricola, dar pot fi ameliorate prin impadurire, si anume: 

1. terenurile cu eroziune de suprafaţa foarte puternica si excesiva; 
2. terenurile cu eroziune de adancime - ogase, ravene, torenti; 
3. terenurile afectate de alunecari active, prabusiri, surpari si scurgeri noroioase; 
4. terenurile nisipoase expuse erodarii de catre vant sau apa; 
5. terenurile cu aglomerari de pietris, bolovanis, grohotis, stancarii si depozite de aluviuni torentiale; 
6. terenurile cu exces permanent de umiditate; 
7. terenurile saraturate sau puternic acide; 
8. terenurile poluate cu substante chimice, petroliere sau noxe 
9. terenurile ocupate cu halde miniere, deseuri industriale sau menajere, gropi de imprumut; 
10. terenurile neproductive, daca acestea nu se constituie ca habitate naturale; 
11. terenurile cu nisipuri mobile, care necesita lucrari de impadurire pentru fixarea acestora; 
12. terenurile din oricare dintre categoriile mentionate la lit. a-k, care au fost ameliorate prin plantatii 

silvice si de pe care vegetatia a fost inlaturata. 
Unitate de producţie si/sau protecţie - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaboreaza un 

amenajament silvic. La constituirea unei unitati de protecţie si de producţie se au in vedere urmatoarele principii: 
1. se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, in cadrul aceluiasi ocol silvic; 
2. delimitarea se realizeaza prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietatii forestiere, 

dupa caz. Se includ intr-o unitate de producţie si/sau protecţie proprietati intregi, nefragmentate; 
proprietatile se pot fragmenta numai daca suprafaţa acestora este mai mare decat suprafaţa maxima 
stabilita de normele tehnice pentru o unitate de producţie si/sau protecţie. 

Urgenta de regenerare - Ordinea indicata pentru regenerarea arboretelor exploatabile, in raport cu varsta 
exploatabilitatii si starea lor. 

Vegetatie forestiera din afara fondului forestier national - vegetatia forestiera situata pe terenuri din 
afara fondului forestier national, care nu indeplineste unul sau mai multe criterii de definire a padurii, fiind 
alcatuita din urmatoarele categorii: 

1. plantatiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole; 
2. vegetatia forestiera de pe păşuni cu consistenta mai mica de 0,4; 
3. fanetele împădurite; 
4. plantatiile cu specii forestiere si arborii din zonele de protecţie a lucrarilor hidrotehnice si de 

îmbunătăţiri funciare;a rborii situati de-a lungul cursurilor de apa si canalelor; 
5. zonele verzi din intravilan, altele decat cele definite ca păduri; 
6. parcurile dendrologice si arboretumurile, altele decat cele cuprinse in păduri; 
7. aliniamentele de arbori situate de-a lungul cailor de transport si comunicatie. 
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Varsta exploatabilitatii - Varsta la care un arboret devine exploatabil in raport cu functiile multiple 
atribuite. 

Zona deficitara in păduri - judetul in care suprafaţa padurilor reprezinta mai putin de 16% din 
suprafaţa 

totala a acestuia. 
Zonarea functionala a padurilor - operatia de delimitare a suprafetelor de padure menite sa 

indeplineasca diferite functii de producţie si protecţie sau numai de protecţie. 

 

  A.I.4. Glosar de termeni conform NATURA 2000  

Arie speciala de conservare - sit protejat pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar si/sau 
a populatiilor speciilor de interes comunitar, altele decat pasarile salbatice, in conformitate cu reglementarile 
comunitare. 

Arie de protecţie speciala avifaunistica - sit protejat pentru conservarea speciilor de pasari salbatice, in 
conformitate cu reglementarile comunitare. 

Stare de conservare favorabila a unui habitat - se considera atunci cand: 
- arealul sau natural si suprafetele pe care le acopera in cadrul acestui areal sunt stabile sau in crestere; 
- are structura si functiile specifice necesare pentru mentinerea sa pe termen lung; 
- speciile care ii sunt caracteristice se afla intr-o stare de conservare favorabila. Stare de conservare 

favorabila a unei specii - se considera atunci cand: 
- specia se mentine si are sanse sa se mentina pe termen lung ca o componenta viabila a habitatului 

sau natural; 
 

- aria de repartitie naturala a speciei nu se reduce si nu exista riscul sa se reduca in viitor; 
- exista un habitat destul de vast pentru ca populatiile speciei sa se mentina pe termen lung. 
Habitate naturale de interes comunitar - acele habitate care: 

- sunt in pericol de disparitie in arealul lor natural; 
- au un areal natural mic ca urmare a restrangerii acestuia sau prin faptul ca au o suprafaţa restransa; 
- reprezinta esantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre 

urmatoarele 
regiuni biogeografice: alpina, continentala, panonica, stepica si pontica. 
 Habitat natural prioritar - tip de habitat natural amenintat, pentru a carui conservare exista o 

responsabilitate deosebita. 
Specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, vulnerabile, rare 

sau endemice: 
- periclitate, exceptand cele al caror areal natural este marginal in teritoriu si care nu sunt nici periclitate, 

nici vulnerabile in regiunea vest-palearctica; 
- vulnerabile, adica a caror trecere in categoria speciilor periclitate este probabila intr-un viitor apropiat, 

in caz de persistenta a factorilor cauzali; 
- rare, adica ale caror populatii sunt mici si care, chiar daca in prezent nu sunt periclitate sau vulnerabile, 

risca sa devina; aceste specii sunt localizate in arii geografice restranse sau sunt rar dispersate pe 
suprafeţe largi; 

- endemice si necesita o atentie particulara datorita naturii specifice a habitatului lor si/sau a impactului 
potential al exploatarii lor asupra starii lor de conservare. 

Specii prioritare - specii periclitate si/sau endemice, pentru a caror conservare sunt necesare masuri 
urgente. 
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INFORMAȚII GENERALE 

 

Prezenta lucrare reprezintă Studiu de Evaluare Adecvata a efectelor potenţiale a Amenajamentului Silvic 
U.P. I Crasna Deal şi Vale  asupra ariei naturale protejate de interes comunitar ROSAC 0128 Nordul Gorjului de 
Est. 

Studiul a fost elaborat în vederea obţinerii Avizului de mediu pentru aprobarea Amenajamentului  Silvic 
amintit anterior. 

Planul se supune procedurii de evaluare de mediu, in conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de evaluare adecvata, OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, Ordinului 262/2020 pentru aprobarea Ghidului metodologic din 
13 ianuarie 2010 privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar, Ordinului Nr. 1946/2021 din 21 octombrie 2021 pentru aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice. 

Concluziile prezentului studiu de evaluare adecvata vor fi incluse in Raportul de mediu. 

La  elaborarea  prezentului  studiu   s-au  avut  in  vedere  următoarele  elemente:  Amenajamentul Silvic 
U.P. I Crasna Crasna Deal şi Vale,  limitele  Sitului  Natura  2000 - ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est în 
proiecţie STEREO 70, formularele standard pentru SCI–uri la nivelul anului 2021, Planul de management şi 
Regulamentul Sitului Natura 2000 ROSAC018 Nordul Gorjului de Est, deplasările pe teren in vederea culegerii 
datelor, literatura de specialitate etc. 
 

A.1. Informaţii privind PP supus aprobării (amenajamentul silvic): 

A.1.1. Denumire plan. 

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND 
ASOCIAŢIEI OBŞTIEA DE MOŞNENI CRASNA DEAL ŞI VALE, U.P. I CRASNA DEAL ŞI VALE, 
JUDEŢUL GORJ 

Data intrării în vigoare a amenajamentului: 01.01.2021 

A.1.2. Descriere plan. 

In conformitate cu Codul silvic din 19 martie 2008, Art. 3, alin. (1) “Fondul forestier naţional este, după 
caz, proprietate publica sau privata si constituie bun de interes naţional” si conform Art.6, alin. (1) “Fondul 
forestier naţional este supus regimului silvic”. Planul analizat reprezintă proprietatea privata a Asociaţiei Obştea 
de Moşneni Crasna Deal şi Vale, care se supune Codului silvic amintit anterior. In conformitate cu Art.13, alin.1 
al aceluiaşi cod silvic “Pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, administrarea 
si/sau serviciile silvice se realizează prin ocoale silvice de regim, care funcţionează similar asociaţiilor si 
fundaţiilor sau ca societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare, ori pe baza de contract cu alte ocoale silvice”. 

 
Informaţii cuprinse in Amenajamentul Silvic analizat: 

Unitatea de protecţie si producţie I Crasna Deal şi Vale este fond forestier proprietate privată ce a rezultat 
în urma reconstituirii dreptului de proprietate pentru Asociaţia Obştea de Moşneni Crasna Deal şi Vale,  s-a făcut 
în baza aplicării prevederilor Legilor funciare, retrocedându-se/dobândindu-se suprafeţe din fostul U.P. I Crasna, 
a Ocolului silvic Novaci din cadrul Direcţiei Silvice Gorj, documentele care atestă proprietatea fiind: 
- Titlu de proprietate nr. 430 din 13.06.2006 pentru suprafaţa de 790,00 ha. 
- Ca documente ce atestă proprietatea au fost luate în considerare şi Procesele verbale de punere în posesie 

nr. 2519 din 14.03.2012 şi nr. 784 din 05.05.2009 rezultate în urma Hotărârilor judecătoreşti 
707/16.05.2002, 845/10.05.2007 şi 427/2000 şi Procesul verbal al Comisiei Locale de Fond Funciar Crasna; 
datorită faptului că proprietatea a suferit unele modificări după emiterea titlului de proprietate iar înscrisurile 
din acesta fiind modificate doar parţial, suprafaţa totală înscrisă nefiind modificată. 

- Proprietarul va face demersuri pentru clarificarea şi modificarea/completarea documentelor deproprietate, în 
concordanţă cu toate înscrisurile existente (T.P. nr. 430 din 13.06.2006, P.V.P.P. nr. 784 din 05.05.2009 şi 
nr. 2519 din 14.03.2012 şi Hotărârile judecătoreşti 707/16.05.2002, 845/10.05.2007 şi 427/2000) şi 
realitatea din teren. 
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Având în vedere că în perioada de aplicare a respectivului amenajament proprietarului nu au survenit 
modificări ale proprietăţii, la actuala amenajare denumirea unităţii de protecţie şi producţie este U.P. I Crasna 
Deal şi Vale. Menţionăm că la avizarea Temei de Proiectare (Conferinta I de Amenajare) s-a  stabilit ca 
denumirea unităţii de producţie să fie U.P. I Crasna. La cererea beneficiarului, în cadrul Congerintei a II-a de 
Amenajare  s-a schimbat denumirea în U.P. I Crasna Deal şi Vale. 

 
Serviciile silvice sunt asigurate de Ocolul Silvic Novaci, Direcţia Silvică Gorj.  
In cadrul fondului forestier analizat nu au fost constituite arborete virgine şi cvasivirgine. 

Fondul forestier al ocolului are ca folosinţă: 
 
-  Păduri si terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi – 790,00 ha. 
 
Suprafaţa Unităţii de Protecţie si Producţie I Crasna Deal şi Vale este încadrată integral in Grupa I 

funcţională, arboretele având stabilite următoarele categorii funcţionale: 
 
Zonarea funcţională 

Anul amenajării 
Gr. I 

TOTAL T II T IV 
2A5Q(5N) 2C5Q(5N) 2L5Q(5N) 5Q(5N) 

2012 392,0 0,8 10,5 384,2 787,5 
2022 435,15 0,94 17,57 336,34 790,00 

Indicativul categoriei funcţionale din paranteză este cel înlocuit de O.M. 766/23.07.2018. 
 

Justificarea diferenţelor de suprafaţă pe categorii funcţionale: 
- pentru I.2A Arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri 
cu înclinare mai mare de 30g pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, 
precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g, pe alte substrate litologice - T II, diferenţa se 
datorează parte determinărilor de suprafaţă în urma măsurătorilor din teren şi a determinării suprafeţei şi parte 
trecerii prin separarea de noi arborete sau prin reanalizare, astfel: 

 Ieşiri: suprafaţa de 17,50 ha (u.a.: 130 D, 137 B şi 142 B) a trecut la I.5Q şi I.2L,  
 Intrări: suprafaţa de 50,94 ha (u.a.: 133 A, 141 A, 146 B şi 147 C) ce anterior era încadrată la 

I.5Q şi suprafaţa de 1,21 ha (u.a. 124 B) ce la amenajarea precedentă a fost ocupaţie 
temporară 124F.  

- pentru I.2C Arboretele/benzile de pădure din jurul golurilor alpine – T II, diferenţele se datorează 
măsurătorilor din teren şi a determinării suprafeţelor; 
- pentru I.2L Arboretele situate pe ternuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziune şi alunecări, 
cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria I.2A – T IV diferenţa se datorează încadrării suprafeţei de 
13,79 ha (u.a.: 133 B, 139 D, 142 B şi 150 D) ce anterior aveau ca încadrare principală categoriile I.5Q(5N) şi 
I.2A, dar şi determinărilor de suprafaţă în urma măsurătorilor din teren şi a determinării suprafeţei;  
- pentru I.5Q Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes 
comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în 
scopul conservării habitatelor – din reţeaua ecologică Natura 2000 – SCI - ROSAC 0128 „Nordul Gorjului de 
Est”- T IV, diferenţa se datorează trecerii suprafeţei de 62,73 ha (u.a.: 133 A, 133 B, 139 D, 141 A, 146 B, 147 C 
şi 150 D) la I.2A sau I.2L, a 15,50 ha (u.a.: 130 D şi 137 B) ce au trecut de la I.2A la I.5Q, dar şi determinărilor 
de suprafaţă în urma măsurătorilor din teren şi a determinării suprafeţei. Menţionăm că această categorie se 
regăseşte ca încadrare secundară la toată suprafaţa fondului forestier analizat. 
 

- unele arborete prezinta multipla încadrare, având prioritate categoria funcţională ce implica cel mai 
mare grad de protecţie; 

Staţiunile din cadrul acestei unităţii de protecţie si producţie sunt încadrate in: 
- FD3 -  etajul gorunetelor şi făgetelor de deal şi al tranziţiilor dintre acestea 223,82 ha (28%); 
- FM2 - etajul montan de amestecuri 88,88 ha (11%); 
- FM1+FD4 -etajul montan  premontan de făgete  477,30 (61%). 

 
Compoziţia actuala a arboretelor este:  

- 54FA 15ME 13PI 6PIN 4CA 2MO 1TE 5DT clasa de producţie medie 3,4, consistenta medie 0.76, volumul 

mediu la hectar de 281m3 la vârsta medie de 102 ani, creşterea curenta 4,5 m³/an/ha. 
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Structura pe clase de vârstă a fondului productiv este dezechilibrată, având un deficit de arborete din clasa 
de vârstă a I-a (2%), clasa de vârstă a II-a (3%),  clasa de vârstă a III-a (1%) clasa de vârstă a IV-a (3%), clasa de 
vârstă a V-a (7%) şi excedent de arborete în clasa de vârstă a VII-a (66%), iar  clasa de vârstă a VI-a (18%) 
înregistrează valori apropiate de clasa normală de vârstă. 

 

Subunităţi de gospodărire 
 
Arboretele din cadrul U.P. I Crasna Deal şi Vale au fost grupate in următoarele S.U.P. – uri: 

• S.U.P. ,,A – codru regulat, sortimente obişnuite” - 353,91 ha (45%); 
 
• S.U.P. ,,M- păduri supuse regimului de conservare deosebita”- 436,09,80 ha (55%). 

Bazele de amenajare 
Bazele de amenajare adoptate sunt: 
- regimul codru pentru toate arboretele; 
- compoziţia tel corespunzătoare tipului natural de pădure; 
- exploatabilitatea de protecţie (vârsta exploatabilităţii 109 ani); 
- tratamentele tăierilor progresive si tăierilor succesive in margine de masiv; 
- ciclul de producţie de 110 ani pentru arboretele încadrate in S.U.P. ,,A”. 

A.1.3. Obiectivele planului  

 
Obiectivul principal al planului Amenajamentul Silvic U.P. I Crasna Deal şi Vale consta in stabilirea 

modului de gospodărire a fondului forestier deţinut de către titular in vederea dezvoltării durabile 
(gospodărire durabila) si in concordanţă cu obiectivele ecologice şi social economice ale acestuia. 

Utilizarea durabila se refera la menţinerea unei balanţe stabile intre funcţia sociala, cea economica si 
serviciul adus de pădure diversităţii biologice. 

Interzicerea, de principiu a executării lucrărilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 
poate avea un efect negativ deoarece silvicultura face parte din peisajul rural, iar dezvoltarea durabila a 
acestuia este esenţială. 

Obiectivul comun si anume, acela al conservării pădurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, 
conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, va fi imposibil de atins in lipsa unei colaborări 
intre comunitate, autorităţile locale, silvicultori, cercetători etc. 

Rolul silviculturii este extrem de important ţinând cont de faptul ca o mare parte a diversităţii biologice 
din Romania se afla in ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, 
inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislaţiei in vigoare de către silvicultori prin structuri special 
constituite. 

In amenajament problemele se tratează in concepţie sistemica, urmărindu-se integrarea amenajării 
pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea in considerare a conditiilor ecologice, 
economice si sociale din zona. 

Padurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu in scopuri social economice, ci in vederea 
autoconservarii. Aceasta trebuie sa fie reorganizată şi adaptata, sub aspect structural, la functia sau functiile 
economice ori sociale ce i s-au atribuit. 

Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decat in procesul gospodaririi ei, prin taieri si 
regenerari sistematice si consecvente. Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (plan), 
care stabileste obiectivele de atins si structura de realizat, planifica lucrarile de exploatare si cultura ce se impun, 
cat si prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversitatii generate de aplicarea lucrarilor silvotehnice. 

Implementarea amenajamentului silvic al U.P. I Crasna Deal şi Vale in acord cu prevederile Planului de 
management al Situl Natura 2000 ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est reprezintă garanţia asigurării unui statut 
favorabil de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar si a speciilor de interes conservativ 
dependente de aceasta categorie de ecosisteme. De asemenea, aplicarea amenajamentului silvic in forma in care 
a fost propus, tinandu-se cont de respectarea masurilor de management conservativ, va contribui in mod 
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semnificativ la asigurarea integritatii Sitului Natura 2000 ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est. 
 
Obiectivele social economice si ecologice ale padurii reflecta cerintele societatii fata de produsele si 

serviciile oferite de natura. 

 
Obiectivele social-economice si ecologice ale pădurilor  

 

Realizarea unor astfel de obiective se pot obţine prin:   
- conservarea unor arborete cu un potenţial genetic deosebit, in sistemul rezervaţiilor de seminţe forestiere 

si al resurselor genetice forestiere; 
- conducerea arboretelor la vârste înaintate, urmărindu-se regenerarea lor din samanta; 
- realizarea unor lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor prin care sa se mentina si imbunatateasca 

starea de sanatate, stabilitate si biodiversitate naturala; 
- promovarea compozitiilor de regenerare apropiate de cele ale tipului natural fundamental de padure, iar 

in cazul regenerarilor artificiale folosirea materialului seminologic de provenienta locala; 
- planificarea taierilor de regenerare in special continuitatii recoltelor pe durate de 80-100 ani astfel incat 

sa rezulte un mozaic de habitate naturale aflate in diverse stadii de dezvoltare, lucru benefic pentru mentinerea si 
dezvoltarea populatiilor de animale de talie medie si mare; 

- luarea masurilor pentru prevenirea incendiilor; 
- tinerea sub control a efectivelor populatiilor de insecte care pot produce atacuri si protejarea dusmanilor 

naturali ai acestora; 
- gospodarirea rationala a speciilor care fac obiectul activitatii de vanatoare, asigurandu-se hrana 

complementara si suplimentarea atunci cand este necesar, mentinandu-se efectivele si proportia dintre sexe la 
nivelul optim, asigurandu-se starea de sanatate si evitandu-se producerea unor epizootii, respectandu-se, cu 
strictete, perioadele de prohibitie si evitandu-se executarea unor lucrari deranjante in perioada de imperechere; 

- recoltarea rationala si ecologica a ciupercilor si fructelor de padure comestibile si a plantelor medicinal; 
- aplicarea regimului de conservare special pe suprafeţe importante din fondul forestier unde arborii sunt 

mentinuti pana la varste apropiate de limita fiziologica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa de obiective si servicii Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de
realizat 

Ecologice 
 
 

Asigurarea protecţiei terenurilor si a solurilor 

- Conservarea pădurilor si menţinerea echilibrului ecologic 

pe terenuri cu inclinare mai mare de 35
o
. 

- Conservarea pădurilor din jurul golurilor alpine. 
- Conservarea pădurilor si ecosistemelor de pe terenurile
cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni si
alunecari 

Servicii de recreere - Protecţia pădurilor de interes cinegetic deosebit 
 
 
Asigurarea ocrotirii genofondului forestier 

- Protecţia peisajului natural existent, a unor habitate şi a 
folosinţelor actuale – Situl Natura 2000 – ROSAC 0128 
Nordul Gorjului de Est. 

Economice 
Asigurarea cu produse lemnoase de calitate - Arbori groşi de calitate superioara. 

Valorificarea produselor nelemnoase ale fondului
forestier 

- Vânat, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale. 
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A.1.4. Informatii privind productia care se va realiza  

Pentru fiecare unitate de producţie au fost elaborate planuri decenale, cuprinzând arboretele din care 
urmează sa fie recoltata posibilitatea anuala de masa lemnoasa. 

La nivelul U.P. I Crasna Deal şi Vale situaţia se prezinta astfel: 

 

1.Masa lemnoasa provenind din: 
• produse principale = 1917 m³/an - prin parcurgerea unei suprafeţe anuale de 11,54 ha; 
• lucrări de conservare = 307 m³/an - prin parcurgerea unei suprafeţe anuale de 9,85ha; 
• lucrări de îngrijire = 469 m³/an - prin parcurgerea unei suprafeţe anuale 19,21ha. 

In planul lucrărilor de îngrijire s-a prevăzut a fi efectuate anual următoarele lucrări: 
- degajari 1,00 ha; 
- curatiri 0,51 ha; 
- rarituri 17,70 ha; 
- lucrari de igiena 393,46 ha cu un volum de 344 m³/an. 

Lucrările de împăduriri s-au prevăzut  pe 2,5 ha. 

2.Productia cinegetica 

Suprafaţa planului analizat face parte din fondul de vânătoare Nr. 11 Cărpiniş , gestionat de Asociaţia 
de  Vânătoare Gorun şi Asociaţia de Vânătoare Elite Hunting. In acest context, vânatul este format din: cerbul 
carpatin, ursul, mistreţul şi căpriorul. La acestea se adauga speciile de rapitoare: lupul, jderul, vulpea, pisica 
salbatica, râs. 

Pentru cresterea efectivelor este necesara asigurarea linistii, acolo unde se afla mai multe amenajări 
pastorale pasagere, creşterea numărului de hrănitori si sărarii precum si asigurarea unor cantitati adecvate de 
hrana prin constituirea unor terenuri de hrana folosite fie ca finete ameliorate fie ca ogoare. Totodata sunt 
necesare actiuni de combatere si prevenire a braconajului, fenomen din ce in ce mai des intalnit in ultima vreme. 

Dintre lucrarile care trebuie efectuate in aceste suprafeţe se numara: 
- innobilarea prin insamantari a fanetelor, 
- taierea vegetatiei lemnoase invadante, 
- curatirea terenului de bolovani, musuroaie, resturi de exploatare. 

Recolta de vanat actuala si pe ultimii ani arata o gospodarire rationala a fondurilor de vanatoare, grija 
permanenta pentru protejarea efectivelor de vanat si mentinerea lui intr-o proportie cat mai echilibrata 
arboretelor în scopul creerii celor mai bune condiţii ecologice şi structurale pentru ca pădurile să-şi poată 
îndeplini funcţiile atribuite cu maximum de randament şi eficienţă. 

 
Fata de vanatul existent si posibilitatile care i se ofera pentru dezvoltarea lui in cadrul fondului de 

vanatoare se impun sa se ia o serie de masuri: 
 aducerea efectivelor de vanat pana la normal, corespunzator capacitatii optime a fiecarui fond; 
 realizarea unor actiuni corecte de selectie in cadrul populatiilor de cerb si caprior pentru evitarea 

degenerarilor si a aparitiei de boli; 
 intretinerea si ingrijirea atenta a suprafetelor de teren destinate hranirii complementare a vanatului; 
asigurarea si administrarea  
 de hrana complementara si sare in special in perioada de iarna; 
 combaterea rapitoarelor si a daunatorilor vanatului; 
 intretinerea si indesirea instalatiilor vanatoresti; 
 combaterea braconajului; 
 asigurarea linistii vanatului indeosebi in perioada de imperechere, alaptare si crestere a puilor. 
In vederea gospodaririi corespunzatoare a fiecarui fond de vanatoare, conform reglementarilor in vigoare, 

fiecare gestionar este obligat sa întocmească “Studiul pentru gestionarea durabila a fondului de vanatoare”, prin 
care se tratează detaliat modul de gospodărire a vânatului. 

3.Productia potenţiala de fructe de pădure 

Condiţiile geografice si pedoclimatice existente in zona oferă o gama larga de fructe de pădure. Ponderea 
economica mare este data de mur, zmeura si afine. 
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In cazul murului, principalele zone de recoltare sunt suprafeţele in curs de regenerare in care s-au aplicat 
tăieri definitive sau care au fost dezgolite datorita unor calamitaţi naturale si arboretele din clasa I de vârsta cu 
starea de masiv neîncheiata.. 

Zmeurul se instalează abundent pe suprafeţe supuse brusc factorilor naturali: lumina, umiditate ce 
favorizează procesele de descompunere a resturilor vegetale, degajându-se astfel o mare cantitate de azot (nitric 
si amoniacal) ce satisface exigentele acestei specii. In acest context tratamentele cu perioada lunga de regenerare 
preconizate sunt nefavorabile instalării zmeurului. Recolta este influenţată si de factorii meteorologici, astfel ca 
este o fluctuaţie foarte mare a recoltelor, de la an la an. 

Afinele se pot recolta cu precadere din pasunile montane superioare. Specia fiind sensibila la umbrire, nu 
fructifica abundent decat in arborete rarite.  

Factorii care produc fluctuatii mari in ceea ce priveste fructificatia afinului sunt de natura climatica, mai 
importanti fiind inghetul si grindina. 

4.Producţia potenţiala de ciuperci comestibile 

In functie de ani de fructificatie pot constitui obiectul recoltarii si valorificarii urmatoarele specii de 
ciuperci comestibile: 

 galbiori – Cantharelius cibari 

 ghebe – Armillariea mallea; 

 hribi (manatarci) - Boletus sp.; 

 rascovi – Lactarius deliciosus. 

Productia din flora spontana este in continua scadere cauzele principale ale acestui fenomen sunt: 

 aria de raspandire nu este cunoscuta si nu se cunosc criteriile de modificare a acesteia; 

 procedele de recoltare (ruperea corpului fructifer) a avut ca rezultat scaderea potentialului de inmultire; 

5.Resurse melifere 

Baza melifera, din aceasta unitate de producţie o constituie zmeurul (Rubus ideaus) si zburatoarea 
(Epilobum augustifolum) ce se gaseste pe suprafeţe mici dispersate, in parchete si arborete tinere (5-10 ani) ce nu 
au realizat inchiderea stari de masiv. 

Alte specii melifere ar mai fi: plopul, mesteacanul, salcia capreasca, floarea pastelui, paltinul de munte, 
dar si acestea au o mica raspandire. In ani de fructificatie un aport ca resurse melifere il aduc speciile principale 
din compozitia arboretelor: molidul, fagul si bradul. 

Unitatea de protecţie si producţie U.P.  I Crasna Deal şi Vale fiind situata intr-o zona in general rece, cu un 
sezon de vegetatie relativ scurt si uneori incert pentru cules, nu se realizeaza conditiile necesare pentru cresterea 
si dezvoltarea unui sector apicol. 

6.Alte produse 

De pe teritoriul studiat se mai pot recolta: 

- coaja de anin si de molid si conuri de molid - pentru industria tanantilor, 

- rasina - din scurgeri naturale (molid si brad), bureti de iasca, pomi de craciun, seminte forestiere si 
plante medicinale. 

In ceea ce priveste plantele medicinale, in deceniul urmator, in functie de solicitari pot face obiectul 
recoltarii urmatoarele specii: 

 flori: musetel, podbal, urzica moarta, coada soricelului, ciubotica cucului; 

 frunze: zmeur, podbal, fragi, patlagina, papadie, urzica; 
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 partea aeriana a plantei: traista ciobanului, urzica moarta, coada soricelului, ghiocel, papadie, urzica. 

 radacini: feriga, spanz, urzica, brusture; 

 alte parti: licheni de conifere. 

7.Produse accidentale datorate unor calamitati naturale 

Pe parcursul aplicarii prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, in diferite grade de 
intensitate, de factori destabilizatori biotici si abiotici: incendii, doboraturi de vant, rupturi de zapada, inundatii, 
seceta, atacuri de daunatori, uscare anormala etc. In vederea gospodaririi durabile a fondului forestier este 
necesara extragerea materialului lemnos si valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu 
respectarea prevederilor legislatiei silvice in vigoare si va consta in: 

 “extragerea integrala a materialului lemnos“ - in arboretele afectate integral de factori 
biotici si abiotici si in cele care, prin extragerea arborilor afectati, se determina incadrarea arboretelor in urgenta 
I de regenerare; 

 “extragerea arborilor afectati “- in arboretele afectate partial de factori biotici si abiotici. 

Volumul rezultat se va încadra ca: 

 produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectati integral de factori biotici si/sau abiotici, 
arborii dintr- un arboret cu varsta mai mare de ½ din varsta exploatabilitatii tehnice, afectati partial de factori 
biotici si/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobari legale de defrisare; 

 produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu varsta mai mica de ½ din varsta 
exploatabilitatii tehnice, afectati partial de factori biotici si abiotici. Masa lemnoasa care se recolteaza ca produse 
accidentale I se precompteaza ca produse principale, numai daca aceasta provine din subunitati de gospodarire 
pentru care se reglementeaza procesul de producţie, celelalte produse accidentale I, precum si produsele 
accidentale II, nu se precompteaza. In conditiile in care cuantumul volumului rezultat se incadreaza sub nivelul 
pentru care legislatia stabileste modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse 
accidentale, dupa intocmirea si aprobarea actelor de punere in valoare. 

Prevederile amenajamentului silvic in vigoare se modifica, inclusiv in situatia in care acesta nu este 
aprobat, conform ORD. nr.766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor 
silvice, modificarea prevederilor acestora si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier 
si a Metodologiei privind aprobarea depasirii posibilitatii/posibilitatii anuale in vederea recoltarii produselor 
accidentale (Normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora si 
schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier, din 23.07.2018), in urmatoarele cazuri: 

a. volumul arborilor afectati de factori destabilizatori biotici si/sau abiotici dintr-un arboret insumeaza peste 20% 
din volumul arboretului existent la data aparitiei fenomenului, determinat prin diminuarea volumului 
prevazut in partea "Descrierea parcelara" din amenajamentul silvic, cu volumul recoltat de la intrarea in 
vigoare a acestuia; fac exceptie arboretele pentru care volumul insumat al arborilor afectati este mai mic sau 
egal cu volumul care poate fi extras prin lucrarile silvotehnice curente prevazute de amenajamentul silvic in 
vigoare; 

b. arborii afectati de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrati pe o suprafaţa 
compacta mai mare de 0,5 ha sau in situatia in care extragerea arborilor afectati de factori destabilizatori, 
biotici sau abiotici, prevazuti la lit. a), determina incadrarea arboretelor in urgenta 1 de regenerare. Incadrarea 
arboretelor in urgenta 1 de regenerare se stabileste de catre proiectant. Pentru suprafetele de peste 0,5 ha 
necesare realizarii instalatiilor de scos-apropiat nu este necesara modificarea prevederilor amenajamentului 
silvic; 

c. semintisul utilizabil corespunzator compozitiei de regenerare este instalat pe cel putin 30% din suprafaţa 
arboretelor situate in zonele de stepa, silvostepa si campie forestiera, exploatabile in primii 10 ani, neincluse 
in planul decenal de recoltare a produselor principale, in care proportia speciilor de stejari este de cel putin 
40%; 
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d. este necesara schimbarea solutiilor de gospodarire a padurilor si/sau regenerarea artificiala a terenurilor 
forestiere, si anume: schimbarea compozitiei de regenerare cu alte specii decat cele prevazute in 
amenajament sau in cadrul tipului natural fundamental de padure, suspendarea pe perioada aplicarii 
amenajamentului, a regenerarii artificiale a unor terenuri temporar neproductive; 

e. arborii afectati de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete incadrate in tipul I 
functional; 

f. volumul de recoltat prin lucrari de conservare la nivel de arboret depaseste cu peste 50% volumul de extras 
stabilit prin amenajamentul silvic. 

Pentru situatiile prevazute la lit. a), b), e) si f) ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice 
elaboreaza o documentatie care cuprinde: 

1. memoriul justificativ prin care se prezinta cauzele care determina necesitatea modificarii prevederilor 
amenajamentului silvic si se justifica solutiile tehnice propuse; 

2. informatiile tehnice prevazute in anexa nr.1 normele tehnice referitoare la prezenta metodologie. 
Documentatia se elaboreaza in baza unei analize in teren la care participa: 

a. seful de proiect si expertul care asigura controlul tehnic pentru lucrarile de amenajare a padurilor din 
cadrul unitatii specializate autorizate pentru lucrari de amenajarea padurilor care a intocmit 
amenajamentul silvic; in cazul in care acest lucru nu este posibil, poate participa un alt sef de proiect 
sau expert atestat in lucrari de amenajarea padurilor;  

b. un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de 
silvicultura in a carei raza teritoriala se afla ocolul silvic in cauza; in cazul in care arboretele afectate 
sunt incadrate in subunitatea de gospodarire de tip "K", participa si personalul imputernicit pentru 
controlul materialelor forestiere de reproducere din cadrul structurii teritoriale de specialitate a 
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura; 

c. seful ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice; 

d. reprezentantii structurilor ierarhice superioare, in cazul fondului forestier proprietate publica a statului. 

La efectuarea analizei, pentru situatiile in care terenurile forestiere sunt situate in arii naturale protejate, 
vor fi invitaţi si: 

a) un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate; 

b) un reprezentant al autoritatii teritoriale pentru protectia mediului. 

Conducatorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de 
silvicultura emite aviz la documentatia completa si corespunzatoare insusita de comisia care a participat la 
analiza din teren, in termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii acesteia; 

Documentatia elaborata de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, insotita de avizul 
conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si, 
dupa caz, de actul administrativ emis in acest scop de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, se 
inainteaza spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, dupa cum urmeaza: 

a) de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, in cazul fondului forestier proprietate publica 
a statului, precum si al fondului forestier al altor detinatori, administrat de/pentru care presteaza servicii silvice un 
ocol silvic de stat; 

b) de catre ocolul silvic/baza experimentala care administreaza fondul forestier sau presteaza 
servicii silvice pentru acesta, in celelalte cazuri decat cel prevazut la lit. a). 

Structurile teritoriale de specialitate vor transmite autoritatii publice centrale care raspunde de 
silvicultura, trimestrial, pana la data de 15 ale lunii urmatoare fiecarui trimestru, situatia avizelor emise. 

In baza avizului conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care 
raspunde de silvicultura, comunicat ocolului silvic care asigura administrarea/serviciile silvice, de catre structura 
teritoriala a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, partizile constituite din produse 
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accidentale/extraordinare/cele din defrisari legal aprobate, care fac obiectul modificarii prevederilor 
amenajamentului silvic, pot fi autorizate spre exploatare. Pentru partizile de produse accidentale constituite in 
arii naturale protejate autorizarea spre exploatare se face cu respectarea conditiilor specifice protectiei mediului. 

In situatia in care volumul produselor principale recoltate si/sau cele autorizate si/sau contractate in anul 
respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, este mai mare decat posibilitatea anuala stabilita pentru o 
subunitate de gospodarire, volumul produselor accidentale I cu care se depaseste posibilitatea anuala se 
precompteaza in anul/anii urmatori de aplicare a amenajamentului silvic, in functie de volumul cu care se 
depaseste posibilitatea, prin retinerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse in 
planurile decenale de recoltare a produselor principale. 

Masa lemnoasa afectata de factori destabilizatori, biotici si/sau abiotici, care se recolteaza din arboretele 
incadrate in subunitatile de gospodarire de tip "E", "K" si "M", pentru care nu se reglementeaza procesul de 
producţie lemnoasa, precum si in subunitatile de gospodarire de tip "G", nu se precompteaza 

Precomptarea nu se realizeaza, de regula, din arboretele incadrate in urgenta 1 de regenerare, si nici din 
arboretele de specii de stejari din zonele de stepa, silvostepa si campieforestiera parcurse cu taieri de regenerare. 
Precomptarea se face, de regula, in ordinea descrescatoare a urgentelor de regenerare. 

Compozitiile de regenerare pentru suprafetele rezultate prin extragerea integrala a produselor accidentale 
se stabilesc dupa cum urmeaza: 

a) pe baza de studii pedostationale, avizate de comisia tehnica de avizare pentru silvicultura din 
cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru arboretele afectate de uscare anormala si 
de alunecari de teren; 

b) conform solutiei de regenerare stabilite potrivit informatiilor tehnice; 

Seful ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice are urmatoarele obligatii: 

a) sa realizeze precomptarile in conditiile prezentelor norme tehnice si ale legislatiei in vigoare; 

b) sa urmareasca incadrarea volumului propus a se recolta in posibilitatea/posibilitatea anuala 
stabilita prin amenajament pentru fiecare subunitate de gospodarire, conform prevederilor din Legea nr. 46/2008 
- Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa ia masurile prevazute de aceasta. 

 

  A.1.5. Informatii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate 

Singurele substanţe chimice utilizate la implementarea planului sunt combustibilii folositi de utilajele 
cu care se realizează recoltarea, colectarea si transportul masei lemnoase. 

Emisiile in atmosfera de catre aceste utilaje de agenti poluanti pot fi considerate ca nesemnificative 
deoarece utilajele actioneaza pe intervale scurte la intervale relativ mari de timp. 

Se poate afirma deci ca valoarea concentratiilor de poluanti atmosferici proveniti din activitatile 
specifice de gospodarire a padurilor se incadreaza in limitele admise (CMA date de STAS 1257/87). Alte 
substante chimice utilizate pot fi insecticidele in cazul unor atacuri pe suprafeţe mari a daunatorilor (se vor 
utiliza doar substante agreate care nu afecteaza in mod semnificativ ariile protejate - substante 
biodegradabile). 
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 A. 2. Localizarea geografica si administrativa, cu precizarea coordonatelor 
Stereo 70 

 A.2.1. Localizarea geografica si administrativa  

           Din punct de vedere fizico - geografic, pădurile analizate sunt situate în regiunea geomorfologică a 
Carpaţilor Meridionali, masivul Parâng, pe versantul sudic, bazinul superior al râului Gilort. 
           Altitudinal, arboretele studiate sunt situate între 550,0 m ( u.a. 124 A) şi 1450 m (u.a. 113 A). 

Din punct de vedere administrativ U.P. I Crasna Deal şi Vale este situată în judeţul Gorj, pe teritoriul 
administrativ al comunei Crasna. O repartiţie a fondului forestier pe unităţi teritorial-administrative, foste unităţi 
de producţie şi parcele este redată în tabelul de mai jos: 
 

Repartitia fondului forestier pe unitati teritorial-administrative, unitati de producţie si parcele 

Nr. 
crt 

Judeţul 

Unitatea 
teritorial – 

administrativ
ă 

Ocolul silvic de 
provenienţă 

Unitatea de producţie 
de provnienţă 

Parcele componente actuale Suprafaţa (ha) 

1 Gorj Crasna Novaci U.P. I Crasna 
113, 114, 121-124, 127 A, 
127 B%, 129-147, 150 C%, 
150 D%, 150 E%.  

790,00 

Total U.P. I CRASNA DEAL ŞI VALE 790,00 

Organizarea administrativa (districte, cantoane)  
Pădurile din cadrul U.P. I Crasna Deal şi Vale sunt arondate la un singur district al O.S. Novaci, D.S. 

Gorj, fiind organizat într-un singur canton. Situaţia detaliată este redată în tabelul următor: 
 

 
Ocolul Silvic 

 
Districtul 

Cantonul 
Parcele componente 

Suprafaţa 
- ha - Nr. Denumire 

NOVACI 
I CRASNA 

3 Ciocăzeaua 
113, 114, 121-124, 127 A, 
127 B%, 129-147, 150 C%, 
150 D %, 150 E %. 

790,00 

U.P. I Crasna deal şi Vale 790,00 

 
Vecinatati, limite si hotare 

Trup de 
pădure 

Puncte 
Cardinale 

Vecinătăţi 
Limite 

Hotare 
Felul Denumirea 

Ciocăzeaua 

N Fond forestier administrat de O.S. Novaci Naturală Lizieră 
Borne, 
semne,   

E 

Fond forestier administrat de O.S. Novaci 
Fond forestier proprietate privată 
aparţinand Acosiatiei Obştea de Moşneni 
Aniniseni-Radoşeni-Cărpinişeni 

Naturală 
Convemţională 
 
Naturală 

Plaiul Cărpinişului, 
Culmea Măgura, 
Pârâul Teiuşul 

Borne, 
semne, 
culme, 
pârâu 

S 
Terenuri agricole, păşuni - Comuna 
Crasna 

Artificială 
Comvenţională 

Liziera 
Borne, 
semne 

V Fond forestier administrat de O.S. Novaci Natural 
Culmea Cracul Mare, 
Valea Crasna 

Borne, 
semne, 
culme, 
pârâu 
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Repartiţia fondului forestier pe trupuri de pădure si bazinete 
 

Nr. 
crt 

Denumirea trupului 
de pădure 

Denumirea bazinetului Parcelele componente 
Suprafata 
(ha) 

1 Ciocăzeaua - 
113, 114, 121-124, 127 A, 
127 B%,129-147,150 C%, 
150 D %,150 E %. 

790,00 

Total trup de pădure 790,00 
Total U.P. I  Crasna Deal şi Vale  790,00 
 

Administrarea fondului forestier 
       În prezent, suprafaţa fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei „Obştea de Moşneni Crasna 
Deal şi Vale”, judeţul Gorj, are administrare/servicii silvice asigurate de Ocolul Silvic Novaci, D.S. Gorj.  
 

A. 2.2. Coordonatele de contur Stereografice 1970 ale planului: 

 
Punctele de contur ale unitatii de producţie analizate in coordonatele Stereografice 1970 sunt 
urmatoarele: 

 
Trup Ciocăzeaua 
 
Y-385357.391    X-417041.820 
Y-383832.892    X-416232.697 
Y-383719.493    X-413469.209 
Y-384254.932    X-411758.573  
Y-384640.588    X-411095.455 
Y-385302.570    X-411746.034 
Y-385780.266    X-411709.907 
Y-386311.356    X-411696.348 
Y-386376.637    X-412102.387 
Y-386363.890    X-412356.496 
Y-386409.340    X-414529.220 
Y-385475.633    X-417022.648 
Y-385357.391    X-417041.820 
 
 
 

Planuri de baza utilizate. Ridicari in plan folosite pentru reambularea planurilor de baza  
 

Baza cartografica folosita pentru determinarea suprafetelor si intocmirea hartilor este formata din planuri 
topografice aerofotogrametrice la scara 1:10000 cu curbe de nivel (executate de I.G.F.C.O.T.), peste care au fost 
suprapuse aerofotograme recente. 

Planurile topografice de baza utilizate in determinarea suprafetelor au urmatoarea nomenclatura: 
 
- L-34-108-A-c-1 
- L-34-108-A-c-3 
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A.3. Modificările fizice ce decurg din PP (din excavare, consolidare, dragare etc.) 
si care vor avea loc pe durata diferitelor etape de implementare a PP 

Elaborarea planului de amenajare presupune următoarele etape: 

1. Studiul staţiunii si al vegetaţiei forestiere; 

2. Definirea stării normale (optime) a pădurii; 

3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de optimizare a structurii pădurii, astfel încât aceasta 
sa poată îndeplini funcţiile atribuite. 

Studiul staţiunii si al vegetaţiei forestiere se face in cadrul lucrărilor de teren si al celor de redactare a 
amenajamentului si are ca scop determinarea si valorificarea informaţiilor care contribuie la: 

- cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a potenţialului  
productiv al staţiunii si a capacitaţii de producţie si protecţie a arboretului; 

- stabilirea masurilor de gospodărire in acord cu condiţiile ecologice si cu cerinţele social-ecologice; 

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure, in ansamblu si de către 
fiecare arboret in parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite. 

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionare si de vegetaţie, cuprinzând 
evidente cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum si masuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor 
respective. 

Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normala (optima) presupune: 

-stabilirea funcţiilor pe care trebuie sa le îndeplinească pădurile (in funcţie de obiectivele ecologice, 
economice si sociale); 

-stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, respectiv a bazelor de amenajare. 

Prin planificarea recoltelor se urmăresc doua obiective: 
- recoltarea produselor pădurii; 
- îndrumarea fondului de producţie spre starea normala (optima). 

Acest fapt face ca in procesul de planificare a recoltelor sa apară distinct următoarele preocupări: 

În timpul realizării tratamentelor silvice propuse prin prezentul plan de amenajament silvic, se vor produce 
modificări fizice ale terenului, de mica amploare, cauzate de doborârea arborilor si transportul acestora 
(modificări temporare de durata medie). 

Ținând cont de etapele întocmirii amenajamentului prezentate anterior precum si de precizările 
menţionate in paragrafele de mai sus se poate concluziona ca prin aplicarea amenajamentului se modifica 
etapizat, pe durata ciclului, structura pădurii spre cea optima. Planul analizat nu solicita activităţi de 
excavare, consolidare, dragare  a terenului. 

A.4. Resursele naturale necesare implementării PP (preluare de apa, resurse 
regenerabile, resurse neregenerabile etc.) 

Pentru implementarea prevederilor amenajamentului silvic, cu excepţia masei lemnoase care va fi 
exploatata, a vânatului, fructelor de pădure, ciupercilor comestibile si plantelor medicinale, nu se vor utiliza alte 
resurse naturale. 

Pentru lucrările propuse va fi utilizata resursa umana reprezentata de populaţia din zona. Referitor la 
resursa umana, avantajele implementării PP analizat conduc la un impact pozitiv asupra populaţiei din zona prin 
crearea de noi locuri de munca care conduc la dezvoltarea economica a zonei. 
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A.5. Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale 
protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea PP 

In cadrul planului, resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes 
comunitar ROSAC018 Nordul Gorjului de Est, se refera la: 

- masa lemnoasa rezultata in urma tăierilor de conservare, a aplicării tratamentelor (punere in lumina, 
împăduriri, racordare etc) si succesive, a lucrărilor de îngrijire şi conducere (degajări, curăţiri, rărituri) şi a 
tăierilor de igienă 

- vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile si plantelor medicinale. 
PLANUL  DECENAL  DE  RECOLTARE  A  PRODUSELOR  PRINCIPALE CODRU 

 

UA/ Dist.  Elm.Supr. 
% Arb. Volum 

Tip CNS  col.   arb. 
elm.Varsta 

CLP 

func. Hm Ha Ani luc. 
Mc 

 
5*CR 

Mc 

Volum+ Lucrari   propuse 
5*CR in deceniul I 

Mc 

Volum de % 
recoltat Extr.

  114  B  FA 6.09 110 3 60 2163 105 2268 AJUTORAREA REG NATURALE*** 680 

   FA 3.05 70 3 55 944 90 1034 INGRIJIREA SEMINTISULUI 310 

   FA 9.14 140 3 60 3808 75 3883 1942 

   BR 3.05 110 3 60 762 60 822 82 

4 0.6 16 30.46 180 3 60 11545 390 11935 5371 45 

Compozitie tel 6FA 2BR 1LA 1DT 

Semintis natural   6FA 2BR 2SR / 5 ani 0.4S mixt 

131 A  
 

 
 

32 

FA 12.77 190 3 65 3346 65 3411 T.PROGRESIVE(punere lumina) 2388 

  FA 10.22 120 3 65 2656 130 2786 AJUTORAREA REG NATURALE 975 

  FA 2.55 90 3 60 664 50 714 INGRIJIREA SEMINTISULUI 228 

4 0.5 25.54 190 3 65 6666 245 6911 3591 52 

Compozitie tel 8FA 1PAM 1LA 

Semintis natural   8FA 2PAM / 5 ani 0.5S mixt 

132 A 
 

 
 
 

18 

FA 6.39 170 3 60 2313 50 2363 T.PROGRESIVE(punere lumina) 1654 

  FA 5.11 110 3 60 1853 90 1943 AJUTORAREA REG NATURALE 835 

  FA 1.28 80 3 60 473 30 503 INGRIJIREA SEMINTISULUI 156 

4 0.6 12.78 170 3 60 4639 170 4809 2645 55 

Compozitie tel 8FA 1LA 1DT 

Semintis natural   8FA 2DT / 7 ani 0.6S mixt 

138 A 
 

 
 
 

14 

FA 12.25 180 3 65 3430 75 3505 T.PROGRESIVE(punere lumina) 2454 

  FA 9.80 120 3 65 2499 125 2624 AJUTORAREA REG NATURALE 1050 

  FA 2.45 80 3 60 1225 50 1275 INGRIJIREA SEMINTISULUI 383 

4 0.5 24.50 180 3 65 7154 250 7404 3887 52 

Compozitie tel 8FA 1PAM 1LA 

Semintis natural   8FA 2PAM / 5 ani 0.4S mixt 

139 A  
 
 

 
7 

FA 1.73 170 3 60 677 15 692 T.PROGRESIVE(punere lumina) 505 

  FA 0.86 110 3 70 320 15 335 AJUTORAREA REG NATURALE 80 

  FA 0.29 80 3 70 78 5 83 INGRIJIREA SEMINTISULUI 26 

4 0.6 2.88 170 3 64 1075 35 1110 611 55 

Compozitie tel 8FA 1LA 1DT 

Semintis natural  10FA / 5 ani 0.5S buchete 

140 C  
 

 
 

12 

FA 9.63 180 3 65 4603 75 4678 T.PROGRESIVE(insamantare) 2152 

  FA 7.70 120 3 70 3602 135 3737 INGRIJIREA SEMINTISULUI 785 

  FA 1.93 80 3 70 790 60 850 128 

4 0.7 19.26 180 3 68 8995 270 9265 3065 33 

Compozitie tel 8FA 1LA 1DT 

Semintis natural  10FA / 4 ani 0.2S grupe 

Total supr.SUP: 115.42 Ha Volum:  40074 Mc   Vol.total:  41434 Mc V.rec.:   19170 Mc 166 Mc/Ha 
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***datele sunt prezentate detaliat în planul lucrărilor de regenerare şi împăduriri pentru fiecare u.a. în parte 
             În cazul u.a. 140 C (% 140 B)s-au propus Tăieri progresive de însămânţare, deşi acest arboret a fost 
parcurs cu tăieri de însămânţare – 994 mc şi în deceniul anterior al Amenajamentului expirat, intensitatea fiind 
însă redusă, volumul extras a fost foarte mic (52 mc/ha), în urma actualei inventarierii statistice indicele de 
densitate fiind 0,85. Astfel, intervenţia va avea caracter de însămânţare acolo unde este neparcurs (70% S) şi de 
punere în lumină prin lărgirea şi luminarea ochiurilor existente, punându-se în valoare seminţişul existent. 

RECAPITULAŢIA  POSIBILITĂŢII  DE  PRODUSE  PRINCIPALE 
 

UP/TIP/SUP  Specificari 
     P L A N  D E C E N A L    

Suprafata Actual nxCR Total 
Ha % Mc Mc Mc % 

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

Ha Mc % 
UP A.  Specii  

3.05 

 

3 

 

762 

 

60 

 

822 

 

2 

 

3.05 

 

82 

 
 
 

100 

BR 

FA 112.37 97 39312 1300 40612 98 112.37 19088 

B.   Tratamente          
Taieri progresive          
BR 3.05 3 762 60 822 2 3.05 82  
FA 112.37 97 39312 1300 40612 98 112.37 19088 100 
Total 115.42 100 40074 1360 41434 100 115.42 19170 100 
C.   Gr. functionale 

Gr.1 
 

115.42 

 
100 

 
40074 

 
1360 

 
41434 

 
100 

 
115.42 

 
19170 

 
100 

TOTAL 115.42 100 40074 1360 41434 100 115.42 19170 100 
Codru A.  Specii  

3.05 

 
3 

 
762 

 
60 

 
822 

 
2 

 
3.05 

 
82 

 
 
 

100 

BR 

FA 112.37 97 39312 1300 40612 98 112.37 19088 

B.   Tratamente          
Taieri progresive          
BR 3.05 3 762 60 822 2 3.05 82  
FA 112.37 97 39312 1300 40612 98 112.37 19088 100 
Total 115.42 100 40074 1360 41434 100 115.42 19170 100 
C.   Gr. functionale 

Gr.1 
 

115.42 

 
100 

 
40074 

 
1360 

 
41434 

 
100 

 
115.42 

 
19170 

 
100 

TOTAL 115.42 100 40074 1360 41434 100 115.42 19170 100 
SUP:A A.  Specii  

3.05 

 
3 

 
762 

 
60 

 
822 

 
2 

 
3.05 

 
82 

 
 
 

100 

BR 

FA 112.37 97 39312 1300 40612 98 112.37 19088 

B.   Tratamente          
Taieri progresive          
BR 3.05 3 762 60 822 2 3.05 82  
FA 112.37 97 39312 1300 40612 98 112.37 19088 100 
Total 115.42 100 40074 1360 41434 100 115.42 19170 100 
C.   Gr. functionale 

Gr.1 
 

115.42 

 
100 

 
40074 

 
1360 

 
41434 

 
100 

 
115.42 

 
19170 

 
100 

TOTAL 115.42 100 40074 1360 41434 100 115.42 19170 100 

 
Distribuţia pe natura de intervenţie şi specii a masei lemnoase de extras din fondul forestier analizat 

Specificări 
Suprafaţa (ha) Volum (m3) Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) Indice de 

crestere 

Indici de 
recoltare 
m3/an/ha Totală Anuală Total Anual FA CA ME TE MO BR PI PIN DR DT 

Prod. 
principale 115,42 11,5 19170 1917 1909 - - - 8 - - - - - 

4,5 

2,4 

Lucrări de 
conservare 98,47 9,8 3068 307 286 21 - - - - - - - - 0,4 

Lucrări de 
îngrijire 192,13 19,2 4689 469 79 - 64 - 77 - 156 52 19 23 0,6 

Lucrări de 
igienă 393,46 393,3 3439 344 283 8 32 2 - 1 8 - - 10 0,4 

Total U.P. I Crasna Deal  şi Vale 30366 3037 2557 29 96 2 85 1 164 52 19 33 4,5 3,8 
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PLANUL LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A ARBORETELOR 
 

 
Drum UA 

R A R I T U R I 
Supra- Volum Nr. SPR   Vol.de 
fata  

VarstaCNS 
actual 

Crest. 
in. parcurs extras 

Ha Ani Mc Mc Ha Mc 

 
UA 

C U R A T I R I 
Supra- Volum Nr.  SPR Vol.de 
fata  

VarstaCNS 
actual in. parcurs extras 

Ha Ani Mc Ha Mc 

D E G A J A R I I G I E N A   Total 
Supra- Supra-Vol.de   vol.de 

UA 
fata  

Varsta 
fata extras  extras 

Ha Ani Ha Mc Mc 
FE001 122 B 0.45 55 0.9 94 3 1 0.45 11 124 B 1.21 15 0.8 12 1 1.21 1 

123 41.41 55 0.9 7992 306 1 41.41 952         
150 E 1.10 40 0.9 239 12 1 1.10 39         

Total drum 42.96 55 0.9 8325 321  42.96 1002  1.21 15 0.8 12  1.21 1 144.50 1215 2218 

FE002 134 19.94 50 0.9 4526 150 1 19.94 527 132 C 1.12 5 0.8 4 1 1.12  132 C 2.24 5 

Total drum 19.94 50 0.9 4526 150  19.94 527  1.12 5 0.8 4  1.12   2.24 5 79.08 710 1237 

FE003 127 A 10.54 40 0.9 2287 113 1 10.54 370 139 G 2.74 15 0.9 17 1 2.74 2 139 F 7.80 10 
129 C 1.44 45 0.9 488 19 1 1.44 73            
136 A 1.39 45 1.0 479 17 2 2.78 84            
136 B 15.14 40 0.9 3044 150 1 15.14 491            
136 D 12.97 40 0.9 2451 122 1 12.97 397            
143 51.43 50 0.9 11006 392 1 51.43 1295            

Total drum 92.91 46 0.9 19755 813  94.30 2710  2.74 15 0.9 17  2.74 2  7.80 10 99.09 893 3605 

FE004 144 18.53 45 0.9 3391 146 1 18.53 412 
150 C 1.29 45 0.9 311 11 1 1.29 35 

Total drum 19.82 45 0.9 3702 157 19.82 447 70.79 621 1068 

Total cat. drum 175.63 48 0.9 36308 1441 177.02 4686 5.07 13 0.9 33 5.07 3 10.04 9 393.46 3439 8128 

Total grupa 175.63 48 0.9 36308 1441 177.02 4686 5.07 13 0.9 33 5.07 3 10.04 9 393.46 3439 8128 

Total UP 175.63 48 0.9 36308 1441 177.02 4686 5.07 13 0.9 33 5.07 3 10.04 9 393.46 3439 8128 
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RECAPITULATIA POSIBILITATII DECENALE 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 TOTAL 
Pos.  dec. 177.02 Ha 4686 Mc 5.07 Ha 3 Mc 10.04 Ha 393.46 Ha 3439 Mc 8128 Mc 

FA 790 Mc 2 Mc 2827 Mc 3619 Mc 
ME 637 Mc  315 Mc 952 Mc 
PI 1556 Mc   1556 Mc 
PIN 522 Mc  84 Mc 606 Mc 
CA 1 Mc 1 Mc 82 Mc 84 Mc 
MO 769 Mc   769 Mc 
BR    5 Mc 5 Mc 
TE    22 Mc 22 Mc 
DR 184 Mc   184 Mc 
DT 227 Mc  104 Mc 331 Mc 

Pos.  anuala 17.70 Ha 469 Mc 0.51 Ha 1.00 Ha 393.46 Ha 344 Mc 813 Mc 
Pos.  dec. 17.60 Ha 612 Mc 3.86 Ha 2 Mc 10.04 Ha 216.47 Ha 1944 Mc 2558 Mc 
A FA 27 Mc 2 Mc 1908 Mc 1937 Mc 

MO 407 Mc   407 Mc 
ME 44 Mc  14 Mc 58 Mc 
GO    20 Mc 20 Mc 
PI 36 Mc   36 Mc 
PAM 20 Mc  2 Mc 22 Mc 
LA 72 Mc   72 Mc 
DT 5 Mc   5 Mc 
CA 1 Mc   1 Mc 

Pos.  anuala 1.76 Ha 61 Mc 0.39 Ha 1.00 Ha 216.47 Ha 194 Mc 256 Mc 
Pos.  dec. 159.42 Ha 4074 Mc 1.21 Ha 1 Mc 176.99 Ha 1495 Mc 5570 Mc 
M FA 763 Mc  919 Mc 1682 Mc 

ME 593 Mc  301 Mc 894 Mc 
PI 1520 Mc   1520 Mc 
PIN 522 Mc  84 Mc 606 Mc 
CA   1 Mc 82 Mc 83 Mc 
MO 362 Mc   362 Mc 
TE    22 Mc 22 Mc 
LA 55 Mc   55 Mc 
DR 57 Mc  5 Mc 62 Mc 
DT 202 Mc  82 Mc 284 Mc 

Pos.  anuala 15.94 Ha 408 Mc 0.12 Ha 176.99 Ha 150 Mc 557 Mc 
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PLANUL  LUCRĂRILOR  DE  CONSERVARE (TĂIERI DE CONS. SI ALTE LUCRĂRI) 

UA/  Dist. Elm. Varsta Volum+ Lucrari   propuse Volum de % Tip SPR   CNS 

col. arb.  PRP CLP Volum 5*CR  in deceniul I recoltat Extr. 
func. Hm Ani Mc Mc 

133 A 
 
 
 
 
 
2 23.31   0.8 15 

FA 2    170 4 1865 1900   TAIERI DE CONSERVARE 380 

FA 3    110 4 2145 2275   AJUTORAREA REG NATURALE*** 23 

FA 2 90 4 979 1094 11 

CA 2    110 5 932 977 195 

CA 1 80 5 373 408 4 

170 4 6294 6654 613 9 

Compozitie tel 7FA 2CA 1DT 

Semintis natural  10FA / 3 ani 0.1S mixt 

136 C 
 
 
 
 
 
2 8.12   0.7 3 

FA 3    170 3 853 873   TAIERI DE CONSERVARE 105 

FA 2    110 3 503 533   AJUTORAREA REG NATURALE 64 

FA 1    110 3 235 250   INGRIJIREA SEMINTISULUI 30 

FA 2 80 3 406 456 55 

FA 2    140 3 536 551 66 

170 3 2533 2663 320 12 

Compozitie tel 8FA 2DT 

Semintis natural  10FA / 6 ani 0.3S mixt 

137 A 
 
 
 
 
2 9.41   0.7 4 

FA 2    200 3 743 753   TAIERI DE CONSERVARE 90 

FA 3    140 3 1045 1075   AJUTORAREA REG NATURALE 129 

FA 3    100 3 866 931   INGRIJIREA SEMINTISULUI 112 

FA 2 70 3 405 465 56 

140 3 3059 3224 387 12 

Compozitie tel 8FA 2DT 

Semintis natural  10FA / 4 ani 0.3S mixt 

141 A 
 
 
 
 
2 11.99   0.7 4 

FA 2    160 4 695 715   TAIERI DE CONSERVARE 79 

FA 3    120 4 971 1021   AJUTORAREA REG NATURALE 112 

FA 3    100 4 839 904   INGRIJIREA SEMINTISULUI 99 

FA 2 70 4 408 473 52 

120 4 2913 3113 342 11 

Compozitie tel 8FA 2DT 

Semintis natural  10FA / 3 ani 0.2S mixt 

142 A 
 
 
 
 
 
 
2 10.63   0.7 2 

FA 2    170 4 659 674   TAIERI DE CONSERVARE 74 

FA 2    100 4 532 577   AJUTORAREA REG NATURALE 63 

FA 2    100 4 500 545   INGRIJIREA SEMINTISULUI 60 

FA 2    135 4 617 637 70 

FA 1 60 4 138 168 18 

CA 1 60 5 85 105 12 

170 4 2531 2706 297 11 

Compozitie tel 7FA 2CA 1DT 

Semintis natural   7FA 2CA 1DT / 6 ani 0.2S mixt 

142 C 
 
 
 
 
2 10.25   0.4 1 

FA 1    170 3 215 220   TAIERI DE CONSERVARE 31 

FA 5    100 3 902 972   AJUTORAREA REG NATURALE 136 

FA 3    135 3 615 635   IMPADURIRI(dupa T. de reg) 89 

FA 1 60 3 103 123 17 

170 3 1835 1950 273 14 

Compozitie tel 7FA 1BR 1PAM 1FR 

Semintis natural   9FA 1DT /10 ani 0.5S mixt 

***datele sunt prezentate detaliat în planul lucrărilor de regenerare şi împăduriri pentru fiecare u.a. în parte 
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Continuare 

UA/  Dist. Elm. Varsta Volum+ Lucrari   propuse Volum de % Tip SPR   CNS 

col. arb.  PRP CLP Volum 
5*CR  in deceniul I recoltat Extr. 

func. Hm Ani Mc Mc 
145 C 

 
 

 
2 6.23   0.4 1 

FA 1    170 3 131 136   TAIERI DE CONSERVARE 19 

FA 7    120 3 816 861   AJUTORAREA REG NATURALE*** 121 

FA 2 70 3 168 193   IMPADURIRI(dupa T. de reg) 27 

120 3 1115 1190 167 14 

Compozitie tel 7FA 1BR 1PAM 1FR 

Semintis natural   9FA 1DT /10 ani 0.5S mixt 

145 D 
 

 
2 8.39   0.7 5 

Compozitie tel 8FA 2DT 

Semintis natural   9FA 1DT 

FA 

FA 

FA 

3 

5 

2 

170 

120 

70 

3 

3 

3 

931 

1376 

420 

951   TAIERI DE CONSERVARE 

1451   AJUTORAREA REG NATURALE 

475   INGRIJIREA SEMINTISULUI 

114 

174 

57 

170 3 2727 2877 345 12 

 

/ 7 ani 0.3S mixt 

147 C 
 
 

 
2 10.14   0.7 4 

Compozitie tel 8FA 2DT 

Semintis natural   9FA 1DT 

FA 

FA 

FA 

3 

4 

3 

170 

115 

75 

4 

4 

4 

1065 

1247 

761 

1085   TAIERI DE CONSERVARE 

1307   AJUTORAREA REG NATURALE 

841   INGRIJIREA SEMINTISULUI 

109 

131 

84 

170 4 3073 3233 324 10 

 

/ 5 ani 0.2S mixt 

Total supr.SUP: 98.47 Ha Volum: 26080 Mc   V ol.total: 27610 Mc V.rec.: 3068 Mc 31 Mc/Ha 

***datele sunt prezentate detaliat în planul lucrărilor de regenerare şi împăduriri pentru fiecare u.a. în parte. 
 

PLANUL LUCRĂRILOR DE REGENERARE ŞI ÎMPĂDURIRI 
 

Unitatea 
amenajistică 

Tipul de 
staţiune 

Compoziţia ţel. 
Indice de 

acope- 
rire 

Suprafaţa 
efectivă de 
împădurit 

Suprafaţa efectivă de împădurit 
SPECII Formula de împăd. 

Nr. 
Supr. Tipul de 

pădure 
Compoziţia seminţişului 

utilizabil 
BR PAM FR LA 

ha ha ha ha ha ha 
A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale – 118,40 ha 

A.1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale – 54,40 ha 
 A.1.3. Distrugerea si îndepărtarea păturii vii - A.1.4. Mobilizarea solului: 
    Plan produse principale – 114 B (7,5 ha), 131 A (7,7 ha), 132 A (4,5 ha), 138 A (7,4 ha), 139 A (1,4 ha)  = 28,50 ha
Anual pe 2,85 ha; 
    Plan lucrări de conservare – 133 A (2,0 ha), 136 C (0,9 ha), 137 A (1,1 ha), 141 A (1,2 ha), 142 A (1,1 ha),
142 C (1,2 ha), 145 C (0,9 ha), 145 D (1,0 ha), 147 C (1,0 ha) = 10,40 ha Anual pe 1,04  ha. 
A.1.6. Extragerea seminţişului şi tineretului neutilizabil preexistent: 
    Plan produse principale – 114 B (3,1 ha), 131 A (5,0 ha), 132 A (2,5 ha), 138 A (4,9 ha) = 15,50 ha Anual pe 1,55 ha; 

A2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale –  64,00 ha 
A.2.2. Descopleşirea seminţişului: 
    Plan produse principale – 114 B (12,2 ha), 131 A (12,8 ha), 132 A (7,7 ha), 138 A (12,7 ha), 139 A (1,5 ha),
140 C (3,9 ha) = 50,80 ha Anual pe 5,08 ha; 
    Plan lucrări de conservare – 136 C (2,4 ha), 137 A (1,9 ha), 141 A (2,3 ha), 142 A (2,1 ha), 145 D (2,5 ha), 
147 C (2,0 ha) = 13,20 ha Anual 1,32 ha. 

B. Lucrări de regenerare 
B.2. Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare 

B.2.5. Împăduriri după lucrări de conservare 

142 C 10,25 
4.4.2.0 
411.4. 

70FA 10BR 10PAM 10FR  
34BR 33PAM 33FR  

9FA 1DT 
0,5 1,50 0,50 0,50 0,50 - 

145 C 6,23 
4.4.2.0 
411.4. 

70FA 10BR 10PAM 10FR 
40BR 30PAM 30FR 

9FA 1DT 
0,5 1,00 0,40 0,30 0,30 - 
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Unitatea 
amenajistică 

Tipul de 
staţiune 

Compoziţia ţel. 
Indice de 

acope- 
rire 

Suprafaţa 
efectivă de 
împădurit 

Suprafaţa efectivă de împădurit 
SPECII Formula de împăd. 

Nr. 
Supr. Tipul de 

pădure 
Compoziţia seminţişului 

utilizabil 
BR PAM FR LA 

ha ha ha ha ha ha 
Tot. 

B.2.5. 
16,48 - 2,50 0,90 0,80 0,80 - 

Tot. 
B.2 

16,48 - 2,50 0,90 0,80 0,80 - 

Tot. B. 16,48 - 2,50 0,90 0,80 0,80 - 
C. Completări în arborete care nu au închis starea de masiv 

C1. Completări în arboretele tinere existente 

139 F 1,95 
4.4.2.0. 
411.4. 

80FA 10LA10DT 
50LA 50PAM 

10FA 
0,6 0,40 - 0,20 - 0,20 

Tot. 
C.1. 

1,95 - 0,40 - 0,20 - 0,20 

C2. Completări în arboretele nou create 
(reprezentând 20% din B+ C1) 

0,58 0,18 0,20 0,16 0,04 

Total C. 0,98 0,18 0,40 0,16 0,24 
D. Îngrijirea culturilor tinere = 2,44 ha 

D.2 Îngrijirea culturilor nou create (70% din suprafaţa lui B+C) = 2,44 ha 

 
Suprafeţele menţionate în tabelul de mai sus sunt orientative în funcţie de evoluţia 

regenerării naturale şi de modul de aplicare al tratamentelor şi al exploatării. 
 

RECAPITULAŢIE 
 

Tipul lucrării 

Suprafaţa 
efectivă de 
împădurit 

Suprafaţa efectivă de împădurit 
SPECII 

BR PAM FR LA 
ha ha ha ha ha 

A.1. Lucrări de ajutorarea regenrării naturale 54,40 - 
A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale 64,00 - 

TOTAL A 118,40 - 
B.2. Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse 

cu tăieri de regenerare 
2,50 0,90 0,80 0,80 - 

TOTAL B 2,50 0,90 0,80 0,80 - 
TOTAL C 0,98 0,18 0,16 0,40 0,24 
Total B+C 3,48 1,08 0,96 1,20 0,24 

PUIEŢI NECESARI – mii/ha 4,83 5,0 5,0 5,0 2,5 
TOTAL PUIEŢI NECESAR- mii bucăţi 16,8 5,40 4,80 6,00 0,60 

TOTAL D 2,44 - 
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A.6. Emisii si deşeuri generate de PP (în apa, in aer, pe suprafaţa unde sunt 
depozitate deşeurile) şi modalitatea de eliminare a acestora 

După cum s-a mai menţionat şi in paragrafele anterioare singurele emisii sunt provocate de utilajele de 
taiere, recoltare, colectare si transport al materialului lemnos, dar acestea se încadrează in limitele admise (CMA 
date de STAS 1257/87). Întreaga activitate de execuţie a lucrărilor pentru realizarea planului analizat implica 
utilizarea unui număr restrâns de utilaje, pe o perioada scurta de timp, precum si o concentrare redusa de efective 
umane. Toate aceste activităţi constituie surse potenţiale de poluare a factorilor de mediu: apa, aer si sol. 

În timpul realizării obiectivelor propuse de amenajamentului analizat, dependent de tehnologia 
adoptata în procesul de exploatare, pot exista surse temporare generatoare de poluanţi in atmosfera, ca urmare a 
funcţionarii motoarelor (TAF-uri, motoferăstraie, tractoare) cu ardere interna si a operaţiunilor necesare realizarii 
lucrarilor propuse prin prezentul amenajament silvic (emisii de praf – provenite in urma taierilor, fasonarilor), 
insa aceste emisii vor fi in limite admisibile, fara efecte semnificative asupra biodiversitatii si sanatatii umane 
datorita absorbtiei, in principal, al acestora de catre arbori. Astfel putem admite ca emisiile de poluanti se vor 
produce doar pe o perioada restransa de timp. 

De asemenea deseurile generate prin implementarea planului sunt: 

- rumegusul rezultat in procesul de fasonare a materialului lemnos (cantitatea rezultata este insa foarte 
mica putand fi reintegrata in circuitul biologic al naturii fara a produce dezechilibre, ba chiar fiind un 
ingrasamant pentru suprafetele respective); 

- deseuri menajere rezultate in urma exploatarii punerii in aplicare a lucrarilor prevazute in amenajament 
(deseurile se vor colecta selectiv si preda unor societati autorizate in vederea gestionarii acestora spre reciclare, 
respective eliminare). 

Pe langa rumegus mai pot aparea si deseuri menajere si petroliere care insa pot fi colectate corespunzator, 
eliminand astfel orice sursa de poluare. 

A. Emisii in apa – nu este cazul, deoarece se va evita trecerea masinilor si utilajelor prin cursurile de apa 
permanente sau nepermanente. 

B. Emisii in aer – se vor produce ca urmare a folosirii masinilor si utilajelor la executarea lucrarilor 
silvotehnice prevazute de amenajament. 

Acestea se vor incadra in limitele admise prin folosirea unor masini si utilaje performante, cu inspectiile 
tehnice la zi. 

Conform legislatiei in vigoare, valorile limita pentru eventualii poluanti relevanti sunt: 

• dioxid de sulf: 

- valoarea limita orara pentru sănătatea umana = 350µg/m; 

- valoarea limita pentru protectia ecosistemelor (an calendaristic si iarna) = 20µg/m3 ; 

• dioxid si oxizi de azot: 

- valoarea limita orara pentru sanatatea umana = 200µg/m3 ; 

- valoarea limita pentru protectia ecosistemelor (an calendaristic si iarna) = 30µg/m3 ; 

- pulberi in suspensie (PM10): 

- valoarea limita orara pentru sanatatea umana = 50µg/m3 ; 

• monoxid de carbon: 

- valoarea limita orara pentru sanatatea umana = 10 mg/m3 ; 
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• benzen: 

- valoarea limita orara pentru sanatatea umana = 5µg/m3 ; 

• plumb: 

- valoarea limita orara pentru sanatatea umana = 0,5µg/m3 . 

Masuri de eliminare/reducere a poluarii 

- utilizarea de utilaje moderne, ce au emisii de gaze cu efect de seră cât mai reduse; 

- limitarea activităţii doar in perimetrul specificat; 

- utilizarea de cantităţi de numai 1000 kg echiv. TNT - umectarea vara a drumurilor tehnologice. 

C. Deşeuri 

Deseurile rezultate in perioada de executie a lucrarilor silvotehnice sunt de natura menajera, provenind de 
la muncitori. Acestea vor fi colectate separate, in saci de plastic si vor fi depozitate la sediul ocolului silvic, de 
unde vor fi predate unitatilor autorizate pentru valorificare sau eliminare, in conformitate cu Legea 211/2011. 

Evidenta deseurilor se va intocmi la ocolul silvic, cu respectarea prevederile H.G. 856/2002. 

De asemenea, in urma procesului de fasonare a materialului lemnos, va rezulta rumegus. Cantitatea 
rezultata este insa foarte mica putand fi reintegrata in circuitul biologic al naturii fara a produce dezechilibre, 
aceasta reprezentand chiar un ingrasamant natural pentru suprafetele respective. 
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A.7. Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia PP (categoria 
de folosinţă a terenului, suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de 
către PP, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri si 
pereţi de sprijin, efecte de drenaj etc.) 

A. 7.1. Repartiţia fondului forestier pe categorii de folosintă 

Repartiţia fondului forestier pe categorii de folosinţă 
Suprafata (Ha) 

C A T E G O R I E  D E  F O L O S I N T A GRF. I GRF. II Total 

A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi 790.00 790.00 

A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza 353.91 

recoltarea de produse principale 

353.91 

A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva 351.96 351.96 

 113 A  114 B  114 C   122 B  127 A  127 B  129 C   130 B  130 C  130 D  131 A  131 B  132 A  132 B  132 C  
 133 B   133 C  136 A  137 B  138 A  138 B  139 A  139 C  139 D   139 E  139 G  139 H  140 B   140 C   141 B  
 142 B   145 B  146 A  147 A  147 B   150 C  150 D   150 E  

A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala 
A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala 

139 F 

1.95 1.95 

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 436.09 

recoltarea de produse principale 

436.09 

A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva 436.09 436.09 

 113 B  114 A 121  122 A 123  124 A  124 B  129 A  129 B  130 A  133 A 134 135   136 B   136 C  
 136 D  137 A  139 B  140 A  141 A  142 A  142 C 143 144  145 A  145 C  145 D  146 B   147 C  

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 
B1 - Linii parcelare principale 
B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului 
B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate 

si funiculare permanente 
B4 - Cladiri, curti si depozite permanente 
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 
B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G) 
C - Terenuri neproductive: stincarii, 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 790.00 790.00 
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A. 7.2. Utilizarea fondului forestier analizat: 

Suprafaţa U. P. I Crasna Deal şi Vale este de 790,00 ha din care: păduri şi terenuri destinate împăduriri sau 
reîmpăduririi 790,00 ha (în producţie 353,91ha), indicele de utilizare a fondului forestier fiind de 100%. 

Repartiţia fondului forestier pe destinaţii 

 

A. 7. 3. Instalaţii de transport 

O problemă prioritară a acestei unităţi de protecţie şi producţie o constituie acesibilitatea şi starea 
actuală a drumurilor. Deşi instalaţiile de transport însumează 9,7 km (drumuri forestiere) este de menţionat că 
majoritatea lor necesită lucrările de reabilitare.  

 
Evidenţa drumurilor existente în raza fondului forestier analizat 

Nr. 
crt. 

Indicativ 
drum 

Denumirea 
drumului 

Lungime utilă 
(km) 

Lungime ce 
deserveşte (km) 

Suprafata 
deservita (ha) 

Felul 
drumului 

Drumuri forestiere 
1 FE001 V. Crasna 6,3  2,8 218,03  macadan 
2 FE002 Ciocăzeaua Mică 0,7 0,7 161,77 macadan 

3 FE003 Ciocăzeaua Mare 4,4 3,0 293,73 
asfalt 2,5 
km, macadan 

4 FE004 V. Teiuşu Mare 3,7 3,2 116,47 macadan 
Total drumuri forestiere 15,1 9,7 790,00 - 
Total drumuri existente 15,1 9,7 790,00 - 
Total drumuri  15,1 9,7 790,00 - 

În cadrul fondului forestier analizat densitatea instalaţilor de transport este de 12,3 m/ha, asigurând o 
accesibilitate de 32 % a fondului forestier. 

Evidenta accesibilităţii volumului decenal de recoltat pe lucrări şi categorii de drumuri 

Drumuri Lungimea 
Supraf. 
deservită 

Posibilitatea decenală –m3/an 
Principale L. de îngrijire L. igienă L.conservare Total 

D. forestiere (D.F) 9,7 790,00 1917 469 344 307 3037 
Total 9,7 790,00 1917 469 344 307 3037 

 
Reţeaua de drumuri, pe lângă transportul materialului lemnos, asigură accesul în pădure şi pentru alte 

activităţi silvice: plantaţii, lucrări de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, prevenirea şi stingerea incendiilor, 
etc. 

A. 7.4. Construcţii silvice 

În cadrul U.P. I Crasna Deral şi Vale nu există construcţii silvice sau terenuri cu această destinaţie. 
 

Nr. 
Crt. 

Simbol Categoria de folosinţă forestieră 
Suprafaţa -ha- 
Totală: 
din care 

Gr. I Gr. II 
Alte 
terenuri 

1 P. Fond forestier total 790,00 790,00 - - 
1.1 P.D. Terenuri acoperite cu pădure 790,00 790,00 - - 

1.2 P.S. Terenuri care servesc nevoilor de cultură  - - - - 

1.3 P.S 
Terenuri care servesc nevoilor de producţie
silvică (V) 

- - - - 

1.4 P.A. 
Terenuri care servesc nevoilor de
administraţie forestieră  

- - - - 

1.5 P.I. Terenuri afectate împăduririi  - - - - 
1.6 P.N. Terenuri neproductive  - - - - 
1.7 P.T. Terenuri scoase temporar din f.f. - - - - 
1.8 P.O. Ocupaţii şi litigii  - - - - 
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A.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP 
(dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înalta tensiune etc., mijloacele de 
construcţie necesare), respectiv modalitatea in care accesarea acestor servicii 
suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar 

Nu sunt necesare servicii suplimentare pentru implementarea amenajamentului. 

A.9. Durata construcţiei, funcţionarii, dezafectării proiectului si eşalonarea 
perioadei de implementare a PP etc 

Amenajamentul fondului forestier U.P. I CRASNA DEAL ŞI VALE a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
2022, având o durată de aplicare de 10 ani, adică până la 31 decembrie 2031. Revizuirea acestuia se va efectua în 
ultimul an de aplicare, adică in 2031, sau la nevoie. 

A. 10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării PP 

În urma  implementării Amenajamentul Silvic U.P. I CRASNA DEAL ŞI VALE se vor executa 
următoarele activităţi: 

- lucrări de recoltare a masei lemnoase; 
- lucrări de regenerare a pădurii; 
- recoltarea produselor nelemnoase (vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale si 

aromatice). 

Recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă principala activitate generata de 
implementarea planului. Ca urmare, pentru reducerea pe cat posibil a efectelor negative a acestei activităţi asupra 
pădurii trebuie să se aplice soluţii tehnologice de exploatare prin care să se evite dezgolirea si degradarea solului 
si care sa asigure o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, regenerarea acestora in cele mai bune condiţii 
si cu un impact cat mai redus asupra faunei. 

Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, în cadrul U.P. I Crasna Deal şi Vale, se are în 
vedere: 

- protejarea solului; 
- protejarea arborilor care rămân în arboret; 
- protejarea speciilor din ariile naturale protejate. 
În acest sens, personalul ocolului silvic are sarcina de a materializa pe teren limitele parchetelor, a 

punctelor de regenerare, a cailor de acces pentru scos-apropiat şi a zonelor de protecţie a arborilor. 
În vederea prevenirii proceselor de degradare a solului si asigurării instalării si dezvoltării seminţişurilor 

utile, se impun luarea unor masuri corespunzătoare in ceea ce priveşte menţinerea integrităţii ecosistemului 
forestier. In acest sens, in toate cazurile, vor fi respectate întocmai termenele si restricţiile silvicultura le privind 
recoltarea materialului lemnos, aşa cum sunt ele înscrise in “Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si 
epocile de recoltare, colectare si transportul lemnului”. 

Tehnologia de exploatare adecvata este cea in trunchiuri si catarge, tehnologie care prevede secţionarea 
materialului la cioata si elimina pericolul deprecierii seminţişurilor precum si deteriorarea stratului superficial al 
solului in timpul deplasării lemnului. 

Pentru realizarea în condiţii bune a acestei tehnologii este necesara respectarea următoarelor reguli: 
- exploatarea sa se facă iarna pe un strat de zăpadă suficient de gros, care sa asigure protecţia seminţişului, 
- durata de recoltare si scoatere a masei lemnoase din parchetele exploatate sa nu fie mai mare de doua 

luni si jumătate, 
- tăierea arborilor se va face cat mai de jos, astfel încât înălţimea cioatelor sa nu depăşească 1/3 din 

diametru, iar la arborii mai groşi sa nu depăşească 10 cm in amonte. 
- doborârea arborilor se va face in afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului 

se va face pe trasee prestabilite, care vor fi nivelate. 
Pe toate suprafeţele, după terminarea exploatării, se vor executa lucrări de îngrijire a seminţişurilor 

naturale pentru dezvoltarea lui normala si asigurarea de exemplare sănătoase (extragerea seminţişului de 
răşinoase rănit si receparea celui de foioase vătămat prin exploatări si păşunat). 

In perioada procesului de exploatare, se vor efectua controale de către personalul silvic pentru a se asigura 
respectarea regulilor silvice la exploatarea pădurilor. 

Reprimirea parchetelor se va face la termen si in condiţiile prevăzute prin autorizaţia de exploatare, numai 
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după evacuarea completa a materialului lemnos si curăţarea corespunzătoare a acestora. 

A. 12. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact 
cumulativ cu PP care este în procedura de evaluare si care poate afecta aria 
naturala protejata de interes comunitar 

În zona limitrofă PP aflat in studiu pot fi implementate si alte amenajamente silvice sau pastorale. 
Având in vedere faptul că aceste planuri au la baza acelaşi principii si obiective, se poate afirma că acestea nu 
generează impact cumulativ cu amenajamentul studiat. 

 A. 13. Alte informaţii solicitate de către autoritatea competenta pentru protecţia 
mediului.  

Nu au fost solicitate alte informaţii suplimentare faţă de prevederile Ordinului nr. 262 din 18 februarie 
2020 pentru modificarea Ghidului metodologic din 13 ianuarie 2010 privind evaluarea adecvata a efectelor 
potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin 
Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 19/2010, emis de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor si 
publicat in MO nr. 180 din 5 martie 2020, Ordinul Nr. 1946/2021 din 26 octombrie 2021 pentru aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evalu[rii de mediu pentru amenajamente silvice emis de Ministerul Mediului, 
Apelor si Pădurilor, publicat in MO nr. 1075 10 noiembrie  2021. 

B) INFORMATII PRIVIND ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR 
AFECTATA DE IMPLEMENTAREA AMENAJAMENTULUI SILVIC 

 

B.1. Date privind ariile naturala protejata de interes comunitar: suprafaţa, tipuri 
de ecosisteme, tipuri de habitate si speciile care pot fi afectate prin implementarea 
PP etc 

Întreaga suprafaţă (790,00 ha) ce face obiectul PP-ului analizat se suprapune pe aria naturală de interes 
comunitar ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est  ce are o suprafaţă de 49610 ha. 

Situl Natura 2000 ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est este un sit de importanţă comunitară şi a fost 
desemnat în anul 2011 prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 2387/2011, pentru modificarea Ordinului 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1967/2007 privind instituirea regimului de arie naturale protejată 
a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, în România. 
Planul de management al Sitului ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est a fost aprobat prin Ordinul nr. 1.243 
din 30 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 
ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est.  

Situl de importanţă comunitara ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est - a fost desemnat pentru 
conservarea populaţiilor a 4 specii de plante, 11 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 3 specii de pesti, 2 
specii de nevertebrate şi 25 de habitate mentionate în anexele 2 si 3 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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B.1.1.Tipuri de habitate si specii prezente in situl de importanta comunitara ROSAC0128 Nordul 
Gorjului de Est , menţionate în formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar 

 
Conform Formularului Standard Natura 2000 al sitului ROSAC0188 Parâng ( actualizat la data 

de 22/06/2021) exista 19 habitate naturale, respectiv: 
 

Cod Denumire habitat 
Acoperire 
(ha) 

Reprez. Supr. rel. Conserv. Global 

3220
    

Alpine rivers and the herbaceous 
vegetation along their banks 

9.5  B  C  A  A  

3230
    

Alpine rivers and their ligneous 
vegetation with Myricaria 
germanica 

5.5  B  C  B  B  

3240
    

Alpine rivers and their ligneous 
vegetation with Salix elaeagnos 

0.75  A  C  A  A  

4060
    

Alpine and Boreal heaths 0  B  C  B  B  

4070
    

Bushes with Pinus mugo and 
Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

0  A  C  A  A  

6170
    

Alpine and subalpine calcareous 
grasslands 

0  C  C  B  B  

6210
    

Semi-natural dry grasslands and 
scrubland facies on calcareous 
substrates (Festuco-Brometalia) 
(* important orchid sites) 

3.5  C  C  B  B  

6430
    

Hydrophilous tall herb fringe 
communities of plains and of the 
montane to alpine levels 

0  B  C  B  B  

6520
    

Mountain hay meadows 0  B  B  B  B  

7220
    

Petrifying springs with tufa 
formation (Cratoneurion) 

0.75  A  B  A  A  

8120
    

Calcareous and calcshist screes 
of the montane to alpine levels 
(Thlaspietea rotundifolii) 

21.5  B  B  B  A  

8210
    

Calcareous rocky slopes with 
chasmophytic vegetation 

33.5  B  B  B  B  

8310
    

Caves not open to the public 162.5  B  C  B  B  

9110
    

Luzulo-Fagetum beech forests 6769.5  B  B  B  B  

9130
    

Asperulo-Fagetum beech forests 1093.5  B  B  B  B  

9150
    

Medio-European limestone 
beech forests of the 
Cephalanthero-Fagion 

19.5  A  B  A  A  

9170
    

Galio-Carpinetum oak-
hornbeam forests 

28.5  B  B  B  B  

9180
    

Tilio-Acerion forests of slopes, 
screes and ravines 

0  A  B  A  A  

91E0
    

Alluvial forests with Alnus 
glutinosa and Fraxinus excelsior 

97.5  A  B  A  A  
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Cod Denumire habitat 
Acoperire 
(ha) 

Reprez. Supr. rel. Conserv. Global 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91L0
    

Illyrian oak-hornbeam forests 
(Erythronio-carpinion) 

10.5  B  C  B  B  

91M
0    

Pannonian-Balkanic turkey oak 
–sessile oak forests 

484.5  B  C  B  B  

91Q
0    

Western Carpathian calcicolous 
Pinus sylvestris forests 

66  C  C  A  B  

91V
0    

Dacian Beech forests 
(Symphyto-Fagion) 

19954.5  A  B  A  A  

91Y
0    

Dacian oak & hornbeam forests  108.5  B  C  B  B  

9260
    

Castanea sativa woods  13  B  A  B  A  

9410
    

Acidophilous Picea forests of 
the montane to alpine levels 
(Vaccinio-Piceetea) 

4900.5  A  C  A  A  

 
 
 

Reprezentivitate: A – excelenta, B – buna, C – semnificativa, D – nesemnificativa. Suprafata relativa: A – 100 
≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%. Starea de conservare: A – excelenta, B – buna, C – medie sau 
redusa. Evaluarea globala: A – valoare excelenta, B – valoare buna, C – valoare considerabila. 

 
Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate in anexa II la 

Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului in ceea ce le priveşte: 

Grup Cod Denumire ştiinţifică 

Populaţie 

Pop. Con. Iso. Glo. Min Max 

F 5261 Barbus balcanicus 1500  3000  C  B  C  B  

A 1193 Bombina variegata 1000  5000  C  B  C  B   

P 4070 Campanula serrata     C  B  C  B   

M 1352 Canis lupus 24  33  C  B  C  B   

F 6965 Cottus gobio all others     C  C  C  C   

R 1220 Emys orbicularis     D         

F 2484 Eudontomyzon mariae     D         

I 6199 Euplagia quadripunctaria 300  450  B  B  C  B   

P 4097 Iris aphylla subsp. hungarica     B  B  C  B   

I 1083 Lucanus cervus 500  1000  B  B  C  B   

M 1355 Lutra lutra 10  12  C  B  C  B   

M 1361 Lynx lynx 1  29  C  B  C  B   

M 1310 Miniopterus schreibersii 650  700  C  B  C  B   

M 1323 Myotis bechsteinii 20  50  C  B  C  B   

M 1307 Myotis blythii 50  100  C  B  C  B   

M 1321 Myotis emarginatus 10  30  C  B  C  B   

M 1324 Myotis myotis 50  100  C  B  C  B   

P 2093 Pulsatilla grandis     B  B  C  B   
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Grup Cod Denumire ştiinţifică 

Populaţie 

Pop. Con. Iso. Glo. Min Max 

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum 4000  4000  B  B  C  B   

M 1303 Rhinolophus hipposideros 300  350  B  B  C  B   

F 6145 Romanogobio uranoscopus     D         

F 5197 Sabanejewia balcanica 5  10  C  B  C  B   

P 4116 Tozzia carpathica     C  B  C  B   

A 1166 Triturus cristatus     C  B  C  B   

M 1354 Ursus arctos 31  46  C  B  C  B   
 
 
 
 
 

B. 2. Date despre prezenta, localizarea, populaţia si ecologia speciilor si/sau 
habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a 
PP, menţionate în formularul standard al ariei naturale protejate de interes 
comunitar; 

 

Identificarea habitatelor de interes comunitar din cadrul U.P. I Crasna Deal şi Vale s-a făcut in anul 2021, 
odată cu efectuarea de către inginerii silvici amenajişti a descrierii parcelare, la nivel de unitate amenajistica 
(subparcelă). În cadrul descrierii parcelare, conform normelor tehnice pentru amenajarea padurilor, pe langa alte 
informatii tehnice, s-au cules date privind caracteristicile statiunii si vegetatiei, prin luarea in considerare a 
speciilor edificatoare si indicatoare ecologic, identificandu-se tipul de statiune, tipul natural-fundamental de 
padure si caracterul actual al tipului de padure, date care au condus la identificarea habitatelor de interes 
comunitar. 

De menţionat este faptul ca aceste date au stat la baza creării, descrierii, delimitării în teren şi 
transpunerii pe harţi, a unităţilor amenajistice, respectiv a tipurilor natural-fundamentale de pădure, încă de la 
prima amenajare a planului, iar la revizuirile ulterioare (din 10 in 10 ani), au fost actualizate si/sau completate. 

Pentru culegerea datelor referitoare la flora s-au efectuat sondaje in toate unităţile amenajistice 
(subparcele), prin care s-au stabilit, pe lângă elementele dendrometrice, procentele de participare ale speciilor, 
modul de regenerare, varsta, vitalitatea, tipul de flora, subarboretul, iar in arboretele cu vârste mari s-au executat 
inventarieri statistice, in suprafeţe de proba circulare, de 500 m2 sau inventarieri integrale, in cazul suprafeţelor 
mici. 

Pentru habitatele de interes comunitar, prezentate in continuare, s-a realizat corespondenta cu tipurile 
natural- fundamentale de pădure. 
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B.2.1. Tipuri de habitate din amenajamentul U.P. I Crasna DEAL şi Vale prezente in situl de importanta comunitara ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est, 
mentionate in formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar; 

 
Corespondenta intre tipurile naturale de padure descrise in amenajament (dupa Pascovschi si Leandru, 1958) si habitatele de importanta comunitara („Habitate Natura 

2000”) s-a facut conform lucrarilor „Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania” (Dan Gafta, Oten Mountfort, 2008), „Habitate din Romania” (Donita, N., 
s.a., 2005) si a OUG 57/2007 – Anexa 2 modificata si completata. 
 

Tip habitat 
Tip 
staţiune 

Tip 
pădure 

U.A. 
Suprafaţa 
(ha) 

Suprafaţă 
Habitat 
(ha) 

Total 
u.a Clasificare Natura 2000 Clasificare Românească 

9110 Luzulo-fagetum beech 
forests 

 R4110 Păduri sud-est carpatice de fag 
(Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia  

4331 4151 
130 A, 130 B, 130 C, 133 A, 141 A, 142 
A, 145 A, 146 B, 147 C, 150 D, 150 E. 

99,50 

196,35 

11 

R4106 Păduri sud-est carpatice de fag  
(Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) 
cu Hieracium rotundatum    

5231 4241 123, 124 A, 124 B, 127 B, 129 A, 129 B. 96,85 6 

9130 Asperulo-Fagetum beech 
forests 

R4118 Păduri dacice de fag (Fagus 
sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) 
cu Carex pilosa  

5242 4212 127 A, 129 C, 134, 135, 143, 144. 122,82 122,82 6 

91V0 Dacian  beech forest 
(Symphyto-Fagion) 

R4109 Păduri sud-est carpatice de fag 
(Fagus sylvatica) cu Symphytum  
cordatum 

3332 4112 113 A, 114 B, 114 C. 82,14 

384,39 

3 

4420 4114 

122 B, 130 D, 131 A, 131 B, 132 A, 132 
B, 132 C, 136 B, 136 C, 136 D, 137 A, 
137 B, 138 A, 138 B, 139 A, 139 C, 139 
D, 139 E, 139 F, 139 G, 139 H, 140 B, 
140 C, 141 B, 142 B, 142 C, 145 B, 145 
C, 145 D, 146 A, 147 A, 147 B, 150 C.  

302,25 34 

9150 Medio European 
limestone beech forest the 
Cephalanterion-Fagion 

R4111 Păduri sud-est carpatice de fag 
(Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) 
cu Cephalanthera damassonium  

4120 4181 121, 122 A, 139 B, 140 A. 75,55 75,55 4 

Fără corespondenţă 
3331 4116 113 B, 114 A. 6,74 - 2 
5132 5131 133 B, 136 A. 4.15 - 2 

 
Amenajamentul silvic supus discuţiei se suprapune cu 4 habitate protejate 9110, 9130, 9150  şi 91V0 (concluzie obţinută în urma corelării datelor din Formularul 

Standard Natura 2000, varianta din luna iunue a anului 2021). In conformitate cu OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei si a faunei sălbatice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 49/2011. 
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1. HABITATUL 9110 - Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum [Luzulo-Fagetum beech forests]  
 

Conform Manualului de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Coordonatori: Dan Gafta & 
John Oten Mountford, Cluj-Napoza, 2008, habitatul 9110 face parte din categoria padurilor temperate europene 
si conform clasificării habitatelor Palearctice din CLAS. PAL.: 41.11. 

 
Habitatul cuprinde păduri de Fagus sylvatica si, in muntii mai inalti, de Fagus sylvatica-Abies alba sau 

de Fagus sylvatica-Abies alba-Picea abies, dezvoltate pe soluri acide din domeniul medio-european al Europei 
centrale si central-nordice, cu Luzula luzuloides, Polytrichum formosum si adesea, Deschampsia flexuosa, 
Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum. 

  

• 41.111 Paduri medio-europene colinare de fag cu Luzula – padurile acidofile de Fagus sylvatica din 
lanturile hercinice putin inalte si Lorena, din etajul colinar al lanturilor hercinice inalte, din Jura, de la marginea 
Alpilor, din dealurile sub-panonice occidentale si intra-panonice, insotite in mica masura sau deloc de conifere 
aparute spontan, si in general cu un amestec de Quercus petraea sau, in anumite cazuri, Quercus robur, in 
coronament. 

 

• 41.112 Paduri medio-europene montane de fag cu Luzula - padurile acidofile de Fagus sylvatica, Fagus 
sylvatica si Abies alba sau Fagus sylvatica, Abies alba si Picea abies din etajele montan si montan superior ale 
lanturilor hercinice inalte, de la Vosgi si Padurea Neagra la patrulaterul boemian Jura, Alpi, Carpati si platoul 
bavarez. 

Structura. Fitocenoze edificate de specii europene, mezoterme, mezofite, mezoeutrofe. Stratul arborilor 
constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), sau cu putin 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%) si inaltimi de 30-34 m la 100 de ani. Stratul arbustilor lipseste sau este slab dezvoltat din cauza 
umbrei; are exemplare de Daphne mezereum, Sambucus nigra, S. racemosa, Corylus avellana, Lonicera 
xylosteum, Spiraea chamaedridezvoltat variabil, in functie de umbrire, poate lipsi in cazul stratului de arbori 
foarte inchis (fagete nude); in general insa bogat in specii ale „florei de mull” avand ca elemente caracteristice 
speciile carpatice Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Pulmonaria rubra; pe versantii, umbriti cu 
microclima mai umeda, poate domina Rubus hirtus. 

Asociaţii vegetale: 
• Hieracio rotundati –Fagetum (Soó 1962) Täuber 1987  
• Festuco drymeiae – Fagetum Morariu et al. 1968  
• Hieracio rotundati –Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987  
• (Deschampsio flexuosae – Fagetum Soó 1962) 

Specii edificatoare si caracteristice: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides, 
Polytrichum formosum si adesea Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium 
aquilinum. 

Valoare conservativa: mare. 
Conform formularului standard actualizat la data de 22.06.2021 habitatul ocupa o suprafaţă semnificativa 

din ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est, respectiv 6769.5 ha din suprafaţa totala a sitului amintit de 49201.0 
ha. 
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2. HABITATUL 9130 - Asperulo-Fagetum beech forests 

Conform Manualului de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Coordonatori: Dan Gafta & John 
Oten Mountford, Cluj-Napoza, 2008, habitatul 9130 face parte din categoria padurilor temperate europene si 
conform clasificării habitatelor Palearctice din CLAS. PAL.: 41.13 

Habitatul cuprinde Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvatica-Abies alba 
sau de Fagus sylvatica-Abies alba-Picea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de calitate 
(mull), din domeniile medio-europene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei centrale şi central-
nordice, caracterizate printr-o reprezentare masivă a speciilor aparţinând grupurilor ecologice ale lui Anemone 
nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, diferitelor 
specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 
9120. 65. 

In concordanta cu sistemul de clasificare Palearctic Habitats, sunt incluse urmatoarele subtipuri: 

Subtipuri: 41.131 – Păduri medio-europene colinare şi neutrofile de fag Păduri neutrofile sau bazifile de 
Fagus sylvatica şi de Fagus sylvatica-Quercus petraea-Quercus robur, de pe dealurile, munţii scunzi şi platourile 
arcului hercinic şi din regiunile sale periferice, din Jura, Lorena, bazinul Parisului, Burgundia, piemontul Alpilor, 
Carpaţi şi câteva localităţi din Câmpia Baltică - Marea Nordului.  

                 41.133 - Păduri medio-europene montane şi neutrofile de fag Păduri neutrofile de Fagus 
sylvatica, de Fagus sylvatica şi Abies alba, de Fagus sylvatica şi Picea abies, sau de Fagus sylvatica, Abies alba 
şi Picea abies din etajele montan şi montan superior al munţilor Jura, Alpilor nordici şi estici, Carpaţilor vestici 
şi marelui lanţ hercinic. 

                   41.135 - Păduri panonice neutrofile de fag Păduri de fag neutrofile cu afinităţi medio-
europene de pe dealurile Câmpiei Panonice şi de la periferia vestică a acesteia.  

2) Plante: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) 
galeobdolon, Galium odoratum, G. schultesii, Melica uniflora, Dentaria spp.  

3) Arboretele relictare ale pădurilor colinare neutrofile de fag din munţii Măcinului, Dobrogea, formează 
habitatul prioritar 91X0 - păduri dobrogene de fag. HdR R4118, R4119, R4120 Veg Carpino-Fagetum Paucă 
1941; Galio schultesii-Fagetum (Burduja et al. 1973) Chifu et Ştefan 1994; Lathyro veneti-Fagetum (Dobrescu 
et Kovács 1973) Chifu 1995. NrSCI 55  

Valoare conservativa: Buna. 
Raspandire: Acest habitat se intalneste pe suprafete mai mici, in zona colinara, in Bazinul Gilortului, 

Galbenului, Paraul Cernazioara Piscul Capriorilor . 
Relieful: Habitatul se întâlneşte pe suprafeţe destul de mari, pe versanţi cu pantă variabilă, expoziţii 

diferite şi altitudini începând de la 460 m. 
Conform formularului standard actualizat la data de 22.06.2021 acest habitat ocupă o mare parte din  

suprafaţa din sit, respectiv 1093,50 ha din suprafaţa totala a acestuia de 49201.00 ha. 
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3. HABITATUL 91V0  - Dacian  beech forest (Symphyto-Fagion) 

Conform Manualului de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Coordonatori: Dan Gafta & 
John Oten Mountford, Cluj-Napoza, 2008, habitatul 91V0 face parte din categoria padurilor temperate europene 
si conform clasificării habitatelor Palearctice din CLAS. PAL.: 41.1D2 

Habitatul 91V0 este foarte răspândit în toţi Carpaţii româneşti în etajul montan. Este răspândit din etajul 
montan inferior al 25 făgetelor pure până în etajul motan mediu, al amestecurilor de fag cu răşinoase, însă poate 
apărea şi în zona colinară înaltă. Se regăseşte în general în zona altitudinală cuprinsă între 600 şi 1500 m. Acest 
habitat ocupă de la versanţi uşor înclinaţi, cu sol profund, până la versanţi abrupţi, pe substraturi neuter, bazice 
sau uşor acide, dar în general solurile sunt cel mult moderat acide (pH peste 4,5) înspre neutre. Habitatul este 
răspândit în Carpaţii româneşti şi ucrainieni, dar şi în estul Serbiei, precum şi în dealurile subcarpatice. Cuprinde 
păduri de fag, amestecuri fagbrad, fag-brad-molid sau fag-carpen.Acest tip de habitat se învecinează cu celelate 
tipuri de habitate de făgete (9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 – AsperuloFagetum); în partea de 
jos altitudinal se învecinează cu cărpineto-făgetele şi gorunetele, iar în partea superior-altitudinală se învecinează 
cu habitatele de molidişuri 9410.Acest habitat furnizează servicii sociale – turism, sport, sănătate, etc., dar şi 
servicii de protecţie - rol anti-erozional, protecţia surselor de apă, etc., funcţionând de asemenea şi ca rezervor de 
CO2. 

Raspandire: Păduri de Fagus sylvatica, Fagus sylvatica-Abies alba, Fagus sylvatica-Abies alba-Picea 
abies şi Fagus 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. 

Areal: România (Carpaţii româneşti), Ucraina, estul Serbiei 

Conditii stationale: Altitudine: (600) 900 – 1.300 (1.450 m); Clima: T = 5,3 - 3,6 0C, P = 750 950 

(1.200) mm. Relief: versanti umezi, cu inclinatii medii si expozitii diferite, platouri, culmi. Roci: variate, in 
special flis, conglomerate, sisturi cristaline. Soluri de tip eutricambosol, luvosol, districambosol mijlociu-
profunde pana la profunde, slab-scheletice, moderat-slab acide, mezo-eubazice, jilave-ude. 

Asociaţii vegetale: 
• Pulmonario rubrae – Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987  
• Leucanthemo waldsteinii – Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987  
• Symphyto – Fagetum Vida 1959  
• Phyllitidi – Fagetum Vida (1959) 1963 

 
Valoare conservativa: Buna. 
Conform formularului standard actualizat la data de 22.06.2021 acest habitat ocupa cea mai mare 

suprafaţa din sit, respectiv 19954,5  ha din suprafaţa totala a acestuia de 49201,0 ha. 
  
4. HABITATUL 9150 Medio European limestone beech forest the Cephalanterion-Fagion 
Conform Manualului de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Coordonatori: Dan Gafta & 

John Oten Mountford, Cluj-Napoza, 2008, habitatul 9150 face parte din categoria padurilor temperate europene 
si conform clasificării habitatelor Palearctice din Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe 
substrate calcaroase [Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion] CLAS. PAL.: 
41.16. 

1) 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. Stratul arbustiv include câteva specii calcicole (Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris), iar 
Buxus sempervirens poate fi dominant.  

In concordanta cu sistemul de clasificare Palearctic Habitats, sunt incluse urmatoarele subtipuri: 
Subtipuri: 41.161 – Păduri medio-europene de fag pe versanţi calcaroşi uscaţi Păduri de fag medio-

europene cu rogozuri şi orhidee pe versanţi cu disponibilitate hidrică redusă.  
2) Plante: Fagus sylvatica, Carex alba, C. flacca, C. montana, C. digitata, Sesleria albicans, 

Brachypodium pinnatum, Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, E. microphylla.  
HdR R4111  
Vegetaţie Epipactidi-Fagetum Resmeriţă 1972; Carpino-Fagetum Paucă 1941 cephalantherietosum 

Coldea 1975. 
 Nr SCI 24. 
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B.2.2. Specii existente 

 

B.2.2.1. Specii de mamifere enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE si potential 
prezente pe suprafata si in vecinatatea planului analizat 

 
 Denumire: Canis lupus (Lup) 
 Cod identificare: 1352 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): 24 (min.) - 33 (max.) 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 
   Descriere: Coloritul blanii adultilor are o variabilitate ridicata in 
functie de anotimp, habitat si individ, de la gri albicios pana la 
negru, mai inchisa dorsal. Pe fata frontala a membrelor anterioare 
pot fi prezente doua dungi negricioase. Vara, blana este galben-
roscata cu perii sunt scurti, iar iarna devine cenusie cu nuante 
negricioase. Naparlirea are loc in lunile martie si aprilie. Blana 
juvenililor este de culoare bruna-cenusie 
inchis. 
   Reproducere: Maturitatea sexuala este atinsa la varsta de 2 ani, 
dar din cauza ierarhiei sociale nu toti masculii ajung sa se 
reproduca de la aceasta varsta. Formeaza perechi iarna (Decembrie 
– Februarie), cu un maxim al intensitatii reproductive in prima 
jumatate a lunii februarie. Perioada de gestatie estede aproximativ 2 
luni. Puii sunt ingrijiti de catre ambii parinti. Vizuina poate fi o 

simpla gaura in pamant sau, uneori, scorburi de arbori batrani, crapaturi mai adanci ale stancilor etc. Alegerea 
amplasamentului vizuinii este conditionata de prezenta unei surse de apropiere precum si de abundenta hranei. 
Numarul puilor este in medie de 5 / femela, mai mic in cazul femelelor mai tinere, în mod excepţional acest număr 
putand creste pana la 11. Puii sunt orbi pana la varsta de doua saptamani. Perioada de alaptare este de pana la 6 
saptamani, dupa care parintii incep sa le varieze dieta, prin hranire cu bucati de carne semidigerata pe care o 
regurgiteaza, ulterior aducandu-le puilor prada vie, usor de ucis.  

   Longevitate: 12 – 15 ani, majoritatea exemplarelor nedepasind varsta de 10 ani. 

   Etologie: Lupul este un animal social. Vara traiesc izolat (pe perioada cresterii puilor), dar se agrega cu 
inceperea toamnei. Haitele sunt formate in mod uzual dintr-o pereche de lupi mai in varsta cu puii din anul 
respectiv la care se adauga si pui din anii anteriori (pana la 15 indivizi). Ierarhia in cadrul haitei este foarte bine 
definita. Home-range-ul pe perioada cresterii puilor este de aproximativ 3 km in jurul vizuinii, dar ca haite pot 
parcurge pana la 60 km. Teritoriul unei haite poate avea o suprafaţa cuprinsa intre 100 si 1000 km², fiind marcat 
periodic olfactiv (urina si fecale) si auditiv. Specia este preponderant nocturna, cu exceptia perioadei de crestere 
a puilor, cand adultii trebuie sa vaneze si in cursul zilei. 

   Regim alimentar: Specie preponderent carnivora, se hraneste cu; cerb, caprior, mistret, iepure, bursuc, 
micromamifere, pasari,. Ataca si animale domestice: oi, vitei, manji, porci, chiar caini. In compozitia hranei mai 
intra amfibieni si reptile si insecte. In literatura de specialitate se mentioneaza si consumul de fructe, ciuperci etc.. 
De obicei ataca animale ranite, slabite sau bolnave, uneori consumand chiar si cadavre (mai ales iarna). Nu ataca 
omul. Poate rezista perioade indelungate fara sa se hraneasca (de ordinul saptamanilor), dar cand are ocazia poate 
consuma pana la aprox. 30 – 50% din masa sa corporala (maxim 15 kg de carne).  

 
      Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 

Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
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 Denumire: Ursus arctos (Urs) 
 Cod identificare: 1354 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): 31 (min.) - 46 (max.) 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 
   Descriere: Ursii sunt mamifere plantigrade de mari 
dimensiuni cu corp robust si aparenta greoaie. Viteza maxima 
de deplasare poate atinge 45 km / h. Culoarea blanii variaza 
de la brun inchis pana la aproape negru, juvenilii putand 
prezenta un guler mai deschis, care dispare odata cu 
inaintarea in varsta. Perioada de naparlire: iunie – iulie. 

   Reproducere: Maturitatea sexuala este atinsa la 4 – 6 ani. 
Reproducerea are loc in lunile mai - iunie. Perioada de 
gestatie dureaza pana in februarie, cand femela da nastere la 1 
pana la 4 pui (in medie 2), cu o greutate cuprinsa intre 300 si 
350 g. Ochii puilor se deschid la o luna dupa nastere. 

   Longevitate: 25 – 30 ani. Varsta urşilor poate fi clasificata pe clasele de varsta ale ursilor (Micu 1999): clasa 0 
(pui), clasa I (2-5 ani sau juvenili), clasa II (5-10 ani sau foarte tineri), clasa III (10-15 ani sau tineri), clasa IV (15-
20 de ani sau maturi) si clasa V (20 de ani si peste). 

   Etologie: Animal nocturn, ziua sta ascuns. Se retrage pe perioada sezonului rece intr-un adapost (barlog) captusit 
cu iarba uscata, frunze si muschi, unde intra intr-o stare de latenta (asemanatoare diapauzei de la insecte). In 
aceasta perioada, ritmul cardiac si temperatura corporala nu scad semnificativ, spre deosebire de starea de 
hibernare veritabila, caracterizata prin reducerea drastica a ritmului cardiac si scaderea temperaturii corporale pana 
la valori care ating chiar 4 grade C. In anii cu ierni blande ursii (mai ales masculii) nu intra in aceasta stare. 
Femelele care trebuie sa nasca si sa-si alapteze puii, de asemenea, nu hiberneaza. 

   Regim alimentar: Omnivor, raportul dintre cantitatile de hrana vegetala si animala depinde de anotimp. Dupa 
iesirea din barlog, consuma predominant hrana animala, iar, odata cu incalzirea vremii si aparitia vegetatiei, dieta 
se diversifica cu diferite graminee, fructe, rizomi si ciuperci. Consuma nevertebrate (himenoptere, coleoptere si 
ortoptere), larve si viermi, in special anelide si vertebrate: pesti, amfibieni, reptile, mamifere salbatice (cerb, 
caprior, mistret) si domestice (Murariu & Munteanu, 2005).  

 
Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 

Specia este prezentă în zona PP, prezenţa fiind semnalată de urmele de gheare de pe arbori si de fecale. 
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 Denumire: Lutra lutra (Virdră) 
 Cod identificare: 1355 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): 10 (min.) - 12 (max.) 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 
   Descriere: Trupul său este adaptat legilor 
hidrodinamicii, la fel şi coada, groasă la bază ce se 
subţiază spre vârf, utilizată la înaintat şi cârmit. Degetele 
sunt unite de o membrană interdigitală, ajutând foarte 
mult la înot şi propulsat. Capul mic cu o formă 
hidrodinamică face mult mai facilă înaintarea pe sub apă. 
Greutatea unui mascul este în general de 6-8 kg pe când 
femela cântareşte aproximativ 4-5 kg (Jedrzejewski, 2010 
et. al). Acest mustelid poate ajunge la dimensiuni de până 
la 1 metru şi jumătate lungime şi la o greutate de 15 
kilograme. Urechile mici sunt adaptate vieţii acvatice, 

fiind prevăzute cu două pliuri ce le acoperă atunci când vidra pătrunde în apă sau că ochii sunt adaptaţi, putând 
vedea în apă. Blana are o culoare generală de castaniu închis, mai deschisă ca nuanţă pe pântec şi ceva mai surie pe 
partea din faţă a capului, iarna blana este mai deasă şi mai lucioasă.  (Manolache 1977 et. al). 

   Reproducere: Vidrele ca şi alte mustelide, au un sistem reproductiv poligam bazat pe teritorialitatea ambelor 
sexe. În interiorul teritoriului său, masculul controlează de la una la mai multe femele. Vidrele se pot reproduce pe 
tot parcursul anului iar puii se pot naşte atât iarna cât şi vara, dar femelele pot da viaţă la pui în general o dată la 
doi ani. Vidra are o gestatie prelungită (diapauza embrionară) şi naşte de la 2 la 4 pui, care vor sta în preajma ei 
pentru un an sau mai mult  (Jedrzejewski, 2010 et. al). 

Longevitate: Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de un an şi jumătate, iar durata medie de viaţă este de 19 ani. 
 

   Biotop:  Prezenţa vidrei este strâns legată de existenţa resurselor de hrană. În Romania vidra este răspândită în 
întreaga ţară, cu deosebire în lacurile şi văile apelor mari, dar mai ales în bălţile şi Delta Dunării (Brehm, 1964). 
Existenţa locurilor bogate în peşte, atrage vidra până sus la munte, la peste 1500 de metri, în preajma pâraielor cu 
păstrăvi. Uneori, în căutarea locurilor prielnice, trece cumpăna apelor, peste creasta munţilor. 

  Regim alimentar: Principalul sortiment de hrană pentru vidră îl reprezintă peştele de toate formele şi mărimile, 
căci se încumetă să atace şi peşte mare pe care, după ce îl răpune, îl scoate pe mal, depozitându-l într-un loc anume 
sub o piatră sau un buştean, unde îl poate păstra multă vreme, apoi mănâncă doar părţile bune din el. De obicei alege 
partea sângerie de la bronchiile peştelui şi carnea fără oase a spatelui, restul lăsându-l pentru alţii. În afara peştelui, 
vidra mănâncă raci, amfibieni, melci, păsări şi şoareci de apă. (Manolache 1977 et. al) 

   Etologie: Vidrele sunt animale de obicei active ziua, dar unele dintre ele practică un mod de viaţă nocturn. 
Vizuinele unor vidre sunt uneori dotate cu mai multe încăperi săpate la cel mult 500 m de malul apelor. Animalele 
îşi marchează teritoriul cu ajutorul glandalelor anale, masculii având un teritoriu mult mai mare decât femelele. 

   Regim alimentar: Vidrele se hrănesc cu peşte, broaşte, crustacei şi alte nevertebrate acvatice, cantitatea de hrană 
zilnică a unei vidre variind între 15 şi 25% din greutatea corporală a animalului. Cantitatea necesară de hrană este 
influenţată de anotimp.Cele mai multe vidre vânează între 3 şi 5 ore pe zi. Masculii trăiesc solitari, căutându-şi 
pereche numai în perioada împerecherii, iar femelele se ocupă de creşterea puilor. 
 

Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

 
 

 Denumire: Lynx lynx (Râs) 
 Cod identificare: 1361 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): 1 (min.) - 29 (max.) 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 

   Descriere: Rasii sau lincsii sunt un grup al celor patru specii de 
feline salbatice de marime medie. Toate sunt considerate ca facand 
parte din genul Lynx, dar unele autoritati le clasifica sa faca parte 
din genul Felis, caruia ii aparţine pisica salbatica si pisica de casa. 
Blana este de culoare galben roscat dorsal si lateral si alb-galbuie 
ventral, cu numeroase pete circulare de culoare brun-roscat pana la 
negru, dar poate varia. Urechile sunt prevazute cu smocuri de par 
caracteristice. Nu prezinta dimorfism sexual (sexul indivizilor se 
poate determina doar in urma capturarii). Naparleste de doua ori pe 

an, vara si toamna. 

Reproducere: Maturitatea sexuala este atinsa in intervalul 21 – 33 luni. Împerecherea are loc in intervalul 
martie - aprilie. „Cântecul” nupţial se aseamănă cu mieunatul pisicii domestice. Perioada de gestaţie durează intre 
67 – 74 zile. Femela alege locul pentru vizuina in zonele greu accesibile ale pădurilor. Puii (in număr de 2 pana la 
4) sunt orbi pana la 2 săptămâni jumătate. Masculul, deşi vânează împreuna cu femela, nu contribuie la îngrijirea 
puilor.    

Longevitate: 25 ani. 

Etologie: Animal solitar, teritorial si sedentar. Perioada de activitate este crepuscular-nocturna, cu exceptia 
perioadei de creştere a puilor, când vânează si in timpul zilei. Mirosul, slab dezvoltat este compensat prin creşterea 
acuităţii vizuala si auditiva. Suprafaţa teritoriului este proporţionala cu disponibilitatea si abundenta hranei, variind 
intre 16 si 26 de km² (distanta care poate fi parcursa in aproximativ 7 – 10 zile). Efectueaza migraţii pe verticala ca 
adaptare la schimbările anuale ale vremii. 

   Regim alimentar: Strict carnivor. In compoziţia hranei intra următoarele specii: iepure, căprior, cerb (pui), 
mistreţ (purcel), pârş, veveriţa, rozătoare, păsări si oua, diferite insecte etc. Ataca si consuma pisici sălbatice, 
eliminând-si astfel concurenta. Ocazional poate consuma si cadavre, mai ales in lunile reci (Cotta, 1982). Pândeşte 
in copaci, deasupra potecilor frecventate de către speciile-prada. Urmăreşte prada, dar doar pe distante mici 
(maxim 200 m). In literatura de specialitate se menţionează ca vânează in perechi sau grupe familiale.  

 
Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica: 

Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
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Specii de lilieci: 

 Cod Natura 2000 - 1310, Denumire ştiinţifică - Miniopterus schreibersi, Denumire populară - Liliacul 
cu aripi lungi; 

 Cod Natura 2000 - 1323, Denumire ştiinţifică -  Myotis bechsteini, Denumire populară - Liliacul cu 
urechi mari; Cod Natura 2000 - 1307, Denumire ştiinţifică - Myotis blythii, Denumire populară - 
Liliacul comun  mic; 

 Cod Natura 2000 - 1321, Denumire ştiinţifică - Myotis emarginatus, Denumire populară - Liliacul 
cărămiziu; 

 Cod Natura 2000 - 1324, Denumire ştiinţifică - Myotis myotis, Denumire populară - Liliacul comun; 
 Cod Natura 2000 - 1303, Denumire ştiinţifică - Rhinolophus hipposideros, Denumire populară - Liliacul 

mic cu potcoavă; 
 Cod Natura 2000 - 1304, Denumire ştiinţifică -  Rhinolophus ferrumequinum, Denumire populară - 

Liliacul mare cu potcoavă. 
 

      Dintre speciile de lilieci amintite anterior, pe suprafaţa PP (U.P. I Crasna) ce se suprapune pe situl Natura 
2000 ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est, atât din Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSAC 0128 
Nordul Gorjului de Est, cât şi din spusele personalului de la ocolul silvic şi a localnicilor specii ce au fost 
semnalate în zonă , dar prezenţa lor este probabilă: Myotis myotis, Myotis bechsteini.  
 

 Denumire: Myotis myotis (Liliacul comun) 
 Cod identificare: 1324 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): 50 (min.) - 100 (max.) 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 

   Descriere Este una dintre cele mai mari specii de lilieci din Europa. Are 
urechi lungi, ce depăşesc nivelul nărilor atunci când sunt îndoite anterior. Pe 
marginea lor externă există 7-8 pliuri transversale, iar marginea internă este 
convexă. Blana este deasă, de culoare cenuşiu-cafenie, cu nuanţe de roşcat pal 
pe spate şi roşcat-gălbui pe abdomen. Botul, urechile şi patagiul sunt de culoare 
cenuşiu-cafenie. Lungimea corpului este de 6-8 cm, iar greutatea de 28-40 g. 
Are zborul lent, la 0,5-1 m deasupra solului. 
 
      Reproducere: Are loc toamna, iar fecundarea primăvara. Gestaţia durează 
50-70 de zile, după care femela naşte un singur pui în luna iunie. 

     Longevitate: Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de un an, iar durata de viaţă este de 22 de ani. 

   Etologie: Este o specie iubitoare de căldură care preferă podurile caselor, cu temperaturi de până la 40°C. Se mai 
adăposteşte în peşterile cu izvoare termale şi în cele din zonele calcaroase. Formează colonii mixte cu alte specii 
ale Myotis şi Rhinolophus. Pentru hibernare caută adăposturi cu temperaturi relativ constante, cum ar fi peşteri, 
galerii de mină, tunele subterane etc. Preferă habitatele cu păduri şi plantaţii de foioase sau cu păşuni cu tufişuri 
rare. 

   Regim alimentar: Hrana constă în principal din coleoptere şi diptere, apoi lepidoptere şi ortoptere, mai puţin 
din chilopode, opilionide, araneide. Caută habitate de hrănire amplasate la maxim 10 km depărtare de adăposturi.
  

 
Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica: 

Specia a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
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 Denumire: Myotis bechsteini (Liliacul cu urechi mari)  
 Cod identificare: 1323 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): 20 (min.) - 50 (max.) 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 

   Descriere Cunoscut şi sub denumirea de liliacul lui Bechstein, este 
un liliac ale cărui urechi sunt foarte lungi, depăşind vârful botului cu 
aproape o jumătate din lungimea lor când sunt îndoite înainte, destul de 
largi şi cu nouă pliuri transversale. Tragusul este lung, sub formă de 
lance, până aproape la jumătatea urechii. Botul este lung, iar corpul 
este acoperit cu o blană cu peri lungi, de culoare cafeniu-deschis sau 
cafeniu-roşcat pe spate şi cenuşiu-argintie pe abdomen. Aripile sunt 
late şi scurte. Lungimea corpului variază între 4 şi 5 cm, iar greutatea 

între 8 şi 12 g. 

Reproducere: Împerecherile au loc toamna, iar fecundarea ovulelor primăvara. Gestaţia durează 50-60 de zile, 
după care femelele nasc un singur pui, pe care îl alăptează până la vârsta de 4-5 săptămâni 

Etologie: Formează colonii de maxim 20-40 de indivizi, cele maternale întrunind numai 15-30 de femele. 
Zborurile de hrănire încep după lăsarea serii. Nu întreprinde migraţii pe distanţe mari, distanţa maximă cunoscută 
ca urmare a inelărilor fiind de 35 km. Preferă habitatele împădurite, cu arbori bătrâni şi scorburoşi, până la 
altitudinea de 1800 m. Specia este rar întâlnită în peşteri, mai ales  în timpul hibernării, când atârnă liber, rareori în 
fisuri. Este o specie caracteristică pădurilor mature de foioase, cu mulţi arbori bătrâni. Poate fi prezentă şi în păduri 
mixte sau chiar de conifere, dacă acestea sunt situate în apropierea unor habitate optime pentru specie. Coloniile de 
naştere, alcătuite din 10–30 de femele sunt localizate în scorburi, pe care le alternează frecvent, sau, mai rar, în 
clădiri. Hibernează în diferite tipuri de adăposturi subterane  şi în scorburi. 

   Regim alimentar: Hrana constă din insecte, iar prada este vânată din zbor, dar şi culeasă de pe ramuri, frunze, 
ierburi şi chiar de pe sol.  

 
Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica: 

Specia a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
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B 2.2.2. Specii de amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

 
 Denumire: Bombina variegata (Buhai de baltă cu burtă galbenă) 
 Cod identificare: 1193 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): 1000 (min.) – 5000 (max.) 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 
   Descriere: Suprafata dorsala maslinie-inchisa, cu pete mici si 
inchise la culoare. Abdomen galben, uneori portocaliu, cu pete 
mari inchise la culoare, punctele albe fiind rare sau absente. 
Abdominal, suprafaţa cu colorit galben depaseste suprafaţa cu 
colorit inchis. Suprafata interna a piciorului este acoperita cu pete 
deschise la culoare, care sunt mari si fuzionate pe partea interna a 
coapselor. Varfurile degetelor deschise la culoare. Spre 
deosebire de femela, masculul prezinta calozitati nuptiale pe 
primele 3 degete si, in timpul perioadei de reproducere pe 
suprafaţa interna a antebratului. 

Habitat: Bombina variegata populeaza in principal zonele colinare si montane, habitatele preferate incluzand 
păduri de conifere, păduri de foioase, păduri de amestec, pajisti, pajisti cu arbusti, lunci inundabile sau mlastini si 
turbarii. In zone de altitudine joasa specia populeaza in principal padurile de foioase, in timp ce la altitudini mai 
ridicate prefera padurile de conifere, limita superioara a padurilor si poienile. Izvorasul cu burta galbena foloseste o 
gama variata de corpuri de apa, cum ar fi lacuri, iazuri, mlastini, rauri, parauri, izvoare, chiar si baltile formate in 
urmele de la autovehicule sau animale. 

   Amenintari. La nivel global populatiile de Bombina variegata nu prezinta amenintari semnificative, dar la nivel 
local diferite populatii pot fi amenintate de pierderea habitatelor ca urmare a extinderii suprafetelor urbane, 
dezvoltarea retelelor de transport, agricultura etc. De asemenea, colectarea pentru comertul cu animale de 
companie sau ca momeala pentru pescuit poate conduce la declinul local semnificativ al populatiilor. Poluarea 
genetica prin hibridizarea cu Bombina bombina reprezinta o alta amenintare pentru specie in zona de contact dintre 
cele 2 specii.    

Distributia speciei (conform planului de management): Este prezentă pe Valea Păpuşa, Coasta Crucii, Valea 
Romanul, la Ţâncul Ştefanului, pe Coasta Benghii, Valea Latoriţa, în Parângul Mic, Cheile şi Valea Jieţului, pe 
Dealul Ogrinului, în Lunca Lotrului, pe Pârâul Mierului şi Valea Mija. Au fost identificate habitate potenţiale şi în 
RN Miru Bora cu 3 bălţi permenente, pe Valea Polatişte, Valea Coricica, Valea Sasu, Pârâul Sec şi Pârâul Cerbului. 
Cu siguranţă că specia este prezentă şi pe Valea Pleşcoaia şi pe Valea Gilortului, unde condiţiile de relief şi 
vegetaţie sunt asemănătoare cu cele de pe Valea Romanul unde specia este prezentă cert. Pe aceste două văi însă, 
accesul nu a fost posibil din cauza inundaţiilor din luna iulie a anului 2014, care au distrus drumul de acces în zonă. 

      Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
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 Denumire: Triturus cristatus (Tritonul cu creastă) 
 Cod identificare: 1166 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021) - Nespecificată 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 

   Descriere: Coloritul dorsal este brun închis spre negru, uneori cu 
nuanţe brun-roşcate, cu pete negre, neregulate, de dimensiuni 
variabile. Pe lateral, inclusiv pe cap, sunt prezente puncte albe mai 
mult sau mai puţin numeroase. Coloritul ventral este galben până spre 
portocaliu, cu pete negre, neregulate, ce alcătuiesc un desen mozaicat. 
Guşa este colorată extrem de variabil, de la galben la negru, frecvent 
cu pete albe de dimensiuni variabile. În perioada de reproducere 
masculii au o creastă dorsală înaltă şi dinţată, care începe din dreptul 
ochilor, lipseşte în dreptul membrelor posterioare şi se continuă apoi 
cu creasta caudală, la fel de bine dezvoltată dar lipsită de zimţi.  

Habitat: Este o specie predominant acvatică, preferând ape stagnante mari úi adânci, cu vegetaţie palustră. Deseori 
poate fi întâlnit în bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri, piscine). În perioada de viaţă terestră preferă pajiştile 
umede. Datorită dimensiunilor mari nu se reproduce în bălţi temporare mici. Este frecvent în iazuri şi lacuri, mai 
ales dacă există vegetaţie acvatică în care să se poată ascunde. Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei. În pofida 
dimensiunilor mari se deplasează repede, atât în mediul acvatic cât şi în cel terestru.   

Distributia speciei (conform planului de management): Specia este prezentă pe teritoriul sitului ROSAC0128 
Nordul Gorjului de Est 

      Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
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B 2.2.3. Specii de peşti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

 Denumire: Barbus meridionalis (Moioagă) 
 Cod identificare: 1138 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021) -  Nespecificată 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 

   Descriere: Culoarea generală a corpului este brun-ruginiu 
închis pe spinare, cu pete mai întunecate şi mai deschise. 
Flancurile sunt galbene-ruginii cu pete, faţa ventrală gălbuie 
deschis, dorsala şi caudala cu pete puternice, celelalte 
înotatoare fiind galbene. Mustăţile sunt galbene, fără axa 
roşie. Lungimea obişnuită este de 20 cm, însă ocazional se 
pot prinde şi exemplare de până la 27 cm. Greutatea obiúnuită 
este de 300-400 g, însă pot fi capturate şi exemplare de 1,5 
kg. Este un peşte combativ, o adevărată „personalitate„ între 

peştii de apă curgătoare de la noi din ţară. Mrenele bătrâne duc o viaţă sedentară.  

Habitat: Trăieşte exclusiv în râurile şi pâraiele din regiunea de munte şi din partea superioară a regiunii colinare. 
Îşi duce viaţa atât în râuri pietroase, rapide şi reci, cât şi în unele pâraie mai nămoloase. Arată preferinţă mai ales 
pentru porţiunile cu curent puternic şi fund pietros, întâlnindu-se adeseori împreună cu porcuşorul de vad, aceasta 
în special în zona de aval a arealului său. Specie strict sedentară, nu întreprinde niciun fel de migraţii. 

Reproducere: Reproducerea acestei specii are loc primăvara, prelungindu-se uneori până spre sfârşitul verii (mai-
iulie). Ponta se face fără a urca în susul apei. Formează grupuri mici şi, pentru pontă, se deplasează în zona 
malurilor, unde icrele foarte mici şi de culoare galben-portocalie sunt pulverizate în apă, atât pe timpul zilei cât şi 
pe timp de noapte. Preferă nuanţe deschise ale substratului (alb, gri, galben) în detrimentul celor închise (negru, 
roşu). 

Regim de hrană: Hrana sa este formată în special din larve de insecte acvatice, 100 viermi, crustacee mici şi 
resturi vegetale. 

Distributia speciei (conform planului de management): Indivizi ai speciei Babus meridionalis au fost 
identificaţi în râurile: Galbenu, Cerna, Ungurelul, Blahniţa, Ciocadia, Larga, Olteţul şi Gilortul. 

     Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
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 Denumire: Gobio uranoscopus (Petroc) 
 Cod identificare: 1122 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021) – Nespecificată 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 

   Descriere: Are corpul alungit, gros, cilindric, necomprimat 
lateral, cu grosimea puţin mai mică decât înălţimea. Profilul dorsal 
este slab convex iar cel ventral este orizontal. Botul este ascuţit, 
ochii privesc mai mult în sus. Mustăţile sunt lungi, iar la îmbinarea 
buzelor prezintă câte o prelungire destul de puternică ce se 
aseamană cu o a doua pereche de mustăţi. Are o coloraţie cenuşiu-

verzuie sau brună bătând în roşcat în zona dorsală, iar solzii spatelui au marginile negre. În urma dorsalei se găsesc 
2- 3 pete negricioase mari, evidente, care conferă un aspect brăzdat. Flancurile prezintă 7-10 pete mari, rotunde sau 
uşor alungite. Ajunge la lungimea de 7-8 cm (rar în jur de 12,3 cm). 

Habitat: 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. Puietul stă în apă înceată, 
uneori pe fund nisipos. 

Reproducere: Reproducerea are loc în lunile mai-iunie, icrele fiind depuse pe pietre, în zone mai puţin adânci, dar 
cu viteza curentului de 1 m/s. Deşi în anumite repezişuri se întâlnesc mai mulţi indivizi, nu formează niciodată 
adevărate cârduri. 

Regim de hrană: Hrana constă din biodermă şi mici nevertebrate reofile. 

Distributia speciei (conform planului de management): Indivizi ai speciei Gobio uranoscopus au fost 
identificaţi în râurile: Galbenul, OlteĠul, Gilortul, Cerna, Aniniú, Blahniţa, Ciocadia, Larga. 

     Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
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B 2.2.4 Specii de  nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

 Denumire: Lucanus cervus (Rădaşcă) 
 Cod identificare: 1083 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): 500 (min.) - 1000 (max.) 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 
   Descriere: Lungimea corpului este de 35-90 mm, cu o medie de cca 60 mm. Corpul 
este de culoare brun roúcată. Masculii sunt mai mari decât 96 femelele, iar 
mandibulele acestora sunt supradimensionate úi au forma caracteristică de corn de 
cerb. În rariştile sau marginile pădurilor bătrâne de foioase unde trăieşte în scorburile 
acestora sau la baza rădăcinilor. 
 
Habitat: Ziua adulţii stau de obicei ascunşi la rădăcina arborilor sau în scorburi, iar 
seara indivizii, cu precădere masculi, pot fi observaţi în zbor sau pe trunchiurile 
arborilor. Habitatul este reprezentat de rariştile sau marginile pădurilor bătrâne de 
foioase, unde trăieşte în scorburile arborilor sau la baza rădăcinilor. 
 
Reproducere: Ciclul de dezvoltare este lung şi durează între 5 şi 7 ani. 
 

Regim de hrană: Adulţii se hrănesc cu diferite seve fermentate: exudatul arborilor, şi cu fructe. Larvele se hrănesc 
cu lemn în descompunere aflat întotdeauna sub nivelul solului. 
 
Distributia speciei (conform planului de management): Indivizi ai speciei Lucanus cervus au fost identificaţi în 
zonele cu stejari seculari ƕi/sau uscaţi, din apropierea Cheilor Olteţului şi a peşterilor Muierii şi Polovragi, a 
localităţilor Crasna, Cărpiniş, Aniniş, Muşeteşti precum şi-n Pădurea Polovragi.  
    
Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 

  Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
 

 
 Denumire: Callimorpha quadripunctaria (Euplagia, Fluturele vărgat) 
 Cod identificare: 1078 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): 300 (min.) - 450 (max.) 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 
 Descriere: Aripile anterioare au culoarea alb-gălbui, cu 
desen negru, aripile posterioare sunt roúii, cu puncte negre. 
Toracele este alb, cu trei dungi longitudinale negre, iar 
abdomenul este portocaliu. 
 
Habitat: Se regăseúte pe dealuri cu substrat calcaros, terase 
montane însorite, văi umede, ravene stâncoase, cu plante 
înflorite toată vara, la altitudini de la 700 până la 1000 m. 
Zboară din iulie până în 98 august.  
 
Reproducere: Ciclul de dezvoltare este lung şi durează între 
5 şi 7 ani. 
 

   Distributia speciei (conform planului de management): Indivizi ai speciei Callimorpha quadripunctaria au fost 
identificaţi în zonele din apropierea Cheilor Olteţului şi a peşterilor Muierii şi Polovragi, a localităţilor Crasna, 
Cărpini, Aniniş, Muşeteţti . 

 
   Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
   Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
 
 



 57

 B 2.2.5. Specii de plante enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

 Denumire: Campanula serrata (Clopoţel) 
 Cod identificare: 4070 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului  de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): Nespecificată 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 

   Descriere: Este o specie endemică pentru lanţul Carpaţilor, un clopoţel viguros cu 
înălţimea în jur de 50 cm, cu frunze laceolate destul de late, dur dinţate (de unde 
numele speciei, serra – fierăstrău în limba latină), tulpina ramificată slab cu relativ 
puţine flori de un intens albastru-violet. În pământ, rădăcinile sunt tuberizate.  

Habitat: Fâneţele montane din etajul molidului au populaţii mari de clopoţei 
fierăstrău atunci când sunt bine conservate, iar în etajul subalpin este o specie frecventă 
mai ales în tufăriúurile boreale şi subalpine de ienupăr pitic şi jneapăn. 
 Distributia speciei (conform planului de management): Indivizi ai speciei 
Campanula serrata au fost identificaţi în zonele de pajişti montane în zona Vf. Paltinu, 
Vf. Tidvele - 45º19'164''; E 23 º 41'285'', Alt. 1885 m; Vf. Dălbanu şi Vf. Urdele - 45 º 
20'224''; E 23 º 40'495'', Alt. 2066 m , Rânca, Vf. Muncelul -  º 15'009''; E 23 º 29'593'', 
Alt. 1501 m , Vf. Fântâna, Vf. Reciu, Vf. Piatra Argelele, Păşunea Mocirlele Crasnei. 

 
Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
Specia nu este prezentă  în zona PP. 
 

 
 

 Denumire: Iris aphzlla ssp. Hungarica (Iris) 
 Cod identificare: 4097 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului  de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): Nespecificată 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 

   Descriere: Stânjenelul de stepă este una dintre cele mai frumoase specii din flora 
noastră, fiind foarte asemănător dar ceva mai scund decât stânjenelul cultivat în grădini 
Iris germanica , cu care dealtfel este foarte strâns înrudit. Tulpinile înalte de 50-100 cm 
ies dintre frunzele late în formă de sabie şi poartă 1-5 flori mari, violete, cu peri –
barbule- albi sau portocalii la baza tepalelor, petale lipsite de sepale inferioare, care se 
adaugă la cromatica frumoasă a speciei. Populaţii izolate se află şi în pajiş tile stepice 
ponto-sarmatice din Moldova, mai ales la marginea şi în poienile pădurilor din 
silvostepă unde pajiştile respective sunt mai bine păstrate. 

 
Habitat: Există trei habitate distincte, cu condiţii ecologice relativ asemănătoare deşi 

îndepărtate ca locaţie, în care găsim populaţii mari de stânjenel de stepă. Este vorba despre pajiştile stepice 
subpanonice, pajiútile uscate pe substrat calcaros şi pajiştile panonice de stâncării.  
 
 Distributia speciei (conform planului de management): Indivizi ai speciei Iris aphzlla ssp. hungarica au fost 
identificaţi doar în amonte de localitatea Stănceşti: N 44º09'328''; E 23º27'782''. 
 
Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
Specia nu este prezentă  în zona PP. 
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 Denumire: Pulsatilla grandis (Dediţel mare) 
 Cod identificare: 2093 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului  de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): Nespecificată 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 
   Descriere: Dintre speciile de dediţel, aceasta este una de talie mare, mai 
înaltă 30 cm şi cu flori violet deschis mai mari, 5-6 cm lungime. Dintre 
frunzele penate bazale cu foliole dinţate se desprind primăvara în aprilie tulpini 
acoperite dens de peri gălbui, caracter prin care se deosebeşte de speciile 
înrudite de la noi. Florile sunt deosebit de decorative, mai ales când găsim mai 
multe plante grupate. 
 
Habitat: Dediţelul mare mai este cunoscut din pajişti de stâncărie din Munţii 

Poiana Ruscă şi din pajişti stepice ponto-sarmatice din silvostepa Moldovei (cel puţin zece populaţii).  
 
 Distributia speciei (conform planului de management): nu sunt date 
 
Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
Specia nu este prezentă  în zona PP. 
 

 
 

 Denumire: Tozzia carpathica (Iarba gâtului) 
 Cod identificare: 4116 
 Populatie la nivel de sit conform formularului standard ROSAC 0128 Nordul Gorjului  de Est (actualizat la 

data de 22.06.2021): Nespecificată 
 Valoare conservativă(A, B, C): Bună (B) 

 
   Descriere: Tulpină înaltă de 10-50 cm, ramificată adesea de la bază, în 
4 muchii, glabră sau pe muchii răzleţ păroasă şi fragilă. Frunze opuse, 
puţin cărnoase, sesile, lat ovate, la bază rotunjite sau slab cordate, acute 
sau obtuse, glabre, lucioase, pe margine dur serate, cu 1-3 dinţi. Bractei 
asemănătoare cu frunzele, dar mai mici. Inflorescenţa racem lax, scurt, la 
vârful ramurilor. Flori galbene, cu pediceli lungi de 1-2 mm. Caliciu 
campanulat, slab bilabiat cu 5 dinţi mici. Corolă lungă de (4) 6-8 mm, cu 
tub infundibuliform, terminat cu 5 dinţi obtuzi formând două labii slab 
evidente: labiul superior plan, bifidat, cel inferior trifidat, cu lobii egali, 
obtuzi, foarte fin ciliaţi, roşu punctaţi. Stamine 4 didiname, cu filamente 

concrescute cu tubul corolei; anterele la capătul inferior acuţite. Stigmat obtuz. Fruct capsular, globulos, închis în 
caliciu, lung de 2-2,5 mm, unilocular, cu 1-2 seminţe. Plantă semiparazită cu un ciclu de viaţă interesant, cuprizând 
o fază parazitică, urmată de o fază neparazitică. Până în prezent nu se cunosc date suficiente referitoare la ecologia 
speciei. Specia apare, rar, în etajul montan, în pajişti inundabile, pe lângă pâraie, izvoare, chiar şi în păduri umede 
cu soluri bogate în nutrienţi şi reacţie neutră –alcalină. Nu se cunosc speciile gazdă pentru Iarba gâtului, însă se 
bănuieşte că parazitează pe specii ale genurilor Petasites, Adenostyles şi Cicerbita. 
 
Habitat: Având în vedere insuficienţa datelor legate de biologia şi ecologia acestei specii, informaţiile cu privire 
la cerinţele de habitat sunt şi ele insuficiente.  
 
Distributia speciei (conform planului de management): Specie cu prezenţă incertă în perimetrul sitului. Specia 
nu a fost identificată în ROSAC0188. 
 
Identificarea speciei in perimetrul planului de amenajare silvica 
Specia nu a fost semnalată în zona PP, dar prezenţa este probabilă. 
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B.3. Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar 
afectate si a relatiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar 
invecinate si distributia acestora 

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu conduce la afectarea habitatelor si speciilor de 
interes comunitar. Asa cum rezulta din descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor, facuta pe larg la 
subcapitolul B.2., amenintarile fata de specii si habitate constau in: 

- degradarea habitatelor, reducerea sau fragmentarea acestora; 
- folosirea pesticidelor/ierbicidelor; 
- reducerea locurilor de cuibarit; 
- braconajul; 
- eliminarea arbustilor, maracinisurilor, a lemnului mort si a copacilor scorburosi; 
- desecarea zonelor umede; 
- activitatea antropica, turismul; 

Nici una dintre aceste ameninţări nu este efectul prevederilor amenajamentului silvic. 

Dimpotriva, aplicarea masurilor de gospodarire propuse prin amenajament, respectiv a lucrarilor 
silviculturale si a regimului silvic conduce la conservarea si imbunatatirea habitatelor, functiile ecologice si 
relatiile intra - si interspecifice ramanand nealterate. 

Efectul asupra speciilor de fauna constă în zgomotul si vibraţiile maşinilor si utilajelor utilizate la efectuarea 
lucrarilor. Acestea vor fi mentinute in limite normale, iar localizarea lucrarilor va fi pe suprafeţe mici, in 
comparatie cu suprafeţele ariilor protejate, ceea ce face ca efectul negativ sa fie minim. 

Avand in vedere cele de mai sus, rezulta ca vor fi menţinute si îmbunătăţite condiţiile ecologice optime 
pentru flora si fauna din imediata vecinatate a fondului forestier proprietate privata care face obiectul 
amenajamentului silvic. 

 B.4. Statutul de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar  

Corespunzator obiectivelor social-economice amenajamentul analizat precizeaza functiile pe care trebuie 
sa le indeplineasca padurile. Repartizarea arboretelor pe grupe, subgrupe si categorii functionale s-a realizat prin 
zonarea functionala, tinand seama de functia prioritara, pe care o indeplineste fiecare arboret. Situatia detaliata a 
grupelor, subgrupelor si categoriilor functionale este prezentata in tabelul următor: 

Anul amenajării 
Gr. I 

TOTAL T II T IV 
2A5Q(5N) 2C5Q(5N) 2L5Q(5N) 5Q(5N) 

2012 392,0 0,8 10,5 384,2 787,5 
2022 435,15 0,94 17,57 336,34 790,00 

  Indicativul categoriei funcţionale din paranteză este cel înlocuit de O.M. 766/23.07.2018. 
 

Justificarea diferenţelor de suprafaţă pe categorii funcţionale: 
- pentru I.2A Arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri 
cu înclinare mai mare de 30g pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, 
precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g, pe alte substrate litologice - T II, diferenţa se 
datorează parte determinărilor de suprafaţă în urma măsurătorilor din teren şi a determinării suprafeţei şi parte 
trecerii prin separarea de noi arborete sau prin reanalizare, astfel: 

 Ieşiri: suprafaţa de 17,50 ha (u.a.: 130 D, 137 B şi 142 B) a trecut la I.5Q şi I.2L,  
 Intrări: suprafaţa de 50,94 ha (u.a.: 133 A, 141 A, 146 B şi 147 C) ce anterior era încadrată la 

I.5Q şi suprafaţa de 1,21 ha (u.a. 124 B) ce la amenajarea precedentă a fost ocupaţie 
temporară 124F.  

- pentru I.2C Arboretele/benzile de pădure din jurul golurilor alpine - T II, diferenţele se datorează 
măsurătorilor din teren şi a determinării suprafeţelor; 
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- pentru I.2L Arboretele situate pe ternuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziune şi alunecări, 
cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria I.2A - T IV diferenţa se datorează încadrării suprafeţei de 
13,79 ha (u.a.: 133 B, 139 D, 142 B şi 150 D) ce anterior aveau ca încadrare principală categoriile I.5Q(5N) şi 
I.2A, dar şi determinărilor de suprafaţă în urma măsurătorilor din teren şi a determinării suprafeţei;  
- pentru I.5Q Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes 
comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în 
scopul conservării habitatelor – din reţeaua ecologică Natura 2000 – SCI - ROSAC 0128 „Nordul Gorjului de 
Est”- T IV, diferenţa se datorează trecerii suprafeţei de 62,73 ha (u.a.: 133 A, 133 B, 139 D, 141 A, 146 B, 147 C 
şi 150 D) la I.2A sau I.2L, a 15,50 ha (u.a.: 130 D şi 137 B) ce au trecut de la I.2A la I.5Q, dar şi determinărilor 
de suprafaţă în urma măsurătorilor din teren şi a determinării suprafeţei. Menţionăm că această categorie se 
regăseşte ca încadra secundară la toată suprafaţa fondului forestier analizat. 

 Pentru o mai buna gospodarire a padurilor, categoriile functionale au fost grupate in tipuri de categorii 
functionale. Aceasta grupare permite alegerea corecta a masurilor silviculturale si tratamentelor ce se vor executa 
pentru indeplinirea obiectivelor social-economice si ecolgice propuse.  

In tipul T II intra păduri cu functii speciale de protecţie situate in statiuni cu conditii grele sub raport 
ecologic, precum si arboretele in care nu este posibila sau admisa recoltarea de masa lemnoasa, impunandu-se 
numai lucrari de conservare. 

In tipul T IV intra păduri cu functii speciale de protecţie pentru care sunt admise, pe langa gradinarit si 
cvasigradinarit, si alte tratamente, cu impunerea unor restrictii speciale in aplicare. 

 
In amenajamentul studiat se face mentiunea ca incadrarea in grupe, subgrupe si categorii functionale s-a 

facut conform normativelor ,,Norme 5 – Norme tehnice pentru amenajarea padurilor’’. 
 

 Ținând cont de funcţiile atribuite arboretelor, funcţii ce permit conservarea ecosistemelor forestiere, se 
poate considera ca habitatele de pe suprafaţa sitului ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est, prezinta o structura 
favorabila. 

Drept urmare, din punct de vedere al gradului de conservare, speciile de mamifere, amfibieni, reptile, 
nevertebrate, plante si peşti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE din siturile menţionate mai 
sus se încadrează la categoria  B – conservare buna (vezi capitolul B.1.). si gradul de conservare a trăsăturilor 
habitatelor naturale prezente in ROSAC0128 Nordul Gorjlui de Est. 

 Criteriile de evaluare a siturilor pentru o specie sunt: 

- populatia = densitatea populatiei speciei prezente in zona studiata in raport cu populatiile 
prezente pe teritoriul national; 

- conservarea = gradul de conservare a trasaturilor habitatului importante pentru specia 
respectiva si posibilitatile de refacere; 

- izolarea = gradul de izolare a populaţiei prezente in zona studiata in raport cu aria normala de 
răspândire a speciei. 
 

 B.5. Date privind structura si dinamica populaţiilor de specii afectate  

Din motivele specificate la punctul B.3., consideram ca implementarea prezentului amenajament nu va 
afecta numeric si structural nici una din populaţiile speciilor care se găsesc in habitatele de interes comunitar 
existente in raza planului analizat. 

Este de aşteptat ca, in perioada de aplicare a lucrărilor propuse in amenajamentul analizat, unele specii, sa 
fie deranjate de specificul activităţilor desfăşurate, dar acestea având o mobilitate ridicata îşi vor găsi loc de 
refugiu in alte habitate. 

Lucrările silvotehnice preconizate a se desfăşura, se executa, de regula, la intervale mari de timp si in nici 
un caz concentrate pe suprafeţe mari. 

De asemenea, suprafaţa sitului ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est, a habitatele existente in zona este 
suficient de mare si de stabila pentru a asigura menţinerea tuturor speciilor prezente. 
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B.6. Relaţiile structurale si funcţionale care creează si menţin integritatea ariilor 
naturale protejate de interes comunitar 

Integritatea unei arii naturale protejate de interes comunitar este afectata daca prin implementarea unui 
plan/proiect se reduce suprafaţa habitatelor si/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar, sau se 
ajunge la fragmentarea habitatelor de interes comunitar si/sau a habitatelor specifice din punct de vedere 
ecologic si etologic, după caz, speciilor de interes comunitar. 

De asemenea, un plan sau un proiect poate afecta integritatea unui sit Natura 2000 daca aceste induce 
un impact negativ asupra factorilor care determina menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale 
protejate de interes comunitar sau daca produce modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau 
functia ariei naturale protejate de interes comunitar. 

Relatiile structurale si functionale care creaza si mentin integritatea siturilor Natura 2000 urmeaza a fi 
identificate si cuantificate in cadrul planurilor de manegement, conform cu prevederile OUG nr. 57/2007 
apobat cu modificari din Legea nr. 49/2011. 

Trăsăturile structurale si funcţionale sunt date de: 

- marimea populatiei – nu va fi afectata, deoarece lucrarile planificate se vor realiza tinand seama de 
perioadele vulnerabile ale speciilor, pe perioade scurte de timp, pe suprafeţe reduse si alternate ca 
amplasament; 

- distributia in spatiu a indivizilor - lucrarile planificate vor avea impact minim, pentru o perioada 
scurta de timp si localizat, iar indivizii au la dispozitie spatiu suficient pentru o buna dezvoltare; 

- structura pe varste - varstele indivizilor din arboret sunt relativ mari (informatii preluate din 
amenajament), acesta este si unul dintre obiectivele implementarii acestui plan (conducerea arboretelor 
spre varste cat mai inaintate-varsta exploatabilitatii); 

- natalitatea, mortalitatea, dinamica populatiei- primele doua trasaturi nu vor fi influentate de planul 
supus discutiei, referitor la dinamica populatiei, ea va fi influentata nesemnificativ de lucrarile 
planificate. 

Speciile de mamifere, amfibieni si reptile, au la dispozitie spatiu similar, vast pentru o dezvoltare 
buna. Indivizilor arboretelor, prin lucrarile planificate li se va asigura dezvoltarea sanatoasa, conform tipului 
natural prin lucrarile planificate ale planului; 

- transferul energiei si al elementelor minerale la nivelul populatiei naturale - aceasta trăsătura nu 
va fi afectata, lucrările ajutând chiar la stabilizarea acestor transferuri prin crearea de echilibre pentru specii (in 
lipsa implementării planului exista riscul perturbarii lantului trofic creat de apariţia speciilor alohtone). 

 Amenajamentul analizat trebuie sa facă parte integranta din planurile de management al acestei arii 
protejate. 

In limitele teritoriale ale Asociaţiei Obştea de Moşneni Crasna Deal şi Vale, caracteristicile geologice, 
geomorfologice, climatice si de vegetaţie sunt favorabile pentru menţinerea tipului natural fundamental de 
pădure, respectiv pentru conservarea habitatelor si speciilor deoarece asigura o mare diversitate ecosistemică, 
iar fragmentarea habitatelor este redusă. 

Gospodărirea fondului forestier după amenajamente silvice nu distruge relaţiile structurale si 
funcţionale din cadrul ariilor naturale protejate de interes naţional sau comunitar, fapt dovedit si de aplicarea 
amenajamentului anterior celui prezent. 
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B.7. Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, 
acolo unde au fost stabilite prin planuri de management 

 

In conformitate cu cerintele social-economice, ecologice si informationale, amenajamentul analizat 
îmbina strategia ecosistemelor forestiere din zona, cu strategia dezvoltării societăţii. Cea mai importanta 
directie in care s-a actionat o constituie cresterea protectiei mediului inconjurator, cresterea calitatii factorilor 
de mediu (aer, apa, sol, flora si fauna) si ridicarea calitatii vietii individuale si sociale a locuitorilor din zona. 

Pentru padurile din cadrul Asociaţiei Obştea de Moşneni Crasna Deal şi Vale, obiectivele social-
economice avute in vedere la reglementarea modului de gospodarire a acestora, detaliate prin stabilirea 
telurilor de producţie ori de protecţie la nivelul unitatilor de amenajament (parcela, subparcela etc.) au fost 
prezentate in paragraful A.1.5. Stabilirea functiilor social-economice si ecologice ale padurii si a bazelor de 
amenajare. 

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic analizat susţin integritatea ariilor naturale protejate de 
interes naţional si comunitar din zona si conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes 
comunitar din zona. 

 
               Obiective generale, masuri generale, masuri specifice/management si activităţi prevăzute în Planul 
de management al ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est, se refera la: 
 

Nr.crt Tema Obiectivul general 

1 Tema 1. Conservarea şi managementul
biodiversităţii (al speciilor de floră, faună şi 
habitate) 

OG1: Asigurarea conservării speciilor pentru care a fost 
declarat situl ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est, în
sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a
acestora 

2 Tema 2. Inventarierea/evaluarea detaliată şi 
monitoringul biodiversităţii 

OG2: Realizarea evaluărilor şi monitorizarea speciilor 
protejate din sit şi a factorilor cu impact asupra speciilor
desemnate 

3 Tema 3: Administrarea şi managementul
efectiv al Sitului Natura 2000 ROSAC0128
Nordul Gorjului de Est şi asigurarea unui
management durabil 

OG3: Realizarea administrarării şi managementului 
efectiv al sitului şi asigurarea durabilităţii 
managementului 

4 Tema 4. Comunicare, educaţie ecologică şi 
conştientizarea publicului 

OG4: Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a 
publicului şi grupurilor interesate privind importanţa
conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului 
în vederea realizării obiectivelor planului de
management al sitului ROSAC0128 Nordul Gorjului de
Est. 

5 Tema 5. Utilizarea durabilă a resurselor
naturale 

OG5: Promovarea utilizării durabile a resurselor 
naturale, ce asigură suportul pentru speciile şi habitatele 
de interes comunitare 

6 Tema 6. Turismul durabil (prin intermediul
valorilor naturale şi culturale) 

OG6: Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui 
turism durabil (prin intermediul valorilor naturale şi 
culturale) cu scopul limitării impactului asupra mediului 

                    Prin corelarea obiectivelor amenajamentului silvic U.P. I Crasna Deal şi Vale cu cel al ariei 
naturale suprapuse – ROSAC0128 Nordul Gojului de Est, reiese faptul ca obiectivele acestor planuri 
coincid. 
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 Starea de conservare a habitatelor si speciilor din situl analizat a fost prezentata la punctul B.1.1. 
in prezentul studiu. 

Starea actuala a arboretelor din planul analizat, care se suprapune peste aria comunitara amintita, este 
buna deoarece in raza teritoriului studiat nu au fost semnalate fenomene de uscare in masa, atacuri de insecte sau 
agenti criptogamici. 

 În privinţa arboretelor afectate, se constata existenta următorilor factori destabilizatori: 
- Rupturi de vânt şi zăpadă izolate de intensitate slabă pe 2.39 ha; 
- Uscare slabă  pe 204,11 ha ş mijlocie pe 11,99; 
- Vânturi ce provoacă doborâtori izolate pe 44,99 ha. 
 
 Fenomenul de uscare slaba pe 204,11 ha, fenomen ce apare, cu precădere, în molidişuri, atât naturale, 

cat si provenite din plantaţii, nefiind vorba de o uscare anormala cauzata de anumiţii factori destabilizatori şi de 
uscare  mijlocie ce apare pe 11,99 ha la un arboret de fag cu precădere la exemplarele din lăstari.; 

 Doborâturi de vânt au fost constatate pe o suprafaţă cumulată de 44,99 ha, acestea având o intensitate 
slabă. 
           Cauzele care au dus la apariţia acestui fenomen sunt: 

- vanturile puternice de joasa altitudine; 
- existenta solurilor superficiale, corelat cu perioade îndelungate de exces de umezeala in sol, fapt ce a 

dus la slăbirea rezistentei de ancorare in sol a unora dintre arbori; 
- neexecutarea mulţi ani la rând a lucrărilor de îngrijire fapt ce a dus la formarea de arborete foarte dese 

cu coeficient de zvelteţe ridicat. 
 Fata de aceste cauze si efecte se apreciază ca acest fenomen se încadrează in limite normale. Totuşi se 

impune parcurgerea acestora cu lucrările necesare (curăţiri si rărituri) in vederea creşterii rezistentei acestora la 
doborâturile de vânt. 

  

 Rupturi de zăpadă şi de vânt - in cadrul Unităţii de protecţie si producţie I Crasna au fost semnalate 
arborete afectate de rupturi izolate pe 2,39 ha, fenomen ce apare cu predilecţie la arboretele de molid provenite 
din plantaţii, fără a fi însă vorba de o problema grava ce sa afecteze fondul forestier. 

 Incendii - nu au fost semnalate. 

 Factorii limitativi ce afectează arboretele din zona analizată sunt reprezentaţi de existenţa rocii la 
suprafaţă solului. 

Arborete instalate pe terenuri cu roca la suprafaţa 

În cadrul Unităţii de protecţie şi producţie I Crasna Deal şi Vale au fost identificate 532,95 ha, arborete 
ale căror soluri prezintă rocă la suprafaţă. Dintre acestea 66,55 ha prezintă rocă pe 10 % din suprafaţă, 147,64 
ha prezintă rocă pe 20 %, 227,06 ha prezintă rocă pe 30 %, 90,64 ha prezintă rocă pe 40% din suprafaţă şi 1,21 
ha prezintă rocă pe 50% din suprafaţă .  
 In arboretele din SUP "M" pot fi prevazute lucrari de ingrijire si taieri de conservare numai cu 
intensitate redusa. In arboretele din SUP "A" la care roca la suprafaţa apare in procent redus pe suprafaţa (0,1- 
0,3/S), lucrarile prevazute se pot executa fara restrictii majore. 

Starea sanitara a padurii 

Pe baza datelor culese din teren şi înscrise în fişele de descriere parcelară, se poate aprecia că marea 
majoritate a arboretelor au o stare fitosanitară bună. Există însă numeroase posibilităţi ca această stare să fie 
alterată prin acţiunea unor factori biotici, de mediu sau prin activităţi umane. 

Principalii factori destabilizatori identificaţi în teren sunt: 

Atacurile de insecte şi ciuperci – au fost ţinute sub control, evitându-se apariţia unor focare deosebite. 

Vântul – asociat însă cu zăpada, sau numai singur, produce dezrădăcinări de arbori, ruperi de arbori cu 
defecte (putregai), ruperea vârfurilor arborilor de molid, în special la cei din plantaţie, fie individual, fie în 
grupe, şi uneori chiar masiv.    

Zăpada – produce doborâturi de arbori, de cele mai variate vârste, prin dezrădăcinari, ruperea 
trunchiurilor sau încovoierea lor, atât la arborii izolaţi sau grupaţi. Tulpini nesănătoase pe 10-20% din 
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suprafaţă sunt prezente pe 74,64 ha. 

Păşunatul – nu a produs şi nici nu produce pagube evidente, existând suficiente păşuni în zonă iar 
numărul vitelor este în descreştere. Trebuie avut în vedere şi pagubele posibile produse de vânat prin roaderea 
cu predilecţie a puieţilor de brad, molid, paltin; acestea pot fi evitate prin utilizarea substanţelor repelente, 
pungi de plastic etc. 

Tăierile de arbori în delict – nu prezintă un pericol dar, prin fărămiţarea proprietăţilor se măreşte 
foarte mult pericolul unor astfel de tăieri în situaţia neurmăririi atente a tuturor transporturilor de masă 
lemnoasă de pe drumurile forestiere existente. 

Neexecutatea corectă sau la timp a lucrărilor silvo-tehnice poate provoca pagube importante. Cele mai 
des erori apar la executarea ajutorărilor regenerării naturale (nereceparea seminţişurilor rănite cu ocazia 
exploatărilor), neexecutarea la timp şi corect a lucrărilor de întreţinere cât şi la executarea tăierii definitive, fără 
măsuri adecvate de protejare a seminţişurilor. De asemenea numeroase vătămări sunt produse în timpul 
procesului de exploatare, prin doborârea trunchiurilor de mari dimensiuni.      

Conditiile stationale si de vegetatie 

Condiţiile staţionale din Unitatea de protecţie şi producţie I Crasna Deal şi Vale sunt favorabile 
vegetaţiei forestiere, asigura dezvoltarea unor specii valoroase, în primul rând a fagului, molidului şi bradului, 
care valorifică la maximum staţiunile din zonă. 

Aşa cum rezulta din cele expuse, se concluzioneaza ca in ultimii ani nu s-au produs atacuri in masa 
care sa necesite tratamente speciale, dar preventiv se instaleaza curse feromonale si arbori cursa. 

Stabilitatea ecosistemelor forestiere din interiorul amenajamentului silvic U.P. I Crasna Deal şi Vale la 
diverşi factori perturbatori (vânt, zăpadă, alunecări, eroziuni etc.) este buna, aceasta si datorita faptului ca 
majoritatea pădurilor existente si-au păstrat caracterul de păduri naturale, care prin managementul de calitate 
promovat a dus la menţinerea integrităţii pădurilor si a biodiversităţii naturale a acestora. 

Având in vedere densitatea relativ scăzută a populaţiei umane din interiorul siturilor Natura 2000, 
ponderea ridicata a habitatelor naturale si seminaturale, ponderea mica a terenurilor agricole utilizate in mod 
excesiv ca urmare a desfăşurării practicilor agricole tradiţionale, precum lipsa unor obiective industriale cu 
potenţial poluant ridicat, consideram ca starea actuala de conservare a ariilor protejate de interes comunitar este 
buna. 

Deci, pe baza celor expuse, putem aprecia ca rolul amenajamentului este unul benefic, pentru menţinerea 
stării favorabile de conservare a habitatelor si speciilor, atât la nivelul întregului fond forestier U.P. I Crasna Deal 
şi Vale, cât şi la nivelul arboretelor din aria natural protejata din zona si ca fără reglementările pe care le 
implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic) anumite componente si conexiuni ale 
ecosistemelor protejate ar putea fi grav perturbate (acest lucru este confirmat si de starea actuala de conservare, 
care este una buna, amenajamentul actual având aceleaşi principii ca si cel din trecut). 

Descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate existente in limitele teritoriale ale 
planului analizat s-a făcut prin evaluarea acestei stări la nivel de arboret (u.a.) după care s-a raportat la întregul 
habitat al ariilor naturale protejate. 

Raţionamentul care a stat la baza acestei evaluări consta in faptul ca daca fiecare arboret ce face parte 
dintr-o arie naturala protejata prezinta o stare de conservare favorabila atunci si întregul, respectiv aria, va 
prezenta aceeaşi stare. 

Cu privire la starea de conservare a habitatelor, amenajamentul are un indicator sintetic princare se 
caracterizează, la nivelul fiecarei subparcele, apropierea sau departarea arboretului actual fata de tipul natural 
fundamental de padure. Acesta se numeste caracterul actual al tipului de padure. 

Prin prelucrarea datelor, in cazul planului analizat, din suprafaţa totala a habitatelor întâlnite în teritoriul 
analizat, de 790,00 ha, circa 74% (583,40 ha) sunt natural fundamentale (natural fundamentale de productivitate 
mijlocie 45% (356,63 ha) şi de productivitate inferioara 29% (223,77 ha)). 

Celelalte tipuri de arborete: 
- arborete artificiale de productivitate mijlocie – pe 196,12 ha, rep. 25 %; 
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-parţial derivate – pe 10,31 ha, rep. 1%. 

Pentru speciilor de mamifere, amfibieni şi reptile, peşti, nevertebrate şi plante 

In cazul speciilor de mamifere, amfibieni si reptile, peşti, nevertebrate, plante, pot apărea unele masuri în 
plus fata de cele referitoare la gospodărirea durabila a habitatelor forestiere, dar acestea nu presupun intrarea in 
conflict unele cu altele. 

Evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere s-a făcut utilizând indicatorii propuşi în cadrul 
proiectului Life05 Nat/Ro/000176 – Habitate prioritare alpine, subalpine si forestiere din Romania (Stancioiu et 
al., 2008). Autorii proiectului aduc in plus si unele clarificări in ceea ce priveşte indicatorii prezentaţi in 
continuare: 

- Suprafaţa habitatului 
In cadrul reţelei Natura 2000 nu exista limite de suprafaţa impuse, cu toate acestea atunci când habitatul 

ocupă suprafeţe prea mici se recomanda, fie sa i se mărească suprafaţa, fie suprafaţa respectiva sa fie considerata 
„fără cod Natura 2000”. Recomandarea vine in sprijinul menţinerii integralităţii si a continuităţii habitatelor. 

- Dinamica suprafeţei 
Acest indicator se refera strict doar la cazurile de diminuare a suprafeţei habitatului. In cazul in care 

diminuarea suprafeţei este sub pragul maxim admis se vor lua masuri de revenire cel puţin la suprafaţa iniţială. 

- Consistenta arboretului 
Acest indicator se exprima in arboretele tinere prin gradul de acoperire al coronamentului, iar in 

arboretele mature prin indicele de densitate (pondere in volum). 

- Modul de regenerare a arboretului 
Reţeaua Natura 2000 nu impune regenerarea exclusive din sămânţa a habitatelor forestiere. Cu toate acestea 

cunoscute fiind efectele negative ale regenerării repetate din lăstari se recomanda promovarea regenerarii din 
samanta in cadrul careia fiind incluse si plantatiile (cu puieti obtinuti din samanta si cu provenienta 
corespeciiunzatoare). 

- Arbori uscati in arboret 
Prezenta arborilor uscati sau cazuti pe sol denota o biodiversitate crescuta. Drept urmare, prezenta 

acestora trebuie promovata cu toate ca si, in acest caz, Reteaua Ecologica Natura 2000 nu impune prezenta 
acestora in arboret. 

- Gradul de acoperire al semintisului 
Acest indicator nu se va estima in primii 2 ani dupa executarea unei taieri de regenerare (in special in 

cazul taierii de insamantare). 

- Compozitia floristica a subarboretului si paturii erbacee 
Pentru evaluarea acestui indicator se va tine seama de stadiul de dezvoltare a stratului arborilor iar in 

cazul paturii erbacee se va incerca sa se surprinda atat flora vernala cat si cea estivala.  

Perturbari 

La acest indicator s-au inclus suprafeţe de pe care minim 50% din exemplarele unui etaj al arboretului 
sunt vătămate (intelegand prin aceasta ca la nivel de fitoindivid intensitatea distrugerilor reprezinta cel putin 50% 
din suprafaţa asimilatoare). Nu vor fi evaluate etajele cu o acoperire mai mica de 10%. Evaluarea se face la 
nivelul fiecarui etaj, nu se cumuleaza suprafetele afectate de la mai multe etaje. Factorii limitativi si 
destabilizatori care pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor forestiere din ariile naturale protejate pot 
fi de natura: 

- abiotica, in aceasta categorie incluzandu-se doboraturile si rupturile produse de vant si/sau zapada, 
viituri, depuneri de material aluvionar, inmlastinari, roca la suprafaţa etc; 

-   biotica: vatamari produse de insecte, ciuperci, plante parazite, microorganisme, fauna etc.; 

-   antropica: taieri ilegale, incendieri, poluare, exploatarea resurselor (roca, nisip, pietris), eroziunea, 
pasunatul etc.  
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In situatia in care unele perturbari (pasunatul, incendiile etc.) nu au un efect imediat si foarte vizibil 
asupra stratului arborilor, suprafaţa afectata de acestea nu trebuie sa depaseasca 20% din suprafaţa totala a 
arboretului. 

Pentru evitarea deteriorarii starii de conservare a habitatelor forestiere si implicit a ariilor naturale 
protejate, pe viitor trebuie monitorizata actiunea urmatorilor factori cu potential perturbator : 

- extragerile ilegale de masa lemnoasa dar si cele efectuate necorespunzator; 

- impadurirea cu specii corespunzatoare tipului natural fundamental de padure; 

- promovarea prin lucrarile silvotehnice a exemplarelor cu provenienta din samanta in defavoarea celor 
din lastari; 

- pasunatul si trecerea animalelor; 

- incendiile naturale si cele antropice; 

- turismul necontrolat; 

- vatamarile produse de entomofauna si de agenti fitopatogeni etc. 

In urma culegerii datelor din teren coroborate cu cele din Formularul Standard Natura 2000 pentru Situl 
Natura 2000 ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est (versiunea actualizata în 2021, comparată cu cea din 2017) reiese 
faptul ca habitatele si speciile îşi păstrează aceeaşi stare de conservare, respectiv BUNA. 

Prin extrapolare, in situaţia in care, prin monitorizarea acestora de-a lungul timpului s-a observat ca îşi 
menţin starea de conservare, având in vedere ca pe aceeaşi suprafaţa a fost in vigoare un alt amenajament silvic 
care a avut la baza aceleaşi principii si norme tehnice silvice, se poate afirma, ca in viitor evoluţia acestor specii 
va fi una buna, prin menţinerea stării de conservare, si chiar îmbunătăţirea ei. 

B.9. Alte informaţii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate de 
interes comunitar, inclusiv posibile schimbări in evoluţia naturala a ariilor 
naturale protejate de interes comunitar 

Pe baza analizelor realizate, in viitor nu se prevăd schimbări negative in evoluţia naturala a ariilor 
naturale protejate de interes comunitar existente în limitele teritoriale ale U.P. I Crasna Deal şi Vale, ca 
urmare a implementării reglementarilor prezentului amenajament silvic. 

Trebuie acordata o atenţie deosebita masurilor de protecţie propuse în actualul amenajament (a se 
vedea capitolul 8 al amenajamentului silvic – Protecţia fondului forestier) împotriva doboraturilor si rupturilor 
de vant si zapada, incendiilor, poluarii, bolilor si altor daunatori, uscarii anormale, conservarii biodiversitatii, 
care vin in sprjinul conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar si nu numai. 

Exista însă si activităţi, care nu ţin de reglementările prezentului amenajament silvic dar care pot avea 
consecinţe negative asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar. Dintre acestea se menţionează: 

- braconajul, in special la speciile care sunt de interes comunitar; 
- defrişările ilegale; 
- management forestier defectuos; 
- înmulţirea necontrolata a speciilor invazive; 
- tăierile ilegale de arbori, in special a arborilor din habitatele rare; 
- creşterea animalelor/ păşunatul; 
- folosirea pesticidelor; 
- construirea neautorizata de drumuri; 
- reglarea cursurilor râurilor; 
- depozitarea deşeurilor menajere; 
- poluarea; 
- practicarea unor sporturi: călărie, off-roading, overlanding, enduro etc. 
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 B.10. Alte aspecte relevante pentru ariile naturale protejate de interes comunitar
  

Nu este cazul. 

C) Identificarea si evaluarea impactului  

 
IDENTIFICAREA SI EVALUAREA IMPACTULUI 

Obiectul prezentului studiu reprezintă analiza impactului aplicării amenajamentului silvic al U.P. I Crasna 
Deal şi Vale asupra biodiversităţii existente in Situl Natura 2000 ROSAC0128 Nordul Gorjuli de Est. 

Impactul generat de modul in care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite in amenajament, nu face 
obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa ca modul de aplicare a lucrărilor silvice se va face 
conform legislaţiei silvice si de mediu in vigoare, astfel încât rezultatul acestora sa fie unul minim. 

In procesul de evaluare a impactului s-au urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce 
definesc starea favorabila de conservare a habitatelor si speciilor prezentate in suprafaţa studiata. 
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C.1. Identificarea impactului 

Reţeaua Ecologica Natura 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau refacerea stării de 
conservare favorabila a speciilor si habitatelor de importanta comunitara din siturile Natura 2000, luând in 
considerare realităţile economice, sociale si culturale specifice la nivel regional si local ale fiecărui stat membru 
al Uniunii Europene. Prin urmare aceasta reţea ecologica nu are in vedere altceva decât gospodărirea durabila a 
speciilor si habitatelor de importanta comunitara din siturile Natura 2000. Însăşi existenta unor specii si habitate 
într-o stare buna de conservare, chiar in zone cu management activ aşa cum sunt pădurile din situl de interes 
comunitar, atesta faptul ca gestionarea durabila a resurselor naturale este compatibila cu obiectivele Natura 
2000. 

In cazul unui habitat forestier, starea de conservare este data de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa si 
asupra speciilor tipice si care ii poate afecta pe termen lung răspândirea, structura si funcţiile, precum si 
supravieţuirea speciilor tipice. Aceasta stare se considera „favorabila“ când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 
92/43/CEE, Comisia Europeana 1992): 
 arealul natural al habitatului si suprafeţele pe care le acoperă in cadrul acestui areal sunt stabile sau 

in creştere; 
 habitatul are structura si funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar 

probitatea menţinerii acestora in viitorul previzibil este mare; 
 speciile care ii sunt caracteristice se afla într-o stare de conservare favorabila. 

Obiectivele de conservare a habitatelor de interes comunitar au un caracter general ţinând cont de 
multitudinea tipurilor de habitate, însă putem concluziona ca obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru 
pădurile studiate sunt conforme si susţin integritatea reţelei Natura 2000 si conservarea pe termen lung a 
habitatelor forestiere identificate in zona studiata.  

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea masurilor de management (lucrări silvice), 
in funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenta si funcţiile pe care le îndeplinesc 
arboretele. Pentru a putea fi estimat impactul acestor masuri de management (lucrărilor silvice) asupra ariei 
protejate de interes comunitar vor trebui prezentate principiile, specificul si tehnicile de aplicare a lucrărilor 
silvotehnice prevăzute in amenajamentele silvice pentru arboretele studiate. 
 
Se disting mai multe tipuri de masuri de management - lucrări silvice: 

 

Lucrările silvotehnice ce se aplică în funcţie de stadiul de dezvoltare al arboretului 
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I. Lucrări de îngrijire si conducere. 

Lucrările de îngrijire si conducere a pădurii implica intervenţia activa in viaţa arborilor individuali, a 
arboretului in ansamblu, cat si a pădurii ca ecosistem. Prin efectuarea acestor lucrări se realizează reducerea 
gradata a numărului de exemplare arborescente fapt care determina o serie de schimbări in desfăşurarea 
proceselor fiziologice la arborii ramaşi, precum si modificarea caracteristicilor structurale si funcţionale ale 
arboretului. Astfel se pot diferenţia doua grupe mari de efecte ale lucrărilor de îngrijire si conducere: de natura 
bioecologica, respectiv economica.  

Lucrările de îngrijire si conducere se concentrează asupra arboretului, dar prin modificarea repetata a 
structurii acestuia se acţionează si asupra celorlalte componente ale pădurii. Lucrările de îngrijire si conducere 
acţionează asupra pădurii astfel:  

- ameliorează permanent compoziţia si structura genetica a populaţiilor, calitatea arboretului, starea 
fitosanitara a pădurii;  

- reduc consistenta şi permit arborilor valoroşi să îşi intensifice creşterea;  
- reglează convenabil raporturile inter si intraspecifice;  
- modifica treptat si ameliorează mediul ducând la intensificarea funcţiilor productive si protectoare;  
- permit recoltarea unei cantităţi de masa lemnoasa valorificabila sub forma produselor lemnoase 

secundare.  
Premisele biologice ale operaţiunilor culturale constau din suma cunoştinţelor despre biologia 

arboretelor, despre modul de reacţie a arborilor si arboretelor la intervenţiile practicate. 

Principii de bază în îngrijirea şi conducerea arboretelor: 

Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire se tine seama de capacitatea arborilor de a reacţiona favorabil la 
schimbarea mediului după ce s-a aplicat selecţia artificiala in loc de cea naturala. In executarea lucrărilor de 
îngrijire se tine seama de variabilitatea individuala, dinamica competiţiei intra- si inter specifice si 
neuniformitatea condiţiilor de mediu, ceea ce face sa se promoveze speciile valoroase ele fiind susţinute de 
condiţiile mediului respectiv.  

Pentru reducerea la maximum a pagubelor care se pot produce la exploatare, este necesara armonizarea 
cerinţelor biologice cu cele a gospodăririi pădurii cultivate. In acest sens trebuie cunoscute mijloacele materiale, 
soluţiile tehnice si procesele tehnologice de adoptat.  

In plus, trebuie urmărite eficienta economica imediata a fiecărei lucrări executate cat si rentabilitatea 
globala. Sunt necesare aplicarea lucrărilor de îngrijire si conducere a pădurii prin care se introduc in circuitul 
economic pana la 50% din volumul lemnos recoltat la atingerea momentului exploatării, cantitate care s-ar 
pierde in urma procesului de eliminare naturala.  

Eficienta economica de perspectiva (rentabilitatea globala) rezulta prin reglarea raporturilor inter- si 
intraspecifice, ameliorarea condiţiilor sanitare de vegetaţie si prin promovarea celor mai bune exemplare sub 
raport cantitativ si valoric.  
Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor sunt:  

- păstrarea si ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;  
- creşterea gradului de stabilitate si rezistenta a arboretelor la acţiunea factorilor externi si interni 

destabilizatori (vânt, zăpadă, boli şi dăunători);  
- creşterea productivităţii arboretelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii lemnului produs; - mărirea 

capacitaţii de fructificare a arborilor si ameliorarea condiţiilor de regenerare; 
- recoltarea biomasei vegetale in vederea valorificări ei.  
In plan, pentru fiecare arboret in parte, s-a indicat natura lucrărilor preconizate si numărul intervenţiilor 

necesare in deceniu, cu luarea in considrare atat a starii si structurii actuale, cat si evolutia previzibila a stadiului 
de dezvoltare. Numarul interventiilor poate fi modificat de catre organele de executie functie de dinamica 
stadiului de dezvoltare a arboretului, mentionandu-se faptul ca vor fi introduse in planurile anuale.  

In scopul asigurarii unei productii cantitativ si calitativ optime, corespunzatoare telului de gospodarire 
propus, in functie de compozitia si starea arboretelor de amplasarea teritoriala si destinatia lor, arboretele din 
fondul forestier se vor parcurge conform situatiilor din amenajament cu urmatoarele lucrari: 

a) Curăţiri.  

Trecerea arboretelor din faza de desis in faza de nuielis-prajinis este marcata de aparitia unor fenomene 
specific biologice ce se manifesta cu o intensitate ridicata.  
In acest stadiu, cauza principala a procesului de eliminare naturala este concurenta pentru spatiul de nutritie si 
dezvoltare.  
Curatirile reprezinta interventii repetate aplicate in padurea cultivata in fazele de nuielis si prajinis, in vederea 
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inlaturarii exemplarelor necorespunzatoare ca specie si conformare.  
Scopul curatirilor este inlaturarea din arboret a exemplarelor coplesitoare din speciile de valoare economica 
redusa, precum si a celor necorespunzatoare, indiferent de specie.  

Obiective urmărite prin executarea curăţirilor:  
- continuarea ameliorării compoziţiei arboretului, in concordanta cu compoziţia tel fixata.  
Aceasta cerinta este realizata prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile nedorite; - 

imbunatatirea starii fitosanitare a arboretului prin eliminarea treptata a exemplarelor uscate, rupte, vatamate, 
defectuoase, preexistente, a lastarilor etc., avand grija sa nu se intrerupa in nici un punct starea de masiv;  

- reducerea desimii arboretelor pentru a permite regularizarea cresterii in grosime si in inaltime, precum 
si a configuratiei coroanei;  

- ameliorarea mediului intern al padurii, cu efecte favorabile asupra capacitatii productive si 
protectoare, ca si asupra stabilitatii generale a acesteia;  

- mentinerea integritatii structurale (consistenta K>0,8).  
Pentru aplicarea curatirilor este necesara identificarea si alegerea exemplarelor de extras din fiecare tip 

de arboret.  
Prima curatire se executa la cca. 3-5 ani dupa ultima degajare cand arboretul se gaseste in faza de 

nuielis-paris iar inaltimea sa medie nu depaseste, in general, 3 m.  
Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curatiri sunt:  

- exemplarele uscate, atacate, ranite, bolnave (in special cele cu boli infectioase evolutive gen cancere); 
 - preexistenti (adesea considerati ca prima urgenta de extragere, datorita vatamarilor produse arborilor 

remanenti la doborare);  
- exemplarele speciilor coplesitoare, nedorite si neconforme cu compozitia tel, daca sunt situate in 

plafonul superior al arboretului;  
- exemplarele din lastari, provenite de pe cioate imbatranite sau din arborete cu provenienta mixta, care 

pot coplesi exemplarele mai valoroase din samanta;  
- exemplarele din specia dorita, chiar de buna calitate, dar grupate in palcurile prea dese. 
Se vor realiza curatiri mecanice, prin taierea de jos a arborilor nevalorosi, respective secuirea (inelarea 

arborilor) preexistentilor, utilizand diferite utilaje taietoare, in general motoferastraie sau motounelte specifice.  
Sezonul de executie al curatirilor depinde, de speciile existente precum si de conditiile de vegetatie.  

Astfel, in arboretele amestecate, se recomanda ca grifarea (insemnarea) arborilor de extras sa se realizeze doar in 
perioada de vegetatie, aceasta restrictie eliminandu-se in molidisurile pure sau amestecurile cu putine specii, 
cand lucrarea se poate realiza si in repaosul vegetativ, primavara devreme, inaintea aparitiei frunzelor, sau 
toamna tarziu, dupa caderea acestora.  

Intensitatea curatirilor se stabileste numai pe teren, in suprafete de proba instalate in portiuni 
reprezentative ale arboretului. In general, intensitatea se exprima procentual:  

- ca raport intre numarul de arbori extrasi (Ne) si cel existent (Ni) in arboret inainte de interventie 
  - ca raport intre suprafata de baza a arborilor extrasi si suprafata de baza a arboretului inainte de curatire 
[= (Ge/Gi) x 100] 
Dupa intensitatea interventiei pe suprafata de baza, curatirile se impart in: 
  - slabe (maximum 5%); - moderate ( = 6-15%); - puternice (forte) ( = 16-25%) si, - foarte puternice ( 
peste 25%). 
 

In situatia analizata, intensitatea curatirilor se recomanda a fi moderata. In cazuri exceptionale, cand 
conditiile de arboret o reclama, pot fi si forte, dar cu conditia ca, in nici un punct al arboretului, consistenta sa nu 
se reduca dupa interventie sub 0,8.  

Periodicitatea curatirilor variaza, in general, intre 3-5 ani, in functie de natura speciilor, de starea 
arboretului, de conditiile stationale si de lucrarile executate anterior.  

In general, in padurile noastre aflate in faza de nuielis-prajinis, se recomanda sa se execute intre 2 si 3 
curatiri/arboret, numarul acestora fiind redus chiar si la o singura interventie in cazul regenerarilor artificiale.  

De calitatea punerii in practica a degajarilor si curatirilor depinde, in mare masura, calitatea viitoarelor 
paduri. 

b) Rarituri.  
Rariturile sunt lucrari executate repetat in fazele de paris, codrisor si codru mijlociu si care se preocupa 

de ingrijirea individuala a arborilor, in scopul de a contribui cat mai activ la ridicarea valorii productive si 
protectoare a padurii cultivate.  

Rariturile sunt considerate lucrari de selectie individuala pozitiva, preocuparea de baza fiind indreptata 
asupra arborilor valorosi care raman in arboret pana la termenul exploatarii si nu asupra celor extrasi prin 
interventia respectiva.  

Rariturile sunt cele mai pretentioase, mai complexe si mai intensive operatiuni culturale, cu efecte 
favorabile atat asupra generatiei existente, cat si asupra viitorului arboret.  
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Cele mai importante obiective urmarite prin aplicarea rariturilor sunt:  
- ameliorarea calitativa a arboretelor, mai ales sub raportul compozitiei, al calitatii tulpinilor si 

coroanelor arborilor, al distributiei lor spatiale, precum si al insusirilor tehnologice ale lemnului acestora; 
- ameliorarea structurii genetice a populatiei arborescente;  
- activarea cresterii in grosime a arborilor valorosi (cu rezultat direct asupra maririi volumului) ca 

urmare a raririi treptate a arboretului, fara insa a afecta cresterea in inaltime si producerea elagajului natural 
(operatie de indepartare a cracilor din partea inferioara a tulpinii arborilor, aplicata in exploatarile forestiere);  

- luminarea mai pronuntata a coroanelor arborilor de valoare din speciile de baza pentru a crea conditii 
mai favorabile pentru fructificatie si pentru regenerarea naturala a padurii;  

- marirea rezistentei padurii la actiunea vatamatoare a factorilor biotici si abiotici cu mentinerea unei 
stari fitosanitare cat mai bune si a unei stari de vegetatie cat mai active a arboretului ramas.  

In procesul de executie a rariturilor exista diverse tehnici de lucru care pot fi incluse in doua metode de 
baza:  

Rarituri selective - aplicate in arboretele regenerate pe cale naturala sau mixta. Prin executia acestora, 
in general, se aleg arborii de viitor, care trebuie promovati.  

Dupa aceasta se intervine asupra arboretelui de valoare mai redusa care vor fi extrasi.  
In aceasta categorie sunt incluse:  
- raritura de jos;  
- raritura de sus;  
- raritura combinata (mixta);  
- raritura gradinarita etc.  
 
Rarituri schematice - (mecanice, geometrice, simplificate) - cand arborii de extras se aleg dupa o 

anumita schema prestabilita, fara a mai face o diferenta a acestora dupa alte criterii.  
Acestea pot fi:  
- pe randuri;  
- in benzi;  
Rarituri schematice se apica de regula in arboretele de plop euroamerican. 
In restul arboretele studiate se vor aplica rarituri combinate, deoarece in putine cazuri, se poate vorbi de 

o interventie in exclusivitate in plafonul superior (raritura de sus) sau plafonul inferior (raritura de jos). Datorita 
acestei situatii, s-a impus necesitatea de a combina cele doua tipuri fundamentale de rarituri, pentru a realiza 
corespunzator scopurile urmarite, in special in arboretele cu un anumit grad de neomogenitate sub raportul 
varstei, al desimii sau al compozitiei. 

Raritura combinata - consta in selectionarea si promovarea arborilor celor mai valorosi ca specie si 
conformare, mai bine dotati si plasati spatial, intervenindu-se dupa nevoie atat in plafonul superior, cat si in cel 
inferior.  
Aceasta urmareste realizarea unei selectii pozitive si individuale active avand urmatoarelor obiective:  

- promovarea celor mai valoroase exemplare din arboret ca specie si calitate;  
- ameliorarea productiei cantitative si mai ales calitative a arboretului;  
- marirea speciiatiului de nutritie si a cresterii arborilor valorosi;  
 - marirea rezistentei arboretului la actiunea factorilor vatamatori biotici si abiotici;  
- mentinerea unui ritm satisfacator de producere a elagajului natural; intensificarea fructificatiei si 

ameliorarea conditiilor bioecologice de producere a regenerarii naturale;  
- punerea in valoare a masei lemnoase recoltate sub forma de produse secundare. 
Tehnica de executie - specifica acestui tip de raritura selectiva, este diferentierea in cadrul arboretelui a 

asa numitelor biogrupe. In cadrul acestor unitati structurale si funcţionale (de mica anvergura), arborii se 
clasifica in functie de pozitia lor in arboret precum si de rolul lor functional. 

Biogrupa - este un ansamblu de 5-7 arbori, aflati in interconditionare in crestere si dezvoltare, care se 
situeaza in jurul unuia sau a doi arbori de valoare (de viitor) si in functie de care se face si clasificarea celorlalte 
exemplare in arbori ajutatori (folositori) si arbori daunatori (de extras). Uneori, se mai ia in considerare si alta 
categorie, aceea a arborilor indiferenti (nedefiniti).  

Arborii de valoare se aleg dintre speciile principale de baza si se gasesc, de regula, in clasele a I-a si a 
II-a Kraft. Acestia trebuie sa fie sanatosi, cu trunchiuri cilindrice bine conformate, fara infurciri sau alte defecte, 
cu coroane cat mai simetrice si elagaj natural bun, cu ramuri subtiri dispuse orizontal, fara craci lacome, etc. 
Totodată aceştia trebuie sa fie cat mai uniform repartizaţi pe suprafaţa arboretului. 

Alegerea arborilor de viitor – se realizeaza, in general, prin doua metode:  
- Prin alegerea lor precoce, la finalul fazei de paris si inceputul celei de codrisor si insemnarea acestora 

cu benzi de plastic sau inele de vopsea. Aceasta ii face usor de reperat in cursul lucrarilor de exploatare sau al 
urmatoarelor interventii cu rarituri.  
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Aceasta metoda prezinta inconvenientul ca o parte dintre exemplarele desemnate pot fi ranite in cursul 
interventiilor cu rarituri, pot sa-si modifice pozitia sociala (clasa pozitionala) sau chiar pot dispeciiarea brusc 
(cazul arborilor doborati de vant).  

- Prin selectarea arborilor la fiecare noua interventie cu rarituri. In acest caz in care se pot elimina o 
parte dintre inconvenientele optiunii anterioare. 

Arborii ajutatori (folositori) – stimuleaza cresterea si dezvoltarea arborilor de valoare. Ei ajuta la 
elagarea naturala, formarea trunchiurilor si coroanelor arborilor de viitor, indeplinind in acelasi timp rol de 
protecţie si ameliorare a solului. Acestia se aleg fie dintre exemplarele aceleiasi specii (cazul arboretelor pure) 
fie ale speciilor de baza sau de amestec, situate in general intr-o clasa pozitionala inferioara (a II-a, a III-a sau a 
IV-a).  

Arborii pentru extras – sunt aceia care stanjenesc prin dezvoltarea lor arborii de viitor. Aici sunt 
inclusi:  

- arborii din orice specie si orice plafon care, prin pozitia lor, impiedica cresterea si dezvoltarea 
coroanelor arborilor de viitor si chiar a celor ajutatori;  

- arborii uscati sau in curs de uscare, rupti, atacati de daunatori, cei cu defecte tehnologice evidente;  
- unele exemplare cu crestere si dezvoltare satisfacatoare, in scopul raririi grupelor prea dese. 

  Arborii nedefiniti – sunt cei care, in momentul rariturii, nu se gasesc in raporturi directe cu arborii de 
valoare. In consecinta acestia nu pot fi incadrati in nici una dintre categoriile precedente. Acestia se pot gasi in 
orice clasa pozitionala, fiind localizati de obicei la marginea biogrupelor. 

c) Lucrari de igiena.  
Adesea denumite si taieri de igiena, aceste lucrari urmaresc asigurarea unei stari fitosanitare corespunzatoare a 
arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscati sau in curs de uscare, cazuti, rupti sau 
doborati de vant sau zapada, puternic atacati de insecte, precum si a arborilor-cursa si de control folositi in 
lucrarile de protecţie a padurilor, fara ca prin aceste lucrari sa se restranga biodiversitatea padurilor.  

In padurile parcurse sistematic cu operatiuni culturale, in special rarituri, precum si cu tratamente nu 
este necesara planificarea lucrarilor de igiena deoarece arborii care se extrag in prima urgenta prin astfel de 
interventii sunt tocmai cei uscati sau in curs de uscare, rupti, doborati, etc, igienizarea realizandu-se astfel 
concomitent.  

Taierea arborilor care fac obiectul lucrarilor de igiena se poate face tot timpul anului fiind incadrata in 
categoria taiere fara restrictii. Fac exceptie rasinoaselor afectate de gandaci de scoarta care este de preferat sa se 
extraga inainte de zborul adultilor.  

Intensitatea (volumul de extras) lucrarilor de igiena este determinata de starea de fapt a arboretelor.  
Astfel, pe baza observatiilor de teren, se pot diferentia urmatoarele situatii:  
- daca se constata ca numarul arborilor de extras este mic si prin interventia asupra lor nu se deregleaza 

starea de masiv, se procedeaza la recoltarea acestora intr-o singura repriza;  
- daca proportia arborilor de extras este mare, acestia se vor extrage in 2-3 reprize, la interval de 2-3 (4) 

ani, pentru a nu se intrerupe dintr-o data si exagerat de mult starea de masiv;  
- in situatia in care, prin recoltarea arborilor vatamati, consistenta arboretului s-ar reduce sub 0,7 in 

arboretele tinere si sub 0,6 in cele mature si batrane (deci acestea ar devein exploatabile dupa stare), este de 
preferat sa se procedeze la refacerea lor prin tehnici specifice.  

Masa lemnoasa de extras prin lucrari de igiena este inclusa in categoria produselor accidentale 
neprecomptabile (care nu depasesc 5 m3 /an/ha, raportat la suprafata unitatii de productie din care fac parte 
arboretele parcurse, micsorata cu marimea suprafetei periodice in rand a arboretelor in care se va interveni cu 
tratamente in deceniul urmator).  

Daca volumul de extras prin lucrarile de igiena depaseste valoarea mentionata, acesta este inclus in 
categoria produselor lemnoase precomptabile si se scade din posibilitatea de produse secundare. 

Tăierile de ingrijire care se vor aplica in cadrul amenajamentului silvic U.P. I Crasna Deal şi Vale, in 
suprafeţele ce se suprapun ariilor naturale protejate au fost prezentate detaliat in prezentul studiu la capitolele 
anterioare. 

 
II. Regimuri si tratamente silvice 

Regimul – se refera la felul fundamental cum sunt destinate a se regenera sau a se reintineri consecvent si vreme 
indelungata toate arboretele care constituie o padure. Regenerarea sau reintinerirea arboretelor se pot realiza pe 
cale generativa (din samanta sau puieti) si pe cale vegetativa (din lastari, drajoni, butasi).  
Aceasta diferentiere a modului de regenerare a permis definirea, de-a lungul timpului, a trei regimuri 
fundamentale, respectiv al: 

(1) codrului (cu regenerare generativa)  
(2) crangului (cu regenerare vegetativa) 
(3) crangului compus (cu regenerare atat generativa cat si vegetativa).  
In mod practic, gospodarirea unei paduri in cadrul unui regim se poate realiza prin mai multe 
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modalitati, ceea ce a condus la aparitia notiunii de tratament.  
In sens larg, tratamentul include intregul ansamblu de masuri culturale, prin care aceasta este condusa 

de la intemeiere pana la exploatare si regenerare. Aceste masuri culturale includ lucrarile prin care, procedand 
consecvent, vreme indelungata, se realizeaza regenerarea sau reintinerirea, educarea, protectia, exploatarea 
tuturor arborilor care constituie o pădure. 

 
In sens restrans, prin tratament se intelege modul special cum se face exploatarea si se asigura 

regenerarea unei paduri in cadrul aceluiasi regim, in vederea atingerii unui scop.  
Masa lemnoasa care rezulta prin aplicarea tratamentelor este incadrata in grupa produselor principale, 

iar taierea prin care se realizeaza poarta numele de taiere de produse principale.  
In ceea ce priveste succesiunea corecta a operatiunilor inaintea alegerii tratamentului este necesar sa se 

stabileasca regimul. Ca regula generala, regimul se stabileste in functie de exploatabilitatea adoptata si implicit 
de scopul urmarit. In consecinta acesta se exprima prin telurile de productie si protecţie ce le are de indeplinit 
padurea.  

Tratamentul cel mai indicat de aplicat intr-o padure data, va fi acela care permite recoltarea produselor 
principale cu cele mai reduse cheltuieli si pierderi, dar care reuseste in acelasi timp sa asigure indeplinirea 
integrala a obiectivelor de gospodarire si mai ales regenerarea mai valoroasa si mai ieftina prin care sa se 
realizeze cat mai sigur structura tel fixata pentru fiecare arboret si ansamblu de arborete.  

La alegerea tratamentului aplicabil la o padure se tine seama de:  
- in functie de interesele exploatarii se vor alege tratamente cat mai simple, mai extensive, care sa 

permita o mai mare concentrare a taierilor, cresterea gradului de mecanizare si reducerea pretului de cost 
aducerea, mentinerea si conservarea fondului forestier in stari si structuri de optima stabilitate ecosistemica si 
maxima eficacitate polifunctionala;  

- prioritatea regenerarii naturale cu rezultat direct in realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete 
capabile sa conserve diversitatea genetica locala;  

- promovarea ori de cate ori si oriunde este posibil ecologic si justificat economic a arboretelor 
amestecate, divers structurate si valoroase;  

- promovarea tratamentelor prin care se evita intreruperea brusca a functiilor ecoprotective pe 
caretrebuie sa le exercite padurea respectiva, evitand astfel crearea unor premise favorabile aparitiei unor 
fenomene torentiale, a eroziunii, a alunecarilor de teren, a fenomenului de inmlastinare etc.  

- tratamentele de taieri rase se pot adopta numai in padurile constituite din specii al caror semintis se 
poate instala si dezvolta satisfacator pe teren descoperit si nu se pun probleme deosebite de ordin ecoprotectiv; 

- in padurile cu rol de protecţie deosebit, la alegerea tratamentelor, se acorda prioritate considerentelor 
de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub 
masiv si cu perioada lunga de regenerare. In padurile cu rol de protecţie se pot adopta si la alte tipuri de 
interventii, respectiv lucrari speciale de conservare. Aici se vor executa doar lucrari de igiena; 

- trecerea de la o generatie la alta este necesar sa se faca fara intreruperi pentru a nu se pierde din 
capacitatea bioecologica de regenerare a padurii respective si a nu se intrerupe nici chiar pentru perioade mai 
scurte de timp.  

Tratamentele care se vor aplica in cadrul amenajamentului silvic UP I Crasna Deal şi VAle, in 
suprafeţele ce se suprapun ariilor naturale protejate au fost prezentate detaliat in cadrul capitolului A.1. din 
prezentul studiu. 

III. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale si de împădurire 

Regenerarea naturala este influentata decisiv de:  
- biologia fructificarii speciilor forestiere (capacitatea lor de regenerare vegetativa)  
- cantitatea, calitatea si modul de imprastiere a semintelor (lastarilor) pe suprafata in curs de regenerare 

- starea, desimea si structura arboretului pe picior devenit exploatabil sau de absenta acestuia.  
Intemeierea pe cale naturala a padurii impune realizarea unor conditii de baza si anume:  
- existenta unui numar suficient de arbori valorosi (arbori apti de regenerare generativa sau vegetativa) 

imprastiati corespunzator pe intreaga suprafata de regenerare sau capabili sa asigure instalarea unei generatii 
juvenile viabile si valoroase ca urmare a modului de diseminare a semintelor;  

- recoltarea cu anticipatie si deci excluderea de la reproducerea arborilor necorespunzatori sau nedoriti 
ca specie, genotip sau fenotip;  

- reglarea corespunzatoare a desimii arboretului parental in vederea realizarii unor conditii ecologice 
favorabile instalarii noii generatii, corelata cu preocuparea pentru tinerea sub control a instalarii altor populatii 
(etaje) fitocenotice care pot prejudicia sau periclita instalarea regenerarii in compozitia optima dorita.  

In zonele in care s-a declansat exploatarea-regenerarea padurii cultivate, dar instalarea naturala a 
semintisului este periclitata sau ingreunata si nesigura, se pot adopta, dupa imprejurari, unele lucrari sau 
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complexe de lucrari specifice denumite lucrari de ajutorarea regenerarilor naturale si de impadurire.  

A) Lucrari necesare pentru asigurarea regenerarii naturale  
Lucrarile necesare pentru asigurarea regenerarii naturale se constituie ca o componenta indispensabila si 

se integreaza armonios in sistemul lucrarilor de ingrijire necesare in vederea producerii si conducerii judicioase a 
regenerarii padurii cultivate.  

Obiectivele acestor lucrari sunt:  
- crearea conditiilor corespunzatoare favorizarii instalarii semintisului natural, format  din specii proprii 

compozitiei de regenerare;  
- realizarea lucrarilor de reimpadurire si impadurire;  
- consolidarea regenerarii obtinute; asigurarea compozitiei de regenerare;  
- selectionarea puietilor corespunzatori calitativ;  
- consolidarea regenerarii obtinute;  
- asigurarea compozitiei de regenerare; 
- remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase.  
Asigurarea unei regenerari naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicarii 

interventiilor (taieri de regenerare, tratamente) prin care se urmareste instalarea sau dezvoltarea semintisului cu 
anumite lucrari speciale, ajutatoare, care inceteaza o data cu realizarea starii de masiv si constau din:  

1. Lucrari pentru favorizarea instalarii semintisului. Aceste lucrari se executa numai in portiunile 
din arboret in care instalarea semintisului din speciile de baza prevazute in compozitia de regenerare este 
imposibila sau ingreunata de conditiile grele de sol si constau din:  

a) Extragerea semintisurilor neutilizabile si a subarboretidui. Semintisurile neutilizabile, precum si 
subarboretul, se extrag odata cu efectuarea primei taieri de regenerare, numai in portiunile de arboret unde se 
apreciaza ca ar afecta instalarea si dezvoltarea semintisului de viitor. Este mai ales cazul arboretelor constituite 
din specii de umbra (bradete, amestecuri de fag si rasinoase, fagete), precum si al stejaretelor si mai ales 
gorunetelor unde semintisul de carpen s-a instalat abundent.  

b) Inlaturarea paturii vii invadatoare, care prin desimea ei ingreuneaza regenerarea naturala. Astfel de 
situatii creaza specii din genurile Calluna, Rubus, Juncus, Athyrium, Luzula, Deschampsia, alte graminee si 
muschi (Hylocomium, Polytrichum, Speciihagnum), care se indeparteaza, in general, in anii de fructificatie a 
speciei de baza din compozitia de regenerare.  

c) Provocarea drajonarii in arboretele de salcam, regenerate pe cale vegetativa (tratate in crang) mai 
mult de doua generatii. Se aplica prin scoaterea cioatelor, astuparea gropilor si aratul pana la 10-12 cm 
adancime, pe toata suprafata sau partial.  

d) Strangerea resturilor de exploatare, care consta in adunarea cracilor, iescarilor, materialului lemnos 
sau a altor resturi nevalorificabile, ramase dupa exploatare. Acestea se depun in gramezi sau siruri (martoane) 
late de 1 m si dispuse pe linia de cea mai mare panta pentru a evita rostogolirea lor peste semintis.  

e) Drenarea suprafetelor pe care stagneaza apa. Lucrarea se executa pe portiunile de teren unde apa 
stagneaza frecvent sau apare in urma indepartarii arboretului matern, dupa un studiu prealabil care sa ateste 
necesitatea lucrarii si sa stabileasca amplasarea sistemului de drenare.  

2. Lucrari pentru asigurarea dezvoltarii semintisului. Aceste lucrari se pot executa in semintisurile 
naturale din momentul instalarii lor pana ce arboretul realizeaza starea de masiv si constau din:  

a) Descoplesirea semintisului. Prin aceasta lucrare se urmareste protejarea semintisului imediat dupa 
instalarea acestuia, impotriva buruienilor care ii pun in pericol existenta sau care pot sa-i impiedice dezvoltarea. 
Descoplesirea se efectueaza o data sau de doua ori pe an, prima interventie facandu-se la o luna de la inceperea 
sezonului de vegetatie (pentru ca puietii sa se fortifice inainte de venirea perioadei cu arsita), iar cea de-a doua in 
septembrie, daca exista pericolul ca buruienile sa determine la caderea zapezii, prin inaltimea lor, culcarea 
puietilor.  

b) receparea semintisului de foioase ranit si extragerea exemplarelor de rasinoase vatamate prin 
lucrarile de exploatare. Receparea semintisului de foioase vatamat prin exploatare, prin taierea de la suprafata 
solului, se face in timpul repausului vegetativ, pentru a mentine puterea de lastarire a exemplarelor recepate. 
Extragerea puietilor de rasinoase vatamati in decursul lucrarilor de exploatare se face pe masura ce acestia devin 
daunatori celor viabili, evitandu-se astfel riscul descoperirii solului. Un efect cultural similar si avand cheltuieli 
minime se obtine si prin taierea a numai 2-3 verticile ale puietilor de rasinoase vatamati.  

c) inlaturarea lastarilor. Lucrarea se executa in salcamete, sleauri de lunca, de campie si de deal si 
urmareste extragerea exemplarelor din lastari care, prin vigoarea de crestere, tind sa copleseasca puietii din 
samanta sau drajonii. 

d) imprejmuirea suprafetelor. Aceasta urmareste sa previna distrugerea semintisurilor prin pasunatul 
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animalelor domestice si salbatice si este recomandata sa fie dublata de executarea gardurilor vii.  

B) Lucrari de regenerare si impadurire  
Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuitatii arboretelor, a perenitatii padurilor, se 

poate realiza prin doua metode:  
 - regenerarea naturala si  
 - regenerarea artificiala.  
Este in majoritate acceptata ideea ca regenerarea naturala asigura constituirea unor arborete foarte 

valoroase, cu o productivitate ridicata si un inalt grad de stabilitate, ce isi exercita cu maxima eficienta functiile 
atribuite.  

In baza acestei conceptii, principiile de gospodarire rationala a padurilor recomanda, in mod justificat, 
aplicarea taierilor bazate pe regenerarea naturala in toate cazurile in care acest lucru este posibil.  

Totusi, sunt anumite cazuri care reclama folosirea regenerarii artificiale ca ultima posibilitate de 
perpetuare a generatiilor de arbori.  

In continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse conditii stationale, fizico-geografice sau 
chiar prin particularitati socio-economice, impun ca regenerarea padurii sa se realizeze printr-o metoda mai putin 
agreata, mai precis prin regenerarea artificiala. 

 In general, regenerarea artificiala e cel mai des utilizata in cazul arboretelor carora li s-a aplicat 
tratamentul taierilor rase care reclama interventia cu reimpaduriri cat mai urgenta. Taierile rase pot fi preferate 
uneori din punct de vedere economic, datorita faptului ca taierile concentrate implica costuri de exploatare mai 
mici.  

Regenerarea artificiala a acestor arborete permite padurii sa revina rapid in vechiul amplasament pentru 
a-si exercita functiile eco-protective.  

Interventii la fel de rapide se impun si in cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, uscare 
anormala, atacuri de insecte etc. In ambele din cele doua cazuri mai sus amintite regenerarea artificiala este 
singura alternativa aflata la indemana silvicultorilor si care ofera posibilitatea reintroducerii rapide a padurii pe 
terenul pe care ea a mai existat dar a dispeciiarut in urma unei interventii artificiale de exploatare sau naturale cu 
caracter de calamitate.  

In vederea cresterii productivitatii arboretelor se actioneaza pe foarte multe cai. Una din primele astfel 
de modalitati priveste principiul potrivit caruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie sa valorifice 
complet potentialul productiv al statiunii. In baza acestui fapt, o mare importanta se acorda regenerarilor 
artificiale ce vizeaza arboretele degradate, bracuite, derivate, care nu corespeciiund din punctul de vedere al 
cantitatii si calitatii productiei lor.  

Regenerarea naturala a acestor arborete este foarte greu de realizat (din cauza consistentei scazute, 
intelenirii solului, vitalitatii scazute etc.) iar uneori nici nu este dorita pastrarea aceluiasi asortiment de specii 
care si-a dovedit incapacitatea productiva. Regenerarea artificial este facila si permite introducerea de noi specii 
care sa valorifice la maxim potentialul statiunii si sa ofere o productie cantitativ si calitativ superioara.  

Interventia artificiala poate uneori sa aiba un caracter partial, regenerarea in ansamblu avand, in acest 
caz, un caracter mixt.  

Putem vorbi despre un caracter partial al regenerarii artificiale atunci cand se intervine intr-un arboret 
care a fost supus taierilor specifice regenerarii naturale, in scopul realizarii desimii optime pe intreaga suprafata. 
De asemenea, in acelasi context, interventia ce urmareste reglarea structurii compozitiei viitorului arboret 
folosind regenerarea artificiala are un caracter partial.  

Un ultim aspect legat de acest caracter partial vizeaza posibilitatea introducerii artificial intr- un arboret 
regenerat natural a unor specii deosebite, care sa ridice valoarea arboretului.  

In aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificiala, chiar daca nu este folosita integral pe toata 
suprafata ci doar partial in zonele in care se doreste a se interveni, completeaza, ajuta si ridica valoarea 
regenerarii naturale, totul in scopul obtinerii unui arboret care sa corespunda exigentelor statiunii si sa valorifice 
cat mai bine potentialul ei productiv.  

In concluzie folosirea regenerarii artificiale este motivata de cazuri in care alte solutii sunt imposibil sau 
dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, stational sau economic.  

De asemenea, atunci cand reusita regenerarii impune realizarea acesteia cat mai urgent sau cand se 
doreste schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificiala va putea fi luata in considerare 
in mod complet justificat.  

Potrivit normelor tehnice in vigoare terenurile de impadurit sau reimpadurit se incadreaza in una din 
urmatoarele categorii:  

a) terenuri lipsite de vegetatie lemnoasa si anume:  
- poieni si goluri neregenerate din cuprinsul padurii;  
- terenuri preluate in fondul forestier, destinate impaduririi;  
- terenuri fara vegetatie lemnoasa ca urmare a unor calamitatii (incendii, rupturi si doboraturi de vant, 
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zapada, uscarii in masa s.a.);  
- suprafete (parchete) rezultate in urma exploatarii prin taieri rase.  
b) terenuri ocupate de arborete necorespunzatoare silvo-biologic si/sau economic ce urmeaza a fi 

reimpadurite:  
- suprafete acoperite de arborete derivate provizorii (mestecanisuri, plopisuri de plop tremurator, 

artarete, carpinete, teisuri s.a.)  
- terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;  
- suprafete cu arborete in care sunt necesare lucrari de ameliorare in scopul imbunatatirii compozitiei 

si/sau consistentei.  
c) terenuri pe care regenerarea naturala este incompleta:  
- suprafete ocupate cu arborete parcurse cu lucrari de regenerare sub adapost avand portiuni 

neregenerate sau regenerate cu specii neindicate in compozitia de regenerare, cu semintis neutilizabil, vatamat. 
- teritorii ocupate cu arborete parcurse cu taieri de crang simplu, cu portiuni neregenerate in care este 

indicata introducerea unor specii valoroase.  
d) alte terenuri si anume:  
- terenuri in care sunt necesare completari in plantatii, semanaturi si butasiri directe;  
- terenuri aflate in folosinta temporara la alti detinatori si reprimite in fondul forestier spre a fi 

impadurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc).  
Incadrarea suprafetelor ce necesita interventii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri 

impadurit, reimpadurit este necesara, pentru ca trebuiesc luate in considerare in stabilirea diferentiata a lucrarilor 
de pregatire a terenului si a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de ingrijire a 
culturilor pana la realizarea starii de masiv.  

Spre exemplu, pentru impadurirea terenurilor lipsite de vegetatie forestiera sau a celor pe care s-au 
executat taieri rase, pregatirea terenului si a solului se recomanda a se face pe intreaga suprafata la campie si/sau 
partial la coline sau munte.  

Reimpaduririle in completarea regenerari naturale executate, in urma aplicarii tratamentelor cu 
regenerare naturala sub adapost sau pentru ameliorarea arboretelor se realizeaza, de regula, pe 10-40% din 
suprafata unitatii amenajistice.  

Daca reimpadurirea cuprinde suprafete compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unitati 
de cultura forestiera separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice. 

C) Lucrari de completari in arborete care nu au inchis starea de masiv  
Sunt lucrari de impadurire ce se executa in regenerarile naturale aflate in fazele de dezvoltare de 

semintis-desis, deci curand dupa inlaturarea arboretului parental, la adapostul caruia s-a instalat noua generatie si 
inainte ca solul sa-si piarda insusirile tipic forestiere.  

De asemenea, aceasta lucrarea se realizeaza in cazul plantatiilor efectuate recent insa cu reusita 
nesatisfacatoare, in vederea completarii golurilor din care puietii s-au uscat, au dispeciiarut sau au fost afectati de 
diversi factori daunatori.  

Completarile in regenerari naturale constituie categoria de lucrari de impaduriri cea mai frecvent 
aplicata in practica silvica, cu perspectiva cresterii ponderii acestora in masura in care arboretele sunt optim 
structurate, corespunzatoare echilibrului ecologic.  

In urma interventiei cu lucrari de impadurire rezulta arborete cu origine combinata (natural si 
artificiala), caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat in mare masura de ponderea 
in suprafata a uneia sau alteia din cele doua modalitati de regenerare a padurii.  

Operatiunea devine oportuna pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturala nu s-a 
produs sau semintisul natural instalat este neviabil, a fost grav vatamat si nu mai poate fi valorificat, apartine 
speciilor nedorite in viitoarea padure, sau provine din lastari in cazul unei regenerari mixte. Completarile se vor 
face numai dupa evaluarea corecta (in fiecare an) a starii, desimii si suprafetei ocupate de semintisurile naturale. 
Pe aceasta baza se va estima si prognoza cantitatea de material de impadurire necesara, sursa de aprovizionare, 
metoda, schema si dispeciiozitivul de impadurire preferabil, perioada otpima de executare in teren. 

D) Lucrari de ingrijire a culturilor tinere 
In perioada de la instalare pana la atingerea reusitei definitive, culturile forestiere au de infruntat 

actiunea multor factori daunatori, dintre care pe prim plan se situeaza concurenta vegetatiei erbacee si a lastarilor 
coplesitori, seceta si insolatia, atacurile de insecte si bolile criptogamice, efectivele de vanat etc.  

Vulnerabilitatea culturilor in aceasta perioada, indeosebi in cazul folosirii puietilor cu radacina nuda, 
este agravata si de socul transplantarii, la care se adauga schimbarea de mediu, deosebit de insemnata, mai cu 
seama in cazul folosirii unor specii in afara arealului lor natural intre momentul plantarii (semanarii) si al 
inchiderii masivului, concurenta intra si inter-specifica intre puieti este aproape inexistenta, dezvoltarea fiecarui 
exemplar fiind conditionata de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice initiale si de mediul de viata, 
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care prezinta diferentieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenitatii insusirilor solului, a microclimatului 
local, a compozitiei si densitatii covorului erbaceu etc.  

Datorita acestor factori, curand dupa infiintare, in culturile forestiere se manifesta tendinta ierarhizarii 
exemplarelor in raport cu pozitia lor relativa.  

Eterogenitatea conditiilor de mediu si a potentialului genetic al plantelor influenteaza in sens pozitiv sau 
negativ procesul cresterilor curente individuale, putand conduce in scurt timp la o pronuntata diferentiere 
dimensionala a puietilor si chiar la disparitia unui numar insemnat de exemplare.  

Fenomenul se poate solda cu consecinte negative in ceea ce priveste uniformitatea inchiderii masivului, 
in unele situatii prelungind exagerat atingerea reusitei definitive.  

In scopul diminuarii efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea si 
mentinerea unor conditii de crestere si dezvoltare favorabile tuturor puietilor, culturile forestiere sunt parcurse 
dupa instalare cu lucrari speciale de ingrijire, constand in inlaturarea unor defectiuni si omogenizarea conditiilor 
de vegetatie la nivelul intregii populatii. 

In functie de natura si scopul urmarit prin aplicare, lucrarile se repeta in fiecare an, insa cu frecventa tot 
mai redusa pe masura ce cultura se dezvolta, este mai putin vulnerabila si prin caracteristicile ei se apropie de 
reusita definitiva.  

Principalele lucrari de ingrijire aplicate in culturi forestiere tinere constau in receparea puietilor, 
reglarea desimii, intretinerea solului si combaterea vegetatiei daunatoare, precum si din executarea unor lucrari 
cu caracter special cum ar fi: fertilizarea si irigarea culturilor; elagaj artificial, taierile de formare si stimulare, 
combaterea bolilor si dăunătorilor s.a.  

 
Având in vedere descrierea lucrărilor silvice de mai sus se poate afirma cu certitudine ca acestea nu au 

un impact negativ asupra habitatelor si speciilor din cadrul U.P. I Crasna Deal şi Vale. Ele conduc la îndeplinirea 
telurilor de gospodărire fixate în concordanta cu legislaţia în vigoare. Impactul poate apărea în faza de exploatare 
a produselor lemnoase, dependent de soluţiile tehnice adoptate, iar acestea nu sunt stabilite prin amenajamente 
silvice. 
 



 78

Lucrările propuse pentru fiecare u.a. în parte 

 

U.A. Suprafaţă 
Clasa de 
vârstă Consistenţa Compoziţia actuala Lucrare propusă 

Volum de 
extras Cod habitat 

113 A 37,12 VII 0,8 FA 8BR 1PAM1       t. progresive in deceniul urmator 334  91V0 

113 B 0,94 VII 0,8 FA 7BR 2DT 1       t. igiena 8 Fără Corespondenţă 

114 A 5,8 V 0,7 FA 7BR 2DT 1       t. igiena 47 Fără Corespondenţă 

114 B 30,46 VII 0,6 FA 6BR 2LA 1DT 1     
t. progresive (punere in lumina), ajutorarea regenerarii 
naturale, ingrijirea semintisului 5371 91V0 

114 C 14,56 VII 0,8 FA 7BR 2DT 1       t. progresive in deceniul urmator 130 91V0 

121 17,39 VII 0,7 FA 8DT 2         t. igiena 140  9150 

122 A 43,99 VII 0,7 FA 8DT 2         t. igiena 351  9150 

122 B 0,45 III 0,9 FA 9DT 1         rarituri 11  91V0 

123 41,41 III 0,9 FA 6PI 2DT 2       rarituri 952  9110 

124 A 13,78 IV 0,7 FA 6TE 2GO 1DT 1     t. igiena 110  9110 

124 B 1,21 I 0,8 
FA 5FR 2TE 1CA 
1DT 1   curatiri 

1 
9110 

127 A 10,54 II 0,9 MO 6FA 3PAM1       rarituri 370 9130 

127 B 4,1 V 0,8 FA 9DT 1         t. igiena 36 9110 

129 A 7,05 V 0,8 FA 9DT 1         t. igiena 63 9110 

129 B 29,3 V 0,8 FA 7ME 2DT 1       t. igiena 262 9110 

129 C 1,44 III 0,9 MO 10           rarituri 73 9130 

130 A 8,15 IV 0,8 FA 6ME 3DT 1       t. igiena 73 9110 

130 B 11,93 VII 0,8 FA 9DT 1         t. progresive in deceniul urmator 108 9110 

130 C 2,73 V 0,7 FA 10           t. igiena 21 9110 

130 D 6,21 VII 0,8 FA 9DT 1         t. progresive in deceniul urmator 56 91V0 

131 A 25,54 VII 0,5 FA 8PAM1LA 1       
t. progresive (punere in lumina), ajutorarea regenerarii 
naturale, ingrijirea semintisului 3591 91V0 

131 B 6,19 VI 0,8 FA 9PAM1         t. progresive in deceniul urmator 55 91V0 
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U.A. Suprafaţă 
Clasa de 
vârstă Consistenţa Compoziţia actuala Lucrare propusă 

Volum de 
extras Cod habitat 

132 A 12,78 VII 0,6 FA 8LA 1DT 1       
t. progresive (punere in lumina), ajutorarea regenerarii 
naturale, ingrijirea semintisului 2645 91V0 

132 B 7,49 VI 0,8 FA 10           t. progresive in deceniul urmator 68 91V0 

132 C 1,12 I 0,8 FA 8DT 2         degajari intarziate, curatiri, 0 91V0 

133 A 23,31 VII 0,8 FA 7CA 2DT 1       t. conservare, ajutorarea regenerarii naturale 613 9110 

133 B 2,76 VI 0,8 GO 8FA 2         t. igiena 25 Fără Corespondenţă 

133 C 8,19 VII 0,8 FA 9DT 1         t. progresive in deceniul urmator 74 91V0 

134 19,94 III 0,9 FA 5PIN3DT 2       rarituri 527 9130 

135 20,94 III 0,9 PI 3FA 6DT 1       t. igiena 210 9130 

136 A 1,39 III 1 LA 8DT 2         rarituri, rarituri,  84 Fără Corespondenţă 

136 B 15,14 II 0,9 MO 3FA 3DR 2DT 2     rarituri 491 91V0 

136 C 8,12 VII 0,7 FA 8DT 2         
t. conservare, ajutorarea regenerarii naturale, ingrijirea 
semintisului 320 91V0 

136 D 12,97 II 0,9 MO 3FA 3LA 2DT 2     rarituri 397 91V0 

137 A 9,41 VII 0,7 FA 8DT 2         
t. conservare, ajutorarea regenerarii naturale, ingrijirea 
semintisului 387 91V0 

137 B 9,29 VII 0,8 FA 8DT 2         t. progresive in deceniul urmator 84 91V0 

138 A 24,5 VII 0,5 FA 8PAM1LA 1       
t. progresive (punere in lumina), ajutorarea regenerarii 
naturale, ingrijirea semintisului 3887 91V0 

138 B 2 VI 0,8 FA 9PAM1         t. progresive in deceniul urmator 19 91V0 

139 A 2,88 VII 0,6 FA 8LA 1DT 1       
t. progresive (punere in lumina), ajutorarea regenerarii 
naturale, ingrijirea semintisului 611 91V0 

139 B 8,96 V 0,7 FA 6CA 3DT 1       t. igiena 70 9150 

139 C 5,64 VII 0,7 FA 8DT 2         t. progresive in deceniul urmator 45 91V0 

139 D 4,99 IV 0,9 FA 10           t. igiena 50 91V0 

139 E 7,32 VII 0,8 FA 9DT 1         t. progresive in deceniul urmator 66 91V0 

139 F 1,95 I 0,6 FA 8LA 1DT 1       completari, degajari, degajari intarziate 0 91V0 



 80

U.A. Suprafaţă 
Clasa de 
vârstă Consistenţa Compoziţia actuala Lucrare propusă 

Volum de 
extras Cod habitat 

139 G 2,74 I 0,9 FA 10           curatiri 2 91V0 

139 H 3,19 VI 0,8 FA 9DT 1         t. progresive in deceniul urmator 29 91V0 

140 A 5,21 V 0,6 FA 6CA 3DT 1       t. igiena 37 9150 

140 B 11,17 VI 0,8 FA 9DT 1         t. progresive in deceniul urmator 100 91V0 

140 C 19,26 VII 0,7 FA 8LA 1DT 1       t. progresive (insamantare), ingrijirea semintisului,  3065 91V0 

141 A 11,99 VI 0,7 FA 8DT 2         
t. conservare, ajutorarea regenerarii naturale, ingrijirea 
semintisului 342 9110 

141 B 14,28 V 0,8 FA 8DT 2         t. igiena 130 91V0 

142 A 10,63 VII 0,7 FA 7CA 2DT 1       
t. conservare, ajutorarea regenerarii naturale, ingrijirea 
semintisului 297 9110 

142 B 2 V 0,8 FA 8DT 2         t. igiena 17 91V0 

142 C 10,25 VII 0,4 FA 7BR 1PAM1FR 1     t. conservare, ajutorarea regenerarii naturale, impaduriri 273 91V0 

143 51,43 III 0,9 PI 4FA 4DT 2       rarituri 1295  9130 

144 18,53 III 0,9 PI 5FA 4DT 1       rarituri 412  9130 

145 A 9,98 V 0,7 FA 7CA 2DT 1       t. igiena 80 9110 

145 B 8,12 VI 0,8 FA 8DT 2         t. progresive in deceniul urmator 73 91V0 

145 C 6,23 VI 0,4 FA 7BR 1PAM1FR 1     t. conservare, ajutorarea regenerarii naturale, impaduriri 167 91V0 

145 D 8,39 VII 0,7 FA 8DT 2         
t. conservare, ajutorarea regenerarii naturale, ingrijirea 
semintisului 345 91V0 

146 A 19,77 VII 0,8 FA 8DT 2         t. progresive in deceniul urmator 178 91V0 

146 B 5,5 VI 0,7 FA 7CA 2DT 1       t. igiena 44 9110 

147 A 20,08 VI 0,8 FA 8DT 2         t. progresive in deceniul urmator 180 91V0 

147 B 3,3 VI 0,7 FA 8DT 2         t. progresive in deceniul urmator 26 91V0 

147 C 10,14 VII 0,7 FA 8DT 2         
t. conservare, ajutorarea regenerarii naturale, ingrijirea 
semintisului 

324 
 9110 
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U.A. Suprafaţă 
Clasa de 
vârstă Consistenţa Compoziţia actuala Lucrare propusă 

Volum de 
extras Cod habitat 

150 C 1,29 III 0,9 PI 7MO 3         rarituri 35 91V0 

150 D 4,04 IV 0,9 FA 10           t. igiena 40 9110 

150 E 1,1 II 0,9 MO 5PI 3LA 2       rarituri 39 9110 
                                    Încadrarea unităţilor amenajistice (U.A.) în habitate se regăseşte la subcapitolul B.2.1., aceasta făcând-se în baza tipului de pădure. 
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C.1.1. Impactul actual 

Impactul actual consta in surse de emisie specifice activităţilor desfăşurate de societăţile care îşi 
desfăşoară activităţile in interiorul ocolului silvic precum si a activităţilor agricole desfăşurate in imediata 
vecinătate a zonelor analizate, impact asupra solului datorat activităţilor antropice din zona, precum si utilizarea 
drumurilor forestiere. 
 

Formele de impact prognozate a se produce in urma implementării proiectului analizat sunt 
următoarele:  

- impactul asupra calităţii factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot;  
- impactul asupra biodiversităţii locale;  
- impactul asupra mediului social si economic. 

C.1.1.1. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorilor de mediu  

Impactul asupra calităţii aerului 

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în amenajament, nu face 
obiectul prezentului studiu, analiza făcând-se cu premisa ca modul de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu 
un impact minim. 

In cadrul judeţului Gorj, influenta factorilor antropici asupra calităţii atmosferei, se manifesta frecvent 
fiind generata de activitatea industriala si traficul auto. In restul teritoriului, sursele de poluare sunt punctiforme 
si dispersate, influenta lor asupra calităţii atmosferei fiind redusa. 

Prin implementarea amenajamentului silvic propus, vor rezulta emisii de poluanţi in aer in limite 
admisibile. Acestea vor fi:  

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi si 
pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi in activitatea de administrare şi exploatare.  

Cantitatea de gaze de eşapare este in concordanta cu mijloacelor de transport folosite si de durata de 
funcţionare a motoarelor acestora in perioada cat se afla pe amplasament;  

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi si 
pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea din aplicare a soluţiilor tehnice;  

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi si 
pulberi) de la mijloacele de taiere (drujbe) care vor fi folosite in activitatea de implementare a soluţiilor tehnice 
propuse prin amenajamentul silvic;  

- pulberi (particule in suspensie) rezultate in urma activităţilor de doborâre, curăţare, transport si încărcare 
masa lemnoasa.  

Emisiile de particule în suspense rezultate pe durata aplicarii amenajamentului silvic sunt greu de 
cuantificat deoarece natura lucrarilor, tehnologiile de exploatare folosite precum si conditiile meteorologice din 
perioada de exploatare pot influenta cantitatea de pulberi in zona de impact.  

Cantitatea de particule in suspensie este proportionala cu aria terenului pe care se desfasoara lucrarile. 

 Impactul asupra poluarii aerului in faza de executie a planului este de tip:  

- direct negativ - emisii datorate activitatilor de implementare a amenajamentului silvic , care pot afecta 
speciile de flora si fauna a zonelor invecinate datorita sedimentarii acestora;  

- indirect negativ – posibile efecte negative asupra sanatatii umane. Aceste efecte pot fi evitate/atenuate 
prin: masuri operatorii – personalul operator va fi dotat cu echipament de protecţie si masti cu filtru de hârtie, 
pentru a preveni inhalarea pulberilor.  

Se poate afirma, totuşi, ca nivelul acestor emisii este scăzut si ca nu depăşeşte limite maxime admise si ca 
efectul acestora este anihilat de vegetaţia din pădure. 

 
Masuri de diminuare a impactului  
 
In activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe sa duca la acumulări 

regionale cu efect asupra sănătăţii populaţiei locale si a animalelor din zona.  
 



 83

Zgomot si vibraţii  
 
Zgomotul si vibraţiile sunt generate de funcţionarea motoarelor sculelor (ferăstraielor mecanice), 

utilajelor si a mijloacelor auto. Datorita numărului redus al acestora, soluţiilor constructive si al nivelului tehnic 
superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibraţiilor se vor situa in limite acceptabile.  

Totodată mediul in care acestea se produc (pădure cu multa vegetaţie) va contribui direct la atenuarea lor 
si la reducerea distantei de propagare. 

Impactul asupra calităţii solului  

In activităţile de exploatare forestiera pot apărea situaţii de poluare a solului din cauza:  
- eroziunii de suprafaţă în urma transportului necorespunzător (prin tarare sau semi-târâre) a buştenilor;  
- tasarea solului datorita deplasării utilajelor pe căile de acces;  
- alegerea inadecvata a traseelor cailor provizorii de acces;  
- pierderi accidentale de carburanţi si/sau lubrifianţi de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc 

activitatea de exploatare forestiera;  
- depozitarea si/sau stocarea temporara necorespunzătoare a deşeurilor.  

Prin masurile de implementare a planului in zona propusa se va genera un potenţial impact asupra 
factorului de mediu sol de tip:  

- Direct – impact fizic negativ asupra solului, incluzând modificarea echilibrului existent al solului si 
impactul datorat lucrărilor propuse prin amenajamentul silvic.  

- Indirect –  impact fizic negativ datorat eroziunii si alterării subsolului in urma lucrărilor executate in 
cadrul amenajamentului silvic, însă după terminarea lucrărilor zonele afectate se vor regenera rapid, având in 
vedere specificul zonei. 

In timp ce ambele tipuri de impact sunt inevitabile, ambele sunt reversibile in aceeaşi măsura; 

Masuri de diminuare a impactului  
In vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestiera asupra solului se recomanda luarea 

unor masuri precum:  
- adoptarea unui sistem adecvat de transport a masei lemnoase, evitându-se târârea acesteia, cel puţin 

acolo unde solul are compoziţie de consistenta „moale”, in vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare 
temporara;  

- alegerea de trasee ale cailor de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20% (mai ales pe 
versanţi);  

- alegerea de trasee ale cailor de scoatere a masei lemnoase care sa evite, pe cat posibil, coborâri pe pante 
de lungime si inclinaţie mari;  

- alegerea de trasee ale cailor de scoatere a masei lemnoase care sa parcurgă distante cat se poate de 
scurte; - dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestiera cu anvelope de lăţime mare care sa 
aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;  

- refacerea portantei solului (prin nivelarea terenului) pe traseele cailor de scoatere a masei lemnoase, 
daca s-au format şanţuri sau şleauri;  

- platformele pentru depozitarea masei lemnoase vor fi alese in zone care sa prevină posibile poluări ale 
solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof în zona etc.);  

- drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate sa fie in 
sistem impermeabil.  

- pierderile accidentale de carburanţi si/sau lubrifianţi de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc 
activitatea de exploatare forestiera vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat in urma 
decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafeţe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate in 
decontaminare. 

Impactul asupra calităţii surselor de apa  

Orografia teritoriului analizat, fragmentarea puternica a terenului precum si precipitaţiile abundente au 
favorizat dezvoltarea unei reţele hidrografice destul de bogate. 

Reţeaua hidrografică este alimentată de pâraie cu debite permanente, cu variaţii mici între sezonul estival 
şi funcţie de precipitaţiile căzute, reţea ce se compune din următoarele pâraie: Ciocăzeaua Mare, Ciocăzeaua 
Mică, Comenzii, Teiuşul Mare, Crasna şi Recea.  
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 Regimul de alimentare a reţelei hidrografice este mixt, freatic şi pluvial şi din acesta cauză debitul 
apelor este în strânsă legătură cu distribuţia anuală a precipitaţiilor. Alimentarea pâraielor este predominant 
superficială, mai mult de 70% din scurgerea medie provenind din ploi şi zăpezi, ele au un regim de scurgere 
permanent, pe toată durata anului, asigurând astfel şi necesităţile de apă ale vânatului. 

Această reţea hidrografică este bine dezvoltată, cu debite destul de ridicate în toate anotimpurile anului, 
având o alimentare pluvio-nivală.  

Vegetaţia forestiera existenta in păduri are un rol deosebit de important in protejarea învelişului de sol si 
in reglarea debitelor de apa de suprafaţa si subterane, in special in perioadele când se înregistrează precipitaţii 
importante cantitativ. Pe ansamblu, regimul hidrologic este un factor important pentru dezvoltarea vegetaţiei 
forestiere, influenţând procesele de formare a solului prin acţiunea de descompunere pe care o exercita asupra 
rocilor si a litierei, acest fenomen fiind în strânsa legătură cu temperatura, expoziţia, altitudinea etc. Prin 
aplicarea amenajamentelor silvice nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. 

Impactul prognozat asupra factorului de mediu apa: 

- impact direct- afectarea calităţii apelor de suprafaţa datorate apelor pluviale si apelor uzate menajere 
rezultate din activităţile fiziologice ale personalului angrenat in implementarea obiectivelor prevăzute in 
amenajamentul silvic analizat (impact negativ nesemnificativ). 

-  pierderi accidentale de carburanţi si lubrifianţi de la utilaje in timpul exploatării silvice (poluare 
accidentala - impact negativ nesemnificativ). 

- impact indirect- spălarea terenurilor/versanţilor in perioada lucrărilor de implementare a obiectivelor 
prevăzute in amenajamentul silvic analizat, de către apa din precipitaţii si antrenarea de sedimente către cursuri 
de apa nepermanente ce traversează zona analizata. 

Impactul potenţial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece, prin codul silvic se stabileşte o 
zona tampon faţa de corpurile de apa de suprafaţa. 

Masuri de diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa 
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa se impun următoarele masuri: 

- este interzisa depozitarea masei lemnoase in albiile cursurilor de apa ; 

- stabilirea cailor de acces provizorii la o distanta minima de 1,5 m fata de orice curs de apa; 

- depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumeguşului nu se va face in zone cu potenţial de 
formare de torenţi, albiile cursurilor de apa sau in locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea in urma unor 
precipitaţii abundente căzute într-un interval scurt de timp; 

- eliminarea imediata a posibililor efecte produse de pierderi accidentale de carburanţi si lubrifianţi; 

- este interzisa executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite 
la exploatarea fondului forestier in zone situate în pădure, albiile cursurilor de apa; 

- este interzisa alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea 
fondului forestier in zone situate in pădure, in albiile cursurilor de apa; 

- evitarea traversării cursurilor de apa de către utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de 
exploatare. 

C.1.1.2. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorilor de mediu  

Impactul potenţial asupra speciilor de mamifere 
1352* - Canis lupus (lup cenuşiu) - poate fi perturbata de zgomotul produs in timpul lucrărilor în 

apropierea culcuşurilor in care femelele îngrijesc puii nou-născuţi (perioada martie-aprilie); 
1361 - Lynx lynx (Ras) – poate fi afectat de zgomotul produs in procesul de exploatare; 
1354* - Ursus arctos(Ursul brun) - poate fi perturbat de zgomotul produs in timpul lucrărilor; 
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               1310 - Miniopterus schreibersi ( Liliacul cu aripi lungi); 1323 -  Myotis bechsteini (Liliacul cu urechi 
mari); 1307 - Myotis blythii (Liliacul comun  mic) 1321 - Myotis emarginatus (Liliacul cărămiziu); 1324 - 
Myotis myotis (Liliacul comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1304 - 
Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă) Habitatele pot fi fragmentate prin lucrările de 
ingrijire si conducerea arboretelor. 

 

Impactul potenţial asupra speciilor de amfibieni si reptile 
1193 - Bombina variegata (broasca cu burta galbena) – deşeurile de plastic, cutiile din aluminiu si alte 

tipuri de recipiente pot acţiona ca veritabile capcane pentru larvele de amfibieni. 
1166 - Triturus cristatus (Tritonul cu creastă) – deşeurile de plastic, cutiile din aluminiu si alte tipuri 

de recipiente pot acţiona ca veritabile capcane pentru larvele speciei. 
 
Impactul potenţial asupra speciilor de peşti 

        1138 - Barbus meridionalis (Moioagă);  
        1122 - Gobio uranoscopus (Petroc). 
      Impactul potenţial asupra speciilor - având in vedere legislaţia silvica, prin care este interzisa 
traversarea corpurilor de apa in timpul lucrărilor silvotehnice, impactul este aproape inexistent. 
 

Impactul potenţial asupra speciilor de nevertebrate 
 

         1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă) nu a fost identificata cu ocazia vizitelor in teren. Amenintarile se 
refera la folosirea ierbicidelor si incendii. Prin respectarea măsurilor de conservare a habitatelor si speciilor din 
ROSAC0128  Nordul Gorjului de Est PM al sitului, impactul potential asupra specie este unul negativ 
nesemnificativ. 
         1078 - Callimorpha quadripunctaria (Euplagia, Fluturele vărgat) specia nu a fost identificata cu 
ocazia vizitelor in teren. 

 
Impactul potential asupra speciilor de plante 
4070 - Campanula serrata (Clopoţel) - Cf Deciziei/2020 - Specia nu a fost identificata in 

ROSAC0188 Parang, prezenta incerta; nu a fost identificata cu ocazia vizitelor in teren. 
4097 - Iris aphzlla ssp. Hungarica (Iris) - Cf Deciziei/2020 - Specia nu a fost identificata in 

ROSAC0188 Parang, prezenta incerta; nu a fost identificata cu ocazia vizitelor in teren. 
2093 - Pulsatilla grandis (Dediţel mare) - Cf Deciziei/2020 - Specia nu a fost identificata in 

ROSAC0188 Parang, prezenta incerta; nu a fost identificata cu ocazia vizitelor in teren. 
4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului) - Cf Deciziei/2020 - Specia nu a fost identificata in 

ROSAC0188 Parang, prezenta incerta; nu a fost identificata cu ocazia vizitelor in teren. 

 C.1.1.3. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra mediului social si economic.  

Impactul prognozat asupra mediului social si economic este unul pozitiv. Produsele rezultate in urma 
implementării planului, aduc necesarul de material lemnos populaţiei (cherestea, combustibil pentru încălzirea 
locuinţelor sau cu diverse întrebuinţări în construcţie) plus locuri de munca pentru localnicii din zona. 
Îmbunătăţirea bugetelor autorităţilor locale prin creşterea veniturilor din taxe si impozite, determinând creşterea 
posibilităţilor de dezvoltare urbana a localităţii, determina de asemenea un impact pozitiv semnificativ 

Impactul negativ nesemnificativ asupra populaţiei se manifesta prin vibraţiile si zgomotul produse (în 
limite minime, acceptabile) de utilajele care transporta materialul lemnos, care pot duce si la tasarea drumurilor 
(comparativ cu beneficiile aduse, impactul este minim, insesizabil). Nu se poate compara impactul produs de 
lucrările unui amenajament cu lucrările de infrastructura, de ex. 

 C.1.1.4. Impactul rezidual prognozat  

In urma desfăşurării lucrărilor specifice de silvicultura se apreciază ca nu exista impact rezidual. Nu se 
produc deşeuri in cantităţi mari, acestea având o gestionare stricta, nu se deversează substanţe toxice, ape uzate 
tehnologice etc. Toate modificările apărute in structura pădurii sunt temporare, localizate, majoritatea au impact 
neutru sau pozitiv, iar cel negativ este nesemnificativ. Modificările sunt reversibile în întregime, în timp mediu si 
scurt. 
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C.1.1.5. Impactul cumulativ prognozat 

Activităţile silvice se desfăşoară pe baza unor planuri de amenajament, dezvoltate pe aceleaşi principii ca 
si amenajamentul silvic ce face obiectul acestui studiu. Conform legislaţiei naţionale, toate amenajamentele se 
realizează pe baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul in care se adopta funcţiile 
pădurii, respectiv obiectivele de protecţie ori producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea si cadrul tehnic in 
care soluţiile tehnice pot fi stabilite. In condiţiile in care amenajamentele vecine au fost realizate ori urmează a se 
realiza in conformitate cu normele tehnice si ţinând cont de realităţile existente in teren, putem estima ca 
impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este de asemenea nesemnificativ. 

 C.1.1.6. Impactul din faza de construcţie, de operare si de dezafectare prognozat  

Planul analizat nu prevede acţiuni de construcţie, operare si dezafectare. 

 C.2. Evaluarea semnificaţiei impactului  

C.2.1.Impactul direct si indirect 

Impactul direct se poate manifesta asupra habitatelor forestiere si speciilor identificate in suprafaţa de 
aplicare a amenajamentului silvic U.P. I Crasna Deal şi Vale, de intensitate diferita, în funcţie de tipul lucrărilor 
prevăzute in studiul de amenajare, si un impact indirect. Estimarea impactului lucrărilor silvice asupra 
habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra criteriilor ce definesc starea favorabila de 
conservare pentru fiecare tip de habitat. 

C.2.2.Durata manifestarii impactului 

Impact pe termen scurt: Se va manifesta in perioada desfăşurării lucrărilor silvice de conducere si 
întreţinere a arboretelor si constau in exploatarea de masa lemnoasa si transportarea acesteia in afara ariei naturale 
protejate, producerea de zgomot, vibraţii, emisia de noxe in atmosfera, disturbarea temporara a activităţii 
biologice a speciilor de păsări si mamifere. Deşi majoritatea operaţiilor de recoltare de masa lemnoasa se 
realizează pentru perioade scurte de timp, iar altele (îngrijirea culturilor, rărituri, tăieri de igiena) cer 2-3 zile/ha, 
aceasta au caracter repetitiv. 

Impactul pe termen mediu: este reprezentat de modificarea structurii si funcţiilor ecosistemelor 
forestiere supuse activităţii de recoltare de produse principale (mai ales tăieri rase) care modifica reversibil si 
nesemnificativ habitatele speciilor de interes comunitar pe o perioada de timp de pana la 8-10 ani. Perioada de 
manifestare a impactului pe termen mediu nu depăşeşte 10 ani si se manifesta numai in cazul tăierilor rase. 

În cadrul amenajamentului analizat nu sunt propuse tăieri rase, optându-se pentru tratamente cu perioada 
lunga de regenerare. 

Impact pe termen lung: Impactul pe termen lung in cazul activităţilor din silvicultura este pozitiv 
deoarece acestea conduc si menţin arboretul la o stare buna, iar in cazul apariţiei unor fenomene perturbatoare, 
acestea au rolul de a-l readuce la starea iniţială sau chiar mai buna. 

Impactul direct se manifesta asupra habitatelor forestiere in timpul executării lucrărilor. Habitatele vor fi 
supuse temporar intervenţiei antropice, caracteristicile funcţionale si structurale ale acestora înregistrând 
modificări reversibile. Impactul direct se manifesta si asupra speciilor faunei si habitatelor acestora. 

Impactul desfăşurării activităţilor se manifesta si asupra componentelor abiotice ale ecosistemelor, 
respectiv solul si aerul. Impactul activităţilor de exploatare forestiera asupra solului si aerului este nesemnificativ, 
se manifesta exclusiv in perioada executării lucrărilor si are intensitate scăzută. Ca forme de poluare, activităţile 
de exploatare se manifesta prin tasarea solului, generarea de emisii sonore, emisii de noxe. 

Se menţionează ca in cadrul activităţii de exploatare nu se vor construi noi drumuri, noi cai de acces, fiind 
utilizate cele preexistente. 

Impactul indirect consta in modificarea temporara a activităţii biologice a speciilor din apropierea 
punctelor de lucru, in perioada desfăşurării lucrărilor silvice. 
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C.3. Prezentarea impactului lucrărilor asupra obiectivelor de conservare ale 
sitului Natura 2000 ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est  

Obiectivele de conservare specifice pentru habitatele şi speciile din ROSAC0128 Nordul Gorjului de 
Est conform Deciziei nr. 406/11.09.2020, completată prin Decizia 667/08.12.2021 sunt prezentate în continuare, 
la nivelul teritoriului ocupat de aria naturală protejată în cadrul fondului forestier aparținând Asociației Obștea de 
Moșneni Crasna Deal și Vale, județul Gorj. 

 
Planul de management al ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est oferă date detaliate de referință pentru habitatele și 
speciile forestiere și un set de măsuri de conservare pentru diferite tipuri de specii și habitate. Parametrii care 
definesc obiectivele de conservare specifice site-ului au fost finalizați pe baza: 
 

 Fișei cerințelor ecologice ale speciilor și habitatelor aferente, prezentată/anexată în planul de management; 
 Ghidurilor de monitorizare aprobate la nivel național pentru specii și habitate, elaborate pentru evaluarea 

stării de conservare în conformitate cu articolul 17; 
 Studii de teren și rapoarte ce stau la baza planurilor de management. Rapoartele finale includ concluziile 

științifice despre starea de conservare a tuturor grupurilor de specii și habitate de pe situl Natura2000. 
 

 
Tipuri de habitate prezente in sit: 

 
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 
 

Starea de conservare este favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru 
habitat este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă: 

 

Parametru Unitate de măsură Valoare actuală Valoare țintă 

Suprafață habitat ha 384,39 Cel puțin 19955 

Abundență specii edificatoare de arbori %/ha - Cel puțin 70 

Număr specii edificatoare în stratul ierbos Numar specii/ ha - Cel puțin 3 

Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și 
alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare 

%/ha - Mai puțin de 10 

Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru 
mai mare de 35 cm 

m3/ha - Cel puțin 10 

Arbori de biodiversitate în stațiuni vârstă peste 80 
ani 

Număr arbori/ha - Cel puțin 5 
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9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

Starea de conservare este favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru habitat este 
menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă: 

 

Parametru Unitate de măsură Valoare actuală Valoare țintă 

Suprafață habitatului ha 196,35 Cel puțin 6769 

Abundență specii edificatoare de arbori %/ha - Cel puțin 70 

Număr specii edificatoare în stratul ierbos Numar specii/ ha - Cel puțin 3 

Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și 
alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare 

%/ha - Cel mult 20 

Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru 
mai mare de 35 cm 

m3/ha - Cel puțin 10 

Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în 
stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai 
mare de 45 cm 

Număr arbori/ha - Cel puțin 5 

 

 
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

Starea de conservare este favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru habitat este 
menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă: 

 

Parametru Unitate de măsură Valoare actuală Valoare țintă 

Suprafață habitatului ha 122,82 Cel puțin 1093 

Abundență specii edificatoare de arbori %/ha - Cel puțin 70 

Număr specii edificatoare în stratul ierbos Numar specii/ ha - Cel puțin 3 

Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și 
alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare 

%/ha - Mai puțin de 10 

Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru 
mai mare de 35 cm 

m3/ha - Cel puțin 10 

Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în 
stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai 
mare de 45 cm 

Număr arbori/ha - Cel puțin 5 
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9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 

Starea de conservare este favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru habitat este 
menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă: 

 

Parametru Unitate de măsură Valoare actuală Valoare țintă 

Suprafață habitatului ha 75,55 Cel puțin 19 

Abundență specii edificatoare de arbori %/ha - Cel puțin 70 

Număr specii edificatoare în stratul ierbos Numar specii/ ha - Cel puțin 3 

Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și 
alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare 

%/ha - Mai puțin de 10 

Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru 
mai mare de 35 cm 

m3/ha - Cel puțin 10 

Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în 
stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai 
mare de 45 cm 

Număr arbori/ha - Cel puțin 5 

 
În ce priveşte parametrii luaţi în considerare şi valorile ţintă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor de 

conservare specifice pentru fiecare habitat şi specie, considerăm că impactul potenţial, cu influenţă negativă 
este unul redus, deoarece nu se vor produce pierderi de suprafaţă pentru habitatele respective, prin organizarea 
structurală şi funcțională specifică amenajamentelor silvice, se urmăreşte asigurarea continuităţii şi 
permanenteţei pădurii.  

Referitor la parametrul care vizează asigurarea unei proporţii optime a speciilor de arbori caracteristice 
habitatelor şi cel referitor la menţinerea unor specii ierboase, amenajamentul are un impact pozitiv, deoarece 
măsurile prevăzute au la bază criterii naturalistice, fiind promovate compoziţii optime tipului natural 
fundamental de pădure, care implicit asigură şi menţinerea speciilor locale de floră. 

Menţinerea  lemnului mort, este asigurată la nivelul suprafeţei fondului forestier al Asociației Obștea de 
Moșneni Crasna Deal și Vale, județul Gorj suprapusă cu siturile N2000, prin faptul că în  majoritatea unităţilor 
amenajistice există suficient lemn aflat în diverse faze de descompunere (pe picior sau la sol). De asemenea, 
lemnul mort nu face obiectul extragerii prin lucrări silvotehnice, decât punctual prin lucrări de igienă (limitate ca 
volum de extras), sau din motive legate de protecţia muncii în timpul lucrărilor de exploatare forestieră. 

  D. MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI  

Fenomenul potenţial de scădere a mărimii populaţiilor va fi prevenit prin aplicarea treptata si dispersata a 
lucrărilor silvotehnice, evitarea executării lucrărilor in timpul perioadei de creştere a puilor si printr-o buna 
gospodărire durabila a zonelor de conservare (incluse in ariile naturale protejate). Pentru limitarea impactului se 
vor lua masurile necesare de prevenire a poluărilor accidentale cu substanţe petroliere (carburanţi, lubrifianţi) si 
manipularea necorespunzătoare a echipamentelor de lucru (maşini, utilajelor si motoferăstraie). 

D.1.Masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apa 

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa se impun următoarele masuri: 

 este interzisa depozitarea masei lemnoase in albiile cursurilor de apa; 
 stabilirea cailor de acces provizorii la o distanta minima de 50 m fata de albiile minore ale cursurilor de 

apa; 
 depozitarea resturilor de lemne, frunze rezultate si a rumeguşului nu se va face in zone cu potenţial de 

formare de torenţi, albiile cursurilor de apa sau in locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea in 
urma unor precipitaţii abundente căzute într-un interval scurt de timp; 
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 eliminarea imediata a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanţi si lubrifianţi; 
 este interzisa executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor/mijloacelor auto sau a utilajelor folosite 

la exploatarea fondului forestier in zone situate în pădure, albiile cursurilor de apa; 
 este interzisa alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea 

fondului forestier în zone situate în pădure, in albiile cursurilor de apa; 
 menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor si a altor corpuri mici de apa, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu 

care sa le permită sa îşi exercite rolul in ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin 
evitarea fluctuaţilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale si poluării apei; 

 interzicerea traversării cursurilor de apa de către utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de 
exploatare. 

 

D.2.Masuri de diminuare a impactului asupra aerului 

In activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe sa duca la acumulări 
regionale cu efect asupra sănătăţii populaţiei locale si a animalelor din zona. 

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de masuri precum: 

 efectuarea la timp a reviziilor si reparaţiilor a motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto; 
 etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăşurării lor pe suprafeţe restrânse (1 – 2 ha) de pădure, acolo unde 

este posibil; 
 folosirea unui număr de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecărei activităţi si evitarea 

supradimensionării acestora; 
 evitarea funcţionarii in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto; 
 este interzisa utilizarea produselor chimice neagreate de organismele comunităţii europene de combatere a 

dăunătorilor pădurii, precum si evitarea folosirii acestora in perioada de cuibărit a pasărilor si creşterea puilor. 
 

D.3.Masuri de diminuare a impactului asupra solului 

In vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestiera asupra solului se recomanda luarea unor 
masuri precum: 

 alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase care sa parcurgă distante cat se poate de 
scurte; 

 
 dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestiera cu anvelope de lăţime mare care sa aibă ca 

efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare; 
 refacerea portantei solului (prin nivelarea terenului) pe traseele cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase, 

daca s-au format şanţuri sau şleauri; 
 platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese in zone care sa prevină posibile poluări 

ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof in zona etc.); 
 pierderile accidentale de carburanţi si/sau lubrifianţi de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc 

activitatea de exploatare forestiera vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat in urma 
decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafeţe impermeabile de unde va fi transportat in locuri specializate in 
decontaminare 

Masurile ce se vor lua pentru protecţia solului si subsolului sunt prevăzute in regulile silvice, conform 
Ordinului MMP nr. 1.540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile si perioadele de 
colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, respectiv: 

 se vor evita amplasarea drumurilor de tractor pe coasta; 
 se vor evita zonele de transport cu panta transversala mai mare de 35 de grade; 
 se vor evita zonele mlăştinoase si stâncăriile. In perioadele ploioase, in lateralul drumului de tractor, se vor 

executa canale de scurgere a apei pentru a se evita şiroirea apei pe distante lungi de-a lungul drumului, erodarea 
acestora si transportul de aluviuni in aval; 

 se va evita târârea materialului lemnos pe sol; 
 se va evita supraîncărcarea utilajelor cu material lemnos; 
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 se vor evita executarea lucrărilor in perioadele umede. 

Deşeurile rezultate in urma activităţilor se vor colecta selectiv in recipiente conforme si se vor preda unor 
societăţi avizate in scopul reciclării si/sau eliminării acestora. In cazul unor poluări accidentale se vor utiliza 
materiale absorbante pentru a limita acoperirea unor suprafeţe mai întinse (se va anunţa organul competent 
pentru protecţia mediului), iar substanţele absorbante utilizate se vor trata conform legislaţiei de mediu in 
vigoare. 

D.4.Masuri de reducere a impactului produs de zgomot si vibraţii 

Zgomotul si vibraţiile sunt generate de funcţionarea motoferăstraielor , utilajelor si a mijloacelor auto. 
Datorita numărului redus al acestora, soluţiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare, durata si 
nivelul zgomotului si al vibraţiilor se vor situa in limite acceptabile. Totodată mediul in care acestea se produc 
(pădure cu multa vegetaţie) va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare (absorbţia 
inflexiunilor zgomotului de către vegetaţie). 

Nivelul de zgomot variază în funcţie de tipul si intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor in funcţiune, regim 
de lucru, suprapunerea numărului de surse si dispunerea pe suprafaţa orizontala si/sau verticala, prezenta 
obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. 

Datorita faptului ca planul se afla într-o zona deschisa, efectul acestora va fi mult diminuat. 

In cazul tăierilor progresive de însămânţare, ce nu au restricţia menţionată se recomanda evitarea tăierilor 
în perioada de împerechere a speciilor. In restul timpului ţinând cont de faptul ca aceste tăieri se executa pe 
intervale scurte si la intervale mari de timp si ca speciile au o mobilitatea ridicata având la dispoziţie si numeroase 
habitate receptor in arie, impactul produs de zgomotul si vibraţiile utilajelor va fi minim. 

D.5.Masuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii 

Conservarea si ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifica, interspecifică, 
ecosistemică si al peisajelor) este unul din obiectivele care stau la baza întocmirii planului de amenajare a 
pădurilor. Principala lucrare silvotehnica reglementata de amenajamentul silvic care ar putea duce la o diminuare 
sau pierdere a biodiversităţii o reprezintă extragerea integrala a arborilor ajunşi la o vârsta înaintata (tăieri rase), 
vârsta care nu mai permite exercitarea rolului de protecţie de către aceştia, ca urmare a aplicării tratamentelor 
silviculturale (nu sunt propuse astfel de lucrări in plan). 

 

Acesta este motivul pentru care arboretele, ajunse la vârsta exploatabilităţii, din cadrul U.P. I Crasna Deal 
şi Vale vor fi parcurse cu tratamentul tăierilor progresive. 

Acest tratament răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor si viitoarelor cerinţe, de 
asemenea, poseda aptitudini pentru conservarea si ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate 
ecosistemică). Calitatea deosebita a acestui tratament rezida din faptul ca ideea regenerării in ochiuri este 
preluata din procesul de regenerare a pădurii naturale. 

De asemenea, pentru păstrarea biodiversităţii se vor respecta următoarele: 

 păstrarea a minim 5 arbori morţi/ha (pe picior si la sol) in toate unităţile amenajistice cu ocazia efectuării 
tăierilor de regenerare si a lucrărilor de îngrijire si conducere; 

 nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia situaţiilor in care se 
afectează mersul regenerării in arboretele cuprinse in planul decenal de recoltare a produselor principale); 

 evitarea transportul materialului lemnos peste cursurile de apa; 
 menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate 

condiţiilor staţionare locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, in proporţii corespunzătoare ecologic 
si economic ce păstrează, din punct de vederea bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor; 

 arboretele exploatabile vor fi parcurse cu tăieri de produse principale specificate in planurile decenale cu 
respectarea perioadelor din Ordinul nr. 1.540 din 3 iunie 2011; 
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 lucrările silvice efectuate in perioada de hibernare se vor realiza numai cu respectarea unei zone tampon in jurul 
acestora in care activităţile umane sunt interzise, in funcţie de biologia fiecărei specii, 150 - 1000 m; 

 interzicerea recoltării arborilor daca exista instalate in aceştia cuiburi de păsări; 
 menţinerea luminişurilor, poienilor si terenurilor pentru hrana faunei sălbatice in vederea conservării 

biodiversităţi păturii ierboase si păstrarea unei suprafeţe mozaicate. 
În ceea ce priveşte diminuarea efectivelor populaţiilor de mamifere, reptile, amfibieni, peşti de interes 

comunitar s-a constatat ca nu exista un impact negativ semnificativ, suprafaţa ariei naturale protejate de interes 
comunitar fiind suficient de mare pentru a asigura menţinerea pe termen lung a tuturor speciilor. 

Masuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor 
 realizarea unor lucrări de îngrijire si conducere prin care sa se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, 

stabilitatea si biodiversitatea naturala; 
 executarea lucrărilor de îngrijire la timp; 
 se va urmări promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor naturale fundamentale de 

pădure, iar in cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de provenienţă locala; 
 se va acorda o atenţie deosebita arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabila sau 

parţial favorabila determinându-se cauza pentru care au ajuns in aceasta situaţie si încercând, pe cat posibil 
remedierea acestei stări; 

 respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase şi evitarea pe cat posibil a rânirii arborilor ramaşi pe picior 
sau a seminţişului in cazul tratamentelor. 

Alegerea zonelor în care vor fi amplasate platformele primare se va face astfel încât acestea sa aibă 
suprafaţa suficienta pentru a permite stivuirea si fasonarea volumului de lemn si sa permită încărcarea acestuia in 
vehicule. La amplasarea acestor suprafeţe se va urmări ca ele sa fie aşezate cu precădere la intersecţia traseelor 
de scos cu căile de transport permanente, sa fie in zone ferite de viituri, sa nu necesite lucrări de terasare. 

Pentru a preveni atacurile diverşilor dăunători sau agenţi patogeni se vor adopta masuri specifice de prevenire. 
In acest sens se va evita menţinerea lemnului o perioada îndelungata in parchete si in platformele primare, pentru 
a preveni apariţia ciupercilor lignicole. 

Resturile de exploatare se vor stivui in matroane aşezate pe linia de cea mai mare panta astfel încât sa ocupe 
suprafeţe cat mai reduse. 

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta toate instrucţiunile tehnice in vigoare cu privire la 
organizarea de şantier, procesele tehnologice si perioadele de exploatare. 

Soluţiile specifice de exploatare vor fi stabilite in funcţie de particularităţile staţionare ale fiecărui şantier. 
Exploatarea lemnului se va face cu o firma specializata si atestata in lucrări de exploatări forestiere, pe baza unui 
proces tehnologic avizat de administraţia silvica. 

Masuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere Aceste masuri se refera la: 
 se va evita organizarea unor parchete de exploatare in zonele in care vor fi identificate locurile de 

împerechere si creştere a puilor, in perioada noiembrie-martie; 
 se va evita organizarea simultana a parchetelor de exploatare pe suprafeţe învecinate;     
 evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor; 
 păstrarea de arbori bătrâni si scorburoşi in pădure; 
 asigurarea unei reţele de arbori scorburoşi, iar distanta dintre zonele cu număr ridicat de scorburi sa nu 

depăşească 1 km; 
 menţinerea lemnului mort in pădure – acest lucru favorizează diversitatea de insecte.    
 păstrarea in pădure a arborilor uscaţi pe picior. 
 excluderea folosirii pesticidelor, cel puţin in vecinătatea adăposturilor (conform legislaţiei in vigoare);    

astuparea tuturor şanţurilor si ogaşelor formate in procesul de exploatare; 
 biomasa neutilizata (craci subţiri, arbori putregăioşi, iscării, s.a.), va rămâne in locul de doborâre a 

arborelui, pentru reciclarea materiei si conservarea biodiversităţii. 
 

Masuri de reducere a impactului asupra speciilor de mamifere: 

 masuri de diminuare a impactului pentru specia Canis lupus (lup cenusiu) - se va păstra o distanta 
suficienta la reperarea prezentei lupoaicelor cu pui (in zona de stâncării); 
 masuri de diminuare a impactului pentru specia Lynx lynx (Ras) - conducerea vehiculelor motorizate 
se va realiza cu viteza redusa pentru a reduce riscul accidentarii speciei; 
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 masuri de diminuare a impactului pentru specia Ursus arctos(Urs) - lucrările silvotehnice se vor 
efectua cu utilaje si unelte cat mai noi care produc un zgomot cat mai redus ca intensitate, iar in timpul hibernării 
specie se va păstra o distanta suficient de mare încât specia sa nu fie deranjata. 
 masuri de diminuare a impactului pentru speciile de lilieci - lucrările silvotehnice se vor efectua astfel 
încât arborii în care se găsesc exemplarele de lilieci anterior menţionate să nu fie doborâţi, astfel habitatele să nu 
fie fragmentate. 
 

Masuri pentru reducere a impactului asupra speciilor de amfibieni si reptile 

Se vor evita următoarele activităţi deoarece pot genera perturbări in creşterea si dezvoltarea populaţiilor 
 desecările, drenajul zonelor umede; 
 depozitarea rumeguşului sau a resturilor de exploatare in zonele umede; 
 utilizarea de substanţe chimice in procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii. Masuri de 
reducerea impactului la nivel de specie: 
 masuri de diminuare a impactului pentru specia Bombina variegate – cu precădere se va acorda o mare 
atenţia la gestionarea deşeurilor, care reprezintă capcane pentru specie (se vor gestiona conform legislaţiei); 
 

Masuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de peşti 

Se vor evita următoarele: 

 tăierile in arborete situate pe malul râurilor si pâraielor in care trăiesc speciile de interes comunitar. In 
situaţia in care acest lucru nu este posibil se va păstra o banda, aşa numita zona tampon, de cel puţin 50 m pe 
ambele maluri in care nu se intervine cu tăieri; 
 traversarea cursurilor de apa de către utilajele folosite in procesul de exploatare lemnoasa; 
 depozitarea rumeguşului, a resturilor de exploatare in albia râurilor si a pâraielor; 
 bararea cursurilor de apa; 
 astuparea podurilor sau a podeţelor cu resturi de exploatare; 
 utilizarea de substanţe chimice in procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii. 
In cazul acestor specii prin legislaţia specifica din domeniu silvic se oferă o zona de protecţie fata de corpurile de 
apa. 

Masuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate 
Se vor evita: 
 fragmentarea habitatelor; 
 distrugerea habitatelor; 
 degradarea habitatelor. 
 
 
Masuri de reducerea impactului la nivel de specie: 

Pentru toate speciile de nevertebrate listate in Formularul Standard Natura 2000 ROSAC0128  Nordul Grjului de 
Est masurile pentru diminuarea impactului asupra speciilor, se refera la: 
 păstrarea de arbori morţi suficienţi, astfel încât, sa fie asigurata continuitatea speciilor amintite. 

Masuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante Aceste masuri se refera la: 
 este interzisa depozitarea masei lemnoase exploatate in zonele in care au fost identificate specii de 

plante de interes comunitar; 
 se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee in care care au fost identificate respectivele specii; 
 se interzice amplasarea rampelor de încărcare in zone in care a fost raportata prezenta speciilor de 

interes comunitar. 
Pentru realizarea condiţiilor necesare asigurări stării de conservare favorabila a speciilor (toate condiţiile 

necesare acestora atât pentru reproducere dar si pentru hrănire, camuflare, protecţie termică etc.) este necesar un 
ansamblu de structuri (nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoşi etc.), respectiv, mozaicul 
structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului care este benefic. Pentru a menţine 
funcţiile diverse ale pădurii este necesara o diversitate de forme (structuri si compoziţii) care pot fi obţinute 
numai printr-o gama larga de intervenţii silvice. 

Efectele masurilor de reducere a impactului lucrărilor silvice asupra habitatelor si speciilor: 
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Măsura de reducere a impactului Efectele măsurii 
Realizarea unor lucrări de îngrijire si conducere prin 
care sa menţină si sa îmbunătăţească starea de sănătate, 
stabilitatea si biodiversitatea naturala 

Asigura diversitatea structurala pe ansamblul habitatelor
forestiere, asigura diversificarea si creşterea 
complexităţii condiţiilor de habitat, asigura continuitatea
habitatelor de hrănire, adăpost si reproducere, 
stabilitatea populaţiilor. 

Executarea lucrărilor de îngrijire la timp; Asigura diversitatea structurala pe ansamblul habitatelor
forestiere, asigura diversificarea si creşterea 
complexităţii condiţiilor de habitat. 

Se va urmări promovarea compoziţiilor de regenerare 
apropiate de cele ale tipurilor naturale fundamentale de 
pădure, iar in cazul regenerărilor artificiale folosirea de 
material seminologic de provenienţa locala; 

Asigura diversitatea structurala pe ansamblul habitatelor
forestiere, asigura diversificarea si creşterea 
complexităţii condiţiilor de habitat, cat si continuitatea
habitatului respectiv. 

Se va acorda o atenţie deosebita arboretelor ce au fost 
identificate cu o stare de conservare nefavorabila sau 
parţial favorabila determinându-se cauza pentru care au 
ajuns in aceasta situaţie si încercând, pe cat posibil 
remedierea acestei stări; 

Asigura continuitatea pădurii (habitatelor), diversitatea
structurala si menţinerea habitatelor într-o stare 
favorabila. 

Respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase si 
evitarea pe cat posibil a rânirii arborilor ramaşi pe picior 
sau a seminţişului in cazul tratamentelor; 

Asigura habitate favorabile dezvoltării speciilor, 
protejează solul si reduce riscul producerii fenomenelor
de uscare. 

Umplerea tuturor şanţurilor si rigolelor formate in 
procesul de exploatare; 

Previne formarea de torenţi care duc la spălarea masiva 
a solului si preîntâmpinarea aducerii aluviunilor 
rezultate in cursurile de apa din aval . 

Biomasa neutilizata (craci subţiri, arbori putregăioşi, 
iscări, s.a), va rămâne in locul de doborâre a arborelui, 
pentru reciclarea materiei si conservarea biodiversităţii; 

Asigurarea unor habitate de cuibărire, a unor habitate de 
hrănire si contribuirea la creşterea fertilităţii solului. 

Se va evita organizarea unor parchete de exploatare in 
zonele in care vor fi identificate locurile de împerechere 
si creştere a puilor, in perioada noiembrie-martie; 

Asigura reducerea presiunii exercitate prin aplicarea
lucrărilor asupra speciilor care se împerechează si îşi 
cresc puii in aceasta perioada. 

Se va evita organizarea simultana a parchetelor de 
exploatare pe suprafeţe învecinate; 

Asigurarea condiţiilor optime pentru a păstra habitatele 
si numărul populaţiilor constante. 

Evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor; Menţinerea habitatelor existente in sit si a densităţii 
speciilor constante. 

Păstrarea de arbori bătrâni si scorburoşi in pădure; Asigurarea necesitaţilor unor specii care depind de
aceste condiţii. 

Excluderea folosirii pesticidelor, cel puţin in vecinătatea 
adăposturilor; 

Se asigura continuitatea speciilor si păstrarea unui
număr constant al indivizilor. 

Evitarea desecărilor si drenajul zonelor umede; Previne perturbări in rândul speciilor de amfibieni si
reptile care depind de aceste condiţii. 

Evitarea depozitarii rumeguşului sau a resturilor de 
exploatare in zonele umede; 

Previne perturbări in rândul speciilor de amfibieni si
reptile care depind de aceste condiţii. 

Interzicerea depozitarii masei lemnoase exploatate si 
amplasarea rampelor de încărcare in zone in care a fost 
raportata prezenta speciilor de interes comunitar 

Previne călcarea / strivirea si perturbarea speciilor
protejate 

Reperarea cuiburile in arbori, aceştia fiind lăsaţi in 
pădure pentru o buna ciclicitate a lanţului trofic. 

Asigura continuitatea speciilor pe suprafeţe si nu le 
perturba in a se hrăni si înmulţi. 

Reconstrucţia cuiburilor a căror distrugere prin 
exploatarea forestiera nu poate fi evitata, cunoscut fiind 
faptul ca, pasările care au plecat nestingherite, revin la 
cuiburi in cazul in care acestea sunt reconstruite; 

Asigura distribuţia favorabila si ecologia speciilor. 

Asigurarea unei structuri compacte a pădurii; Menţinerea habitatelor in stare favorabila in vederea
asigurării necesarului speciilor rezidente, a prevenirii
producerii unor fenomene naturale si nu numai. 
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D.6.Aspecte privind soluţiile/masurile necesare pentru refacerea fondului 
forestier in cadrul arboretelor calamitate 
 

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, in diferite grade de 
intensitate, de factori destabilizatori biotici si abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, 
seceta, atacuri de dăunători, uscare anormala etc. Aceste calamitaţi sunt neprevăzute atât ca moment de apariţie 
cat si ca amplasament in cadrul fondului forestier, in amenajament neputând a se lua in considerare amplasarea 
unor lucrări de refacere, calculul unor volume de extras, suprafeţe de împădurit etc. Aşadar, amenajamentul nu-si 
propune un asemenea obiectiv. Foarte important totuşi este ca personalul silvic de teren al ocolului silvic sa 
semnaleze apariţia acestor fenomene astfel încât specialiştii din cadrul ocolului silvic sa poată stabilii masuri de 
urgenta. 

Aceste masuri, de regula se referă la: 

 semnalarea prin rapoarte de către personalul silvic de teren a apariţiei doborâtorilor de vânt sau zăpadă a si 
a celorlalţi factori destabilizatori; 

 materializarea pe harta a suprafeţelor afectate de doborâturi, rupturi, uscare, incendii si atacuri de 
dăunători, in masa sau dispersate pentru estimarea aproximativa a fenomenului si luarea primelor 
masuri de organizare; 

 măsurarea suprafeţelor afectate de calamitaţi; 

 organizarea activităţii de punere in valoare in regim de urgenta (maxim 30 zile) cu personal din cadrul 
Ocolului Silvic si prin atragerea de delegaţi in cazul in care volumul lucrărilor depăşeşte 30 de zile; 

 punerea in valoare a masei lemnoase de pe suprafeţele calamitate, valorificarea urgenta a acesteia prin 
licitaţii pe picior, licitaţii de prestări servicii, vânzare către populaţie; 

 curăţarea de resturi de exploatare a suprafeţelor in care s-au produs calamităţile; 

 împădurirea suprafeţelor afectate de calamitaţi in termen de cel mult doua sezoane de vegetaţie de la 
evacuarea masei lemnoase; 

 se vor lua masuri de protecţie pe lizierele deschise, perimetrale calamitaţilor, constând în amplasarea de 
curse, de tip aripa, arbori cursa clasici pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipidae, combaterea 
ipidaelor; 

 masuri de combatere a dăunătorului Hylobius abietis în plantaţiile înfiinţate. 

Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei silvice in vigoare si va 
consta in: 

 extragerea integrala a materialului lemnos - in arboretele afectate integral de factori biotici si abiotici si 
in cele care, prin extragerea arborilor afectaţi, se determina încadrarea arboretelor in urgenta I de 
regenerare; 

 extragerea arborilor afectaţi - in arboretele afectate parţial de factori biotici si abiotici. 

Volumul rezultat se va încadra ca: 

 produse accidentale I - volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici si abiotici 
precum si cel din arboretele cu vârste de peste 60 ani; 

 produse accidentale II - volumul provenit din arboretele cu vârste sub 60 de ani, afectate parţial de 
factori biotici si abiotici. Masa lemnoasa care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca 
produse principale, numai daca acesta provine din subunităţi de gospodărire pentru care se 
reglementează procesul de producţie, celelalte produse accidentale I, precum si produsele accidentale II, 
nu se precomptează. In cazul in care volumul recoltat din calamitaţi depăşeşte volumul rămas de 
recoltat ca produse principale, tăierile de produse principale se vor sista. 

În condiţiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislaţia 
stabileşte modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după 
întocmirea si aprobarea actelor de punere in valoare. 
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Masuri care se impun in cazul arboretelor calamitate prin doborâturi si rupturi produse de vânt si zăpadă: 

 se va practica extragerea arborilor afectaţi şi reconstrucţia ecologica naturala; 
 în situaţia în care nu se va realiza refacerea naturala optima, se vor realiza plantaţii de provenienţă locală; 

Masuri care se impun in cazul uscării anormale a arborilor: 

 arboretele de fag – se fac extracţii ale arborilor cu grad mare de defoliere, se va practica refacerea prin 
semănaturi sau plantaţii păstrând arborii cu grad mic de defoliere pentru a oferi adăpost culturilor, urmând a fi 
extraşi pe măsura dezvoltării culturilor; 

 arboretele de brad si de amestec de fag cu răşinoase afectate de uscarea bradului – se vor ameliora prin plantaţii 
directe sau semănaturi la adăpostul arborilor existenţi sau a speciilor pioniere; 

 arboretele de molid – in cazul in care arborii sănătoşi ocupa o suprafaţa sub 30 % se vor efectua împăduriri cu 
tăieri rase in prealabil; 

Masuri care se impun in cazul arboretelor calamitate in urma inundaţiilor, viiturilor si alunecărilor de teren: 
 in urma inundaţiilor sau viiturilor se va alege refacerea naturala; 
 in cazul alunecărilor de teren se vor face împăduriri cu specii locale, după restabilizarea terenului (prin taluzare, 

terasare) prin masuri pedostaţionale care se impun; 

Masuri care se impun in cazul producerii unei poluări locale 
 se va amenaja teritoriul afectat (ameliorarea solului, întreţinerea si consolidarea terenului); 
 se va aplica un program fitoameliorativ; 
 se va instala si întreţine vegetaţia lemnoasa (prin împăduriri si întreţinerea culturilor aplicate). 

Masuri care se impun in cazul arboretelor calamitate prin incendiere: 
 se vor pune in valoare arborii viabili si se vor face împăduriri in situaţia in care regenerarea naturala nu este 

suficienta (conform situaţiei din teren); 
 masuri care se impun in cazul arboretelor calamitate in urma producerii de avalanşe in cazul producerii de 

avalanşe care produc daune ecosistemului se va adopta metoda refacerii naturale si împădurirea in cazul in care 
metoda refacerii naturale nu este una adaptata necesitaţilor. 
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E. MONITORIZAREA SITUATIEI DIN TEREN 

Monitorizarea implementării lucrărilor silvice 

Pentru prevenirea si controlul situaţiilor de poluare accidentala este necesar controlul permanent al stării de 
funcţionare al utilajelor si echipamentelor tehnologice silvice folosite si efectuarea periodica de reviziei si 
verificări ale acestora, in conformitate cu prevederile cărţilor tehnice si cu instrucţiunile producătorilor (conform 
legislaţiei pentru securitatea si sănătatea in munca). 

Pentru atingerea obiectivelor privind protejarea si conservarea habitatelor si speciilor din ROSAC0128 Nordul 
Gorjului de Est, se vor respecta prevederile legislaţiei ariilor naturale protejate privind desfăşurarea unor 
activităţi, diferenţiat pe zonele interioare si in funcţie de distribuţia speciilor/habitatelor pentru siturile Natura 
2000. Prin Planul de acţiuni se va urmări implementarea si a unor masuri speciale, cu scopul de a se atinge mai 
bine aceste obiective. 
 

Monitorizarea activităţilor prevăzute de amenajamentul silvic, precum si cel al factorilor de 
mediu si biodiversitatea se va realiza de către titular după cum urmează: 
 
Obiective de mediu Ţinte Indicatori de monitorizare Frecventa de 

monitorizare 
Exploatarea controlata   
a  fondului forestier 

Respectarea 
cantităţilor de
exploatare 
prevăzute in
amenajament 

Tăieri de masa lemnoasa (mii de mc/an) Anuala 

Monitorizarea lucrărilor de 
asigurarea regenerării
naturale 

Respectarea 
condiţiilor 
prevăzute in 
amenajament 

Suprafaţa anuala parcursa cu 1. regenerări
naturale 2. regenerări artificiale 

Anuala 

Monitorizarea lucrărilor de 
îngrijire si conducere a 
arboretelor 

Respectarea 
cantităţilor de
exploatare 
prevăzute 
in amenajament 

Suprafaţa anuala parcursa cu  rărituri si volumul
de masa lemnoasa extras după fiecare tip de
lucrare 

Anuala 

Monitorizarea lucrărilor 
speciale de conservare 

Respectarea 
cantităţilor 
de exploatare
prevăzute in
amenajament 

Suprafaţa anuala parcursa cu lucrări de
conservare si volumul de masa lemnoasa extras 

Anuala 

Monitorizarea aplicării 
tratamentelor silvice 

Respectarea 
cantităţilor 
de exploatare
prevăzute in
amenajament 

Suprafaţa anuala parcursa cu tăieri progresive si 
volumul de masa lemnoasa extras 

Anuala 

Monitorizarea aplicării
tăierilor de igiena 

Respectarea 
cantităţilor de
exploatare 
prevăzute in
amenajament 

Suprafaţa anuala parcursa si volumul de masa
lemnoasa extras 

Anuala 

Monitorizarea stării de 
sănătate a arboretelor 

Stare de
conservare 
favorabila 

Suprafeţe infestate cu dăunători (mp/ha) Anuala 

Monitorizarea impactului 
presiunii asupra arboretelor 

Respectarea 
cantităţilor 
de exploatare
prevăzute în
amenajament 

Volum de masa lemnoasa tăiata ilegal Anuala 
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Obiective de mediu Ţinte Indicatori de monitorizare Frecventa de 
monitorizare 

Menţinerea stării de
conservare favorabila  
a habitatelor 

Stare de
conservare 
favorabila 

1. Suprafaţa habitatului 
2. Abundenta speciilor de arbori edificatori din

abundenta totala 
3. Abundenta stratului arbustiv 
4. Compoziţia stratului ierbos (specii

edificatoare) 
5. Abundenta speciilor invazive, ruderale,

nitrofile si alohtone (inclusiv ecotipurile
necorespunzătoare) 

6. Volum lemn mort pe sol sau pe picior 
7. Volum lemn mort in descompunere avansata 
8. Insule de îmbătrânire/arbori de biodiversitate 
9. Naturalitatea arboretului 
10. Vârsta arboretului 
11. Modul de regenerare al arboretului 

 
12. Calitatea regenerării (număr specii in

regenerare) 
13. Gradul de acoperire al regenerării 

Anuala 

Menţinerea stării de
conservare favorabila a
habitatelor 

Stare de
conservare 
favorabila 

1.Mamifere densitatea populaţiei de prada; 
mărimea populaţiei, proporţia si suprafaţa
pădurilor bătrâne (peste 80 de ani; proporţia 
suprafeţelor cu arbori tineri si pajişti cu ierburi 
înalte pentru adăpost si reproducere în fondul 
forestier) 
2.Amfibieni densitatea populaţiei, mărimea 
populaţiei de reproducere (o unitate are cel puţin 
10mp de corp de apa adânca (aprox. 40 cm) cu
max. 40% umbra (coronament arbor) gradul de
acoperire a habitatelor naturale terestre din jurul 
habitatelor umede (de reproducere) 
o fâşie de 0,5 km lungime si 100 m lăţime, 
paralela cu structuri liniare de dispersie (câmpuri
si drumuri forestiere) 
3.Pesti mărimea populaţiei 
4.Nevertebrate mărimea populaţiei densitatea
populaţiei 

Anuala 
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F. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND SPECIILE ŞI/SAU 
HABITATELE DE INERES COMUNITAR AFECTATE  

 
Metodele de teren folosite  
Pentru culegerea informatiilor necesare pentru elaborarea studiului de evaluare adecvată, metodele folosite 

în teren au fost: 
- observatiile directe şi indirecte (urme, lăsături, etc.) ale speciilor de interes comunitar. 
- identificarea in teren a suprafetelor din zona P.P. ce corespund caracteristicilor habitatelor de interes 

comunitar, asa cum sunt descrise in Planul de management. 
Informatii utilizate în cadrul etapei de teren cu privire la caracteristicile biotopului, descrierea habitatelor şi 

speciile existente in cadrul ariei naturale protejate au fost preluate din: 
- planurile de management/măsurile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 
- formularele standard ale ariei naturale protejate 
- planuri, hărţi, materiale privind geologia, hidrologia şi ecologia zonei; 
- planuri privind utilizarea terenurilor şi alte planuri relevante existente; 
- amenajamentele silvice. 
Observarea şi identificarea s-au efectuat în multiple deplasări în teren şi in diferite perioade din an, deplasări 

în perimetrul fondului forestier proprietate privată ce aparţine Asociaţiei Obştea de Moşneni Crasna Deal şi 
Vale, fond forestier inclus în amenajamentul intitulat U.P. I Crasna Deal şi Vale. 

 
Instrumente financiare 
  Atâta timp cât in urma evaluari nu s-a identificat impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor, nu este 

nevoie de sursa de finantare. Masurile propuse au caracter preventiv iar sursa de finantare v-a fi asigurata de 
catre proprietar din venituri proprii (subventii, etc) 

 
Persoana responsabila 
Atâta timp cât în urma evaluări nu s-a identificat impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor nu este 

nesesar a se desemna o persoana. Masurile vor fi preventive iar  personalul responsabil pentru implementarea 
masurilor de reducere a impactului este titularul ori structura silvica cu care proprietarul are contract de servicii 
silvice. 
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 G. CONCLUZII GENERALE  

1. Obiectivele amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu 
obiectivele de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de 
amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor naturale fundamentale de 
pădure, menţinerea funcţiilor ecologice si economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea in grupe 
funcţionale si subunităţi de producţie. 

2. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme si susţin 
integritatea reţelei Natura 2000 si conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate in zona 
studiata. 

3. Lucrările propuse nu afectează semnificativ negativ starea de conservare a habitatelor forestiere de 
interes comunitar pe termen mediu si lung. 

4. Unele dintre lucrări precum răriturile au un caracter de ajutorare in menţinerea sau îmbunătăţirea, după 
caz, a stării de conservare. 

5. Aplicarea corecta si la timp a lucrărilor de îngrijire conduc la modificarea fizionomiei fitocenozelor 
forestiere, in sensul ca acestea sa corespunda ca structura cu cea a habitatelor forestiere de interes comunitar 
putând fi incluse ulterior in acesta categorie. 

6. Soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al 
condiţiilor de biotop, datorita modificării structurii orizontale si verticale (retenţie diferita a apei pluviale, regim 
de lumina diferenţiat, circulaţia diferita a aerului). 

7. Amenajamentele silvice vecine sau a suprafeţelor de pădure retrocedate foştilor proprietari sunt 
realizate in conformitate cu normele tehnice si ţin cont de realitatea din teren, ca urmare impactul cumulat al 
acestor amenajamente asupra siturilor Natura 2000, cu ale amenajamentului silvic U.P. I Crasna Deal şi Vale 
este unul nesemnificativ. 

8. Gospodărirea fondului forestier nu cauzează modificări fundamentale in ceea ce priveşte starea de 
conservare a populaţiilor de mamifere. 

9. Ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute in amenajamentul silvic nu va conduce la dereglarea 
populaţiilor de amfibieni si reptile, acestea reuşind sa se păstreze într-o stare buna de conservare. La aceasta 
reuşita contribuie si reţeaua foarte bogata de habitate disponibile pentru aceste specii (datorita poziţie geografice 
a planului). 

10. Impactul asupra creşterii si dezvoltării populaţiilor speciilor de nevertebrate, de interes comunitar, a 
prevederilor amenajamentului silvic este unul nesemnificativ. 

11. Lucrările silvice nu vor avea un impact semnificativ asupra speciilor de plante de interes comunitar 
acestea reuşind astfel sa-si păstreze statutul de conservare. 

12. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsura să conserve suprafeţele ocupate 
la ora actuala de pădure şi păşune ca tipuri majore de ecosisteme precum si sa păstreze conectivitatea in cadrul 
habitatelor ce vor putea astfel asigura perpetuarea in timp a biocenozelor naturale. 

13. Reglementările si masurile propuse de amenajamentul silvic in studiu nu implica un impact negativ 
semnificativ asupra ariilor naturale protejate existente in limitele teritoriale ale U.P. I Crasna Deal şi Vale. 

Neimplementarea planului nu ar duce, in nici un caz, la o dezvoltare mai judicioasa a zonei, ci din 
contra ar duce la destabilizarea unor funcţii ale pădurii (apariţia de specii alohtone), care s-ar răsfrânge 
ulterior si asupra celorlalte specii de pe suprafeţele respective. 
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Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar si in cazul celor care au o durata 
de viaţa îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale in compoziţia si structura 
acestora si implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. In astfel de situaţii, perioada necesara reinstalării 
aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării si de capacitatea de rezilienţa a 
ecosistemului. 

Amenajamentul silvic are ca scop, prin lucrările din teren si verificarea unor aspecte precum starea 
arboretului si raportarea unor inadvertente cu privire la starea arboretelor in vederea prevenirii unor situaţii care 
pot duce la generarea unor situaţii nefavorabile pentru pădure (reglementarea posibilităţii prin cumulare in 
condiţiile date, în cazul în care aceasta nu a fost extrasa pe baza amenajamentului anterior, fapt care poate duce 
la atacuri de ipidae sau alte calamitaţi datorita lemnului debilitat rămas în pădure). 

Rolul amenajamentului silvic este unul foarte important pentru ecosistemele forestiere, prin prevederile 
aduse de el, acestea se pot conduce spre o stare optima atât pentru flora, fauna, cat si pentru factorul antropic, 
lucru confirmat de- a lungul timpului, privind starea pădurilor in ansamblu. 

Neimplementarea acestui tip de plan ar putea avea prejudicii mari deoarece populaţia, în condiţiile 
satisfacerii necesitaţii de lemn, ar putea ajunge in situaţia de a comite abuzuri prin tăieri ilegale, care ar aduce după 
sine perturbări majore in conservarea biodiversităţii si a celorlalţi factori dependenţi de pădure, cat si la 
angrenarea a numeroase instituţii ale statului care vor fi nevoite sa remedieze aceste aspecte, toate acestea 
reprezentând costuri suplimentare pentru statul roman. 

În concluzie, implementarea amenajamentului silvic este benefică pădurii ca ecosistem iar lucrările 
silvotehnice prevăzute aduc un impact nesemnificativ negativ de scurta durata si punctiform. De 
asemenea, implementarea planului amintit anterior, nu va afecta integritatea ariei naturale protejate de interes 
comunitar, respectiv: 

 nu va reduce suprafaţa habitatelor si/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar; 
 nu va conduce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar; 
 nu va avea impact negativ asupra factorilor care determina menţinerea stării favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 
 nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura si/sau funcţia ariei naturale 

protejate de interes comunitar. 
 

Din cele expuse in capitolele anterioare, putem concluziona ca, masurile de gospodărire durabila a 
pădurilor, prescrise de amenajamentul silvic studiat, coroborate cu MASURILE SPECIFICE DE 
PROTEJARE SI CONSERVARE a habitatelor si speciilor din ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est – listate 
in Planul de management al ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est si cu masurile de reducere a impactului 
propuse in studiul EA, vin in spiritul administrării durabile a acestor resurse fiind acoperitoare pentru 
asigurarea unei stări favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate in studiu, cat si a speciilor de 
interes comunitar.  
 
 

Concluziile prezentului studiu de evaluare adecvata vor fi preluate si in raportul de mediu. 
 
 
REALIZAT, 
Ing. Ilieș Marius 
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nr. 1043 din 10 decembrie 2018. 

Ordinul nr. 1.338 din 23 octombrie 2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000 etc. 
Decizia ANANP nr. 406/11.09.2020, completată prin Decizia ANANP nr. 667/08.12.2021 
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Anexe: 
Încadrarea amenajamentului UP I Crasna Deal şi Vale  faţă de aria naturala protejata ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est. 
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Încadrarea amenajamentului UP I Crasna Deal şi Vale  faţă de aria naturala protejata ROSAC0128 
Nordul Gorjului de Est. Si distributia habitatelor 
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