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3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT 
 

3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor  

din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat 

3.1.1. Evoluţia proprietăţii  

       

 Evoluţia  proprietăţii  fondului forestier  grupat  în  cadrul  U.P. I Crasna Deal și Vale cuprinde 

două perioade distincte şi anume: perioada de până în anul 1948, când această suprafaţă era în 

proprietatea Asociației Obşta de moșneni Crasna Deal și Vale şi perioada de după 1948 când, în urma 

naţionalizării, pădurile au fost trecute în totalitate în proprietatea statului. 

 Odată cu apariţia legilor proprietăţii de după 1989 s-a trecut la constituirea dreptului de 

proprietate a foştilor proprietari şi asupra pădurilor.  

Reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut în baza Legilor fondului funciar, retrocedându-

se suprafeţe din fosta U.P. I Crasna din cadrul Ocolului silvic Novaci, din cadrul D.S. Gorj. 

Pentru fondul forestier proprietate privată aparţinând Asociației Obștea de Moșneni Crasna 

Deal și Vale, situat în judeţul Gorj, a fost întocmit un amenajament distinct intrat în vigoare la data de 

01.01.2012, fiind constituită unitatea de producţie denumită U.P. I Crasna Deal și Vale cu suprafaţa de 

790,0 ha, avându-se în vedere aceleași documente ce atestă proprietatea ca și la etapa actuală de 

amenajare. 

Având în vedere că în perioada de aplicare a respectivului amenajament (2012-2021) nu au 

survenit modificări ale proprietății, la actuala amenajare denumirea unităţii de protecţie şi producţie a 

rămas aceeași U.P. I Crasna Deal și Vale. 
  

 

     3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor înainte de 1948 

 

     

Gospodărirea acestor păduri s-a făcut respectând prevederile Codului silvic din anii 1881 şi 

1910 şi ale Legii din 1935 referitoare la pădurile de protecţie, în baza unor studii de amenajare sumare. 

 Materialul lemnos se extrăgea prin tăieri rase, pe parchete de diferite suprafeţe sau prin tăieri pe 

fir (pe alese), în special din zonele accesibile din sudul  unităţii de producţie. 

 

3.1.3. Modul de gospodărire a pădurilor după 1948 

 

În anul 1948, toate aceste păduri au trecut în patrimoniul statului, conform articolului 7 din 

Constituţia R.P.R. şi a articolului 1 din Codul Silvic, fiind administrate de ocoalele silvice în baza unor 

amenajamente. 

Începând cu întocmirea primului amenajament (în anul 1949 în cadrul M.U.F.B. Gilort) s-a 

privit în mod sistematic pădurea, ţinând cont de implicaţiile sociale, economice şi ecologice. Astfel 

prin amenajamentul din 1961 s-au pus bazele gospodăririi ştiinţifice a pădurilor : 

- aplicarea regimului codru în proporţie de 100%; 

- asigurarea continuităţii pădurii; 

- limitarea cotei de tăiere în funcţie de creşterea pădurii; 

- atribuirea unor funcţii de protecţie, arboretelor; 

- îmbunătăţirea compoziţiei arboretelor corelată cu tipul natural de pădure; 

- gospodărirea pădurilor pe subunităţi de gospodărire; 

- stabilirea ciclului şi tratamentelor de aplicat.        

 Ciclul de producţie a fost stabilit la 100 ani.  

 Tratamentul aplicat a fost  tratamentul tăierilor succesive. 

Următoarele amenajamente s-au întocmit în anii 1961, 1971, 1981, 1993, 2003 şi 2012. 

La data începerii reconstituirii dreptului de proprietate suprafeţele de pădure retrocedate, ce 

sunt constituite în U.P. I Crasna Deal și Vale, se aflau în administrarea O.S. Novaci (U.P. I) din cadrul 
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Direcţiei Silvice Gorj.  

 

 

3.1.3.1.  Evoluţia constituirii proprietăţii şi a bazelor de amenajare 

 

Analiza comparativă a bazelor de amenajare s-a făcut începând cu etapa din 2012, aceasta fiind 

prima amenajare pe actuala proprietate. 

În tabelul 3.1.3.1.1. va fi prezentată analiza comparativă între amenajarea actuală şi cea din 

2012.  

 
Tabelul 3.1.3.1.1. 

Analiza  bazelor de amenajare din U.P. I Crasna Deal și Vale 
Anul 

ame- 

najă- 

rii 

Suprafaţa 

(ha) 

Subunităţi de 

gospodărire 
Regi- 

mul 

Compoziţia 

actuală 

Compoziţia 

ţel 

Trata- 

mentul 

Exploa- 

tabilit.şi 

vârsta 

medie a 

exploat. 

Ciclu 

Totală Gr.I Denumire 
Supraf. 

(ha) 
% 

2012 790,0 787,50 

Codru 

regulat 

SUP "A" 

394,7 50 Codru 

92FA 4MO 2CA 

 1ME 1PI 

86FA 5MO 1TE 7DR 

1DT 

T. 

progresive  

de 

protecţie 

108 

110 

Conservare 

deosebită 

SUP "M" 

  

392,8 50 Codru 

50FA 14PIN 13PI 

10ME 4MO 3CA 2TE 

1LA 3DT 

50FA 14PIN 12PI 

11ME 4MO 3CA 2TE 

1LA 3DT 

- - - 

Clase de 

regenerare 
- - - - - - - 

Alte terenuri 2,50 - - - - - - 

2022 790,00 790,00 

Codru 

regulat 

SUP "A" 

353,91 45 Codru 

94FA 3MO 1ME 1BR 

1DT 

78FA 2MO 1GO 1PI 

1TE 17DT 

T. 

progresive  

de 

protecţie 

109 

110 

Conservare 

deosebită 

SUP "M" 

436,09 55 Codru 

54FA 15ME 13PI 

6PIN 4CA 2MO 1TE 

5DT 

72FA 5PI 5TE 2MO  

16DT 

- - - 

Clase de 

regenerare 
- - - - - - - 

Alte terenuri - - - - - - - 

 

La amenajarea din 2012, care este prima amenajarea pentru această suprafață în acest format, 

după încadrarea întregii suprafeţe în Situl Natura 2000 – Nordul Gorjului de Est, au fost făcute 

modificări la zonarea funcţională, toată suprafaţa fiind încadrată în Grupa I funcţională.  

           Gospodărirea se realizează prin două subunităţi de gospodărire: S.U.P. A – codru regulat (50%) 

şi S.U.P. M – conservare deosebită (50%), bazele de amenajare adoptate fiind: regim – codru; 

exploatabilitatea de protecţie pentru S.U.P. A (108 ani), tratamentul tăierilor progresive, ciclul de 

producţie la S.U.P. A este de 110 ani, iar compoziţia ţel fiind de  86FA 5MO 1TE 7DR 1DT              

pentru arboretele încadrate în S.U.P. A, respectiv 50FA 14PIN 12PI 11ME 4MO 3CA 2TE 1LA 3DT                                

pentru arboretele încadrate în SUP M.   

            La actuala etapă de amenajare gospodărirea se realizează prin două subunităţi de gospodărire: 

S.U.P. A – codru regulat (45%) şi S.U.P. M – conservare deosebită (55%), bazele de amenajare 

adoptate fiind: regim – codru; exploatabilitatea de protecţie pentru S.U.P. A (109 ani), tratamentul 

tăierilor progresive, ciclul de producţie la S.U.P. A este de 110 ani, iar compoziţia ţel fiind de 78FA 

2MO 1GO 1PI 1TE 17DT pentru arboretele încadrate în S.U.P. A, respectiv 72FA 5PI 5TE 2MO 

16DT  pentru arboretele încadrate în SUP M. 
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3.1.3.2. Evoluţia reglementării producţiei 
 

Evoluţia reglementării producţiei este analizată începând cu amenajamentul precedent. 
Tabelul 3.1.3.2.1. 

Evoluţia reglementării producţiei  

Anul 

amenajării 

Subunităţi de 

gospodărire 

Arborete exploatabile Arborete preexploatabile Creşterea 
indicatoare 

-m3 - 

Posibilitatea 

-m3 - 

Indicele de 
recoltare 

m3 /an/ha 

Indicele de 
creştere curentă 

m3 /an/ha 
Suprafaţă 

Volum mii 
m3 Suprafaţă 

Volum mii 
m3 

2012 A (394,70 ha) 322,20 113,039 39,10 12,111 1201 1575 4,0 4,0 

2022 A (353,91 ha) 318,76 120,753 12,26 3,344 1120 1917 5,4 3,6 

 

Posibilitatea la actuala etapă de amenajare este mai mare decât cea de la etapa anterioară se 

datorează următoarelor: 

- a crescut creșterea indicatoare datorită recoltării parțiale (89%) a posibilității; 

- cu ocazia Conferinței a II-a de amenajare s-a adoptat posibilitatea de produse principale de 

1917 m3/an, după valoarea indicatorului rezultat prin metoda claselor de vârstă, în vederea 

unei viitoare normalizări a fondului de producţie, avându-se în vedere excedentul mare de 

arborete din clasa a VI-a şi peste de vârstă (84% din arborete, din care 66% repartizate în 

clasa a VII-a de vârstă), asigurându-se continuitatea pe 60 ani. 

 

 

3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat 

 

Pentru perioada de aplicare a amenajamentului se redau sub formă tabelară pentru fiecare 

proprietar în parte, posibilitatea de produse principale, secundare şi tăierile de igienă precum şi indicii 

de recoltare, atât cantităţile prevăzute cât şi cele realizate. 
Tabelul 3.2.1. 

Prevederile amenajamentului expirat şi relizările din deceniu pentru suprafaţa Asociației Obştea de 

moșneni Crasna Deal și Vale 

Anul 

amena-

jării 

P 

R 

% 

Împă-

duriri 

Dega-

jări 
Curăţiri Rărituri L. igienă L.conservare 

Accidentale Produse 

principale 
Indici 

I II 

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

/ha 

2012 

P - - - - 17,1 452 306,0 302 16,4 577 - - - - 11,5 1575 6,41 

R - - - - 3,7 81 2,8 9 10,6 424 7,5 65 17,0 157 10,2 1403 5,33 

% - - - - 9 18 1 3 65 73 - - - - 82 89 83 

Volumul recoltat de produse principale (14028 m3) şi accidentale I (65 m3), în deceniu însumează un total de 

14093 m3 ce reprezintă 89% din posibilitatea decenală de produse principale. 
 

1. Produse principale 

 Posibilitatea de produse principale a fost realizată parţial, cu un volum de 89% de pe 82% din 

suprafaţa propusă.  

2. Lucrările de îngrijire a arboretelor 

 Răriturile propuse a se executa în arboretele din suprafaţa ce aparţine Asociației Obştea de 

moșneni Crasna Deal și Vale s-au executat parţial atât pe volum, extrăgându-se un volum de 18% faţă 

de prevederile amenajamentului expirat, cât şi pe suprafaţă (parcurgându-se doar 9% din suprafaţa 

prevazută în amenajamentul expirat). 

            În cazul curăţirilor și degajărilor, care nu au fost propuse a se executa în deceniul de aplicare al 

amenajamentului expirat, acestea nu s-au realizat deloc în perioada de aplicare a amenajamentului 

expirat.  

Este necesar totuşi acordarea unei atenţii sporite în aplicarea răriturilor în arboretele tinere, 

chiar dacă intervenţia nu are o mare rentabilitate economică, rolul silvicultural al acesteia fiind 

deosebit de important.  
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 3. Lucrările de igienă 

 Aceaste lucrări s-au executat foarte puțin față de prevederile amenajamentului, pe suprafaţă 

(1%)  şi pe volum (3%). 

 4. Lucrările de conservare 

 Aceaste lucrări s-au executat parţial în conformitate cu prevederile amenajamentului atât pe 

suprafaţă (65%)  cât şi pe volum (73%). 

 5. Tăieri de produse accidentale  

 Cu aceste tăieri s-a parcurs în deceniu o suprafaţă de 7,5 ha cu un volum de 65 m3 (Accidentale 

I) și o suprafaţă de 17,0 ha cu un volum de 157 m3 (Accidentale II).   

                6. Împăduririle 

 Nu au fost efectuate lucrări de împădurire. 

Din analiza datelor se desprind următoarele aspecte mai importante în legătură cu aplicarea 

prevederilor planurilor de amenajare: 

- lucrărilor de îngrijire (rărituri) și tăierilor de igienă nu li s-a acordat o atenţie sporită;  

- realizarea în proporție de peste 82% a sarcinilor la produse principale pe suprafață; 

- realizarea relativ mică a sarcinilor la tăieri de conservare. 

 

 

3.3. Concluzii privind gospodărirea pădurilor 

     

 În continuare se vor  reda principalii indicatori calitativi şi cantitativi ai mărimii şi structurii 

fondului forestier. 

 

Situaţia fondului de producţie şi de protecţie pe clase de vârstă şi vârsta medie a arboretelor la 

diversele nivele de amenajare este prezentată în tabelul 3.3.1. 

          Tabelul 3.3.1. 

Dinamica claselor de vârstă  

Anul 

amenajării 

Suprafaţa 

ha 

Clase de vârstă (%) 

I II III IV V VI  
VII 

 şi peste 

2012 787,50 - 19 9 5 16 14 37 

2022 790,00 1 5 20 4 11 11 48 

 

După cum se observă, structura pe clasele de vârstă la actuala amenajare este puternic 

dezechilibrată existând un deficit de arborete din clasele I-a, a II-a, a IV-a, a V-a și a VI-a de vârstă 

(unde întâlnim 32% din totalul arboretelor) şi excedent de arborete din clasele a III-a şi a VII-a și peste 

de vârstă (unde întâlnim 68% din totalul arboretelor).  

 

În ceea ce priveşte compoziţia medie, redată în tabelul 3.3.2., se observă proporţia mare a 

fagului ce ocupă 74% din suprafața arboretelor, urmat de mesteacăn ce ocupă 9% din suprafața 

arboretelor, pin silvestru ce ocupă 7% din suprafața arboretelor, pin negru ce ocupă 3% din suprafața 

arboretelor, restul speciilor având proporţii reduse (sub 3%). 

         Tabelul 3.3.2. 

Evoluţia compoziţiei fondului forestier 
Anul 

amenajării 

Supraf 

ha 

Specii forestiere 

FA PIN PI ME MO CA TE DT - - 

2012 787,50 71 7 7 6 4 2 1 2 - - 

2022 790,00 74 3 7 9 2 2 - 3 - - 

 

 Evoluţia situaţiei claselor de producţie pentru fondul forestier analizat este redată în         

tabelul 3.3.3. 
Tabelul 3.3.3. 

Evoluţia claselor de producţie 
Anul 

amenajării 
Suprafaţa 

-ha- 

Clase de producţie (%) Clasa de 
prod. medie I II III IV V 

2012 787,50 - - 65 28 7 III4 

2022 790,00 - - 70 23 7 III1 
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 Aşa cum se observă şi din tabel constatăm că ponderea cea mai mare o au arboretele de 

productivitate mijlocie (70%), restul de 30% din arborete fiind reprezentate de arborete de 

productivitate inferioară. După cum se observă, la actuala etapă de amenajare, clasa de producţie 

medie este III1.  

Evoluţia situaţiei categoriilor de consistenţă pentru fondul forestier analizat este redată în 

tabelul 3.3.4. 
Tabelul 3.3.4. 

Evoluţia categoriilor de consistenţe  

Anul 

amenajării 

Suprafaţa 

% 

Consistenţa (%) Consistenţa 

medie  0,4 0,4 – 0,6 0,7 – 1,0 

2012 787,50 - 19 81 0,77 

2022 790,00 - 15 85 0,76 

 

 Analizând aceste date constatăm că avem o arborete cu o consistenţa medie bună. Procentul 

arboretelor consistenţă 0.4-0.6 (15%) se datorează în principal reducerii consistenţei arboretelor în care 

s-a intervenit cu lucrări de produse principale în perioada de aplicare a amenajamentului expirat. 
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4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE 
 

4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare  

a datelor de teren 

 

 Elemente de caracterizare a staţiunii şi arboretelor sunt redate în “Evidenţa descrierii 

parcelare”. Culegerea datelor de teren s-a făcut conform “Normelor tehnice pentru amenajarea 

pădurilor” prin parcurgerea terenului. Acestea au fost consemante în fişa unităţilor amenajistice şi în 

fişa profilului de sol prin coduri şi denumiri oficializate. Datele se referă la descrierea arboretului şi a 

staţiunii.  

 S-au mai înregistrat date complementare importante referitoare la caracteristicile unităţilor 

amenajistice, a terenurilor afectate, a terenurilor neproductive. 

 Elementele de caracterizare a staţiunilor au fost preluate din vechiul amenajament (dar 

verificate pe teren), iar elementele referitoare la arboret au fost culese din teren. 

Tipurile de staţiune şi tipurile naturale de pădure au fost înscrise în descrierea parcelară după 

clasificarea din lucrarea “Sistematica unităţilor de bază ale tipologiei forestiere 1977”. Datele de 

caracterizare a topoclimatului local s-au luat după înregistrările staţiilor meteorologice din zonă şi din 

informaţii locale. 

 Stabilirea tipurilor de staţiune s-a făcut ţinîndu-se seama de factorii geografici, pedologici şi de 

vegetaţie (arboret, subarboret, floră indicatoare). 

Determinări la nivel de arboret, pe etaje şi elemente s-au făcut asupra următoarelor 

caracteristici: tipul fundamental de pădure, tipul de structură, elemente de arboret, proporţia speciilor, 

amestec, vârstă, diametrul mediu, înălţimea medie, calitate, elagaj, consistenţă, mod de regenerare, 

vitalitate, stare fito-sanitară, subarboret, seminţiş, compoziţie-ţel, ţel de producţie şi protecţie şi lucrări 

propuse. 

Elementele de descriere a arboretelor s-au determinat prin măsurători referitoare la diametre, 

înălţime şi prin numărarea inelelor anuale pentru determinarea vârstei (în cazurile unde a fost nevoie). 

Pentru arboretele tinere, s-au utilizat şi datele şi informaţiile furnizate de la ocol. La descrierea 

arboretelor s-a folosit şi metoda estimării în ceea ce priveşte compoziţia, amestecul, vitalitatea, 

consistenţa, structura, subarboretul, starea de sănătate, vitalitate etc.   

 Datele de teren culese în carnetele de descriere parcelară au fost prelucrate cu calculatorul PC 

folosind programul de amenajare silvică AS. 

 

        

4.2. Elemente generale privind cadrul natural 
 

 U.P. I Crasna Deal și Vale este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Crasna, judeţul 

Gorj, în ţinutul Carpaţilor Meridionali, districtul munţilor cu înălţimi mijlocii şi anume pe versantul 

sudic al Munţilor Parâng în bazinetele hidrografice ale unor pârâuri care străbat versanţii sudici ai 

masivului Parâng pe direcţia nord-sud (Teiușu Mare, Ciocăzeaua Mică, Ciocăzeaua Mare, Recea, 

Crasna), pârâuri care se varsă în râul Gilort. 

 

 

4.2.1. Geologie 
 

Suprafața Unităţii de producţie I Crasna Deal și Vale este situată în zona cristalino-mezozoică a 

Orocenului Carpatic și este alcătuită din punct de vedere geologic din şisturi cristaline epimetamorfice 

(şisturi sericito-cloritoase, cuarţite, amfibolite etc.) străpunse de numeroase corpuri granitice, acoperite 

de o cuvertură sedimentară mezozoică.. 
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4.2.2. Geomorfologie 

 

Din punct de vedere altitudinal, suprafața unității de producție studiată sunt situate între 550 m 

( u.a. 124 A) şi 1450 m (u.a. 113 A). Pe categorii de altitudini repartiţia fondului forestier se prezintă 

astfel: 

• 401-600 m    -       1,21 ha%; 

• 601-800 m    -       280,77 ha – 36%; 

• 801-1000 m    -       208,43 ha – 26%; 

• 1001-1200 m    -       197,98 ha – 25%; 

• 1201-1400 m    -       63,55 ha – 8%; 

• 1401-1600 m    -       38,06 ha – 5%; 

    Total U.P. I Crasna Deal și Vale                 -       790,00 ha –100% 

  

Expoziţia generală a unităţii de protecţie şi producţie analizate este cea umbrită, dar, datorită 

fragmentării relefului de către reţeua hidrografică, se întâlnesc toate expoziţile. Repartiţia teritoriului 

unităţii după gradul de insolaţie este următoarea: 

- expoziţie însorită  (S, SE, SV)          -      250,56 ha (32%); 

- expoziţie parţial însorită  (E, V)               -      500,83 ha (63%); 

- expoziţie umbrită  (N, NV, NE)                  -     38,61 ha  (5%). 

    Total U.P. I Crasna Deal și Vale        -     790,00 ha (100%) 

 

Înclinarea terenului este foarte variată şi se caracterizează în funcţie de zona de relief în care se 

încadrează. Pe ansamblu unităţii de protecţie şi producţie analizate, suprafaţa fondului forestier este 

repartizată pe categorii de înclinare astfel: 

 

 terenuri cu înclinare mică (sub 160)                   -        4,69 ha  (1%); 

 terenuri cu înclinare moderată (16 - 300)           -     311,85 ha (39%); 

 terenuri cu înclinare repede (31 - 400)           -    412,08 ha (52%); 

 terenuri cu înclinare foarte repede (peste 400)   -         61,38 ha (8%). 

    Total U.P. I Crasna Deal și Vale               -    790,00 ha (100%) 

 

 Datele de mai sus sunt redate şi în tabelul 4.2.1.1. 
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Tabelul 4.2.1.1. 

Repartiţia  suprafeţelor pe etaje fitoclimatice, înclinare şi expoziţie 

Etaje 

fitoclimatice 

    
< 16 G. 

Ins. P. Ins.   Umbr. 
Ha Ha Ha 

C A T E G O R I I  D E  I N C L I N A R E 
16 - 30 G 31 - 40 G 

Ins. P. Ins. Umbr. Ins. P. Ins. Umbr. 
Ha  Ha Ha Ha  Ha  Ha 

 
 

 

Ins. 
Ha 

 
> 40 G 
P. Ins. 

Ha 

 

 
Umbr. 
Ha 

 

 
Ins. 
Ha 

T O T A L 

P. Ins. Umbr. 
Ha Ha 

 

 
Total 

Ha 
3 FM2 38.06 30.46 20.36    38.06 50.82 88.88 

56 % 44 % 100 % 43 % 57% 100 % 

4 FM1+FD4 4.69 95.27 109.14 20.08 25.09 161.65 61.38 125.05 332.17 20.08 477.30 

100 % 42 % 49 % 9 % 13 % 87 % 100 % 26 % 70% 4 % 100 % 

5 FD3 16.08 2.76 71.37 115.08 18.53 87.45 117.84 18.53 223.82 

85 % 15 % 35 % 56 % 9 % 39 % 53% 8 % 100 % 

TOTAL 4.69 149.41 142.36 20.08 96.46 297.09 18.53 61.38 250.56 500.83 38.61 790.00 

100 % 48 % 46 % 6 % 23 % 73 % 4 % 100 % 32 % 63% 5 % 100 % 
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4.2.3. Hidrologie 

 

             Reţeaua hidrografică este reprezentată de mai multe pârâuri care străbat versanţii sudici ai 

masivului Parâng pe direcţia nord-sud (Teiușu Mare, Ciocăzeaua Mică, Ciocăzeaua Mare, Recea, 

Crasna) și se varsă în Râul Gilort.  

 Aceste pârâuri sunt destul de lungi, au debite permanente şi relativ constante datorită izvoarelor 

permanente din care îşi colectează apele. Debitele cresc în special în zilele cu ploi abundente şi 

primăvara, odată cu topirea zăpezilor, fără a se produce însă eroziune semnificativă de mal datorită 

durităţii rocilor din albii, mai ales în treimea mijlocie şi superioară a acestora.  

 Precipitaţiile abundente antrenează particule fine de sol în special în parchetele aflate în curs de 

exploatare. De aceea, sunt necesare adoptarea unor tehnologii de exploatare adecvate prin care să se 

limiteze procesele de eroziune a solurilor şi împădurirea urgentă a suprafeţelor goale identificate după 

lichidarea parchetelor. 

 

4.2.4. Climatologie 

 

Caracterizarea climatică a teritoriului aflat în studiu s-a realizat utilizând datele climatologice 

din ,,Atlasul climatic al R.S.R.’’ ediţia 1966, fiind completate cu observaţii şi interpretări cu caracter 

local, preluate de la staţiile meterologice  Tg. Jiu şi Parâng. 

Temperaturile şi precipitaţiile medii lunare nu constituie factorii limitativi pentru vegetaţia din 

teritoriul studiat. 

Teritoriul studiat face parte din următoarele provincii climatice: 

- D.f.c.x. la altitudini cuprinse între 500 şi 700 m; 

- D.f.k. la altitudini cuprinse între 700 şi 1000 m; 

- D.f.c.k. la altitudini de peste 1000 m. 

 Datele climatice din teritoriul studiat conduc la concluzia că, în unitatea de producţie analizată 

există condiţii climatice favorabile dezvoltării vegetaţiei forestiere, cu un minus pentru arboretele 

instalate pe versanţii inferiori, puternic înclinaţi, predominanţi stâncoşi, în care apa provenită din 

precipitaţii, datorită scurgerii rapide pe versanţi, devine factor limitativ pentru vegetaţia forestieră. 

Clima teritoriului studiat constituie rezultanta interacţiunilor complexe dintre radiaţia solară, 

particularităţile reliefului şi circulaţia atmosferică caracteristică acestei zone. 

Relieful acţionează asupra elementelor meteorologice prin orientarea şi înclinarea versanţilor şi 

configuraţia principalelor unităţi de relief, determinând etajare climatică a teritoriului şi o mulţime de 

topoclimate. 

 

 

4.2.4.1. Regimul termic 

 

Temperaturile aerului medii lunare şi anuale înregistrate la staţiile meteorologice  Târgu Jiu şi 

Parâng se prezintă mai jos. 

 
Tabelul 4.2.4.1.1 

Staţia 
Alt. 

(m) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Anu

ală 

Ampli-

tudine 

Tg. Jiu 210 -2,9 -1,3 3,5 9,1 14,2 17,6 19,7 19,2 15,4 9,6 4,2 -0,2 9,0 22,6 

Parâng  1585 -5,2 -3,5 0,0 4,5 9,4 12,7 14,5 14,1 10,6 6,2 0,8 -2,8 5,1 19,7 

 

Temperatura medie anuală este cuprinsă între + 5,1  şi 9,00C, mai ridicată în partea inferioară a 

unității de producție şi mai coborâtă în zona altitudinal superioară. Luna cea mai caldă este iulie 

(19,70C), iar luna cea mai rece este ianuarie (–5,8 0C). 

Aceste valori oscilează în funcţie de relieful regiunii înregistrând valori mai coborâte pe 

măsura creşterii altitudinii. 

În partea superioară a unității de producție temperatura medie scade invers proporțional cu 
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altitudinea în echivalent de 1°C la 200 m. 

Amplitudinea temperaturii medii anuale este cuprinsă între 19,7°C şi 22,6°C.   

Pe anotimpuri, temperatura medie se prezintă asfel: 

  - primăvara: +6,8°C; 

  - vara: +16,3°C; 

  - toamna: +7,8°C; 

  - iarna: -2,7°C. 

 Pe perioada sezonului de vegetaţie temperatura medie este de 14,7 °C. Frecvenţa gerurilor şi a 

îngheţurilor târzii este mai mare decât a celor timpurii, putând apare chiar şi în luna mai, mai rar în 

iunie şi respectiv în septembrie. 

 Începutul, sfârşitul şi durata perioadei bioactive (T ≥ 0°C) şi a perioadei de vegetaţie (T ≥ 

10°C) sunt prezentate în tabelul 4.2.4.1.2. 

 
Tabelul 4.2.4.1.2.  

Staţia 
Alt. 

(m) 

(T ≥ 0°C) (perioada bioactivă) (T ≥10°C) (perioada de vegetaţie) 

început sfârşit durata 
∑  (T ≥ 

0°C) 
început sfârşit durata 

∑  (T ≥ 

0°C) 

Tg. Jiu 210 18.II 14.XII 300 3877 18.IV 16.X 181 3013 

Parâng  1585 4.IV 8.XI 219 1762 11.V 9.IX 91 1077 

 
              Durata medie şi extremele primului şi ultimului îngheţ sunt prezentate în tabelul 4.2.4.1.3. 

 
Tabelul 4.2.4.1.3. 

Staţia 
Alt. 

(m) 

Primul îngheţ Ultimul îngheţ 

Date medii 
Date extreme 

Date medii 
Date extreme 

Cel mai timpuriu Cel mai târziu Cel mai timpuriu Cel mai târziu 

Tg. Jiu 210 20.X 23.IX 19.XI 13.IV 20.III 22.V 

Parâng  1585 16.X 8.X 8.XI 30.V 28.III 13.VI 

  
 Din tabelele de mai sus se observă că primăvara vegetaţia nu este surprinsă de îngheţuri târzii, 

iar toamna îngheţurile timpurii nu afectează creşterea anuală, cu excepţia extremelor din etajul deluros. 

 Lungimea sezonului de vegetaţie (perioada din an cu temperaturi medii de peste 10°C) este de 

4-5 luni, asfel se poate spune că perioada de vegetaţie este normală, iar regimul termic este favorabil 

speciei principale (FA), zona respectivă intrând în arealul de răspândire al acestei specii. 

 

4.2.4.2. Regimul pluviometric 
 

Precipitaţiile atmosferice, medii lunare şi anuale pentru două staţii meteo din zonă sunt redate 

în tabelul 4.2.4.2.1. 

           
        Tabelul 4.2.4.2.1. 

Staţia Alt. /m I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Tg. Jiu 210 52,8 48,9 47,7 64,7 81,3 88,4 61,1 59,8 54,9 69,6 63,9 59,9 753,0 

Parâng  1585 61,9 49,9 58,7 107,6 93,8 124,2 118,9 64,6 66,4 84,1 66,4 55,6 951,5 

  

In partea sudică a unităţii de producţie analizate media precipitaţiilor este de circa 753,0 mm, 

maxima înregistrându-se în luna iunie (88,4 mm), iar cea minimă în luna martie (47,7), în timp ce în 

partea nordică media anuală a precipitaţiilor este de circa 951,5 mm, maxima înregistrându-se în luna 

iunie (124,2), iar minima în luna februarie (49,9 mm). 

Precipitaţii atmosferice medii pe anotimpuri şi în perioada de vegetaţie: 

  - primăvara: 75,5 mm; 

  - vara: 86,2 mm; 

  - toamna: 67,5 mm; 

  - iarna: 54,8 mm; 
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Cantitatea de precipitaţii se produce cu variaţii generate de anotimp cât şi de altitudine. Luna 

cea mai ploioasă este iunie, iar cea mai secetoasă din decursul anului  este februarie. 

 Umiditatea relativă a aerului este maximă în luna octombrie şi minimă în luna august. 

Umiditatea relativă în sezonul de vegetaţie este de 65%. 

 În general, iarna este anotimpul cel mai secetos, iar vara cel mai ploios, primăvara şi toamna 

înscriindu-se în condiţii medii şi oarecum asemănătoare din punct de vedere al regimului de umiditate. 

În anii când seceta este excesivă se produc pagube la plantaţie prin uscarea puieţilor în special pe 

versanţii însoriţi cu sol scheletic.  

 

 

4.2.4.3. Regimul eolian 
 

            Vânturile sunt influenţate de relief, atât în ceea ce priveşte frecvenţa pe direcţii, cât şi viteza. 

Vânturile predominante care acţionează în această zonă sunt: Crivăţul care bate din direcţia 

nord-est în direcţia sud-vest şi Vântul Mare care bate din direcţia nord – vest în direcţia sud – est. 

 

 

4.2.4.4. Concluzii privind condiţiile climatice. Indicatori sintetici ai datelor climatice 
 

          Trăsăturile generale ale climei regiunii sunt puternic modificate de condiţiile fizico-geografice 

locale şi, în special, de relief. Sub influenţa reliefului, pe fondul climatului zonal (al microclimatului), 

se realizează o compartimentare şi diversificare a climei, diferenţiindu-se totodată anumite tipuri de 

climă, apărând astfel o zonalitate climatică verticală. Pe acest fundal al zonalităţii locale latitudinale şi 

altitudinale, formele de relief, orientarea versanţilor şi poziţia acestora imprimă modificări locale, 

uneori esenţiale în caracteristicile vremii şi climei, determinând climate locale sau topoclimate 

specifice.  

 Evapotranspiraţia potenţială medie anuală are valori cuprinse între 459 mm în zona montană şi 

669 mm în zona de dealuri. 

 Indicatorii sintetici ai principalilor indici de umiditate şi ariditate sunt daţi în tabelul 4.2.4.4.1. 

 
      Tabelul 4.2.4.4.1. 

Indicatori sintetici Staţia  Anual Primăvara Vara Toamna Iarna  
În sezonul  

de vegetaţie 

Indicile de umiditate 

R=P/T 

Parâng  186,6 225,6 89,1 147,0 - 104,5 

Tg. Jiu 83,7 87,1 44,5 77,7 - 51,6 

Indicele de ariditate 

I=P/T+10 

Parâng  63,0 71,1 51,7 54,6 111,6 54,7 

Tg. Jiu 39,6 41,0 29,1 38,2 75,1 31,7 

 
Atât indicatorii sintetici ai datelor climatice, cât şi topoclimatul local, arată că pădurile din 

teritoriul studiat au condiţii climatice favorabile. 
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4.3. Soluri 

4.3.1. Evidenţa şi răspândirea teritoarială a tipurilor de sol 
 

Situaţia solurilor din cadrul unitaţii de protecţie şi producţie analizate pe clase, tipuri şi 

subtipuri  precum şi suprafaţa ocupată de acestea este dată în tabelul 4.3.1.1., solurile fiind prezentate 

conform Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor 2000 (SRTS -2000) cât şi Sistemul de 

Clasificare a Solurilor din România 1980 (SCRS – 1980), denumirea veche fiind trecută în paranteză. 

 
Tabelul 4.3.1.1. 

Evidenţa tipurilor de sol existente în cadrul fondului forestier analizat 

Nr. 

crt 

Clasa de 

soluri 

Tipul de 

sol 

Subtipul 

de sol 
Codul 

Succesiunea 

orizonturilor 

Suprafaţa 

ha % 

1 PROTISOLURI 
 Litosol - LS distric 0101 Ao-R 81,35 10 

Total litosol - - 81,35 10 

TOTAL PROTISOLURI - - 81,35 10 

2 LUVISOLURI 

Luvosol (brun 

luvic) - LV 
tipic 2201 Ao-El-Bt-C 4,15 1 

Total luvosol - - 4,15 1 

TOTAL LUVISOLURI - - 4,15 1 

3 CAMBISOLURI 

Eutricambosol 

(brun 

eumezobazic) - EC 

tipic 3101 Ao-Bv-C 122,82 16 

subscheletic 3112 Ao-Bv-C 96,85 12 

Total eutricambosol - - 219,67 28 

Districambosol 

(brun acid) - DC 

tipic 3201 Ao-Bv-C 336,85 42 

litic 3206 Ao-Bv-C 111,75 14 

Total districambosol - - 448,60 56 

TOTAL CAMBISOLURI - - 668,27 84 

4 SPODISOLURI 

Prepodzol (brun 

feriiluvial) 
tipic 4101 Aou-Bs-C 36,23 5 

Total prepodzol - - 36,23 5 

TOTAL SPODISOLURI - - 36,23 5 

TOTAL  GENERAL  U.P. I CRASNA DEAL ȘI VALE 790,00 100 

 

Analizând tabelul de mai sus, se poate observa că 84% din suprafaţa unităţii de protecţie şi 

producţie analizată este ocupată de cambisoluri (668,27 ha), alături de care apar solurile din clasa 

protisoluri ce ocupă 10% (81,35 ha), solurile din clasa spodisoluri ce ocupă 5% (36,23 ha) și solurile 

din clasa luvisoluri ce ocupă 1% (4,15 ha). 

Clasa de sol dominantă (cambisoluri) este reprezentată de eutricambosol cu subtipurile tipic 

(122,82 ha) şi subscheletic (96,85 ha) și de districambosol cu subtipurile tipic (336,85 ha) şi litic 

(111,75 ha). 

 

 

4.3.2. Descrierea principalelor tipuri de sol 

 

O succintă descriere a tipurilor de sol este prezentată în continuare: 

 

Litosolul distric  ocupă 10% din suprafaţa fondului forestier analizat (81,35 ha).  

Litosolurile sunt definite prin prezenţa orizontului A sau O de cel puţin 5 cm grosime, urmat de 

un orizont Rn sau Rp cu limita superioară în primii 20 cm. 

Litosolurile se găsesc pe suprafeţe mici în regiunile cu relief accidentat şi roci consolidate-

compacte; mai frecvente sunt în zonele de munte dar şi deal, podiş, piemont. 

Clima, vegetaţia naturală, relieful: specifice zonelor de munte şi deal 

Materialele parentale: formarea lor este condiţionată de prezenţa la suprafaţă sau aproape de 

suprafaţă a rocilor consolidate-compacte: magmatice, metamorfice, gresii, pietrişuri 
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Procese pedogenetice 

- primul stadiu de formare a solului pe roci consolidate-compacte; 

- solificarea este slabă, se formează un profil scurt, orizontul Rn sau Rp situat la mică adâncime, 

la suprafata găsindu-se un orizont A sau O. 

Profilul: Ao-R 

Proprietăţi 

- textura variază de la grosieră la fină; 

- structura este grăunţoasă sau poliedrică, slab dezvoltată; 

- prezintă rezerve mici de humus şi substanţe nutritive; 

- reacţia poate fi puternic acidă, neutră sau alcalină (în funcție de caracterul rocii parentale); 

- prezintă valori mici ale permeabilităţii, capacităţii de apă utilă etc. 

Fertilitate: volumul edafic foarte mic şi rezerva scăzută de substanţe nutritive determină o fertilitate 

naturală scăzută; aceste soluri sunt ocupate de pajişti sau păduri cu productivitate redusă. 

 

Luvosolul tipic (Brun luvic tipic)  are profilul Ao-El-Bt -C şi a fost identificat pe 4,15 ha în 

suprafaţa U.P. I Crasna Deal și Vale.  

 Acest sol se caracterizează prin prezența orizontul Ao de culoare brun- deschisă şi grosimea de 

10 - 20 cm., orizontul El este de culoare brun-cenuşie şi este gros de 10 – 20 cm iar orizontul Bt are 

culoare brun-gălbuie, dar poate prezenta şi nuanţe mai roşcate sau cu crome peste 4. 

           Textura este diferenţiată pe profil : mijlocie în orizontul Ao, mijlocie către grosieră în orizontul 

El şi mijlocie fină sau fină în orizontul Bt, datorită acumulării argilei. Structura este grăunţoasă în 

orizontul Ao, poliedrică lamelară în orizontul El şi prismatică bine dezvoltată în orizontul Bt. 

Conţinutul de humus este de cca. 2%. Gradul de saturaţie în baze scade sub 50 %, iar pH-ul scade 

uneori sub 5,0.  

 Conţinutul de substanţe nutritive organice şi minerale variază pe grosimea fiziologică utilă, 

sunt mijlociu bogate în humus, azot total, potasiu, slab aprovizionate cu fosfor mobil. Până la 

adâncimea de 15 cm este foarte bine aprovizionat cu azot şi normal în orizontul Bt.  

 Fertilitatea depinde de troficitatea minerală şi azotată precum şi de regimul de aeraţie.  

 

Eutricambosolul (Solul brun eumezobazic) 

Eutricambosolurile tipice ocupă o suprafaţă de 122,82 ha (16% din suprafaţa fondului forestier 

al teritoriului studiat), iar cele scheletice ocupă o suprafaţă de 96,85 ha (12% din suprafaţa fondului 

forestier al teritoriului studiat) . 

Elementul de diagnoză îl constituie prezenţa orizontului Bv (cambic), cu gradul de saturaţie în 

baze mai mare de 55 % şi culori brun gălbui. 

Eutricambosolurile sunt întâlnite din zona premontană până în zona montană, pe versanţi cu 

înclinări diverse. Succesiunea orizonturilor pe profilul  solului este Ao-Bv-C(R). Orizontul Ao, are o 

grosime de 10-30 cm (mai subţire în zona montană şi mai gros în zona de deal), de culoare brună-

gălbui, închisă datorită acumulării humusului, cu structură grăunţoasă stabilă, afânat, permeabil şi bine 

străbătut de rădăcini. Orizontul Bv (cambic) are grosimi cuprinse între 20-100 cm, culoare brună, cu 

nuanţe gălbui sau roşcate, structură poliedrică, textură mijlocie, în general permeabil şi adesea cu 

conţinut ridicat de schelet. Orizontul C/R este alcătuit din depozite de suprafaţă provenite din alterarea 

unor roci bogate în minerale calcice şi feromagneziene. 

Eutricambosolurile prezintă textură nediferenţiată pe profil, de la mijlociu-grosieră până la fină, 

în funcţie de materialul parental ce a stat la baza formării solului. Structura este grăunţoasă în Ao şi 

poliedrică în Bv, fiind foarte stabilă. Datorită texturii nediferenţiate pe profil şi structurii bune, şi 

celelalte proprietăţi fizice şi fizico-mecanice, hidrofizice şi de aeraţie sunt favorabile. Conţinutul de 

humus este mai mare de 2 % şi este de tip mull, cu raportul C/N mai mic de 15. Reacţia solului este 

slab moderat acidă (pH = 5,8-6,5) iar gradul de saturaţie în baze este mai mare de 55%. Asigurarea cu 

substanţe nutritive şi activitatea microbiologică sunt relativ bune. 

Fertilitatea eutricambosolurilor este condiţionată de volumul edafic şi de expoziţia versanţilor. 

Eutricambosolurile profunde, bine structurate, bogate în substanţe nutritive şi cu o capacitate mare în 
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apă utilă, sunt soluri de fertilitate ridicată pentru făgete iar cele scheletice au o fertilitate redusă 

proporțional cu volumul edafic util al solului de la mijlocie spre inferioară. 

 Districambosolul (Solul brun acid), cu subtipurile tipic şi litic, se întâlneşte pe 448,60 ha ce 

reprezintă 56% din suprafaţă (subtipul tipic întâlnit pe 336,85 ha ce reprezintă 42% şi subtipul litic 

întâlnit pe 111,75 ha ce reprezintă 14% din suprafaţă), cu profil Ao- Bv-C, fiind format pe roci acide 

pe versanţi cu expoziţii şi pante diverse, puternic acid la acid, cu pH= 3.6-5.5 (pH-ul de 3.6 este 

determinat de ploile acide), foarte humifer la intens humifer cu un conţinut de humus brut de 8.0-16.8 

% pe grosimea de 20-50 cm, extrem oligobazic la oligomezobazic cu un grad de saturaţie în baze V= 

6-37 %, foarte bine aprovizionat în azot total (0.41-0.73 g%), nisipo-lutos la luto-prăfos, permeabil, 

bine aerisit. Fertilitatea solurilor tipice poate fi de mijlocie, având ca factori compensatori un regim de 

umiditate optim şi o bună aerisire determinată de o textură mijlocie nisipo-lutoasă la luto-prăfoasă cu o 

consistenţă bună, pe fondul căreia activitatea microorganismelor şi ciupercilor este activă, scăzând 

evident pentru subtipurile litice.  

Prepodzol (brun feriiluvial) tipic  ocupă 5% din suprafaţa analizată, cu profil Aou-Bs-C, 

format pe roci acide, pe versanţi cu expoziţii şi pante diverse; puternic acid la acid (pH=3.6-4.5); foarte 

humifer la intens humifer, cu un conţinut de humus brut de 8.0-16.8% pe grosimea de 5-10 cm, extra 

oligomezobazic cu un grad de saturaţie în baze V=6-37%, foarte bine aprovizionat în azot total (0.41-

0.76 g%), nisipo-lutos la luto-prăfos, permeabil, bine aerisit. 

Acest sol este de bonitate inferioară pentru fag, bonitatea este determinată de prezenţa 

scheletului pe profil care reduce din volumul edafic al solului. 

Pe solurile semischeletice cu schelet 25-50% se recomandă ca în compoziţia-ţel să fie introdus 

și molidul deoarece cu înrădăcinarea sa trasantă valorifică mult mai bine aceste condiţii edafice. 
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4.3.3. Lista u.a.-urilor pe tipuri şi subtipuri de soluri 
 

 În tabelul 4.3.3.1., generat de programul AS, este prezentată repartiţia unităţilor amenaijistice 

din unitatea de protecţie şi producţie analizata pe tipuri şi subtipuri de sol.        

   
Tabelul 4.3.3.1. 

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri şi subtipuri de soluri 

S  O  L  U  R  I S  I U  N  I  T  A  T  I A  M  E  N  A J  I  S  T  I  C  E 

01 Litosol (LS) 

0101 distric 

114 A 121  122 A  139 B  140 A 

Total subtip sol : 5 UA 81.35 HA 

Total tip sol : 5 UA 81.35 HA 

22 Luvosol (LV) 

2201 tipic 

133 B  136 A 

Total subtip sol : 

 

 

 

 

2 UA 

 

 

 

 

4.15 HA 

Total tip sol : 2 UA 4.15 HA 

31 Eutricambosol (EC) 

3101 tipic 

127 A  129 C 134 

Total subtip sol : 

 

 

 
135 

 

 

 
143 144 

6 UA 122.82 HA 

3112 subscheletic 

123  124 A  124 B   127 B  129 A  129 B 

Total subtip sol : 6 UA 96.85 HA 

Total tip sol : 12 UA 219.67 HA 

32 Districambosol (DC) 

3201 tipic 

113 A  113 B  114 B   114 C  122 B  130 D  131 A  131 B  132 A  132 B  132 C   133 C  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   145 B   145 C  145 D  146 A 

147 A  147 B   150 C 

Total subtip sol : 33 UA 336.85 HA 

3206 litic 

130 A  130 B  130 C  133 A  141 A  142 A  142 B   142 C  145 A  146 B   147 C  150 D   150 E 

Total subtip sol : 13 UA 111.75 HA 

Total tip sol : 46 UA 448.60 HA 

41 Prepodzol (EP) 

4101 tipic 

136 B   136 C  136 D 

Total subtip sol : 

 

 

 

 

3 UA 

 

 

 

 

36.23 HA 

Total tip sol : 3 UA 36.23 HA 

TOTAL UP 68 UA 790.00 HA 
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4.4. Tipuri de staţiune 

4.4.1. Evidenţa şi răspândirea teritorială a tipurilor de staţiuni 

 

În tabelul 4.4.1.1. sunt prezentate tipurile de staţiunii identificate în cuprinsul Unităţii de 

protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale, ponderea lor şi categoria de bonitate în care se încadrează. 
 

Tabelul 4.4.1.1. 
Evidenţa tipurior de staţiune existente în cadrul fondului forestier analizat 

Nr 

Crt 

Tipul de staţiune Suprafaţa Categoria de bonitate Tipuri şi 

Codul Diagnoza ha % 
sup. 

-ha- 

mijl. 

-ha- 

inf. 

-ha- 

Subtipuri 

de sol 

ETAJUL MONTAN DE AMESTECURI (FM 2) 

1 3.3.3.1 
Montan de amestecuri Bi, brun edafic mic cu Asperula-

Dentaria ± acidofil 
6,74 1 - - 6,74 

Litosol distric 
Districambosol tipic 

2 3.3.3.2 
Montan de amestecuri Bm, brun edafic mijlociu cu 

Asperula-Dentaria. 
82,14 10 - 82,14 - Districambosol tipic 

TOTAL FM2 88,88 11 - 82,14 - - 

ETAJUL MONTAN  - PREMONTAN DE FĂGETE (FM 1  + FD 4) 

3 4.1.2.0 
Montan-premontan de făgete Bi, stâncarie și eroziune 

excesivă 
75,55 10 - - 75,55 

Litosol distric 

 

4 4.3.3.1 
Montan – premontan de făgete Bi, podzolic edafic mic-

mijlociu, cu Luzula Calamagrostis 
99,50 13 - - 99,50 Districambosol litic 

5 4.4.2.0 
Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu 

Asperula-Dentaria 
302,25 38 - 302,25 - 

Prepodzol tipic 

Districambosol tipic 

Districambosol litic 

TOTAL FM 1  + FD 4 477,30 61 - 302,25 175,05  

ETAJUL DELUROS DE GORUNETE, FĂGETE ȘI GORUNETO – FĂGETE (FD 3) 

6 5.1.3.2 
Deluros de gorunete, Bm, podzolit şi podzolic 

argiloiluvial, cu floră de tip mezofit cu graminee. 
4,15 1 - 4,15 - Luvosol tipic 

7 5.2.3.1 
Deluros de făgete Bi, mediu podzolit, edafic submijlociu, 

cu Rubus hirtus. 
96,85 12 - - 96,85 Eutricambosol scheletic 

8 5.2.4.2 
Deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula – 

Asarum. 
122,82 15 - 122,82 - Eutricambosol tipic 

TOTAL FD3 223,82 28 - 126,97 96,85 - 

TOTAL GENERAL 

 U.P. I Crasna Deal și Vale 
ha 790,00 100 - 511,36 278,64 - 

% 100 - - 65 35 - 

Din tabelul de mai sus se constată că în cuprinsul unităţii de protecţie şi producţie analizate, 

ponderea maximă o au staţiunile etajului montan – premontan de făgete (61%), urmate de stațiunile din 

etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (28%) și de stațiunile din etajul montan de 

amestecuri (11%).  

   Etajul montan – premontan de făgete este reprezentat de staţiunile 4.1.2.0 Montan-premontan 

de făgete Bi, stâncarie și eroziune excesivă, ce ocupă 10% (75,55 ha) din fondul forestier analizat, 

4.3.3.1 Montan – premontan de făgete Bi, podzolic edafic mic-mijlociu, cu Luzula Calamagrostis, ce 

ocupă 13% (99,50 ha) din fondul forestier analizat  şi  4.4.2.0 Montan-premontan de făgete Bm, brun 

edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria, ce ocupă 38% (302,25 ha) din fondul forestier analizat, etajul 

deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete este reprezentat stațiunile 5.1.3.2 Deluros de gorunete, 

Bm, podzolit şi podzolic argiloiluvial, cu floră de tip mezofit cu graminee, ce ocupă 1% din fondul 

forestier analizat (4,15 ha), 5.2.3.1 Deluros de făgete Bi, mediu podzolit, edafic submijlociu, cu Rubus 

hirtus, ce ocupă 12% din fondul forestier analizat (96,85 ha) și de staţiunea 5.2.4.2 Deluros de făgete 

Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula – Asarum, ce ocupă 15% din fondul forestier analizat (122,82 

ha), iar etajul montan de amestecuri este dominat de staţiunea 3.3.3.2 Montan de amestecuri Bm, brun 

edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria, ce ocupă 10% din fondul forestier analizat (82,14 ha), urmată de 

staţiunea 3.3.3.1 Montan de amestecuri Bi, brun edafic mic cu Asperula-Dentaria ± acidofil, ce ocupă 

1% din fondul forestier analizat (6,74 ha). 

Se poate observa potenţialul productiv mediu al unităţii analizate, preponderente fiind staţiunile 

de bonitate mijlocie (65%), urmate de cele de bonitate inferioară (35%).  

 

 

 

 

 



STUDIU DE AMENAJARE A PADURILOR 
U.P. I CRASNA DEAL ȘI VALE 

 

Proiectant:S.C .TERA SILVA PROIECT S.R.L. 

Email:tera_silva@yahoo.com, tel 0745.508.342              
                                                                                                                                                           

64 

 

4.4.2. Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune 

 

 În tabelul 4.4.2.1. este prezentată repartiţia unităţilor amenajistice ale unităţii de protecţie şi 

producţie pe tipuri de staţiune. 
Tabelul 4.4.2.1. 

Repartiţia unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune în cadrul fondului forestier analizat 

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

3331 113 B 114 A 

TOTAL TS 2 UA 6.74 HA 

3332 113 A 114 B   11 4 C 

TOTAL TS 3 UA 82.14 HA 

4120 121 122 A  13 9 B  140 A 

TOTAL TS 4 UA 75.55 HA 

4331 130 A 130 B   13 0 C  133 A  141 A  142 A 145 A  146 B 147 C 150 D 150 E 

TOTAL TS 11 UA 99.50 HA 

4420 122 B 

139 A 

146 A 

130 D  13 

139 C  13 

147 A  14 

1 A  131 B  132 A  132 B 

9 D   139 E   139 F  139 G 

7 B  150 C 

132 

139 

C   133 C 

H  140 B 

136 B 

140 C 

136 C 

141 B 

136 D 

142 B 

137 A 

142 C 

137 B 

145 B 

138 A 

145 C 

138 B 

145 D 

TOTAL TS 34 UA 302.25 HA 

5132 133 B 136 A 

TOTAL TS 2 UA 4.15 HA 

5231 123 124 A  12 4 B   127 B  129 A  129 B 

TOTAL TS 6 UA 96.85 HA 

5242 127 A 129 C 134 135 143 144 

TOTAL TS 6 UA 122.82 HA 

TOTAL UP 68 UA 790.00 HA 

 

 

4.4.3. Descrierea tipurilor de staţiuni, a factorilor limitativi şi  

măsurile de gospodărire impuse de aceşti factori    
 

 În cadrul U.P. I Crasna Deal și Vale au fost identificate șase tipuri de staţiuni de bonitate 

mijlocie şi inferioară. Acestea sunt:  

 

- 3.3.3.1 Montan de amestecuri Bi, brun edafic mic cu Asperula-Dentaria ± acidofil – 6,74 ha (1%); 

- 3.3.3.2. Montan de amestecuri Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria – 82,14 ha (10%); 

- 4.1.2.0 Montan-premontan de făgete Bi, stâncarie și eroziune excesivă – 75,55 ha (10%); 

- 4.3.3.1 Montan – premontan de făgete Bi, podzolic edafic mic-mijlociu, cu Luzula Calamagrostis- 

99,50 ha (13%); 

- 4.4.2.0 Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria – 302,25 ha 

(38%); 

- 5.1.3.2 Deluros de gorunete, Bm, podzolit şi podzolic argiloiluvial, cu floră de tip mezofit cu 

graminee– 4,15 ha (1%); 

- 5.2.3.1 Deluros de făgete Bi, mediu podzolit, edafic submijlociu, cu Rubus hirtus – 96,85 ha (12%); 

 - 5.2.4.2 Deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula – Asarum – 122,82 ha (15%). 
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Tabelul 4.4.3.1. 

Descrierea staţiunilor, a factorilor limitativi şi măsuri-recomandări pentru aceştia 

Etajul 

fitoclimatic 
Tip de statiune Tip padure Factori limitativi 

Măsuri de gospodărire impuse de 

factorii ecologici limitativi 

Compozitie ţel 

Compozitia de 

regenerare 

Tratamentul 

FM2- ETAJUL 

MONTAN DE 

AMESTECURI 

3.3.3.1. Montan de amestecuri Bi, brun edafic mic cu 

Asperula-Dentaria. Este răspândit pe versanţi repezi şi foarte 

repezi, culmi înguste. Substratul litologic este reprezentat de gresii. 

Solurile disticambisoluri tipice şi litosoluri districe, cu mull şi 

mull-moder, superficial şi mijlociu profunde, nisipo-lutoase şi 

luto-nisipoase, cu volum edafic mic. 

411.6. Făget de limită de 

productivitate inferioară (i) 

Minus de umiditate în sol. 

Volum edafic mic. Riscuri – 

pericol de acidificare şi 

eroziune în cazul defrişării 

7FA1MO1BR1DT  

7FA1MO1BR1DT  

 

T.igienă 

 

3.3.3.2. Montan de amestecuri Bm, brun edafic mijlociu cu 

Asperula-Dentaria. Răspândit pe versanţi de diverse expoziţii şi 

înclinări diferite (predomină pe expoziţii însorite şi parţial 

însorite). Altitudini frecvente 600 – 1100 m. Disticambisoluri 

tipice, cu mull sau mull – moder, volum edafic mijlociu, slab 

scheletice până la semischeletice. Bonitate mijlocie pentru făgete. 

Volumul edafic util reprezintă principalul factor limitativ al 

productivităţii. Există pericolul apariției în procent mare a speciilor 

pionere în arboretele tinere, în cazul nerespectării tratamentelor şi 

a lucrărilor de îngrijire. 

411.2. Făget sudic de 

altitudine mare cu floră de 

mull (m) 

 

Pe expoziţii însorite perioade 

cu deficit hidric. Exces de 

umiditate în anumite perioade. 

8FA 1MO DT 

8FA 1MO 1DT 

T.progresive 

 

FM1- FD4 

ETAJUL 

MONTAN-

PREMONTAN 

DE FĂGETE 

4.1.2.0. Montan - premontan de făgete Bi, stâncărie şi eroziune 

excesivă. Se întâlneşte pe versanţi puternic înclinaţi (pante mai 

mari de 35 grade), pe abrupturi cu blocuri stâncoase la suprafaţă, 

pe expoziţii diferite. Substraturi litologice din straturi metamorfice, 

roci cristaline, roci silicatice acide şi intermediare pe care s-au 

format soluri superficiale (litosoluri districe) cu humus de tip 

moder şi moder-mull. Condiţiile climatice cu mare varietate locală 

faţă de media etajului, cu plus de căldură şi insolaţie, amplitudine a 

variaţiei temperaturii, minus de umiditate pe versanţii însoriţi şi 

mişcare activă a maselor de aer pe culmi, creste etc., mare deficit 

de apă accesibilă.  

 

418.1. Făget de stâncărie de 

productivitate inferioară (i) 

Volum edafic util, apă 

accesibilă, aciditatea activă, 

amplitudini de temperatură, 

substanţe nutritive. 

 

6FA 2PI 2DT 

6FA 2PI 2DT 

T.igienă 
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Tabelul 4.4.3.1. 

Etajul 

fitoclimatic 
Tip de statiune Tip padure Factori limitativi 

Măsuri de gospodărire impuse de 

factorii ecologici limitativi 

Compozitie ţel 

Compozitia de 

regenerare 

Tratamentul 

FM1- FD4 

ETAJUL 

MONTAN-

PREMONTAN 

DE FĂGETE 

4.3.3.1.  Montan – premontan de făgete Bi, podzolic edafic mic 

- mijlociu, cu Luzula Calamagrostis. Se întâlneşte în Carpaţii 

Meridionali, pe versanţii cu înclinări variate, mai des slabe şi 

moderate, şi expoziţi diferite, coame şi platforme, locuri aşezate în 

apropierea firelor de văi. Depozite de suprafaţă provenite din roci 

silicate şi silicioase acide, îndeosebi şisturi cristaline şi gresii 

silicioase. Districambosoluri litice cu humus brut, superficiale şi 

mijlocii profunde, mai rar profunde, dar fiziologic superficiale şi 

cel mult mijlociu profunde, nisipo – lutoase, deseori 

semischeletice şi scheletice. 

415.1. Făget montan cu 

Luzula luzuloides  (i) 

Condiţii edafice sunt 

nefavorabile pădurii de fag. 

Solurile oligotrofice şi extrem 

oligotrofice, foarte sărace în 

substanţe nutritive, în special 

azot accesibil şi calciu, cu 

blocare prelungită în humus hrut, 

cu aciditate activă puternică şi 

foarte puternică. 

8FA1PI 1DT 

8FA1PI 1DT 

 

T. Conservare 

4.4.2.0. Montan – premontan de făgete Bm, brun edafic 
mijlociu cu Asperula – Dentaria. Răspândit în fâşii de lăţimi 
variabile la limita dintre etajul montan şi cel deluros. Altitudinile 
variază între 500 – 700 m, Districambosoluri tipice, litice, 
prepodzoluri tipice cu mull, mijlociu profunde, slab scheletice sau 
profunde, dar semi-scheletice, predominant luto-nisipoase şi 
lutoase, moderat şi, mai rar, intens humifere, structurate 
glomerular, grăunţos şi subpoliedric, bine drenate şi aerate, cu 
volum edafic mijlociu şi submijlociu.  
Condiţii climatice ale etajului respectiv, cu diferenţe locale 
sensibile în funcţie de expoziţie şi poziţia pe versant. 
     Bonitate mijlocie pentru făgete 

411.4. Făget montan pe 

soluri scheletice cu floră 

de mull (m) 

 

Niveluri de umiditate scăzută pe 

expoziţii însorite şi pante 

predominante. 

8FA 2DT 

8FA 2DT  

T. Progresive 

T. Conservare 
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Tabelul 4.4.3.1. 

Etajul 

fitoclimatic 
Tip de statiune Tip padure Factori limitativi 

Măsuri de gospodărire impuse de 

factorii ecologici limitativi 

Compozitie ţel 

Compozitia de 

regenerare 

Tratamentul 

FD3- ETAJUL 

DELUROS DE 

GORUNETE, 

FĂGETE ŞI 

GORUNETO- 

FĂGETE 

5.1.3.2.  Deluros de goruneto, Bm, podzolit şi podzolic 

argiloiluvial, cu floră de tip mezofit cu graminee. Răspândit în 

etajul gorunetelor şi făgetelor, dar mai ales extrazonal în premontan 

montan de făgete. Substratul litologic format din nisipuri şi pietrişuri 

din conglomerate şi gresii, mai puţin din nisipuri în alternanţă cu 

marne şi argile, şi extrezonal din grohotişuri cristaline stratificate. 

Luvosoluri tipice slab podzolice, morfologic superficiale şi mijlociu 

profunde, scheletice şi excesiv scheletice, sărace în humus de tip 

moderat şi moder – mull, nisipo – lutoase şi nisipoase, cu volum 

edafic mic şi submijlociu. 

513.1. Gorunet de coastă 

cu graminee şi Luzula 

luzuloides (m) 

Condiţii edafice mijlociu pentru 

pădurea de gorun. Troficitate 

aproape mijlocie, aciditate activă, 

apă accesibilă la nivel de 

asigurare mijlociu şi chiar uşor 

peste mijlociu. 

8GO2DT 

8GO2DT 
T. igienă 

5.2.3.1. Deluros de făgete, Bi, diverse, podzolic edafic mic cu 

Vaccinium Luzula. (oligotrofic, oligomezohidric, estival reavăn - 

uscat - reavăn F.D.3 - Bi, TI, HII, Ue2-1.). Întâlnit numai pe 

suprafeţe restrânse. Localizat pe coame şi cumpene înguste şi pe 

versanţi superiori puternic înclinaţi, cu expoziţii umbrite şi 

semiumbrite. Substraturi din depozite de suprafaţă subţiri, provenite 

din roci acide, predominant eruptive şi metamorfice.   

Eutricambosoluri scheletice cu humus de tip moder şi moder-mull. 

Condiţii climatice caracterizate de un minus sensibil de căldură şi 

lumină, plus de umiditate atmosferică. Bonitate inferioară pentru 

făgete de deal. 

424.1. Făget de dealuri cu 

floră acidofilă (i) 

Puternic limitativi; substanţe 

nutritive, apă accesibilă şi volum 

edafic mic. 

8FA 1MO 1DT  

8FA 1MO 1DT  

 

T. igienă 

5.2.4.2. Deluros de făgete, Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula 

Asarum. (mezo- şi eutrofic, mezohidric, estival reavăn - F.D.3 - 

Bm, TIII-IV, HIII, Ue2). Foarte răspândit, pe suprafeţe importante în 

regiunea deluroasă. Versanţi predominant mijlocii, umbriţi şi 

semiumbriţi, moderat înclinaţi, cu configuraţie variată, urcând 

uneori şi în partea superioară a versanţilor. Depozite de suprafaţă 

provenite din roci furnizoare de material pământos şi de schelet în  

sol. Eutricambosoluri tipice cu humus de tip mull. Condiţii climatice 

cu plus apreciabil de umiditate şi minus de căldură şi lumină. 

Bonitate mijlocie pentru făgete de deal pure. 

421.2. Făget de deal pe 

soluri schelete cu floră de 

mull (m) 

Moderat limitativi; substanţele 

nutritive şi în special apa 

accesibilă. 

6FA 2TE 2DT 

6FA 2TE 2DT 
T. igienă 
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4.5. Tipuri de pădure 

4.5.1. Evidenţa tipurilor naturale de pădure 

 

În concordanţă cu răspândirea tipurilor de staţiuni, majoritatea tipurilor naturale de pădure sunt 

de productivitate mijlocie. Cele mai răspândite tipuri de pădure în cadrul unităţii de protecţie şi 

producţie analizate sunt:  

• 411.4 Făget montan pe soluri scheletice cu floră de mull (m)- 38%; 

• 421.2 Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m)- 15%; 

• 415.1 Făget montan cu Luzula luzuloides  (i)- 13%. 

În tabelul 4.5.1.1. este redată răspândirea tipurilor de pădure identificate în unitatea de protecţie 

şi producţie analizată. 

 
      Tabelul 4.5.1.1. 

Evidenţa tipurior de pădure existente în cadrul fondului forestier analizat 

Nr 

crt 

Tipul de 

staţiune 

Tipul de pădure Suprafaţa Productivitatea naturală 

Codul Diagnoza ha % Sup. (ha) Mij. (ha) 
Inf. 

(ha) 

ETAJUL MONTAN DE AMESTECURI (FM 2) 

1 3.3.3.1 411.6 Făget de limită de productivitate inferioară (i) 6,74 1 - - 6,74 

2 3.3.3.2 411.2 Făget sudic de altitudine mare cu floră de mull (m) 82,14 10 - 82,14 - 

TOTAL FM2 8,88 11 - 82,14 6,74 

ETAJUL MONTAN  - PREMONTAN DE FĂGETE (FM 1  + FD 4) 

3 4.1.2.0 418.1 Făget de stâncărie de productivitate inferioară  (i) 75,55 10 - - 75,55 

4 4.3.3.1 415.1 Făget montan cu Luzula luzuloides  (i) 99,50 13 - - 99,50 

5 4.4.2.0 411.4 Făget montan pe soluri scheletice cu floră de mull (m) 302,25 38 - 302,25 - 

TOTAL FM 1  + FD 4 477,30 61 - 302,25 175,05 

ETAJUL DELUROS DE GORUNETE, FĂGETE ȘI GORUNETO – FĂGETE (FD 3) 

6 5.1.3.2 513.1 Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula luzuloides (m) 4,15 1 - 4,15 - 

7 5.2.3.1 424.1 Făget de dealuri cu floră acidofilă (i) 96,85 12 - - 96,85 

8 5.2.4.2 421.2 Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m) 122,82 15 - 122,82 - 

TOTAL FD3 223,82 28 - 126,97 96,85 

TOTAL GENERAL 

U.P. I CRASNA DEAL ȘI VALE 

ha 790,00 100 - 511,36 278,64 

% 100 - - 65 35 
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4.5.2. Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiuni şi păduri 
  

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiuni şi păduri, redată de programul AS, este 

prezentată în tabelul 4.5.2.1.  
 

Tabelul 4.5.2.1. 

Repartiţia unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiuni şi păduri în cadrul fondului forestier analizat 

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

 3331 4116 113 B  114 A 

TOTAL TP 2 UA 6.74 HA 

TOTAL TS 2 UA 6.74 HA 

3332 4112 113 A  114 B   114 C 

TOTAL TP 3 UA 82.14 HA 

TOTAL TS 3 UA 82.14 HA 

4120 4181 121  122 A  139 B  140 A 

TOTAL TP 4 UA 75.55 HA 

TOTAL TS 4 UA 75.55 HA 

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

TOTAL TP 11 UA 99.50 HA 

TOTAL TS 11 UA 99.50 HA 

4420 4114 122 B  130 D  131 A  131 B  132 A  132 B   132 C  133 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 

TOTAL TP 34 UA 302.25 HA 

TOTAL TS 34 UA 302.25 HA 

5132 5131 133 B  136 A 

TOTAL TP 2 UA 4.15 HA 

TOTAL TS 2 UA 4.15 HA 

5231 4241 123  124 A  124 B   127 B  129 A  129 B 

TOTAL TP 6 UA 96.85 HA 

TOTAL TS 6 UA 96.85 HA 

5242 4212 127 A  129 C 134 135 143 144 

TOTAL TP 6 UA 122.82 HA 

TOTAL TS 6 UA 122.82 HA 

TOTAL UP 68 UA 790.00 HA 

 

 

4.5.3. Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure 

  

Formaţiile forestiere identificate în cadrul unităţii de protecţie şi producţie analizate sunt: 

− 41 Făgete pure montane                                566,18 ha         71% ; 

− 42 Făgete pure de dealuri             219,67 ha          28%;  

− 51 Gorunete pure                                             4,15 ha       1%; 

                                                                          Total    790,00 ha        100% 

 

Analizand aceste date se constată că făgetele pure montane ocupă 71% din suprafaţa analizată 

urmate de făgetele pure de dealuri care ocupă 28% și de gorunetele pure ce ocupă 1%.   

 Situaţia sintetică a formaţiilor forestiere şi a caracterului actual al tipului de pădure sunt redate 

în tabelele 4.5.3.1.; 4.5.3.2. şi 4.5.3.3. 
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Tabelul 4.5.3.1. 
Situaţia pe formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure  

 

Formatia 

forestiera 

C A R A C T E R U L  A C T U A L  A L  T I P U L U I  D E  P A D U R E 

Natural fundamental de prod. Partial Total derivat de prod. Artificial de prod.  Tanar  Total 
Sup.  Mij.  Inf. Subprod.  derivat Sup. Mij. Inf. Sup.+Mij. Inf. nedefinit padure 
Ha Ha Ha Ha  Ha Ha Ha Ha  Ha Ha  Ha  Ha 

 
Terenuri 
goale 

Ha 

 
T O T A L 

Ha % 

41  FAGETE PURE 353.87 172.54 9.27 30.50 566.18 566.18 71 

MONTANE 63 30 2 5 100 100  

42  FAGETE PURE  54.23 1.21 164.23 219.67 219.67 28 

DE DEALURI  25 1 74 100 100  

51  GORUNETE 2.76   1.39 4.15 4.15 1 

PURE 67   33 100 100  

TOTAL  UP 356.63 226.77 10.48 196.12 790.00 790.00 100 

% 45 29 1 25 100 100  

 583.40  10.48 196.12 790.00 790.00 100 

% 74  1 25 100 100  
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Tabelul 4.5.3.2. 
Situaţia staţiunilor forestiere, tipurilor de  pădure şi a caracterului actual al tipului de pădure  

 

Tip Tip 

statiune  padure 

C A R A C T E R U L  A C T U A L  A L  T I P U L U I  D E  P A D U R E 

Natural fundamental de prod. Partial Total derivat de prod. Artificial de prod. Tanar 
Sup.  Mij.  Inf. Subprod. derivat Sup. Mij. Inf.  Sup.+Mij. Inf. nedefinit 
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha   Ha Ha  Ha 

 
Total 
padure 

Ha 

 
Terenuri 
goale 

Ha 

 
T O T A L 

Ha % 

3331 4116  6.74   6.74 6.74 100 

TOTAL  6.74   6.74 6.74 1 

% 100 100 100 

3332 4112 82.14    82.14 82.14 100 

TOTAL 82.14    82.14 82.14 10 

% 100 100 100 

4120 4181  75.55   75.55 75.55 100 

TOTAL  75.55   75.55 75.55 

% 100 100 100 

4331 4151  90.25 8.15 1.10 99.50 99.50 100 

TOTAL  90.25 8.15 1.10 99.50 99.50 13 

% 91 8 1 100 100 

4420 4114 271.73  1.12 29.40 302.25 302.25 100 

TOTAL 271.73  1.12 29.40 302.25 302.25 37 

% 90 10 100 100 

5132 5131 2.76   1.39 4.15 4.15 100 

TOTAL 2.76   1.39 4.15 4.15 1 

% 67 33 100 100 

5231 4241  54.23 1.21 41.41 96.85 96.85 100 

TOTAL  54.23 1.21 41.41 96.85 96.85 12 

% 56 1 43 100 100 

5242 4212    122.82 122.82 122.82 100 

TOTAL    122.82 122.82 122.82 16 

% 100 100 100 

TOTAL  UP 356.63 226.77 10.48 196.12 790.00 790.00 100 

% 45 29 1 25 100 100 
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Tabelul 4.5.3.3. 

Lista u.a.-urilor în raport cu caracterul actual al tipului de pădure 

CRT U  N  I  T  A  T  I A  M  E  N  A J  I  S  T  I  C  E 

Natural fundamental prod. mij. 

113 A  114 B   114 C   122 B  130 D  131 A  131 B  132 A  132 B   133 B   133 C   136 C  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 

 TOTAL CRT 34 UA 356.63 HA 

Natural fundamental prod. inf. 

113 B  114 A 121  122 A  124 A  127 B  129 A  129 B   130 B   130 C  133 A  139 B  140 A  141 A  142 A 

145 A  146 B   147 C  150 D 

 TOTAL CRT 19 UA 226.77 HA 

Partial derivat  

124 B  130 A  132 C 

TOTAL CRT 3 UA 10.48 HA 

Artificial de prod. mij. 

123  127 A  129 C 

 

134 135  136 A  136 B  136 D 

 

143 

 

144   150 C   150 E 

 TOTAL CRT 12 UA 196.12 HA 

TOTAL UP 68 UA 790.00 HA 

 

În ceea ce priveşte caracterul actual al tipului de pădure, acesta este: 

- arborete natural fundamentale                    583,40 ha        74%; 

- arborete artificiale                                      196,12 ha         25%; 

- arborete parțial derivate                               10,48 ha         1%.               

Total                                                           790,00 ha        100% 

 

Se observă că majoritatea arboretelor sunt natural fundamentale 74% (natural fundamentale de 

productivitate mijlocie 45% şi de productivitate inferioară 29%), urmate de arboretele artificiale 25% 

și de arboretele parțial derivate 1%.  

Este indicată păstrarea caracterului natural al majorităţii arboretelor din cuprinsul unităţii de 

protecţie şi producţie, specia principală fiind fagul, care înregistrează productivităţii mijlocii spre 

inferioare, în conformitate cu potenţialul staţional existent în zonă.       

 

 

4.6. Structura fondului de protecţie şi producţie  
  

Structura fondului forestier de protecţie şi producţie, precum şi suprafaţa şi volumul arboretelor 

exploatabile şi preexploatabile (pentru fondul productiv) pe subunităţi de gospodărire sunt prezentate 

în tabelul 4.6.1.  

Analizând datele din tabelul de mai jos se constată că gospodărirea pădurilor din Unitatea de 

protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale se face prin constituirea a două subunităţi de gospodărire, 

stabilite în funcţie de ţelurile fixate pentru arboretele respective, şi anume: 

 S.U.P. „A” – organizată în codru regulat cu scopul de a produce lemn de mari dimensiuni, de 

calitate foarte bună, cu producţii corespunzătoare potenţialului staţional în condiţii de maximă 

stabilitate ecologică şi de asigurare a protecţiei mediului înconjurător – 353,91 ha (45%); 

 S.U.P. „M” - organizată pentru a asigura protecţia absolută a terenului şi a solului, pentru care nu 

se organizează producţia de lemn-îngrijirea şi conducerea arboretelor urmărind asigurarea 

permanenţei pădurii şi asigurarea rolului de protecţie stabilit – 436,09 ha (55%); 

Pentru arboretele încadrate în S.U.P. „A” – codru regulat compoziţia actuală este 94FA 3MO 

1ME 1BR 1DT, aceste arborete fiind de productivitate mijlocie (93%) şi inferioară (7%). Arboretele 

exploatabile ocupă 90% din suprafaţă (318,76 ha) şi au un volum de 120753 m3, arboretele 

preexploatabile ocupă 3% din suprafaţă (12,26 ha) şi au un volum de 3344 m3, restul arboretelor fiind 

neexploatabile. În ceea ce priveşte distribuţia pe clase de vârstă se constată  un puternic dezechilibru, 

existând un deficit de arborete din clasele I-a, a II-a, a III-a, a IV-a şi a V-a de vârstă şi excedent de 

arborete din clasa a VI-a şi peste de vârstă (84% din arborete, din care 66% repartizate în clasa a VII-a 

de vârstă).  
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Pentru arboretele încadrate în S.U.P. „M” – conservare deosebită compoziţia actuală este 

54FA 15ME 13PI 6PIN 4CA 2MO 1TE 5DT, majoritatea acestora fiind de productivitate mijlocie 

(51%), diferenţa fiind de productivitate inferioară (49%). În privinţa structurii pe clase de vârstă se 

observă o structură dezechilibrată, avem deficit de arborete incluse în clasele I-a, a II-a, a IV-a, a V-a 

și a VI-a de vârstă și excedent de arborete încadrate în clasele a III-a şi a VII-a și peste de vârstă (71% 

din arborete, din care 38% repartizate în clasa a VII-a și peste de vârstă).   

Situaţia la nivelul Unităţii de Protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale în ceea ce priveşte 

compoziţia, clasa de producţie, consistenţa, vârsta medie, creşterea curentă, volumul mediu la hectar şi 

volumul total, defalcată pe specii şi în totală valoare este prezentată în tabelul 4.6.2. 

În cele ce urmează se face o analiză succintă asupra principalelor caracteristici structurale ale 

fondului forestier: 

          a) Compoziţia arboretelor 

Compoziţia actuală: 74FA 9ME 7PI 3PIN 2CA 2MO 3DT  iar compoziţia ţel este de 75FA 3PI 

3TE 2MO 1GO 16DT. 

          b) Clase de producţie 

La nivelul fondului forestier studiat, clasa de producţie este III4. Valorile pe specii sunt: fag 

III4, mesteacăn III6, pin III0, pin negru III0, molid III0, carpen IV8 şi diverse tari III6. Acestea reflectă în 

mare măsură potenţialul natural al staţiunilor care sunt de bonitate mijlocie 65% şi de bonitate 

inferioară 35%. 

c) Consistenţa 

Consistenţele actuale ale arboretelor sunt în general corespunzătoare, la nivelul fondului 

forestier analizat sunt 15% arborete cu consistenţă între 0,4 – 0,6 şi 85% arborete cu consistenţă 0,7 – 

1,0. Aceste arborete influenţează consistenţa fondului forestier care este 0,76. 

d) Vârsta medie 

La nivelul fondului forestier vârsta medie este de 102 ani, datorită proporţiei mai mari a 

arboretelor din clasa a VII-a  de vârstă și peste. 

Pe categorii de subunităţi de producţie şi/sau protecţie vârsta medie este: 

- 127 ani – S.U.P. “A”; 

- 82 ani – S.U.P. “M”. 

          e) Volumul mediu la hectar şi indicele de creştere curentă 

Indicatorii de producţie şi productivitate ai fondului de producţie sunt aliniaţi structurii actuale 

a acestuia, respectiv se înregistrează un volum mediu la ha de 362 m3, cu o creştere curentă pe an şi pe 

ha de 3,6 m3, la o vârstă medie de 127 ani. 

La nivelul fondului forestier în întregime volumul mediu la ha este 281 m3, cu o creştere 

curentă de 4,5 m3/an/ha. 

          f) Provenienţă, vitalitate 

          Provenienţa arboretelor este de 74% din sămânţă, 13% din plantaţii și 13% din lăstari. 

          Vitalitatea arboretelor este 83% normală şi 17% slabă. 
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Tabelul 4.6.1. 
Structura fondului forestier pe clase de vârstă şi clase de producţie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Gr.Gr. 
SUP 

fct. spe 

Suprafata  
I 

 
II 

Clase de varsta (ha) 

III IV V 

 
VI 

 
VII 

 
I 

Clase de productie (ha) 

II III IV 

 
V 

Arborete exploatabile Arborete preexploatabile 

ha % 
Suprafață 

-ha- 

Volum 

-m3- 

Suprafață 

-ha- 

Volum 

-m3- 

A I  Qv 2.21 1    2.21 2.21 

- - - - 
DR 14.94 4  8.27 3.62  3.05 14.94 

FA 330.70 93 4.59 1.05 0.22 8.53 22.02 61.89 232.40 308.04 22.66 

DT 6.06 2 1.22 2.32 0.73 0.50 1.09 0.20 4.69 1.37 

Total 
ha 353.91 100 5.81 11.64 4.57 9.03 23.11 64.30 235.45 329.88 24.03 318,76 120753 12,26 3344 

% 100 -   2     3   1               3             7    18    66     93              7 90 94 3 3 

M I  DR 93.21 26  12.77 79.86 0.58 92.63 0.58 

- - - - 
FA 235.52 66 0.36 4.10 38.79 10.98 40.83 22.62 117.84 85.29 120.60 29.63 

DT 104.62 30 0.85 11.24 33.60 8.21 24.89 1.10 24.73 44.84 34.49 25.29 

DM 2.74 1   2.74                                                                          2.74 

Total 
ha 436.09 100 1.21 28.11 152.25 21.93 66.30 23.72 142.57 222.76 155.67 57.66 - - - - 

% 100 -   -    6      35              5             15    5     33     51            36   13 - - - - 

Total   I  Qv 2.21 -    2.21 2.21 

- - - - 

DR 108.15 14  21.04 83.48 0.58  3.05 107.57 0.58 

FA 566.22 72 4.95 5.15 39.01 19.51 62.85 84.51 350.24 393.33 143.26 29.63 

DT 110.68 14 2.07 13.56 34.33 8.71 25.98 1.30 24.73 49.53 35.86 25.29 

DM 2.74 -   2.74                                                                           2.74 

Total 
ha 790.00 100 7.02 39.75 156.82 30.96 89.41 88.02 378.02 552.64 179.70 57.66 317,76 120753 12,26 3344 

% 100 -   1    5      20             4              11    11     48     70            23    7 40 54 2 2 
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Tabelul 4.6.2. 
 

Caracteristici structurale ale fondului forestier analizat 

Specificari 
S P E C I A 

UP 
FA ME PI PIN CA MO BR TE DR DT 

Compozitia(%) 74 9 7 3 2 2    3 100 

Clasa de productie 3.4 3.6 3.0 3.0 4.8 3.0 3.2 5.0 3.0 3.6 3.4 

Consistenta 0.73 0.84 0.90 0.90 0.75 0.90 0.62 0.70 0.93 0.80 0.76 

Varsta medie (ani) 120 54 50 51 83 40 110 70 41 74 102 

Cresterea curenta 

(mc/an/ha) 
3.7 4.6 7.8 7.2 3.1 12.7 4.1 4.4 11.3 4.6 4.5 

Volum mediu 

(mc/ha) 
313 159 237 247 136 265 275 171 289 169 281 

Fond lemnos (mc) 177366 11061 13271 6531 2564 4828 1000 469 1126 4094 222310 
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4.7. Arborete slab productive şi provizorii 

 

 În tabelul 4.7.1. sunt prezentate arboretele slab productive şi provizorii identificate în cadrul 

fondului forestier analizat.  
Tabelul 4.7.1. 

Evidenţa unităţilor amenajistice încadrate ca arborete slab productive sau provizorii 

Nr 

crt 

Caracterul actual al 

tipului de pădure 
Unităţi amenajistice 

Suprafaţa 

ha % 

1 
Natural fundamental de 

productivitate inferioară 

113 B, 114 A, 121, 122 A, 124 A, 127 B, 129 A, 129 B, 130 B, 

130 C, 133 A, 139 B, 140 A, 141 A, 142 A, 145 A, 146 B, 147 

C, 150 D  

226,77 96 

2 Parțial derivat 124 B, 130 A, 132 C  10,48 4 

TOTAL 237,25 100 

                                                                                                                                     

La nivelul U.P. I Crasna Deal și Vale constatăm existenţa a 237,25 ha arborete slab productive 

și provizorii (30% din fondul forestier analizat). 

Din analiza datelor din tabel constatăm că acestea sunt arborete natural fundamentale de 

productivitate inferioară (226,77 ha – 96% din totalul acestor arborete) și arborete parțial derivate 

(10,48 ha – 4% din totalul acestor arborete. Prin măsurile silviculturale propuse şi analizate la capitolul 

6.7 se va putea face o reducere a ponderii acestor arborete, deoarece o parte din aceste arborete sunt 

parțial derivate. Arborete natural fundamentale de productivitate inferioară, aflate pe stațiuni de 

bonitate inferioară, valorifică la maximum potenţialul productiv al staţiunilor, astfel încât acestea nu 

vor putea fi refăcute.  

 

 

4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi 

 

 În cadrul U.P. I Crasna Deal și Vale au fost identificate o serie de arborete afectate, în diferite 

grade, de diverşi factori destabilizatori şi limitativi. Situaţia arboretelor afectate de factori 

destabilizatori şi limitativi pe suprafeţe, unităţi amenajistice şi diversele lor grade de afectare sunt 

redate în tabelul Evidenţa unităţilor amenajistice pe factori destabilizatori şi limitativi pe grade de 

afectare.   
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Tabelul 4.8.1. 

Evidenţa unităţilor amenajistice pe factori destabilizatori şi limitativi pe grade de afectare. 

Natura  Intensitate  U  N  I  T  A  T  I A  M  E  N  A J  I  S  T  I  C  E 

(V1 - 4) izolate 133 A  133 C 

Total    V1 

147 B   147 C  

4 UA 44.94 HA 

Total (V1 - 4)    Doboraturi de vant     4 UA  44.94 HA 

(U1 - 4) slaba 135  136 B 

Total    U1 

136 C 136 D 137 A 139 C 140 A 141 B 142 A 143 144 

15 UA 

145 A  145 D  147 B 

204.11 HA 

147 C 

mijlocie 141 A 

Total    U2 

     

1 UA 

  

11.99 HA 

Total (U1 - 4)    Uscare     16 UA  216.10 HA 

(Z1 - 4) izolate 150 C 

Total 

150 E 

Z1 

 

2 UA 

 

2.39 HA 

Total (Z1 - 4) Rupturi de zapada si vant     2 UA  2.39 HA 

(R1 - 2) /0,1S 113 A  113 B 

Total    R1 

132 B 136 A 139 D 145 C 145 D 

7 UA 

 

66.55 HA 

/0,2S 114 C   127 B   130 B  130 D  133 B 

150 D 

Total    R2 

133 C 136 B 136 C 136 D 137 A  137 B 

 
 

16 UA 

142 B 142 C 

 
 

147.64 HA 

144 147 C 

Total (R1 - 2)    Roca la suprafata pe 0.1-0.2S     23 UA  214.19 HA 

(R3 - 5) /0,3S 123  124 A 

Total    R3 

129 A 129 B 130 A 130 C 135 139 B 140 A 141 A  142 A 

14 UA 

143 145 A  146 B 

227.06 HA 

/0,4S 114 A 121  122 A  133 A 

Total    R4 

 

4 UA 

 

90.49 HA 

/0,5S 124 B 

Total    R5 

 

1 UA 

 

1.21 HA 

Total (R3 - 5)    Roca la suprafata pe 0.3-0.5S 19 UA 318.76 HA 

(T1 - 2) 20% 127 B 

Total 

129 A 

T2 

129 B 130 A 130 C 133 A 

6 UA 

 

74.64 HA 

Total (T1 - 2) Tulpini nesanatoase 10-20% 6 UA 74.64 HA 

Total UP 47  UA 558.56 HA 

 

Din analiza datelor din tabelul constatăm existenţa atât a unor arborete afectate de factori 

destabilizatori cât şi existenţa unor arborete afectate de factori limitativi.  

 

 

4.8.1. Arborete afectate de factori destabilizatori 
 

În privinţa arboretelor afectate constatăm existenţa următorilor factori destabilizatori: 

- Rupturi de zăpadă și vânt  izolate pe 2,39 ha; 

- Uscare slabă  pe 204,11 ha și mijlocie pe 11,99 ha; 

- Vânturi ce provoacă doborâturi izolate pe 44,94 ha. 

 

 

4.8.1.1. Arborete afectate de rupturi de zăpadă și vânt  
 

În cadrul Unităţii de protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale au fost semnalate arborete 

afectate de rupturi izolate pe 2,39 ha, fenomen ce apare cu predilecţie la arboretele de pin și molid 

provenite din plantaţii, fără a fi însă vorba de o problemă gravă ce să afecteze fondul forestier.  
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4.8.1.2. Arborete afectate de doborâturi de vânt 
  

În cadrul suprafeţei analizate s-a constatat existenta unei suprafeţe de 44,94 ha afectată de 

doborâturi izolate.  

Cauzele care au dus la apariţia acestui fenomen sunt:  

- vânturile puternice de joasă altitudine,  

- existenţa solurilor superficiale, corelat cu perioade îndelungate de exces de umezeală în sol, 

fapt ce a dus la slabirea rezistenţei de ancorare în 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 crescut. 

Faţă de aceste cauze şi efecte se apreciază că acest fenomen se încadreaza în limite normale. 

Totuşi se impune parcurgerea acestora cu lucrările necesare (curăţiri şi rărituri) în vederea creşterii 

rezistenţei acestora la doborâturile de vânt. 

 

 

4.8.1.3. Arborete afecate de de uscare 
 

În cuprinsul fondului forestier analizat a fost semnalat fenomenul de uscare slabă pe 204,11 ha 

și de uscare mijlocie pe 11,99 ha, fenomen ce apare, cu precădere, în cadrul arboretelor de fag cu 

vârste înaintate.  

 

 

4.8.2. Arborete afectate de factori limitativi 
 

Factorii limitativi ce afectează arboretele din zona analizată sunt reprezentaţi de existenţa rocii 

la suprafaţă solului, de tulpinile nesănătase și de eroziunea în suprafață.  

 

 

4.8.2.1. Arborete instalate pe terenuri cu rocă la suprafaţă 
 

În cadrul Unităţii de protecţie şi producţie I Crasna Deal și 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 %, 90,49 ha prezintă rocă pe 

40% din suprafaţă şi 1,21 ha prezintă rocă pe 50% din suprafaţă.  

În arboretele din SUP "M" pot fi prevăzute lucrări de îngrijire şi tăieri de conservare numai cu 

intensitate redusă. În arboretele din SUP "A" la care rocă la suprafaţă apare în procent redus pe 

suprafaţă (0,1- 0,3/S), lucrările prevăzute se pot executa fără restricţii majore. 

 

 

4.8.2.2 Arborete cu tulpini nesănătoase 
 

În cadrul Unităţii de protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale au fost identificate 74,64 ha 

arborete cu tulpini nesănătoase provenite din lăstari, arborete care prezintă 20% tulpini nesănătoase.  

 

 

4.9. Starea sanitară a pădurii 

 

 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. 
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Vântul – deşi intens, nu a făcut ravagii. 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.  

 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 pin, molid; 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.      

 

 

4.10. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie 

 

Condiţiile staţionale din Unitatea de protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale sunt favorabile 

vegetaţiei forestiere, asigura dezvoltarea unor specii valoroase, în primul rând a fagului, care valorifică 

la maximum staţiunile din zonă. În tabelul 4.10.1. este prezentată corespondenţa între bonitatea 

staţiunilor şi productivitatea actuală a arboretelor.  
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   Tabelul 4.10.1. 

Analiză comparativă privind bonitatea staţiunilor şi productivitatea arboretelor 

 Bonitatea staţiunilor  Productivitatea pădurilor Diferenţe (ha) 

Categoria Supraf. % Categoria Supraf. % + - 

Superioară - - Superioară - - - - 

Mijlocie 511,36 65 Mijlocie 553,87 70 42,51 - 

Inferioară 278,64 35 Inferioară 236,13 30 - 42,51 

TOTAL 790,00 100 TOTAL 790,00 100 11,74 11,74 
 

 

Diferenţa pe total este datorată existenţei a suprafeţei de 42,51 ha ce este reprezentată de 

arborete artificiale de productivitate mijlocie aflate pe stațiuni de bonitate inferioară. Staţiunile de 

bonitate mijlocie predomină ocupă 65% iar staţiunile de bonitate inferioară ocupă 35%.  

Clasa de producţie medie pentru Unitatea de protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale este 

III4, iar compoziţia actuală este 74FA 9ME 7PI 3PIN 2CA 2MO 3DT. Consistenţa arboretelor este 

bună, media fiind de 0,76, vârsta medie a pădurii din această unitate este de 102 ani, creşterea medie 

este de 4,5 m3/an/ha, volumul mediu la hectar este de 281 m3. 

 Fagul – ca specie principală de bază ocupă 74% din suprafaţa totală a unităţii de protecţie şi 

producţie, realizând clasa de producţie III4, o vârstă medie este de 120 ani, creşterea medie anuală de 

3,7 m3/ha, volumul mediu de 313 m3/ha iar o consistenţă medie de 0,73. Arboretele de fag provin 83% 

din sămânţă și 17% din lăstari, având o vitalitate normală în proporţie de 81% şi slabă de 19%.  

 Mesteacănul este a doua specie forestieră în ordinea participării în compoziţia totală 9%. 

Această specie vegetează bine realizând clasa de producţie III6, la vârsta medie de 54 ani şi o 

consistenţă medie de 0,84, realizând un volum mediu de 159 m3/ha şi o creşterea medie anuală este de 

4,6 m3/ha. Arboretele de mesteacăn provin numai din sămânţă, având o vitalitate normală în proporţie 

de 86% şi slabă de 14%.  

 Pinul silvestru este a treia specie forestieră în ordinea participării în compoziţia totală (7%). 

Această specie vegetează bine realizând clasa de producţie III0, la vârsta medie de 50 ani şi o 

consistenţă medie de 0,90, realizând un volum mediu de 237 m3/ha şi o creşterea medie anuală este de 

7,8 m3/ha. Arboretele de pin silvestru provin numai din plantații, având o vitalitate normală în 

proporţie de 100%.  

          Amenajamentul actual urmăreşte cu prioritate regenerarea arboretelor de amestec, pe cale 

naturală prin sămânţă, într-o proporţie cât mai mare ca şi până acum, reducând pe cât posibil 

completările după tăierea definitivă.  

Alte specii care participă, în proporţii reduse, în compoziţia arboretului sunt: pinul negru, 

carpenul, molidul și diversele tari. 

Amintim că din suprafaţa totală a fondului forestier productiv 90% sunt arborete exploatabile şi 

3% arborete preexploatabile. 

Din studiul condiţiilor staţionale şi a vegetaţiei forestiere rezultă că: 

• în cadrul unităţii de protecţie şi producţie analizate există un ecofond forestier adaptat 

condiţiilor staţionale, fiind necesară conservarea lui; 

• introducerea şi promovarea speciilor valoroase de amestec, cum ar fi cireșul, paltinul de 

munte, frasinul, ulmul etc. 

 Se poate trage concluzia că, printr-o gospodărire judicioasă, arboretele unităţii de protecţie şi 

producţie analizate pot valorifica într-o mai mare măsură potenţialul staţional, oferind în continuare o 

bună protecţie a mediului natural.    
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5. STABILIREA FUNCŢIILOR  SOCIAL-ECONOMICE  ALE  PĂDURII 

ŞI  A  BAZELOR  DE  AMENAJARE 
 

5.1. Stabilirea  funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii 

 

Scopul amenajamentului actual este să menţină şi ori de câte ori este posibil să amelioreze 

aptitudinile pădurii pentru a îndeplini, cât mai bine, ansamblul funcţiilor ecologice, economice şi 

sociale atribuite. Pe această linie, s-au stabilit obiective de urmat, iar în cadrul lor tehnici de producţie 

şi de protecţie de realizat.  
 

 

5.1.1. Obiective social-economice şi ecologice 
 

Prin măsurile şi prevederile sale, amenajamentul urmăreşte realizarea şi perpetuarea unor 

arborete cu o structură optimă, capabile să producă cu continuitate lemn de dimensiuni mari, din care 

să rezulte sortimente variate şi valoroase, cerute de economia naţională. Concomitent, se urmăreşte ca 

pădurea să-şi îndeplinească în condiţii optime funcţiile ecologice şi sociale ce-i sunt proprii.  

 Obiectivele social-economice şi ecologice stabilite pentru pădurile din U.P. I Crasna Deal și 

Vale, concretizate în produse şi servicii de protecţie sau sociale ce sunt prezentate în tabelul următor.
    

 Tabelul 5.1.1.1. 
Obiectivele social-economice şi ecologice ale pădurilor  

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

Ecologice 

Asigurarea protecţiei terenurilor şi a solurilor 

- Menţinerea echilibrului ecologic pe terenuri cu înclinare mai 

mare de 350 prin conservarea pădurii. 

- Conservarea pădurilor şi ecosistemelor de pe terenurile cu 

substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări.  

- Conservarea pădurilor din jurul golurilor alpine. 

Asigurarea ocrotirii genofondului și ecofondului forestier 

- Protecția peisajului natural existent, a unor habitate şi a 

folosințelor actuale – Situl Natura 2000 – ROSCI 0128 

”Nordul Gorjului de Est”. 

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

Valorificarea produselor nelemnoase ale fondului forestier - Vânat, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale. 

  

În raport cu starea fiecărui arboret în parte şi de rolul pe care trebuie să-l îndeplinească, s-au 

adoptat, la nivel de subparcelă şi subunitate, ţeluri de protecţie sau de producţie. 

 

5.1.2. Funcţiile pădurii 
 

 Corespunzător obiectivelor social-economice fixate s-au stabilit funcţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească arboretele. În conformitate cu funcţiile stabilite, arboretele au fost încadrate în 

categoriile functionale redate în tabelul 5.1.2.1. 

Analizând tabelul 5.1.2.1. se poate observa că întrega suprafaţă de pădure din cadrul unităţii de 

protecţie şi producţie analizate este încadrată în Grupa I funcţională - Vegetaţia forestieră cu funcţii 

speciale de protecţie.  

În privinţa repartiţiei pe subgrupe şi categorii funcţionale facem precizarea că toate arboretele  

prezintă una sau mai multe încadrări, având prioritate categoria funcţională ce implică cel mai mare 

grad de protecţie.  
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            Tabelul 5.1.2.1. 
Încadrarea arboretelor în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale 

Grupa, subgrupa şi categoria funcţională Suprafaţa 

Cod Denumirea ha % 

Grupa I – Vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie 

2A 2A5Q 

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 
435,15 55 

Total 2A 435,15 55 

2C 2C5Q Arboretele/benzile de pădure din jurul golurilor alpine – T II 0,94 - 

Total 2C 0,94 - 

2L 2L5Q 
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 
17,57 2 

Total 2L 17,57 2 

Total 2 453,66 57 

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 - ROSCI 0128 „ Nordul 

Gorjului de Est”- T IV 

336,34 43 

Total 5Q 336,34 43 

Total 5 336,34 43 

Total Grupa I 790,00 100 

Total U.P. I Crasna Deal și Vale  790,0 100 

 

Pentru o mai bună gospodărire a pădurilor, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de 

categorii funcţionale. Această grupare permite alegerea corectă a măsurilor silviculturale şi 

tratamentelor ce se vor executa pentru  îndeplinirea obiectivelor social-economice şi ecolgice propuse. 

Tipurile de categorii funcţionale identificate în această unitate de bază sunt prezentate în tabelul 

5.1.2.2. 

 
 Tabelul 5.1.2.2. 

Tipurile funcţionale pentru pădurile analizate  

Tipul 

funcţional 
Categoriile funcţionale 

Suprafaţa 

ha % 

T II I.2A, I.2C  436,09 55 

T IV I.2L, I.5Q 353,91 45 

Total U.P. I Crasna Deal și Vale 790,00 100 

  

 În tipul T II intră păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub 

raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, 

impunându-se numai lucrări de conservare. 

În tipul T IV intră păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care sunt admise, pe lângă 

gradinărit şi cvasigrădinărit, şi alte tratamente, cu impunerea unor restricţii speciale în aplicare. 

Menţionăm că încadrarea în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale s-a făcut conform 

normativelor ,,Norme 5 – Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor,,. 

 

 

5.1.3. Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite 

 

 În vederea gospodăririi diferenţiate a fondului forestier, pentru realizarea obiectivelor social-

economice şi a îndeplinirii funcţiilor atribuite, arboretele din cadrul unităţii analizate au fost grupate în 

următoarele subunităţi de gospodărire: 

 S.U.P. ,,A” – codru regulat, sortimente obişnuite – 353,91 ha (45%); 

 S.U.P. ,,M”- păduri supuse regimului de conservare deosebită- 436,09 ha (55%). 
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În tabelul 5.1.3.1. este redată constituirea subunităţilor de gospodărire pe unităţi amenajistice.  

 
Tabelul 5.1.3.1. 

Repartiţia pe subunităţi de gospodărire a fondului forestier analizat  

SUP   U  N  I  T  A  T  I A  M  E  N  A J  I  S  T  I  C  E 

A 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 F 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       

T o t a l Suprafata 353.91 HA Nr. de UA-uri 39 

M 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        

T o t a l Suprafata 436.09 HA Nr. de UA-uri 29 

T o t a l UP Suprafata 790.00 HA Nr. de UA- uri 68 

 

 

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretului şi ale pădurii 

 

 Pentru a satisface în mod corespunzător funcţiile şi obiectivele atribuite, arboretele şi fondul de 

producţie trebuie conduse spre o structură optimă. 

 Această structură se defineşte în raport cu obiectivele de îndeplinit şi cu condiţiile staţionale şi 

se exprimă prin bazele de amenajare: regim, compoziţia ţel, tratamentul, exploatabilitatea şi ciclul. 

 

  

5.2.1. Regimul 

 

Regimul reprezintă modul în care se asigură regenerarea unei păduri, definind structura pădurii 

din acest punct de vedere. 

Regimul adoptat pentru arboretele din cadrul Unităţii de protecţie şi producţie I Crasna Deal și 

Vale este cel de codru. Regenerarea din sămânţă şi conducerea arboretelor până la vârste mari, când 

realizează sortimente valoroase de lemn şi asigură o îndeplinire optimă a funcţiilor de protecţie 

stabilite sunt condiţii absolut necesare unei gospodăriri eficiente a arboretelor din unitatea analizată. 

 

 

5.2.2. Compoziţia - ţel 

 

 Compoziţia - ţel reprezintă asocierea şi proporţia speciilor din cadrul unui arboret ce îmbină în 

orice moment al existenţei lui, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele social-economice. 

 Compoziţia-ţel s-a stabilit pentru fiecare arboret în parte în funcţie de situaţia acestuia în raport 

cu termenul exploatabilităţii după cum urmează : 

 - pentru arboretele exploatabile s-a stabilit compoziţia de regenerare avându-se în vedere 

compoziţia optimă, seminţişul existent  şi sistemul de cultură adoptat; 

 - pentru arboretele preexploatabile şi neexploatabile s-a adoptat compoziţia la exploatare ţinând 

seama de compoziţia actuală şi de posibilitatea modificării ei prin lucrări silvotehnice spre compoziţia 

optimă; 

 - pentru terenurile goale s-a stabilit compoziţia de împădurire. 

 Compoziţia ţel finală se stabileste în raport cu ţelurile de gospodărire şi cu condiţiile ecologice 

date.  

 Prin actualul amenajament s-a promovat compoziţia corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure, condiţiilor staţionale, funcţiilor social economice atribuite, stării actuale a 

arboretului.  
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 În tabelul 5.2.2.1. s-a stabilit compoziţia ţel pentru fiecare S.U.P. şi pe întreaga unitate de 

protecţie şi producţie: 

- pentru S.U.P. “A” –  78FA 2MO 1PI 1GO 1TE 17DT; 

- pentru S.U.P. “M” – 72FA 5PI 5TE 2MO 16DT; 

- pentru U.P. Crasna Deal și Vale – 75FA 3PI 3TE 2MO 1GO 16DT. 

 Compoziţia ţel la nivel de unitate amenajistica s-a stabilit în funcţie de condiţiile staţionale şi 

posibilitatea de ameliorare a compoziţiei actuale prin lucrările ce se propun în amenajament. La 

adoptarea acestora s-au avut în vedere următoarele: 

 -     realizarea de arborete valoroase din punct de vedere al amestecului de specii şi din punct de 

vedere funcţional; 

- realizarea unei biodiversităţi care să asigure o mai mare stabilitate arboretelor. 
                Tabelul 5.2.2.1. 

Stabilirea compoziţiei ţel pentru fondul forestier analizat  

SUP 
Tip 

staţiune 

Tip 

pădure 
Compoziţia-ţel 

Supraf 

-ha- 

Suprafaţa pe specii – ha – 

FA MO BR PI GO TE DT 

A 

3.3.3.2 411.2 8FA 1MO 1DT 82,14 65,72 8,21 - - - - 8,21 

4.3.3.1 415.1 8FA 1PI 1DT 19,80 15,84 - - 1,98 - - 1,98 

4.4.2.0 411.4 8FA 2DT 231,74 185,39 - - - - - 46,35 

5.1.3.2 513.1 8GO 2DT 4,15 - - - - 3,32 - 0,83 

5.2.3.1 424.1 8FA 1MO 1DT 4,10 3,28 0,41 - - - - 0,41 

5.2.4.2 421.2 6FA2TE2DT 11,98 7,18 - - - - 2,40 2,40 

Total SUP “A” 

78FA 2MO 1PI 1GO 1TE 

17DT 353,91 
277,41 8,62 - 1,98 3,32 2,40 60,18 

% 100 78 2 - 1 1 1 17 

SUP “A”- 

Compoziţia actuală* 
94FA 3MO 1ME 1BR 1DT  

M 

3.3.3.1 411.6 7FA1MO1BR1DT 6,74 4,73 0,67 0,67 - - - 0,67 

4.1.2.0 418.1 6FA2PI2DT 75,55 45,33 - - 15,11 - - 15,11 

4.3.3.1 415.1 8FA 1PI 1DT 79,70 63,76 - - 7,97 - - 7,97 

4.4.2.0 411.4 8FA 2DT 70,51 56,41 - - - - - 14,10 

5.2.3.1 424.1 8FA 1MO 1DT 92,75 74,21 9,27 - - - - 9,27 

5.2.4.2 421.2 6FA2TE2DT 110,84 66,50 - - - - 22,17 22,17 

Total SUP “M” 
72FA 5PI 5TE 2MO16DT 436,09 310,94 9,94 0,67 23,08 - 22,17 69,29 

% 100 72 2 - 5 - 5 16 

SUP “M”- 

Compoziţia actuală* 
54FA 15ME 13PI 6PIN 4CA 2MO 1TE 5DT 

TOTAL U.P.   

75FA 3PI 3TE 2MO 1GO 

16DT 
790,00 588,35 18,56 0,67 25,06 3,32 22,17 129,47 

% 100 75 2 - 3 1 3 16 

Compozitia ţel U.P. I Crasna Deal și Vale  75FA 3PI 3TE 2MO 1GO 16DT 

Compozitia actuală U.P. I Crasna Deal și Vale  74FA 9ME 7PI 3PIN 2CA 2MO 3DT 

 

 

5.2.3. Tratamentul 

 

Tratamentul  cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în 

cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generaţie la alta. 

 Prin adoptarea şi aplicarea tratamentului adecvat se urmăreşte în principal asigurarea 

regenerării integrale a suprafeţelor incluse în rând de tăiere şi realizarea unei structuri optime sub 

raport ecologic şi funcţional. 

         Alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităţilor ecologice, a stării arboretelor 

respective, a funcţiilor social-economice ale acestora, a accesabilităţii lor actuale şi de perspectivă 

precum şi în raport cu condiţiile tehnice şi economice existente. 

 Alegerea tratametelor se face în conformitate cu normativele în vigoare ţinând seama de 

următoarele criterii: 

  1. formaţia de tipuri de pădure; 

  2. tipul de structură a arboretelor; 

  3. categoria de productivitate a staţiunii; 

  4. tipul de categorii funcţionale. 
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Pentru realizarea unei structuri care să permită exercitarea în mod optim a funcţiilor de 

protecţie şi producţie ce au fost atribuite arboretelor s-a propus ca în cadrul  S.U.P. ,,A”- codru regulat 

din cadrul Unităţii de protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale să se aplice tratamentul tăierilor 

progresive, cu o perioadă de regenerare de 25-30 ani în făgete. 

Adoptarea tratamentului tăierilor progresive are în vedere păstrarea caracterului natural al 

pădurii, realizarea regenerării naturale a speciilor de amestec dificil de introdus pe cale artificială, 

precum şi asigurarea unor structuri sperăm relativ pluriene corespunzătoare funcţiilor atribuite. S-a 

ţinut de asemenea seamă că pentru aplicarea acestor tratamente există o bună experienţă locală, precum 

şi la faptul că trecerea la aplicarea unor tratamente mai intensive este deocamdată imposibilă din cauza 

lipsei unei infrastructuri adecvate. 

Prin aplicarea acestor tratamente se urmăreşte păstrarea caracterului natural al pădurii, 

realizarea regenerării naturale a speciilor de amestec dificil de introdus pe cale artificială, precum şi 

asigurarea unor structuri sperăm relativ pluriene corespunzătoare funcţiilor atribuite.  

În cazul în care, în cadrul unităţilor amenajistice încadrate în subunitatea pentru care se 

reglementează producţia, apar mici zone cu pante peste 35º, cu stâncării, grohotişuri sau situate pe 

malurile văilor, pâraielor sau râurilor, tăierile de produse principale din acele zone vor avea 

caracter de tăieri de conservare sau lucrări de igienă.  

Pentru arboretele cu vârste înaintate, supuse regimului de conservare deosebită (S.U.P.”M”)    

s-au prevăzut lucrări speciale de conservare, prin care să se menţină sau să se îmbunătăţească starea 

fitosanitară a arboretelor, să se asigure permanenţa pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de 

către acestea a funcţiilor de protecţie ce li s-au atribuit. 

 Modul de aplicare a tratamentelor propuse este cel prezentat în ,,Normele tehnice pentru 

alegerea şi aplicarea tratamentelor”, iar particularităţile existente sunt redate în capitolul privind 

recoltarea posibilităţii de produse principale. 
  

În plus aducem un extras de recomandări din legea apelor. 

 
“În baza prevederilor Anexei nr. 2  la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările 

ulterioare, proprietrul  și administratorii acestui fond forestier vor asigura lățimea zonelor de protecție 
în lungul cursurilor de apă și a altor lucrări hidrotehnice, după cum urmează: 
 

Latime curs < 10 m 10 m-50m > 51 m 

Latime Zona de 
protectie 

5 m 15 m 
20 m 

Cursuri de apa 
regularizate m 

2m 3m 
 

5m 

Cursuri de apa 
indiguite m 

Toata lungimea dig-mal, daca este mai mica de 50m 

 

În conformitate cu prevederile art. 78 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare, proprietarul fondului forestier amenajat și structurile silvice de administrare 
vor asigura personalului cu atribuții în gospodărirea apelor accesul la ape, în zonele din lungul 
cursurilor de apă cadastrate/necadastrate. 

De asemenea, pe sectoarele cursurilor de apă cadastrate (dacă exista), aflate în proprietatea 
statului și administrate de către Administrația Națională Apele Române, autoritatea competentă în 
domeniul gospodăririi apelor are dreptul de a constata faptele care constituie contravenții sau 
infracțiuni în acest domeniu apelor și de a încheia documente necesare controlului. 

Pe toată perioada de implementare a amenajamentului silvic, proprietarului și 
administratorilor fondului forestier le revine obligația de a nu aduce modificări cursurilor de apă 
cadastrate. 

Orice lucrare hidrotehnică sau de amenajare a unui curs de apă cadastrat face în mod 
obligatoriu obiectul reglementării din partea autorității competente pentru gospodărirea apelor.” 
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5.2.4. Exploatabilitatea 
 

 Expoatabilitatea este calitatea arboretelor de a fi exploatabile în raport cu ţelurile urmărite. 

 Pentru arboretele din S.U.P. ,,A” - codru regulat s-a adoptat exploatabilitatea de protecţie 

pentru toate arboretele, acestea fiind încadrate în Grupa I-a funcţională.  

Vârsta exploatabilităţii, respectiv vârsta la care arboretele devin exploatabile, s-a stabilit în 

funcţie de compoziţie şi de clasa de producţie pe specii potrivit normelor tehnice pentru amenajarea 

pădurilor. 

În cadrul acestei subunităţi vârsta medie a exploatabilităţii rezultată din calcul, pentru 

subunitatea de producţie la care se reglementează producţia de masa lemnoasa şi este de 109 ani. 

Pentru arboretele supuse regimului de conservare deosebitănu s-au stabilit vârste ale 

exploatabilităţii, deoarece în cazul acestora sunt permise numai lucrări de conservare sau de îngrijire şi 

conducere a arboretelor. 

  

 

5.2.5. Ciclul 
 

Ciclul este indicatorul structurii pe clase de vârstă a fondului de producţie normal al unei 

păduri de codru regulat şi totodată norma de timp stabilită de amenajament pentru menţinerea 

arboretelor pădurii respective. 

 La stabilirea ciclului a fost luate în considerare formaţiile si speciile forestiere ce compun 

pădurea; funcţiile social-economice atribuite arboretelor respective; media vârstei exploatabilităţii 

tehnice şi posibilitatea de creştere a eficacităţii funcţionale a arboretelor şi a pădurii în ansamblu.  

 Ciclul de producţie adoptat este de 110 ani pentru S.U.P. ,,A” - codru regulat. 

În tabelul 5.2.5.1. sunt prezentate bazele de amenajare pentru unitatea de producţie analizată. 
 

Tabelul 5.2.5.1. 

Analiza compoziţiei ţel pentru fondul forestier analizat  

S.U.P. 
Supraf. 

- ha - 
Regim 

Compoziţia % 

Tratament 
Exploatabilitate 

şi vârstă 
Ciclul 

Actuală 
După 

10 ani 

După 

20 ani 
Ţel 

“A” 353,91 CODRU 

94FA 3MO 

1ME 1BR 

1DT 

92FA 3MO  

1BR 3DT 

90FA 3MO 

1BR 6DT 

78FA 2MO 

1PI 1GO 1TE 

17DT 

T. progresive 

 

de protectie, 

109 ani 
110 

“M” 436,09 CODRU 

54FA 15ME 

13PI 6PIN 

4CA 2MO 

1TE 5DT 

59FA 10ME 

13PI 6PIN 

2CA 2MO 

1TE 7DT 

65FA 13PI 

6PIN 6ME 

2MO 1CA 

1TE 6DT 

72FA 5PI 5TE 

2MO 16DT 
T. conservare  - - 

TOTAL 

U.P. 
790,00 CODRU 

74FA 9ME 

7PI 3PIN 2CA 

2MO 3DT 

77FA 6ME 

7PI 3PIN 1CA 

2MO 4DT 

80FA 7PI 

3ME 2PIN 

2MO 6DT 

75FA 3PI 

3TE 2MO 

1GO 16DT 

T. progresive 

 

de protectie, 

109 ani 
110 
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5.3. Conservarea biodiversităţii 

 

Ocrotirea şi conservarea biodiversităţii este un domeniu complex ce trebuie urmărit, luând în 

considerare cele patru forme ale acesteia: genetică, a speciilor, ecosistemică, landşaftică. 

 O caracteristică esenţială a U.P. I Crasna Deal și Vale o constituie faptul că întreaga 

suprafaţă este încadrată în grupa I funcţională şi se suprapune în integralitate pe Situl Natura 

2000 ROSCI 0128 - „Nordul Gorjului de Est”. 
 

DESCRIEREA SITULUI 
 

Situl Natura 2000 ROSCI 0128 Nordul Gorjului de Est a fost declarat ca arie naturală protejată 

cu statut de sit de importanţă comunitară prin Ordinul nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă 

a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

 
Din punct de vedre administrativ situl se află pe teritoriul a 2 judeţe, 96% din suprafaţă fiind 

localizată în partea de nord-est a judeţului Gorj, restul de 4% în partea de vest a judeţului Vâlcea. 

Teritoriul este în cea mai mare parte lipsit de localităţi, cu excepţia celor dispuse de-a lungul limitei 

sudice şi a zonei Rânca. Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est este situat pe teritoriul administrativ 

al localităţilor Vaideeni din judeţul Vâlcea şi Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Crasna, Muşeteşti şi 

Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj. 

 Din punct de vedere geografic, Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est este situat în Carpaţii 

Meridionali, ocupând partea sudică a munţilor Parâng şi partea de vest a munţilor Căpăţânii. 

 Amplasat într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat, cu un ecart altitudinal de 2.319 m 

dezvoltat pe o distanţă transversală de sub 25 km, se situează în regiunile biogeografice alpină şi 

continentală, în ecoregiunea Carpaţilor Meridionali pe versantul sudic al sectorului de vest al acestora, 

între interfluviul Olteţ-Cerna la răsărit, Parcul Naţional Defileul Jiului la apus şi între cumpăna apelor 

la nord şi drumul submontan Apa Neagră - Bumbeşti - Racoviţa, la sud. 

Accesul spre situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est se face: 

 - prin partea de sud din drumul naţional DN 67 Târgu Jiu - Vâlcea, din care se ramifică spre nord 

drumuri judeţene şi comunale care duc în localităţile situate pe limita sudică a sitului; 

- prin partea de nord pe drumul naţional DN 67C Novaci – Sebeş/Transalpina, drum care duce în zona 

turistică Rânca şi care traversează situl, ajungând până la limita sudică a acestuia în localitatea Novaci. 
Punct de intrare Drum de acces (categorie, număr) Localitate de acces 

DN 67 Târgu Jiu - Vâlcea 

Drum comunal Polovragi 

Drum Judeţean Baia de Fier 

Drum judeţean Novaci 

Drum Naţional Novaci 

Drum Judeţean Crasna 

Drum Judeţean Muşeteşti 

DN 67C Novaci - Sebeş DN 67C Novaci – Sebeş/Transalpina Rânca (localităţile Novaci şi Baia de Fier) 

 

            Proprietatea este în majoritate de tip privat, datorită retrocedărilor de terenuri. Situl Natura 

2000 se situează în cea mai mare parte a sa pe raza a două ocoale silvice şi anume: Ocolul Silvic 

Polovragi şi Ocolul Silvic Novaci. Cea mai mare parte a terenurilor care aparţin locuitorilor din zonă 

au fost cuprinse în obşti, dar există şi proprietăţi individuale. 

 Există încă în interiorul sitului suprafeţe de teren însemnate ce aparţin domeniului public al 

statului. În zona Rânca, terenurile au fost parcelate şi concesionate pentru construirea de cabane, 

pensiuni, hoteluri, sau pentru ale investiţii. 

 Obştile care deţin terenuri în situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est: 

- Obştea Cerbul; 

- Obştea Bumbeşti; 

- Obştea de Moşneni Mândra şi Ţăpuşorul; 

- Obştea Pleşa-Porceni; 
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- Obştea Banca Gilortului; 

- Obştea Ceata Bărleşti; 

- Asociația Obştea de moșneni Crasna Deal și  Vale; 

- Obştea de moșneni Drăgoiești – Dumbrăveni – Ungureni - Buzești 

- Obştea de Moşneni-Aninişeni-Radoşeni; 

- Obştea Plaiurile Muşeteştilor; 

- Obştea Rădeiu. 

În acest sit sunt întâlnite categorii funciare reprezentate de păduri, pajişti, stâncării, abrupturi, 

chei şi poieni, prezentate în tabelul următor: 
 

Clasă Procent (%) 

pajişti naturale, stepe 9 

păşuni 2 

Terenuri arabile 2 

Păduri de foioase 48 

Păduri conifere 10 

Păduri de amestec 23 

Alte terenuri 3 

Păduri de tranziţie 3 

  

 Limitele şi zonarea internă a sitului Natura 2000 

Limitele sitului Natura 2000, la scara 1:100000 sunt cuprinse în anexa nr. 3 a Ordinului 

ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.964/ 2007 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România. 

 Limita nordică porneşte din culmea Polatiştei. Apoi limita se deplasează spre est pe limita de 

judeţ pînă la Cordonul Prisloapelor, apoi spre Culmea Prisloapelor coboară Culmea Mîndra spre 

Creasta Craiului, pînă la vf Molivişul. Apoi traversează UP III Gilort, pe limitele ua 74, 75, 76, 77, 84, 

85, 86, 87, până la drumul forestier ce străbate limitele ua 81 la nord şi 43 la sud, după care urcă pe 

pârâul Dâlbanul până în DN67C Bengeşti-Novaci-Sebeş. Din DN 67C limita urcă spre vârful Păpuşa, 

după care urmează limita de judeţ înspre est, traversând Curmătura Olteţului până la culmea ce 

desparte judeţele Gorj şi Vâlcea. 

 Limita estică porneşte din culmea ce desparte judeţele Gorj şi Vâlcea şi se îndreaptă spre sud, 

traversând vârful Funicel, apoi coboară pe pârâul Cerna până în satul Cerna. Aici traversează satul şi 

urmăreşte limita dintre judeţele Gorj şi Vâlcea până în satul Racoviţa. 

 Limita sudică străbate drumul judeţean 665 din localitatea Racoviţa, trecând prin localităţile 

Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Crasna, Stănceşti Larga. Din Stănceşti Larga limita intră pe drumul 

comunal ce străbate Localităţile Stănceşti Larga, Stănceşti şi Arşeni. 

 Limita de vest pleacă din culmea Polatiştei, coboară aproximativ perpendicular spre sud pe 

Culmea Alunului dintre bazinele hidrografice Chitu şi Sadu şi intră în pădure (bornele silvice 181, 179, 

177, 175, 173, 211, 215, 206, 44, 119/UP IV O.S. Bumbeşti), apoi traversează alternativ zone 

împădurite şi goluri montane prin vf. Trântor (991 m), se continuă cu Culmea şi vf. Bâlbea (bornele 

silvice 15, 184, 2/UP IV, O.S. Bumbeşti, 2 şi 1/UP V, O.S. Bumbeşti), traversează pârâul Sadu până în 

dreptul oraşului Bumbeşti-Jiu. 

Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est va avea o zonare internă funcţională ce va avea ca 

scop protejatea speciilor şi habitatelor pentru care situl a fost desemnat. 

Prin zonare internă a sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Est a nu se înţelege zonarea 

internă ce se aplică ariilor naturale protejate de interes naţional. În interiorul sitului Natura 2000 ariile 

naturale protejate de interes naţional vor avea o zonare făcută în conformitate cu prevederile din OUG 

Nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Suprafeţele din sit ce se află în afara acestora vor avea o zonare ce are la bază criteriile ce 

privesc conservarea, menţinerea şi acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare 

favorabilă a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor pentru care situl este desemnat. Acest tip 

de zonare nu va fi una bazată întotdeauna pe limite stricte, ci va fi una flexibilă, ce urmăreşte aplicarea, 



STUDIU DE AMENAJARE A PADURILOR 
U.P. I CRASNA DEAL ȘI VALE 

 

Proiectant:S.C .TERA SILVA PROIECT S.R.L. 

Email:tera_silva@yahoo.com, tel 0745.508.342        
                                                                                                                                                                

89 

atunci când va fi cazul, de măsuri legale, administrative sau contractuale în scopul evitării deteriorării 

habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor, precum şi a perturbării speciilor pentru care a fost 

desemnat. 

Zonarea internă a ariilor naturale protejate de interes naţional: 

- zonele cu protecţie strictă sunt zonele de mare importanţă ştiinţifică, ce cuprind zone 

sălbatice în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte 

redus; 

- zonele de protecţie integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului 

natural; 

- zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit 

activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea 

principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte 

negative semnificative asupra biodiversităţii. 

 

Biotopul 

Geografia 

Munţii Parâng reprezintă sectorul cel mai înalt şi cel mai spectaculos al Munților dintre Olt și 

Jiu în Carpaţii Meridionali. Culmea principală a Munților Parâng, orientată pe direcția est-vest, atinge 

altitudinea maximă în vârful Parângul Mare - 2.519 m. 

La nord de acestă culme se deschid impresionante circuri glaciare: Sliveiu, Roșiile, Găuri, 

Zănoaga si Câlcescu ce adapostesc lacuri glaciare, drenate de izvoarele Jiețului si Lotrului. 

Spre est sunt remarcate căldările Muntinu și mai ales Urdele din care pornește o vale glaciară 

tipică. Interesante sunt și căldările glaciare Bălcescu, Cioara, Galbenu, Igoiu cu deschidere nordică din 

care pornesc pâraie ce se unesc cu Latorița. 

Relieful Masivului Parâng este caracterizat printr-o dispunere foarte evidențiată a sa în trepte, 

urmare a prezenței și conservării în bune condiții a celor trei suprafețe de denudație și prin larga 

extensiune a reliefului glaciar. 

Munţii Căpăţânii se află în cadrul Carpaţilor Meridionali, şi anume în grupul munţilor cuprinşi 

între Olt şi Jiu. Ei sunt constituiţi dintr-o culme înaltă, prelungă de cca 50 km, orientată de la vest la 

est, pe care se rânduiesc, perpendicular, ramificaţii nordice mai scurte, mai povârnite, şi ramificaţii 

sudice mai lungi, mai puţin înclinate. În majoritatea lor, culmile sunt puternic împădurite. Există însă 

suprafeţe apreciabile de goluri de munte, care au favorizat viaţa pastorală şi apariţia unei reţele dese de 

poteci. În contrast cu aspectul culmilor rotunjite se ridică două cetăţi dolomitice. 

 

Geologia şi geomorfologia 

Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est se întinde peste două masive muntoase reprezentative 

– Munţii Parâng şi Căpăţânii. 

Munţii Parâng sunt cei mai stâncoşi din grupa munţilor cuprinşi în spaţiul dintre Jiu, Strei şi 

Olt. Sunt munţi impunători, masivi, care de la 2519 m altitudine domină zările ocupând o suprafaţă de 

circa 1100 km2 în vastul spaţiu al munţilor dintre Jiu şi Strei. 

Relieful culmilor cele mai înalte prezintă o mare variabilitate de versanţi abrupţi sau înclinaţi, 

creste, grohotişuri, dar şi suprafeţe plane sau cu slabă înclinare. Substratul este reprezentat prin şisturi 

cristaline, granite etc. pe care se formează soluri humicosilicatice, humicosilicatice podzolite, precum 

şi litosoluri. 

În ceea ce priveşte alcătuirea geologică, în Munții Parâng s-a remarcat prezenţa a două 

complexe cristaline: Cristalinul I sau Pânza Getică situate în nord cu mică-șisturi și gneise micacee și 

Cristalinul II sau Autohtonul danubian, reprezentat prin șisturi cloritoase, cuarţite, mai rar gneise şi 

amfibolite. Şisturile cristaline mezo și catazonale, ale Pânzei Getice (domeniul getic) și care intră în 

alcătuirea celei mai mari părți din masivul Parâng, aparțin seriei de Seneş-Lotru (paragnaise, gnaise 

amfibolice, amfibolite, micașisturi cu filoane sau lentile de pegmatite) și au fost metamorfozate în 

timpul orogenezelor precambriene. 

La rândul lor, corpurile de granitoide apar pe suprafeţe întinse şi se individualizează în lungul a 

trei aliniamente orientatede la NE la SV şi anume: 

- Olteţ - Novaci - Cărpinişu; 
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- Nedeiu - Sadu - Şuşiţa; 

- Latoriţa - Parâng. 

În zonele din apropierea masivelor de granitoide, sincinematice, metamorfismul a fost puternic 

influenţat evoluând spre un metomorfism special de tip mezozonal. Fenomenul a fost în detaliu 

cercetat de H. Savu care a constatat că pe măsură ce se pătrunde mai aproape de corpurile intrusive de 

granitoide creşte gradul de metamorfism al complexului graisic-cuarţitic. 

Masivele de granitoide sunt dispuse în general, concordant cu direcția şisturilor cristaline 

epimetamorfice şi au de obicei formă eliptică sau alungită, întinzându-se pe distanţe de zeci de km. În 

Munţii Parâng acestea au formă de stok. Unele masive de granitoide au fost puternic erodate, însă în 

Parâng eroziunea a scos la iveală doar zona superioară, migmatică. 

Masivele de roci bazice din Munţii Parâng sunt reprezentate prin diverse tipuri de serpentine. 

Acestea apar în ariile de răspândire a şisturilor cristaline din seria de Tulişa. Unele dintre ele sunt 

legate de nivelul şisturilor verzi ale acestei serii, în timp ce altele par să străbată şi nivelele superioare. 

Ultrabazitele au o largă răspândire şi se întâlnesc sub formă de corpuri de dimensiuni apreciabile. 

În general, serpentinele din Munţii Parâng prezintă o textură şistoasă fiind cutate împreună cu 

şisturile în care sunt intruse. Masivul de roci bazice menţionate reprezintă produsul magnetismului 

iniţial al orogenezei caledoniene. 

 

 

Hidrologia 

Din punct de vedere hidrologic, situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est cuprinde parţial 

bazinele hidrografice ale rîurilor Gilort, Olteţ şi Galbenu. 

Gilortul este cel mai important afluent din stânga Jiului, încadrându-se în categoria râurilor din 

grupa sudică a ţării. Suprafaţa bazinului hidrografic se desfăşoară pe trei unităţi de relief distincte şi 

bine individualizate: 

- zona carpatică, respectiv versantul sudic al munţilor Parâng; 

- zona subcarpatică respectiv Subcarpaţii Gorjului care aparţin Subcarpaţilor Getici; 

- zona piemontană respectiv Piemontul Getic cu două subunităţi, Gruiurile Jiului, pe 

dreapta Gilortului şi Piemontul Olteţului pe partea stângă a văii Gilortului. 

Gilortul izvorăşte de pe versantul sudic al Parângului, de sub vârful Parângul Mare (2518 m) şi 

străbate aproape paralel cu Jiul aceleaşi unităţi de relief de la sud de Carpaţi. Gilortul are o suprafaţă 

bazinală de 1358 km2 şi curge pe direcţia generală nord-sud pe o distanţă de 116 km şi pe o diferenţă 

de nivel de 2412 m, între cota maximă de 2518 m (Vârful Parângu Mare) şi cea minimă de 106 m (la 

confluenţa cu Jiul). Teritoriul drenat de apele Gilortului se suprapune pe trei tipuri de unităţi 

morfostructurale distincte (munţi, subcarpaţi, piemont), implicând o etajare a proceselor 

geomorfologice şi a componentelor biopedoclimatice. Bazinul hidrografic Gilort este dezvoltat în 

proporţie de 25% în sectorul montan, 38% în sectorul subcarpatic şi 37% în sectorul piemontan. 

Râul Olteţ s-a adâncit în calcarele jurasice ale Masivului Polovragi-Cernădia formând un sector 

de chei epigenetice pe o lungime de circa 6 km, orientate pe direcţia nord-sud. Sectorul de chei oferă 

un peisaj sălbatic, valea fiind deosebit de îngustă (aproximativ 30-50m lăţime) şi încadrată de versanţi 

ce depăşesc frecvent înălţimea de 100 m, la baza cărora se întâlnesc conuri de grohotiş şi depozite 

coluvio-deluviale, albia minoră prezentând praguri şi cascade mici. Pe acest sector, cursul văii este 

repede având o pantă de 1,5 - 1,7%, iar materialele coluvio-deluviale sunt transportate de râu şi depuse 

apoi sud formă de aluviuni în depresiunea de subsidenţă. 

O trăsătură deosebită este imprimată de prezenţa reliefului carstic şi în mod deosebit de cel de 

adâncime. Olteţul manifestă tendinţa de a capta prin subteran pâraiele vecine, devenind astfel 

principalul colector al apelor care traversează fâşia de calcar. În perioada secetoasă a anului, întregul 

debit lichid este captat la intrarea Olteţului în chei. După aproape 1 km, câteva izvoare carstice refac 

circulaţia de suprafaţă, dar cu un debit de două-trei ori mai mare decât cel de la intrare. Surplusul de 

apă provine din Valea Galbenului şi Cerna Olteţului. 

Râul Galbenul, cu debit mai mic decât al râului Olteţ, a reuşit, similar, să despartă două blocuri 

din masivul Parâng. Versanţii larg distanţaţi, permit observarea clară a nivelelor de eroziune şi a 

numeroaselor guri de peşteră. Dintre acestea amintim cel mai important meandru fosil – Peştera 

Muierilor, situat în versantul drept, la circa 45 metri deasupra talvegului râului Galbenul. 
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Solurile 

Varietatea petrografică întâlnită în cadrul sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Est se 

răsfrânge şi asupra reliefului din această unitate geomorfologică. Formarea reliefurilor petrografice a 

avut ca suport un anumit tip de rocă, care deşi este un element pasiv în morfogeneză impune o notă 

distinctivă în peisajul geomorfologic în funcţie de reacţia sa specifică faţă de eroziune. Răspunsul 

complexelor litologice la eroziunea agenţilor este influenţat de climat, gradul de acoperire cu vegetaţie, 

declivitate, grosimea depozitelor acoperitoare, intervenţia antropică, etc. 

Extensiunea şi frecvenţa de apariţie a anumitor categorii de relief petrografic este dată de 

ponderea tipurilor de roci prezente în bazin. Astfel, ponderea cea mai mare o deţin pietrişurile şi 

nisipurile (57,2%), urmate de argilele marnoase (13,8%), granite şi granitoide (12,2%), şisturi 

cristaline (7,8%), complexe de argile, nisipuri şi cărbuni (7,8%), calcare (0,78%), faciesuri argilo-

nisipoase cu intercalaţii de marne (0,22%), depozitele loessoide (0,4%). 

În sectorul dintre Cernădia şi Baia de Fier, la contactul granitelor cu calcarele jurasice au 

apărut, în nordul barei calcaroase, mici bazinete dezvoltate mai mult în lungul văii Galbenului dar şi pe 

afluenţii mai mici, lucru ce semnifică predominarea scurgerii de suprafaţă. 

În partea central sudică a bazinului montan, pe peticele suprafeţei Gornoviţa I, la circa 1150 m 

de data aceasta pe granitele de tip Tismana se găsesc suprafeţe întinse afectate de dezagregarea 

substratului granitic. Rezultă astfel un relief ruiniform, cu martori de eroziune şi o arenă granitică 

(gruss) care îmbracă suprafaţa dezgolită de vegetaţie şi pe care se desfăşoară procese moderate de 

ravenare. 

Relieful dezvoltat pe nisipuri şi pietrişuri sarmaţiene apare pe bordura muntelui între Cernădia 

şi Cărpiniş. Ele stau transgresiv peste şisturile cristaline. Aceste depozite sarmaţiene sunt reprezentate 

de pietrişuri slab cimentate în care se intercalează nisipuri şi marne. Pe aceste nisipuri şi pietrişuri 

grosiere, cu intercalaţii subţiri marno-argiloase se dezvoltă ravenele pe care le întâlnim în versantul 

drept al văii Scăriţa, amonte de Novaci (Plaiul Mare, Dealul Scăriţa), în dealul Măgura (sat Berceşti), 

pe versantul stâng al Gilorţelului Mare, pe Plaiul Băii (Baia de Fier), valea Hirişeşti (versantul stâng). 
De-a lungul fâşiei de sarmaţian care tiveşte rama nordică a depresiunii subcarpatice, apare o zonă 

îngustă în care eroziunea torenţială a creat văi adânci cu versanţi abrupţi, prăpăstioşi. Asocierea proceselor 

de spălare, şiroire şi eroziune torenţială din aceste porţiuni a determinat o accentuată degradare a unor 

suprafeţe întinse în zona localităţilor Novaci, Cernădia, Baia de Fier, Aniniş şi Hirişeşti. 

 

 

 

Clima 

Clima zonei este temperat continentală, cu influenţe submediteraneene. 

Ca o caracterizare generală a climei, în linii mari, munții dintre Olt și Jiu păstrează trasăturile 

generale ale climei Carpaților Meridionali, care, la elementele continentale specifice întregii țări, 

adaugă influența climei mai blânde din Oltenia, ce se răsfrânge simţitor asupra munţilor mai ales 

asupra versanţilor sudici.  

Datorită faptului că în sit se găsesc terenuri cu altitudini variate, până la 2.000 m, datele 

climatice diferă mult de la o zonă la alta. 

Etajul climatic montan inferior, situat între 400 m și 1000 m altitudine, cuprinde în cea mai 

mare parte păduri de foioase și prezintă o climă mai blândă, stând sub influența maselor de aer cald, cu 

temperaturi medii anuale pozitive, precipitaţiile înregistând valori medii. 

Regimul pluviometric în acest etaj montan, are în general cantități medii multianuale cuprinse 

între 734.0 mm și 820.8 mm. 

Etajul climatic montan superior se situează între 1000 și 1800 m altitudine, cuprinzând pădurile 

de amestec și cele de răşinoase. Acest ecart prezintă caractere de climat temperat, cu elemente mai 

umede și mai răcoroase pe întinsul întregului an. Temperatura medie anuală este în general cu 4 0C mai 

scăzută decât în etajul climatic montan inferior, iar precipitațiile prezintă o creștere ce înregistrează 

valori maxime în luna iunie. În acest etaj montan temperatura medie multianuală este de aproximativ 

3.2 0C. În zonele aflate la peste 1500 m altitudine primele zăpezi cad pe la sfârşitul lui octombrie şi se 

topesc în luna mai. Uneori, petice de zăpada zăbovesc în văi până peste mijlocul verii. 
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Etajul climatic montan alpin se situează la peste 1800 m și cuprinde în general zona golurilor 

de munte. În acest etaj clima capată accente excesive de umezeală și frig. Iarna durează aproximativ 6 

luni şi temperatura medie multianuală scade cu 5 0C faţă de etajul climatic montan superior, 

prezentând și valori negative. 

În zona de munte numărul zilelor ploioase este de 150-160 pe an.   

 

Biocenoza 

Flora şi vegetaţia 

În cea mai mare parte situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est, este acoperit de habitate 

forestiere specifice. Din punct de vedere fitoclimatic pădurile se încadrează majoritar în etajul boreal 

de făgete, iar în secundar în etajul montan de amestecuri. Formaţiunile forestiere cele mai 

reprezentative sunt făgetele montane. Se mai întâlnesc făgete amestecate cu diferite specii de arbori. În 

special în partea de nord a sitului, la altitudine mai mare se remarcă molidişurile, care în funcţie de 

condiţiile impuse de potenţialul ecologic au anumite caracteristici. 

Semnificativă este prezenta relictului glaciar Pinus Cembra sub forma de exemplare izolate sau 

în grupuri compacte, alături de monumente ale naturii cum sunt floarea de colţ şi genţiana. 

Specii de plante  enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

 
Cod Specia Rezidentă Sit. populaţie Conservare Izolare Global 

4070 Campanula serrata C C B C B 

4097 Iris aphylla ssp. hungarica R B B C B 

2093 Pulsatilla grandis R B B C B 

  

În Tabelul de mai sus sunt redate datele aşa cum se găsesc în Monitorul Oficial al României, 

nr. 98 Bis/07.02.2008, Anexa 6. 

Cele mai mari suprafeţe de pădure sunt acoperite de făgete pure sau făgete în amestec cu 

diverse specii. Acestea acoperă peste 50% din suprafaţa sitului. Suprafeţe însemnate din sit sunt 

acoperite de păduri de amestec – fag şi conifere, păduri de molid şi de brad. În depresiunile Novaci şi 

Crasna se întâlnesc şi păduri de stejar. Alături de acestea se mai află: Carpinus betulus (Carpenul), 

Cerasus avium (Cireşul păsăresc), Sorbus torminalis (Scoruşul), Acer tataricum (Glădişul), Malus 

sylvestris (Mărul pădureţ), Tilia cordata (Teiul pucios) şi în alcătuirea acestor păduri intră numeroşi 

arbuşti şi specii erbacee, unele de origine submediteraneană. 

În zona Polovragi se află o pădure seculară de castan (Castanea Sativa), ce acoperă o suprafaţă 

de 10 ha. Pădurea de castan are statut de arie naturală protejată de interes naţional. 

Stratul erbaceu al pădurilor de fag cuprinde printre alte plante speciile: Helleborus 

purpurascens (spânzul), Hepatica nobilis (Popâlnic iepuresc), Dentaria bulbifera (Colţişorul), 

Pilmonaria officinalis (Mierea ursului), Symphytum tuberosum (Tătăneasa), Atopa belladona 

(Mătrăguna),etc. 

Pajiştile sunt reprezentate de Festuca rubra (Păiuşul roşu), Agrostis capillaris (Iarba câmpului), 

Nardus stricta (Năgara).  

Se întâlnesc puţine dicotiledonate: Hieraciu rotundatum, Moneses uniflora, Oxalis acetosella 

(Măcrişul iepurelui), Campanula abietina (Clopoţei) şi subarbuşti Vaccinium myrtillus (Afinul). 

 

Fauna 

Cele mai importante specii faunistice, atât prin faptul că sunt prioritare pentru desemnarea de 

arii de protecţie conform Directivei Habitate, cât şi prin faptul că sunt populaţii nucleu foarte 

importante la nivel european sunt carnivorele mari (ursul, lupul şi râsul). Importanta populaţiilor de 

carnivore mari este recunoscută şi prin desemnarea acestui areal ca Sit de Importanţă Comunitară în 

cadrul reţelei ecologice Natura 2000, printre speciile de faună salbatică, în formularele standard 

aprobate regăsindu-se şi acestea. 

Fauna  sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Est este caracteristică lumii animale care 

populează pădurile de amestec, fag şi molid din Carpaţii Meridionali. Sunt suprafeţe de pădure cu un 

rol foarte important ca zonă de refugiu, hrănire, înmulţire şi creştere a puilor pentru speciile de animale 

sălbatice, mai ales pentru cele ale căror populaţii nu sunt foarte numeroase cum este cazul râsului. 
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Zonele cu păduri dese, în special cele de conifere, zonele stâncoase aflate în apropierea unor cursuri de 

apă permanente constituie zone favorabile pentru fătarea şi creşterea puilor. 

În afară de aceste specii de talie relativ mare şi bine cunoscute, deosebit de importante sunt o 

serie de mamifere de talie mică şi mijlocie, multe dintre ele greu de observat şi studiat din cauza vieţii 

ascunse, în general nocturne. Mamiferele mici rozătoare sunt bine reprezentate, unele dintre ele, de o 

deosebită importanţă, fiind listate în Directiva Habitate 92/43/EEC: şoarecele de câmp (Microtus 

arvalis), şoarecele de pământ (M. agrestis), şoarecele de pădure (A. sylvaticus), pârşul de 

alun(Muscardinus avellanarius) şi veveriţa (Sciurus vulgaris). Pe lângă mamiferele amintite întâlnim 

foarte multe exemplare din speciile: vulpea (vulpes vulpes), iepurele de câmp (Lepus europaeus), 

cerbul (Cervus Elaphus), căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (sus scrofa) şi capra 

neagra(Rupicapra rupicapra). 

Foarte bine reprezentate în acest sit sunt speciile de chiroptere, ce formează în special în 

Peştera Muierilor şi Peştera Polovragi mari colonii de hibernare.  

Herpetofauna este caracteristică etajului montan, fiind prezente atât specii întâlnite la altitudini 

mai mari (Triturus cristatus, Podarcis muralis), cât mai ales specii care au o distribuţie largă atât în 

zone joase, cât şi la munte (Bombina variegata, Bufo bufo, Rana dalmatina, şopârla de ziduri (Podarcis 

muralis) şi şarpele de alun (Coronella austriaca). Batracienii se remarcă prin Salamandra salamandra 

(salamandra), iar dintre reptile Lacerta vivipara (şopârla de munte). 

Cerinţele de habitat ale amfibienilor şi reptilelor sunt foarte stricte, deosebit de importante în 

acest caz fiind condiţiile de microhabitat prezente la faţa locului. 

Reptilele, mai rezistente la uscăciune decât amfibienii, nu necesită prezenţa zonelor umede în 

imediata apropiere, decât în măsura în care îşi găsesc hrana în aceste ecosisteme. 

Dintre insectele întâlnite amintim în special lepidopterele: Acherontia atropus (Fluturele cap de 

mort), Lymantria monacha (omida păroasă a molidului).  

Pasările întâlnite sunt numeroase. Amintim aici speciile Parus aster (piţigoiul de brădet), Parus 

cristatus (piţigoiul moţat), Parus montana (piţigoiul de munte), Corvus corax (corbul) şi Tetrao 

urogalus (cocoşul de munte). 

 Speciile de animale protejate identificate până în prezent sunt următoarele: 

 

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE 

Cod Specie Rezidentă 
Sit. 

populaţie 
Conservare Izolare Global 

1303 Rhinolophus hipposideros (Liliacul 

mic cu potcoavă) 

P A B C B 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 

(Liliacul mare cu potcoavă) 

C B B C B 

1307 Myotis blythii (Liliac comun mic) RC C B C B 

1310 Miniopterus schreibersi (Liliac cu 

aripi lungi) 

RC C B C B 

1321 Myotis emarginatus (Liliac 

cărămiziu) 

R 

C 

B C B 

1323 Myotis bechsteini (Liliac cu urechi 

mari) 

P B B C B 

1324 Myotis myotis (Liliaccomun) P C B C B 

1352 Canis lupus P C B C B 

1354 Ursus arctos P C B C B 

1361 Lynx lynx V C B C B 

*  - specii prioritare 

Specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Specia Rezidentă 
Sit. 

populaţie 
Conservare Izolare Global 

1166 Bombinavariegata R C B C B 

1193 Triturus cristatus P C B C C 
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Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Specia Rezidentă 
Sit. 

populaţie 
Conservare Izolare Global 

2484 Eudontomyzon mariae P - - - - 

1138 
Barbus meridionalis 

(Moioagă) 
C C B C B 

Specii de nevertebrate  enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Specia Rezidentă 
Sit. 

populaţie 
Conservare Izolare Global 

1078* 
Callimorpha 

quadripunctaria 
RC B B C B 

1083 Lucanus cervus P B B C B 

*  - specii prioritare 

 

Specii de păsări importante 
Categoria Specia Populaţie 

B Aquila chrysaetos C 

B Aquila pomarina C 

B Bonasa bonasia C 

B Bubo bubo C 

B Buteo buteo C 

B Ciconia ciconia C 

B Corvus corax C 

B Dendrocopos leucotos C 

B Dendrocopos syriacus C 

B Dryocopus martius C 

B Emberiza cia A 

B Emberiza cirlus A 

B Emberiza hortulana C 

B Falco naumanni B 

B Falco tinnunculus C 

B Fringilla coelebs C 

B Loxia curvirostra C 

B Loxia pytyopsittacus C 

B Parus caeruleus C 

B Parus cristatus C 

B Parus major C 

B Picoides tridactylus C 

B Tetrao urogallus C 

B Apus melba A 

B Accipiter gentilis C 

 

           În Tabelele de mai sus sunt redate datele aşa cum se găsesc în Monitorul Oficial al României, 

nr. 98 Bis/07.02.2008, Anexa 6. 

 

Habitatele 

În interiorul sitului au fost identificate numeroase habitate protejate la nivel european. Nu se 

cunosc în totalitate suprafeţele acoperite de către aceste habitate, până în momentul de faţă ele nefiind 

cartate şi starea lor de conservare nefiind cunoscută. Cele mai importante habitate pentru conservare 

sunt reprezentate de stâncării, grohotişuri, păduri de foioase, păduri de conifere, păşuni, habitate 

subterane. 

             Tipuri de habitate întâlnite în situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Est: 
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Cod 

Natura 

2000 

Denumire habitat Procent 
Reprezen-

tativitate 

Supr. 

rel. 
Conservare Global 

3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile 

râurilor montane 

0.1 B C  A 

3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria 

germanica de-a lungul râurilor 

montane 

1 B C  B 

3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix 

eleagnos de-a lungul râurilor 

montane 

1 A C  A 

4060 Tufărişuri alpine şi boreale 2 B C  B 

4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi 

Rhododendron myrtifolium 

1 A C  A 

5130 Formaţiuni de Juniperus communis 

pe tufărişuri sau păşuni calcaroase 

0.01 B C  B 

6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine 0.05 C C  B 

6210* Pajişti uscate seminaturale şi 

faciesuri cu tufărişuri pe substrat 

calcaros (Festuco Brometalia) 

0.1 C C  B 

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi 

înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan şi 

alpin 

0.5 B C B B 

6520 Fâneţe montane 10 B B B B 

7220* Izvoare petrifiante cu formare de 

travertine  (Cratoneurion) 

0.0001 A B A A 

8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi 

calcaroase din etajul montan până în 

cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

0.01 B B B A 

8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie 

chasmofitică pe roci calcaroase 

0.001 B B B B 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 3.5 B B B B 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-

Fagetum 

7 B B B B 

9150 Păduri medio-europene de fag din 

Cephalanthero-Fagion 

2.5 A B A A 

9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip 

Galio-Carpinetum 

0.6 B B B B 

9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi 

abrupţi, grohotişuri şi ravene 

0.1 A B A A 

91EO* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

0.2 A B A A 

91L0  Păduri ilirice de stejar cu carpen 

(Erythronio-Carpiniori); 91M0 – 

Păduri balcano-panonice de cer şi 

gorun 

1 B C B B 

91MO Păduri balcano-panonice de cer şi 

gorun 

0.01 B C B B 

91V0  Păduri dacice de fag (Symphyto-

Fagion) 

55 A B A A 

91YO Păduri dacice de stejar şi carpen 0.5 B C B B 

9260 Vegetaţie forestieră cu Castanea 

sativa 

1 B A B B 

9410 Păduri acidofile de Picea abies din 

regiunea montana (Vaccinio-

Piceetea) 

4.4 A C A A 

*  - habitate prioritare 

 În Tabelul de mai sus sunt redate datele aşa cum se găsesc în Monitorul Oficial al României, 

nr. 98 Bis/07.02.2008, Anexa 6. 
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Consideraţii generale privind situaţia actuală a speciilor şi habitatelor din sit 

 Declararea sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Est s-a făcut pe baza existenţei în zonă a 

anumitor specii şi habitate protejate la nivel european. Prezenţa speciilor şi habitatelor din acest sit a 

fost în cele mai multe cazuri dedusă din studii de specialitate vechi, lucrări de cercetare, date deţinute 

de institute publice şi de cercetare. În general, în cazul mamiferelor, datele au fost obţinute pe bază de 

observaţii directe în teren şi acţiuni de evaluare a efectivelor anumitor specii, cum sunt speciile de urs, 

lup, râs, pisică sălbatică. 

La momentul propunerii siturilor Natura 2000 pe teritoriul României s-a înfiinţat o bază 

naţională de date în care persoane acreditate (reprezentanţi ai agenţiilor pentru protecţia mediului, 

profesori universitari, cercetători) au introdus datele ce le deţineau sau pe care le-au extras din diverse 

studii sau lucrări, cu privire la speciile şi habitatele care sunt prezente în fiecare sit Natura 2000 în 

parte. Aceste date au fost verificate şi validate de către o comisie înfiinţată la nivelul Ministerului 

Mediului. 

 Cu siguranţă că există specii, sau chiar habitate care nu au fost validate în baza de date ca fiind 

prezente în sit, deşi acestease regăsesc în teren.  

 Declararea siturilor Natura 2000 prin O.M. nr. 1964 din 2007 privind instituirea regimului de 

arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, a fost făcută conform datelor introduse şi validate în  baza 

naţională de date. Procentele pe anumite tipuri de habitate prezente în sit pot să nu fie în concordanţă 

cu realitatea din teren, deoarece nu au fost obţinute în urma unor  

acţiuni de cartare a acestora pe teritoriul sitului, iar datele istorice pe baza cărora au fost determinate 

aceste procente încă nu au fost actualizate. Habitatele declarate ca fiind prezente în sit nu au fost 

cartate pentru a se cunoaşte ce procent ocupă la nivelul sitului sau al bioregiunii din care fac parte. 

Aceste procente sunt estimative. Se cunosc mare parte din habitatele prezente în sit, dar nu se cunosc 

toate suprafeţele de teren pe care acestea le acoperă şi nici locaţia tuturor zonelor din sit în care aceste 

habitate sunt prezente. 

 Aceeaşi situaţie o întâlnim şi la speciile de floră şi faună sălbatică aflate pe listele actelor 

normative în vigoare, privind reţeaua ecologică europeană Natura 2000. În acest caz nu sunt cunoscute 

concret toate speciile care sunt prezente în sit. Nu se cunoaşte mărimea populaţiilor fiecărei specii 

decât în puţine cazuri. Nu se cunosc exact zonele pe care aceste specii le ocupă în interiorul sitului, nu 

se cunosc decât în puţine cazuri locurile de odihnă, zonele de hrănire sau traseele pe care aceste specii 

le parcurg în interiorul sitului. 

 Nu există date concrete privind distribuţia spaţială a speciilor şi habitatelor în interiorul sitului, 

procentele şi  mărimea efectivelor populaţiilor acestora. Considerăm că mărimea populaţiilor speciilor 

din interiorul sitului şi stadiul de conservare al acestora nu este suficient de bine cunoscut. De 

asemenea procentul acoperit de fiecare habitat în parte, raportat la suprafaţa sitului şi stadiul de 

conservare sunt doar parţial cunoscute. Pe viitor este necesară realizarea unor studii de inventariere, 

cartare şi evaluare a stării de conservare a acestora. 
 

 

VULNERABILITATE 

În cele ce urmează sunt descrise pe scurt parte din activităţile cu potenţial impact asupra ariei 

naturale protejate, a speciilor şi a habitatelor de interes conservativ din acesta. 

În ceea ce priveste gestionarea şi utilizarea pădurii, apariţia acestei presiuni se referă la 

extragerile necontrolate de material lemnos sau prezenţa şi dislocarea solului cauzată de arborii 

doborâţi de vânt. La nivelul sitului se manifestă cu o intensitate medie. 

Păşunatul, se practică atât cu ovine cât şi cu bovine, în intervalul iunie – octombrie. Este un 

păşunat neintensiv. Păşunatul propriu zis poate avea impact negativ direct asupra speciei Pholidopterea 

transsylvanica, care trăieşte în păşuni, prin distrugerea larvelor şi/sau a ouălor. În mod indirect poate 

avea impact negativ asupra tuturor speciilor de animale din sit.  

Situl este străbătut de la nord la sud de Transalpina. În interiorul sitului sunt numeroase 

drumuri forestiere. Prezenţa vehiculelor pe aceste drumuri are impact negativ indirect asupra speciilor 

de mamifere prin poluarea fonică produsă şi impact direct asupra speciei Bombina variegata, care 
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foloseşte habitatele acvatice temporare de pe drumurile forestiere pentru reproducere. Prezenţa 

şoselelor şi a drumurilor favorizează acumularea deseurilor nedorite, determină modificarea condiţiilor 

edafice, afectează creşterea şi dezvoltarea speciilor vegetale, favorizează aparişia competişiei şi 

determină antropizarea vegetatiei, prin afirmarea speciilor ruderale.  

Apariţia poluării se datorează prezenţei complexelor de schi şi de odihnă, a locuinţelor izolate, 

a stânelor, drumurilor şi circulaţiei turiştilor şi a culegătorilor de ciuperci şi fructe de pădure. 

Acumularea deşeurilor menajere produce modificarea factorilor edafici în special eutrofizarea solului, 

favorizând apariţia proceselor de ruderalizare a habitatelor.  

Colectarea de ciupereci şi fructe de pădure este o activitate comună în sit. Sunt recoltate fructe 

de afin, merişor, zmeură, de asemenea diferite specii de ciuperci şi mai rar plante medicinale. Are 

impact negativ indirect prin disturbarea produsă asupa ursului şi asupra cocoşului de munte, dar şi prin 

reducerea ofertei trofice necesară acestor specii. Colectarea fructelor de pădure afine, merişor, zmeură, 

mure şi a ciupercilor produce deteriorarea stratului subarbustiv şi ierbos, inclusiv cel muscinal deosebit 

de important în menţinerea echilibrului hidric. De asemenea, favorizează antropizarea vegetaţiei. 

Această presiune a fost identificată şi în cazul speciei Gentiana lutea. Colectarea florilor de către 

turişti, culegătorii de fructe de pădure sau ciobani afectează regenerarea acestei specii ameninţate. 

Recoltarea excesivă poate reduce efectivul populaţional şi poate determina chiar dispariţia speciei 

Gentiana lutea.  

 

Mai jos se va prezenta o corelaţie între Tipurile de habitate forestiere şi Tipurile de pădure 

natural fundamentale identificare pe suprafaţa în studiu. 

 

 Cod  

habitat forestier 

(Natura 2000) 

Denumire 
Cod  

Tip pădure 

Denumire 

(productivitate) 

9110 
Păduri de fag de tip Luzulo-

Fagetum 

411.6 Făget de limită cu floră de mull (i) 
418.1 Făget de stâncărie de productivitate inferioară  (i) 

415.1 Făget montan cu Luzula luzuloides  (i) 

91V0 
Păduri dacice de fag (Symphyto-

Fagion) 

411.4 Făget montan pe soluri scheletice cu floră de mull (m) 

411.2 Făget sudic de altitudine mare cu floră de mull (m) 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-

Fagetum 
424.1 Făget de dealuri cu floră acidofilă (i) 

421.2 Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m) 

91YO Păduri dacice de stejar şi carpen 
513.1 

 

Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula luzuloides (m) 

 

 

În vederea conservării şi ameliorării biodiversităţii se recomandă următoarele:  

- stabilirea corespunzătoare a compoziţiilor de regenerare şi a compoziţiilor ţel, acordând 

atenţie deosebită speciilor locale în raport cu condiţiile staţionale şi de vegetaţie specifice; 

- diversificarea structurii orizontale şi verticale a arboretelor, pe calea promovării regenerării 

naturale, a aplicării tratamentelor cu perioade lungi de regenerare şi modalităţilor de îngrijire şi de 

conducere a arboretelor; 

- menţinerea în arborete a unor exemplare (1-3 la ha) din specii rar întâlnite în cadrul 

ecosistemelor respective, a unor preexistenţi de dimensiuni ieşite din comun sau a unor arbori cu 

particularităţi evidente sub raportul diversităţii biologice (cu scorburi, cu forme deosebite etc.); 

- identificarea şi menţinerea unor porţiuni cu asemenea particularităţi, inclusiv prin constituirea 

în acest fel, a unor subparcele distincte; 

- menţinerea lemnului mort izolat, produs de perturbările naturale (doborâturi, rupturi ş.a.), 

preferând arborii de mari dimensiuni (diametru peste 40 cm) aceştia devenind un mediu de viaţă pentru 

întregi populaţii de muşchi, ciuperci, insecte etc.;  

- menţinerea definitivă a arborilor foarte bătrâni, fie izolaţi (arbori-habitat), fie în mici insule de 

îmbătrânire sau senescenţă (constituite din arbori muribunzi fără valoare economică, cu cavităţi 

scorburi, scurgeri de sevă sau urme de trăznet);  
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- menţinerea unor suprafeţe minime de luminiş pentru hrana insectelor floricole aflate în stadiul 

adult; 

- menţinerea şi dezvoltarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere şi landşaftice. 

La adoptarea măsurilor pentru conservarea şi ameliorarea biodiversităţii se va urmării ca ele să 

contribuie la menţinerea şi ameliorarea condiţiilor de mediu, prin: evitare unor recolte care depăşesc 

limitele impuse de necesităţile normalizării fondului de producţie, precum şi a unor tehnologii de 

regenerare/exploatare care pot afecta calitate solului şi a apei; interzicerea utilizării unor substanţe 

chimice nocive în acţiunile de fertilizare, de combatere a dăunătorilor pădurii ori a buruienilor din 

culturi etc. 

În afara măsurilor menţionate, pentru a se crea condiţiile necesare trecerii la un sistem de 

gospodărire intensiv, se impun desigur şi acţiuni susţinute privind dezvoltarea şi modernizarea reţelei 

de drumuri forestiere, în raport cu natura şi specificul activităţilor preconizate. 

În pădurile analizate se pot întâlni arbori multiseculari, giganţi ai lumii vegetale, care, chiar şi 

după moartea lor, în decursul fazelor de putrezire şi descompunere se menţin multe decenii în 

ecosistem. Este necesar ca în lucrările de descriere parcelară să se evidenţieze lemnului mort, arborilor 

bătrâni în vederea menţinerii şi conservării lor. Aceştia, alături de arborii bătrâni şi foarte bătrâni ca şi 

cei cu scorburi şi cavităţi au un rol benefic în conservarea şi ameliorarea biodiversităţii forestiere 

ştiindu-se că 2/3 din specii depind de lemnul mort, şi că biodiversitatea forestieră se compune în 

proporţie de doar 20 % din plante, mamifere şi păsări iar diferenţa de 80% revine insectelor. 

Totodată, este necesar combaterea miturilor false conform cărora pădurile „curate”sunt 

neaparat sănătoase; că pădurile şi arborii prea bătrâni sunt o problemă; că arborii morţi sunt focare de 

boli; că lemnului mort şi arborii bătrâni reprezintă risc de incendii şi accidente.  

 

Se va avea în vedere că pe perioada de aplicare a Amenajamentului, personalul silvic să ţină 

cont de specificaţiile menţionate în: Planul de management, recomandările Agenţiei Naţionale a 

Ariilor Naturale Protejate şi a celor făcute de A.N.A.N.P., recomandările Agenţiei de Protecţie a 

Mediului şi a celor menţionate în Documentaţiile întocmite în vederea obţinerii Avizului de mediu. 
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6. REGLEMENTAREA  PROCESULUI  DE  PRODUCŢIE LEMNOASĂ  ŞI  

MĂSURI  DE  GOSPODĂRIRE  PENTRU ARBORETELE  CU FUNCŢII  

SPECIALE  DE  PROTECŢIE 
 

 Stabilirea posibilităţii de produse principale, elaborarea planurilor de recoltare şi a planurilor de 

împădurire, definesc reglementarea procesului de producţie. 

 Prin reglementarea procesului de producţie s-a urmărit: 

 - dirijarea structurii pădurii spre cea optimă în raport cu condiţiile ecologice şi funcţiile 

atribuite; 

 - realizarea unor arborete care să asigure continuitatea funcţiilor de producţie şi protecţie, 

concomitent cu creşterea stabilităţii ecologice şi a eficienţei funcţionale; 

 - aplicarea reglementărilor de ordin silvicultural până la nivel de arboret. 

 În cadrul U.P. I Crasna Deal și Vale, în vederea reglementării procesului de producţie, s-au 

constituit două subunităţi de gospodărire, dar reglementarea propriu-zisă a producţiei se face numai 

pentru arboretele din subunitatea „A” – codru regulat.  

 Reglementarea procesului de producţie s-a făcut pentru arboretele încadrate în tipul funcţional  

T. IV, arboretele încadrate în tipul funcţional T. II sunt tratate distinct. 

 

 

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale 

6.1.1. Reglementarea procesului de producţie la SUP “A” - codru regulat 

6.1.1.1. Stabilirea posibilităţii de produse principale  

 

 La subunitatea de codru regulat, sortimente obişnuite determinarea posibilităţii se face prin 

intermediul volumelor şi prin intermediul suprafeţelor, aplicându-se procedee specifice metodei 

creşeterii indicatoare şi metodei claselor de vârstă. 

 Determinarea indicatorului de posibilitate s-a făcut prin prelucrare automată a datelor. 

 

 

6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin  

metoda creşterii indicatoare 

 

          Pentru determinarea indicatorului de posibilitate, se iau în considerare:         

 Ci = creştere indicatoare cu specificaţia arătată = 1120 m3; 

 Vdc = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primul deceniu, ţinând seama de volumul 

total al arboretelor exploatabile în deceniul respectiv, de tratamentele de aplicat şi de perioada de 

regenerare adoptată; 

 V1c = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 20 ani, ţinând seama de volumul total 

al arboretelor în intervalul respectiv, de tratamentele de aplicat şi de perioadele de regenerare adoptate; 

 V2c = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 40 ani, ţinând seama de volumul total 

al arboretelor în intervalul respectiv, de tratamantele de aplicat şi de perioadele de regenerare adoptate; 

 V3c = volumul total al arbortelor exploatabile în primii 60 ani, plus creşterea producţiei lor 

principale la jumătatea acestui interval. 

 

Volumele de masă lemnoasă  Vdc , V1c şi V2c se determină cu relaţiile: 

                    Vdc = 10
V d V d V d V d

n

n1 2 3

10 20 30 10
+ + +











 = 43998 m3  

                    V1c = 20
V V V

n

n1

20

1

30

1

10

2 3

+ +










  = 93871 m3 
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                    V2c = 40
V V

n

n2

40

2

10
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= 129920 m3 

                    V3c = 60
V Ve n

n

3

60

3

10
+









  = 134174 m3 

   în care:  

V1d, V2d, Nnd reprezintă volumele arboretelor exploatabile în primul deceniu, care potrivit 

stării arboretelor respective, tratamentelor de aplicat şi perioadelor de regenerare adoptate, ar putea fi 

recoltat integral în următorii 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, respectiv 10n ani, plus creşterea producţiei lor 

principale pe jumătatea intervalelor de timp considerate. 

V12, V13, V1n, volumele arboretelor exploatabile în primii  20 ani, care potrivit stării 

arboretelor respective, tratamentelor de aplicat pe perioadele de regenerare adoptate, ar putea fi 

recoltate integral în 20 de ani, 30 de ani sau respectiv în 10n, plus creşterea producţiei lor principale pe 

jumătatea intervalelor de timp considerate. 

 V24, V2n , volumele arboretelor exploatabile în primii 40 ani, care potrivit stării arboretelor 

respective, tratamentelor de aplicat şi perioadelor de regenerare adoptate, ar putea fi recoltate integral 

în 40 de ani, respectiv în 10n ani plus creşterea producţiei lor principale pe jumătatea intevalelor de 

timp considerate. 

 n, reprezintă  în toate cazurile numărul de decenii prevăzut pentru recoltarea materialului 

lemnos din arboretele cu perioade mai lungi de 30 (40) ani, dar care datorită întinderii lor reduse nu au 

putut fi constituite ca unităţi de gospodărire separate; în relaţia din ultima formulă, raportul V2n : 10n 

se ia în considerare numai în situaţiile în care n>4. 

 Se stabileşte apoi valoarea unui parametru Q exprimând rapotrul dintre volumele de masă 

lemnoasă exploatabile în intervalele de timp considerate şi volumele care ar fi necesare pentru 

recoltarea anuală şi continuă a unei posibilităţi egale cu creşterea indicatoare. 

 Valoarea acestui parametru se determină prin relaţia: 

    Q = 
20

20

Ci Dm

Ci

+
 

  în care  

Dm reprezintă minima dintre diferenţele: 

  Dd = 2Vdc - 20 Ci =  65592; 

   D1 = V1c - 20 Ci =    71467;    

   D2 = V2c - 40 Ci =    85113; 

   D3 = V3c - 60 Ci =    66964; 

   Dm = 65592 

 

În raport cu valoarea lui Q subunitatea de gospodărire prezintă deficit de masă lemnoasă 

exploatabilă (Q<1) sau excedent (Q mai mare sau egal cu 1). 

Pentru unităţile cu excedent de masă lemnoasă exploatabilă (Q mai mare sau egal cu 1), cum 

este în cazul nostru (Q= 3,93), valoarea indicatorului de posibilitate după creşterea indicatoare este 

dată de valoarea produsului m×Ci = 1,390*1120 = PCi=1557 m3/an. 
  

 În tabelul următor, generat de programul AS, sunt redate toate valorile care au dus la calcularea 

indicatorului de posibilitate după creşterea indicatoare de mai sus. 



STUDIU DE AMENAJARE A PADURILOR 
U.P. I CRASNA DEAL ȘI VALE 

 

Proiectant:S.C .TERA SILVA PROIECT S.R.L. 

Email:tera_silva@yahoo.com, tel 0745.508.342        
                                                                                                                                                                

101 

Tabelul 6.1.1.1.1.1. 

Calculul posibilităţii după indicatorul creşterii indicatoare  

Specia FA MO ME BR GO PI PAM LA DT CA 

CI 1025 52 11 10 6 5 3 7 1  1120 

VD           43998 

VD1            
VD2 30704   771       31475 

VD3 84712      69    84781 

VD4            
VE           93871 

VE1 30894   771 669      32334 

VE2 92193  44    69    92306 

VE3            
VF 126448 767 341 778 694 272 70 515 35  129920 

VG 130015 985 568 783 714 410 71 580 37 11 134174 

DD1           65592 

DD2           71467 

DD3           85113 

DD4           66964 

DM           65592 

Q           3.93 

VD/10           4400 

VE/20           4694 

VF/40           3248 

VG/60           2236 

POSIB.           
1557 

A: 0.8670 M: 1.390 

CICLUL 110   Ani 

SUPRAFATA TOTALA 353.91   Ha 

SUPRAFATA IN GR.I FUNCTIONALA 353.91   Ha 

SUPRAFATA IN GR.II FUNCTIONALA Ha 

  

 

6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după metoda 

 claselor de vârstă 

   

 Stabilirea acestui indicator se face parcurgându-se următoarele etape: 

 1 - analiza structurii unităţii de gospodărire pe clase de vârstă; 

 2 - constituirea suprafeţelor periodice, acordându-se o atenţie deosebită formării suprefeţei 

periodice în rând; 

 3 - încadrarea arboretelor în primele două suprafeţe periodice, pe urgenţe de regenerare; 

 4 - determinarea posibilităţii după indicatorul claselor de vârstă. 

 

 1. Analiza structurii unităţii de gospodărire pe clase de vârstă. 

 Vârsta medie a exploatabilităţii pentru S.U.P. „A” este de 109 ani adoptându-se un ciclu de 110 

ani. 

 O repartiţie reală pe clase de vârstă în această subunitate de gospodărire este prezentată în 

tabelul 6.1.1.1.2.1. 
                     

Tabelul 6.1.1.1.2.1. 

Distribuţia pe clase de vârstă  

Specificări 
Clase de vârstă 

C.R. I II III IV V VI şi peste Total Normală 

Suprafaţa -ha- - 5,81 11,64 4,57 9,03 23,11 299,75 353,91 64,35 

% - 2 3 1 3 7 84 100 18 

            Analizând datele privind structura pe clase de vârstă, se constată un puternic dezechilibru, 

existând un deficit de arborete din clasele I-a, a II-a, a III-a, a IV-a şi a V-a de vârstă şi excedent de 

arborete din clasa a VI-a şi peste de vârstă (84% din arborete, din care 66% repartizate în clasa a VII-a 

de vârstă). Fondul de producţie este excedentar în arborete exploatabile (Q fiind 3,93).  
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 Distribuţia pe clase de vârstă a fondului de producţie analizat.  

 

2. Constituirea suprafeţelor periodice. 

 În raport cu perioadele de regenerare adoptate se constituie suprafeţele periodice 

corespunzătoare unor perioade de regenerare de 30 ani, ţinând cont de formaţiile forestiere 

predominante la care perioada de regenerare avută în vedere este de 30 ani. Ciclul este de 110 ani, iar 

în cazul acestei subunităţi s-au constituit trei suprafeţe periodice de 30 ani fiecare şi una de 20 ani. 

 3. Încadrarea arboretelor în suprafeţe periodice pe urgenţe de regenerare. 

 Ţinând cont de urgenţele de regenerare, suprafeţele periodice 1 şi 2 vor avea dimensiunile date 

în tabelul 6.1.1.1.2.2. 
        Tabelul 6.1.1.1.2.2. 

Constituirea primelor suprafeţe periodice în cadrul fondului forestier productiv analizat  

Nr. SP u.a. 
Suprafaţa 

-ha- 

SP 1 114 B, 131 A, 132 A, 138 A, 139 A, 140 C 115,42 

SP 2 113 A, 114 C, 130B, 133 C, 137 B, 139 C, 139 E, 146 A 113,82 
 

În Suprafaţa periodică în rând (SP1) au fost încadrate toate arboretele exploatabile din urgenţa 

a II - a de regenerare (neexistând arborete în urgența I-a de regenerare) și un arboret încadrat în urgenţa  

a III – a de regenerare (u.a. 140 C), arboret ce depăşește cu 70 ani vârsta exploatabilităţii și în care s-au 

făcut tăieri progresive de însămânțare în urmă cu 10 ani, depăşindu-se suprafaţa periodică normală cu 

18,90 ha (19%). Practic în Suprafaţa periodică în rând (SP1) au fost încadrate 36% din arboretele 

exploatabile. 

În SP2 au fost încadrate circa 36% din arboretele exploatabile, depăşindu-se suprafaţa 

periodică normală cu 17,30 ha (17%). 

4. Determinarea posibilităţii după indicatorul claselor de vârstă. 

 Calculul indicatorului de posibilitate prin procedeul inductiv 

 Pentru calculul posibilităţii se însumează volumele posibil de extras în primul deceniu, stabilite 

pentru arboretele încadrate provizoriu în suprafaţa periodică în rând. Aceste volume au fost 

determinate pe teren în baza indicilor de recoltare (exprimaţi procentual) pentru fiecare arboret 

exploatabil în parte. Indicii de recoltare sunt stabiliţi cu luarea în considerare a mărimii perioadei de 

regenerare, a periodicităţii şi a numărului de intervenţii necesare, a mărimii şi perioadei de alăturare a 

parchetelor. În tabelul 6.1.1.1.2.3 sunt prezentate datele necesare determinării indicatorului. 

0
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200
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I II III IV V VI si peste

5.81 11.64 4.57 9.03 23.11

169,43
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Tabelul 6.1.1.1.2.3. 
Calculul indicatorului de posibilitate prin procedeul inductiv  

u.a. Supr. Vârsta Consistenta 
Urgenta de 

regenerare 

Volum 

total 

Perioada de 

regenerare 

PRM 

Procent 

de 

extragere 

Volum de 

extras     

(inductiv) 

114 B 30.46 140 0.6 26 11935 20 55 6564 

131 A 25.54 190 0.5 26 6911 20 50 3456 

132 A 12.78 170 0.6 26 4809 20 55 2645 

138 A 24.5 180 0.5 26 7404 20 50 3702 

139 A 2.88 170 0.6 26 1110 20 55 611 

140 C 19.26 180 0.7 34 9265 30 40 3706 

Total 115.42 - - - 41434 - - 20684 
 

Valoarea indicatorului de posibilitate calculat prin procedeul inductiv este P1 = 2068 m3/an 
 

 

Calculul indicatorului de posibilitate prin procedeul deductiv 

Calculul prin acest procedeu se bazează pe aplicarea următoarei formule: 

,
2030

'''

'''

1

11 


=

== ++=
n

j j

j

n

k

k

n

i

i

n

V
VV

P
în care: 

-vi  = volumul arboretelor cu perioadă de regenerare de 30 de ani, neparcurse cu tăieri, majorat 

cu jumătate din creşterea lor pe deceniu; 

            -vk  = volumul arboretelor cu perioadă de regenerare de 20 de ani, neparcurse cu tăieri, majorat 

cu jumătate din creşterea lor pe deceniu; 

-vj  = volumul arboretelor parcurse cu tăieri şi al celor de refăcut, majorat cu jumătate din 

creşterea lor pe deceniu; 

-nj  = numărul de ani considerat ca optim pentru exploatarea şi regenerarea arboretelor parcurse 

cu tăieri şi al celor de refăcut.   

Valoarea indicatorului de posibilitate calculat prin procedeul deductiv este P2 = 1917 m3/an şi 

procedeul de calcul este redat în tabelul 6.1.1.2.4.  
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                            Tabelul 6.1.1.1.2.4. 

Calculul indicatorului de posibilitate prin procedeul deductiv 

 
Unitatea de protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale    S.U.P. “A” 353,91 ha             Clasă de regenerare = 0 ha               Ciclul 110 ani    

 

           Perioada 30 ani       S.P.N. = 96,52 ha/64,35 ha           S.P. 1 = 115,42 ha 

 

Clasa de 

vârstă 

Supraf 

-ha- 

Volum 

-m3- 

SP I SP II Suprafeţe periodice 

Volum + 5 Cresteri 
Supraf 

-ha- 

Volum III IV (20 ani) 

Supraf 

-ha- 

Vj 

-m3- 

Vk 

-m3- 

Vi 

-m3- 
Actual 

25 X Cr 

- m3- 
Total 

Supraf 

-ha- 

Supraf 

-ha- 
Clase de 

regenerare 
- - - - - - - - - - - - 

I 5,81 23 - - - - - - - - - 5,81 

II 11,64 2526 - - - - - - - - - 11,64 

III 4,57 1372 - - - - - - - - - 4,57 

IV 9,03 2629 - - - - - - - - - 9,03 

V 23,11 8003 - - - - - - - - 13,11 10,00 

VI 64,30 24679 - - - - -    64,30 - 

VII 235,45 89030 115,42 - 32169 9265 113,82 46366 9075 5541 6,21 - 

Total 353,91 128262 115,42 - 32169 9265 113,82 46366 9075 5541 83,62 41,05 

Normal - - 96,52 - - - 96,52 - - - 96,52 64,35 

Diferenţe - - 18,90 - - - 17,30 - - - -12,9 -23,30 

P = Vi/30 + Vk/20 + Vj/10  = 309+1608 = 1917 m3/an 

P(deductiv) = 1917 m3/an 

POSIBILITATEA  DUPA  METODA  CLASELOR DE VÂRSTĂ = 1917 m3/an 
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6.1.1.2. Adoptarea posibilităţii 

 

 În tabelul 6.1.1.2.1, se adoptă posibilitatea pentru S.U.P. A – codru regulat sortimente obişnuite 

din Unitatea de protecţie şi producţie I Crasna Deal și Vale. 

  
                    Tabelul 6.1.1.2.1. 

Adoptarea posibilităţii şi elementele de calcul a posibibilităţii  

Metoda de calcul 

Prin intermediul creşterii indicatoare După criteriul claselor de vârstă 

Elemente de calcul Valori Elemente de calcul Valori 

Ci (m3 ) 1120 S.P. normală (ha) 96,52 

Vd/10 (m3) 4400 Perioada I (ani) 30 

Ve/20 (m3) 4694 S.P. I (ha) 115,42 

Vf/40 (m3) 3248 Perioada a II-a (ani) 30 

Vg/60 (m3) 2236 S.P. II (ha) 113,82 

Q 3,93 Volumul arboretelor exploatabile (m3/ha) 379 

m 1,39 P inductiv (m3) 2068 

  P deductiv (m3) 1917 

P1 = 1557 m3/an P2= 1917 m3/an 

P adoptată = 1917 m3/an 

 

Analizând datele privind structura pe clase de vârstă, se constată un puternic dezechilibru, 

existând un deficit de arborete din clasele I-a, a II-a, a III-a, a IV-a şi a V-a de vârstă şi excedent de 

arborete din clasa a VI-a şi peste de vârstă (84% din arborete, din care 66% repartizate în clasa a VII-a 

de vârstă). Fondul de producţie este excedentar în arborete exploatabile (Q fiind 3,93).  

Creşterea indicatoare este de 1120 m3, iar indicatorul de posibilitate adoptat după metoda 

creşterii indicatoare este de 1557 m3/an. 

Pentru calcul indicatorului de posibilitate după metoda claselor de vârstă am procedat la 

includerea în suprafaţa periodică în rând  - 115,42 ha (SP1) a tuturor arboretelor exploatabile din 

urgenţa a II - a de regenerare (neexistând arborete în urgența I-a de regenerare) și a unui arboret 

încadrat în urgenţa  a III – a de regenerare (u.a. 140 C), arboret ce depăşește cu 70 ani vârsta 

exploatabilităţii și în care s-au făcut tăieri progresive de însămânțare în urmă cu 10 ani, depăşindu-se 

suprafaţa periodică normală cu 18,90 ha (19%). Indicatorul de posibilitate calculat după metoda 

claselor de vârstă este de 1917 m3/an. 

Cu ocazia Conferinței a II-a de amenajare s-a adoptat posibilitatea de produse principale de 

1917 m3/an, după valoarea indicatorului rezultat prin metoda claselor de vârstă, în vederea unei 

viitoare normalizări a fondului de producţie, asigurându-se continuitatea pe 60 ani. 

Menționăm că în deceniul anterior s-a extras doar 89 % (inclusiv accidentale I) din posibilitatea 

de produse principale stabilită prin amenajament. 
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6.1.1.3. Recoltarea posibilităţii 

 

 În tabelul 6.1.1.3. sunt prezentate arboretele din care va fi recoltată posibilitatea de produse 

principale în SUP “A” pe urgenţe de regenerare. 
 

Tabelul 6.1.1.3.1. 

Repartiţia arboretelor din planul decenal pe urgenţe de regenerare  

Urgenţa 

Arborete încadrate în deceniul I 

Unităţi amenajistice 
Supraf 

(ha) 

Volum total 

(m3) 

Volum de 

extras (m3) 

26 114 B, 131 A, 132 A, 138 A, 139 A  98,89 32169 16105 

TOTAL URGENŢA 2 98,89 32169 16105 

34 140 C 19,26 9265 3065 

TOTAL URGENŢA 3 19,26 9265 3065 

TOTAL SUP ,,A’’ 115,42 41434 19170 

 

Recoltarea posibilităţii de produse principale la SUP “A” - codru regulat se va face prin tăieri 

progresive. 

Tratamentul tăierilor progresive este prevăzut în arboretele de fag. După cum se ştie, 

caracteristica principală a tratamentului o constituie declanşarea procesului de regenerare cu ocazia 

primelor tăieri într-un număr variabil de puncte de pe suprafaţa arboreretului; punctele respective 

constituie aşa numitele ,,ochiuri de regenerare”. În aplicarea tratamentului se vor respecta anumite 

restricţii impuse de specificul arboretelor. Astfel, ochiurile vor fi mici, de 0,75 -1,0 H şi doar pe 

versanţii adăpostiţi se vor putea deschide ochiuri de 1,0 -1,5 H.  

Consistenţa în ochiurile de regenerare se va reduce treptat având în vedere că se urmăreşte 

favorizarea fagului care este o specie de semiumbră. 

În arboretul din u.a. 140 C cu consistenţă de 0,7, cu seminţiş utilizabil pe 0,2S, se va aplica o 

singura tăiere de însămânțare în vederea declanșării procesului de regenerare în ochiurile/suprafețele 

deschise.  

În arboretele cu consistenţă de 0,5 -0,6 (u.a. 114 B, 131 A, 132 A, 138 A, 139 A) şi cu seminţiş 

între 0,4 S şi 0,6 S s-a prevăzut în deceniu numai o intervenție şi anume tăierea de punere în lumină a 

seminţişului. 

Pentru buna executare a lucrărilor de exploatare şi o bună regenerare naturală a acestor arborete  

se fac o serie de recomandări: 

 tăierile se vor executa în aşa fel încât să se protejeze şi să se promoveze seminţişurile deja 

existente iar arborii cu coroane mari să fie orientaţi în cădere în afara zonelor cu seminţiş; 

 să se înlăture în timp util seminţişurile neutilizabile, executându-se totodată lucrările de 

recepare a seminţişurilor rănite de fag; 

 să se urmărească mersul regenerării naturale şi al seminţişurilor naturale deja existente 

prin lucrările de ajutorare a regenerări naturale; 

 tăierile de racordare şi punere în lumină să se execute pe zăpadă pentru a se evita rănirea 

seminţişului; 

 să se materializeze şi să se respecte traseele pe care au voie să circule tractoarele forestiere 

şi să se aplice strict prevederile legale pentru prejudicierea seminţişului; 

 în cazul în care, în cadrul unităţilor amenajistice încadrate în subunitatea pentru care se 

reglementează producţia, apar mici zone cu pante peste 35º, cu stâncării, grohotişuri sau situate pe 

malurile văilor, pâraielor sau râurilor, tăierile de produse principale din acele zone vor avea caracter 

de tăieri de conservare sau lucrări de igienă. 
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În tabelul 6.1.1.3.2. este prezentată repartiţia posibilităţii pe tratamente şi specii. 

 
              Tabelul 6.1.1.3.2. 

Distribuţia pe tratamente şi specii a posibilităţii din SUP ,,A,,  

Tratament 
Supraf. de parcurs Volum de extars Posibilitatea pe specii (m3/an) 

Totală Anuală Total Anual FA BR 

Taieri progresive 115,42 11,54 19170 1917 1909 8 

Total 115,42 11,54 19170 1917 1909 8 

  

Proporţia cea mai mare a volumului de masă lemnoasă exploatabilă este asigurată de fag       

(peste 99%). 

 În stabilirea ordinei de parcurgere cu tăieri se va ţine seama de urgenţele de regenerare, de 

necesităţile de dezvoltare a seminţişurilor, de consistenţa arboretelor, precum şi de numărul 

intervenţiilor preconizate pentru primul deceniu. 

 

 

6.1.1.4. Prognoza posibilităţii 
 

 Calculul prognozei posibilităţii de produse principale după 10, 20 şi 30 ani de la data actuală, 

cu asigurarea continuităţii pe 60 ani are la bază următoarele condiţii: 

 - ciclul de producţie, creşterea indicatoare şi suprafaţa subunităţii de producţie rămân 

constante; 

 - se consideră că se recoltează integral posibilitatea de produse principale; 

 - la fiecare nivel de prognoză se acceptă ipoteza că volumul de recoltat în următorii 60 ani după 

scăderile datorate recoltării integrale a posibilităţii se completează cu volumul arboretelor din subclasa  

de vârstă care în acest interval, îndeplinesc condiţiile de exploatabilitate şi care nu au fost luate în 

considerare în calculul indicatorului de posibilitate determinat în prezent.             

Constante: 

 - suprafaţa SUP “A” – 353,91 ha 

 - ciclu - 110 ani 

 - creşterea indicatoare – 1120 m3 

 - posibilitatea de produse principale se recoltează integral 

 - se menţine constantă creşterea adăugată volumelor actuale ale elementelor privind calculul 

posibilităţii.  

 În vederea prognozării posibilităţii de produse principale s-a analizat la nivelul fiecărei etape de 

prognoză (după 10, 20, 30 ani) volumul posibil de extras în primul deceniu (VD), volum care se poate 

recolta în primii 20 ani (VE) şi volumul care se poate recolta în primii 60 ani (V6) cu respectarea 

condiţiilor anterioare. 

 Elementele de calcul ale indicatorului de posibilitate de la actuala amenajare au fost 

reactualizate la fiecare etapă de prognoză.  

Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul următor: 
                       

Tabelul 6.1.1.4.1. 

Prognoza posibilităţii pentru următorii 30 la arboretele încadrate în SUP A  

Prognoza posibilitatii de produse principale SUP: A 
Actuala amenajare Dupa 10 ani Dupa 20 ani Dupa 30 ani 

Elemente Valori Elemente Valori Elemente Valori Elemente Valori 
V1 43998 V1' 78351 V1'' 95724 V1''' 85890 

V2 93871 V2' 110354 V2'' 99770 V2''' 89082 

V3 125874 V3' 114400 V3'' 102962 V3''' 90144 

V4 129920 V4' 117592 V4'' 104024 V4''' 90144 

V5 133112 V5' 118654 V5'' 104024 V5''' 93814 

V6 134174 V6' 118654 V6'' 107694 V6''' 93814 

Q 3.9 Q' 3.3 Q'' 2.8 Q''' 2.2 

m 1.4 m' 1.3 m'' 1.2 m''' 1.2 

P 1557 P' 1463 P'' 1388 P''' 1299 
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În concluzie posibilitatea prognozată va fi: 

 - după 10 ani            P = 1463 m3; 

 - după 20 ani            P = 1388 m3; 

 - după 30 ani            P = 1299 m3. 

 

 

6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii de protecţie 

 

Pădurile din cadrul Unităţii de Protecţie şi Producţie I Crasna Deal și Vale cu funcţii speciale 

de protecţie se încaderază în T II - păduri cu funcţii speciale pentru ocrotirea naturii şi de protecţie 

situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau 

admisă recoltarea de masă lemnoasă, produse principale, impunându-se numai lucrări de conservare. 

În continuare sunt analizate măsurile de gospodărire specifice fiecărui tip de categorie 

funcţională în parte. 

 

 

6.2.1. Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul II 

de categorii funcţionale 

 

Arboretele din tipul II de categorii funcţionale din cadrul Unităţii de Protecţie şi Producţie I 

Crasna Deal și Vale sunt grupate în S.U.P.”M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită, cu 

o suprafaţă de 420,82 ha şi cuprinde arboretele încadrate în categoriile funcţionale: 

- I.2A (5Q) - 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) – 435,15 ha; 

- I.2C (5Q) - Arboretele/benzile de pădure din jurul golurilor alpine (T II) – 0,94 ha.   

În aceste arborete se va aplica un complex de măsuri vizând conservarea acestora, prin 

executarea  unui ansamblu de intervenţii necesare de aplicat, în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii 

stării fitosanitare a arboretelor, de asigurare a permanenţei pădurilor şi de îmbunătăţire continuă a 

exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie atribuite.  

Ansamblul lucrărilor de conservare cuprinde următoarele intervenţii: 

- efectuarea lucrărilor de igienă, constând în principal din extragerea  arborilor uscaţi sau în 

curs de uscare, arborii rupţi de vânt şi de zăpadă, precum şi a celor bolnavi, atacaţi de dăunători etc.. În 

eventualitatea că se creează goluri se vor lua măsuri de ajutorare a regenerării naturale sau de 

împădurire; 

- promovarea nucleelor de regenerare naturală, în situaţiile în care există, prin efectuarea de 

extracţii de intensitate redusă, strict necesare menţinerii sau dezvoltării în continuare a seminţişurilor 

respective, situaţie redată în ,,Planul lucrărilor de conservare’’  

- îngrijirea seminţişurilor şi tinereturilor naturale valoroase, prin lucrări adecvate; 

- împădurirea golurilor existente, folosind specii şi tehnologii corespunzătoare staţiunilor şi 

ţelurilor de gospodărire urmărite, etc.  

Pe o suprafaţă de 98,47 ha (23%), se vor executa lucrări de conservare prin care se vor 

valorifica seminţişurile instalate sau se vor creea asemenea seminţişuri în situaţia în care starea 

arboretelor impune acest lucru în vederea continuării funcţiei de protecţie atribuită acestor arborete. Se 

apreciază extragerea prin aceste lucrări a unui volum de 307 m3/an, intensitatea medie a intervenţiei va 

fi de 11%. O prezentare detaliată a volumului posibil de extras din această subunitate de gospodărire se 

regăseşte în tabelul 6.2.2.1.  
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              Tabelul 6.2.1.1. 

Distribuţia pe specii a volumului rezultat din lucrări de conservare  

Denumirea 

lucrării silvice 

Supraf. de parcurs Volum de extras Distribuţia volumului pe specii (m3/ha) 

Totală Anuală Total Anual FA CA - - - - 

Total SUP M 98,47 9,85 3068 307 286 21 - - - - 

 

Intervenţiile vor urmări extragerea cu predilecţie a arborilor vârstnici debilitaţi, a celor care 

stânjenesc regenerările actuale executându-se totodată lucrări de îngrijirea seminţişului şi chiar 

degajări acolo unde va fi cazul, volumul fiind estimativ, ţinându-se cont de intensitatea regenerării şi 

starea seminţişului. 

 Precizăm că deşi sunt propuse lucrările de conservare, acestea se vor executa decât acolo unde 

este necesar şi posibilă această intervenţie în funcţie evoluţia regenerărilor şi condiţiile concrete din 

teren. 

 

În vederea cuantificării volumului de lemn nerecoltat ca urmare a instituirii măsurilor de 

protecţie, pentru pădurile încadrate în grupa I funcţională, pentru care nu se reglementează 

procesul de producţie lemnoasă, calculul se va face în conformitate cu: 

❖ prevederile  H.G. 447/2017, asa cum este precizat în adresa NR. 2059/27.10.2017, 

astfel: 

-   pentru Tipul II funcţional = SxVn = 436,09 ha x 1,97 m3/an/ha = 859,097 m3/an. 

şi 

❖ prevederile Legea nr. 46/2008, republicată, art. 25 alin. (3), cu modificările 

ulterioare 

 

 Pentru stabilirea acestui volum, s-a înlocuit în programul de calcul (AS)  S.U.P.  “M”  cu 

S.U.P.  “A”, rezultând următoarele date: 
 

Specia FA MO ME BR GO PI PAM LA DT CA 

CI 1025 52 11 10 6 5 3 7 1  1120 

VD           43998 

VD1            
VD2 30704   771       31475 

VD3 84712      69    84781 

VD4            
VE           93871 

VE1 30894   771 669      32334 

VE2 92193  44    69    92306 

VE3            
VF 126448 767 341 778 694 272 70 515 35  129920 

VG 130015 985 568 783 714 410 71 580 37 11 134174 

DD1           65592 

DD2           71467 

DD3           85113 

DD4           66964 

DM           65592 

Q           3.93 

VD/10           4400 

VE/20           4694 

VF/40           3248 

VG/60           2236 

POSIB.           
1557 

A: 0.8670 M: 1.390 

CICLUL 110   Ani 

SUPRAFATA TOTALA 353.91   Ha 

SUPRAFATA IN GR.I FUNCTIONALA 353.91   Ha 

SUPRAFATA IN GR.II FUNCTIONALA Ha 
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6.3. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 

 

 Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor (detaliat în subcapitolul 12.2.) s-a 

întocmit pentru toate unităţile amenajistice care necesită aceste lucrări, scopul lor fiind acela de a 

realiza structuri care să ducă la creşterea capacităţii funcţionale a arboretelor. 

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor s-au propus odată cu descrierea parcelară. În 

funcţie de starea fiecărui arboret s-au prevăzut lucrările de îngrijire şi conducere în conformitate cu 

normele tehnice în vigoare. Diversitatea acestor lucrări şi aplicarea lor corectă, ca timp şi ca tehnică (în 

special intensitatea) va asigura îmbunătăţirea stării actuale a arboretelor (compoziţie, stare de sănătate 

a arborilor) şi apropierea sau atingerea structurii normale şi implicit a ţelului de gospodărire. 

S-a avut în vedere faptul că toate arboretele trebuie să fie parcurse cu una sau mai multe lucrări 

de îngrijire în raport cu stadiul de dezvoltare, compoziţia, vârsta, densitatea, condiţiile staţionale, 

structura şi funcţia atribuită. 

 În tabelul 6.3.1 sunt prezentate date privind volumul posibil de recoltat din lucrări de îngrijire. 
  

 

Tabelul 6.3.1. 

Distribuţia volumului estimat a se recolta din lucrări de îngrijire pe specii  

Specificări 
Suprafaţa (ha) Volum (m3) Distribuţia volumului pe specii (m3/an) 

Totală Anuală Total Anual FA ME PI PIN CA MO BR TE DR DT 

Degajări 10,04 1,00 - - - - - - - - - - - - 

Curăţiri 5,07 0,51 3 - - - - - - - - - - - 

Rărituri 177,02 17,70 4686 469 79 64 156 52 - 77 - - 18 23 

Total curăţiri + 

rărituri 
182,09 18,21 4689 469 79 64 156 52 - 77 - - 18 23 

L. de igienă 393,46 393,46 3439 344 283 32 - 8 8 - 1 2 - 10 

Total volum din lucrări de îngrjire 8128 813 362 96 156 60 8 77 1 2 18 33 

   

Degajările au fost prevăzute în arboretele tinere din u.a. 132 C și u.a. 139 F, prevăzându-se a se 

parcurge anual 1,00 ha. Degajările vor urmări eliminarea exemplarelor din speciile pioniere 

(mesteacăn, salcie căprească) acolo unde acestea există în număr prea mare, nefiind necesară 

eliminarea totală a acestora. Periodicitatea lucrărilor este de 2-3 ani, urmând a fi începute înainte ca 

puieţii să ajungă la înălţimea de un metru pentru a se asigura de timpuriu o bună spaţiere în porţiunile 

de desime prea mare. 

Lucrările de curăţiri prevăzute pe o suprafaţă de 5,07 ha (u.a. 124 B, 132 C, 139 G), trebuie să 

contribuie de asemenea la reducerea desimii, în special în regenerările naturale sau mixte. Curăţirile 

urmăresc grăbirea şi dirijarea procesului de eliminare naturală, realizandu-se o selecţie în masă cu 

caracter negativ. Prin curăţiri se crează astfel condiţii superioare de vegetaţie şi se îmbunătăţeşte 

structura calitativă a arboretelor prin recoltarea arborilor deperisaţi, bolnavi sau vătămaţi, înghesuiţi, 

inclusiv a preexistenţilor neutilizabili.  

  Distanţa între arbori după curăţiri trebuie să fie în mod obişnuit de 1,8-2,0 metri, iar coroanele 

arborilor trebuie să ocupe 2/3 până la 1/4 din înălţimea lor. Se va urmări de asemenea înlăturarea 

exemplarelor rău conformate. În general sunt necesare 1-2 curăţiri cu o periodicitate de 4-5 ani. Ocolul 

silvic va decide oportunitatea unor intervenţii suplimentare în funcţie de evoluţia arboretelor. Odată cu 

efectuarea curăţirii se realizează şi reţeaua căilor de acces în arborete.  

 În arboretele pure, chiar dacă arbori prezintă o vegetaţie activă şi o calitate corespunzătoare, se 

va proceda la o reducere treptată, uneori puternică, a numărului de exemplare, îndeosebi la răşinoase, 

pentru a mări stabilitatea viitoarelor arborete şi productivitatea lor. 

Răriturile urmează a se executa pe o suprafaţă de 17,70 ha anual. Au fost propuse rărituri, în 

general,  în  arborete care au o consistenţă pe ansamblu de minimum 0,9. Se va acţiona selectiv atât în 

plafonul superior cât şi în plafonul inferior al coronamentului, în arboretele tinere, şi cu precădere în 

plafonul superior, în cele de vârste mijlocii. Pe lângă arborii defectuoşi, răniţi vor fi extraşi treptat şi 

arborii codominanţi, care împiedică dezvoltarea arborilor de valoare. A fost luată în considerare o 

periodicitate de 5-6 ani în arboretele tinere şi o periodicitate de 7-10 ani la vârste mai înaintate. 



STUDIU DE AMENAJARE A PADURILOR 
U.P. I CRASNA DEAL ȘI VALE 

 

Proiectant:S.C .TERA SILVA PROIECT S.R.L. 

Email:tera_silva@yahoo.com, tel 0745.508.342       
                                                                                                                                                                

 

111 

Ca intensitate, intervenţiile vor fi mai puternice în arboretele tinere – până la 40 ani şi vor avea 

un puternic caracter selectiv fără a se extrage, în cazul în care există, elementele de arboret cu vârstă 

de peste 80 ani, astfel intervenţia va viza elementele mai mici de vârstă, deoarece lucrarea de 

îngrijire a fost propusă pentru acestea. 

 Lucrările de igienă sunt prevăzute anual pe 393,46 ha, urmărindu-se extragerea exemplarelor 

vătămate, uscate sau deperisate. Curăţirile şi răriturile vor avea şi caracter de tăieri de igienă.  

  Planul lucrărilor de îngrijire are un caracter orientativ în ce priveşte volumul de extras şi 

este minimal pentru suprafaţa de parcurs. Volumele de extras rărituri s-au stabilit pe baza indicilor 

medii (orientativi) prevăzuţi în normele tehnice. Ocolul silvic va analiza anual starea fiecărui 

arboret şi, în raport cu această analiză, va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual. 

Pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute prin amenajament, cu 

condiţia realizării unei stări corespunzătoare a acestora. 

 Intensitatea medie a răriturilor este de 25,8 m3/ha. Volumul anual estimat a se recolta din 

aplicarea lucrărilor de îngrijire este de 469 m3/an (în totalitate din rărituri 469 m3/an). Prin tăieri de 

igienă s-a estimat a se recolta 344 m3/an. 

 În final, ţinând seama de condiţiile staţionale specifice acestei unităţi de protecţie şi producţie 

şi a caracteristicile vegetaţiei forestiere prin lucrări de îngrijire a arboretelor se va urmării: 

 promovarea speciilor de valoare fag, diverse tari, în detrimentul speciilor cu caracter invadant 

(mesteacăn, salcie căprească şi plop tremurător); 

 menţinerea unui grad de acoperire a solului acceptabil care să dea o stabilitate a terenului; 

 extragerea exemplarelor de rășinoase (din afara arealului natural) care nu pot fi conduse la vârste 

mai înaintate.  

Situaţia arborilor preexistenţi se regăseşte la datele complementare la nivel de unitate 

amenajistică; datorită stării arboretelor din care fac parte, a volumului acestora (relativ foarte mic) 

şi menţinerea biodiversităţii nu este cazul extragerii acestora, doar în cazurile excepţionale în care 

se impune extragerea acestora, se poate lua această decizie de către reprezentanţii ocolului silvic. 

 

 

6.4. Masa lemnoasă totală de extras. Indici de recoltare. Indici de creştere  

  

Structura masei lemnoase totale de exploatat în deceniul de aplicare a amenajamentului 

(produse principale, lucrări de îngrijire, tăieri de conservare şi tăieri de igienă) este dată în tabelul 

6.4.1.                       
Tabelul 6.4.1. 

Distribuţia pe natură 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 ME PI PIN CA MO BR TE DR DT 

Prod. 

principale 
115,42 11,54 19170 1917 1909 - - - - - 8 - - - 

- 

2,4 

Lucrări de 

conservare 
98,47 9,85 3068 307 286 - - - 21 - - - - - 0,4 

Lucrări de 

îngrijire 
182,09 18,21 4689 469 79 64 156 52 - 77 - - 18 23 0,6 

Lucrări de 

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

Total U.P. I Crasna Deal și Vale 30366 3037 2557 96 156 60 29 77 9 2 18 33 4,5 3,8 

 

Masa lemnoasă estimată a se recolta din cadrul U.P. I Crasna Deal și Vale este de 3037 m3/an, 

provenind din produse principale 63% (1917 m3/an), lucrări de îngrijire 16% (469 m3/an), lucrări de 

conservare 10% (307 m3/an) şi lucrări de igienă 11% (344 m3/an).  

În privinţa distribuţiei pe specii a masei lemnoase ce se va recolta în acest deceniu din unitatea 

de protecţie şi producţie analizată constatăm că fagul reprezintă 84% (2557 m3/an), urmat apoi de pinul 

silvestru 5% (156 m3/an), mesteacăn 3% (96 m3/an), molid 3% (77 m3/an), pinul negru 2% (60 m3/an), 

diverse tari 1% (33 m3/an), carpen 1% (297 m3/an), diverse rășinoase 1% (18 m3/an), brad și tei 

(cumulat 11 m3/an).  
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Indicii de recoltare a masei lemnoase din unitatea de protecţie şi producţie pe lucrări sunt: 

indicele de recoltare de produse principale este de 5,4 m3/an/ha (raportat la SUP „A”), pentru lucrările 

de ingrijire este de 0,6 m3/an/ha, pentru lucrări de conservare este de 0,7 m3/an/ha (raportat la SUP 

„M”),  iar pentru lucrări de igienă de 0,4 m3/an/ha. 

În ceea ce priveşte indicii de creştere curentă pe subunităţi de protecţie şi producţie valorile 

sunt următoarele: 3,6 m3/an/ha la S.U.P. „A” şi de 5,2 m3/an/ha la S.U.P. „M”, iar indicele de creştere 

indicatoare este 3,2 m3/an/ha. 

  

 

6.5. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale şi împăduriri 

  

 După cum a fost prezentat anterior, condiţiile staţionale din această zonă favorizează 

regenerarea naturală la fag, asigurând instalarea şi dezvoltarea unor seminţişuri valoroase.  

 Unităţile amenajistice în care se intervine cu lucrări de împăduriri, suprafeţele efective, 

formulele de împădurire, numărul de puieţi pe specii sunt înscrise în “Planul lucrărilor de regenerare şi 

împăduriri” subcapitolul 12.3.  

 Acest plan de regenerare cuprinde 4 capitole importante şi anume: 

A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale; 

B. Lucrări de regenerare; 

C. Completarea în arboretele care nu au închis starea de masiv; 

D. Îngrijirea  culturilor tinere. 

Prin elaborarea acestui plan se urmăreşte introducerea imediat în producţie a terenurilor 

destinate împăduririi şi regenerării, cu speciile forestiere cele mai indicate din punct de vedere 

ecologic şi economic. 

La fixarea compoziţiei fiecărui arboret s-a avut în vedere compoziţia corespuzătoare tipului 

natural fundamental de pădure, funcţiile social-economice atribuite arboretului şi starea actuală a 

arboretului. În acest scop s-au folosit ,,Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de 

regenerare a pădurilor, precum şi ,,Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor”.  

În amenajamentul actual s-au promovat cu precădere speciile valoroase din zonă, corespun-

zătoare staţiunii ca: bradul, molidul, paltinul de munte şi laricele. 

Lucrările necesare pentru asigurarea regenerării naturale s-au propus pe 118,40 ha. Aceste 

lucrări sunt redate în tabelul 6.5.1. şi constă în: 

A1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale – 54,40 ha,  din care avem: 

 A1.3. Distrugerea şi îndepărtarea păturii vii şi A1.4. Mobilizarea solului – 38,90 ha; 

 A.1.6. Extragerea seminţişului şi tineretului neutilizabil preexistent – 15,50 ha. 

A2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale – 64,00 ha, din care avem: 

 A2.2. Descopleşirea seminţişului – 64,00 ha. 

Lucrări de regenerare cuprind: 

B2. Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare, pe 2,50 ha. 

 B.2.5. Împăduriri după lucrări de conservare pe 2,50 ha. 

Împăduririle integrale sunt prevăzute a se executa, în total, pe 2,50 ha.  

 Completări se vor efectua pe 0,98 ha, din care pe 0,40 ha completări în arboretele tinere 

existente – C1 și pe 0,58 ha completări în arboretele nou create – C2.  

 Numărul de puieţi folosiţi la lucrările de împădurire este de 16,8 mii bucăţi din care 5,4 mii 

brad, 4,8 mii paltin de munte, 6,0 mii frasin şi 0,6 mii larice. 

Lucrări de îngrijire a culturilor vor fi făcute normal până la închiderea stării de masiv fiind 

prevăzute de actualul amenajament pe 2,44 hectare. 

 La întocmirea planurilor anuale, ocolul silvic va stabili suprafaţa efectivă de parcurs, ţinând 

seama de numărul intervenţiilor necesare într-un an. Ritmul lucrărilor de împăduriri este indicat să 

urmărească ritmul tăierilor de regenerare. Pentru realizarea plantaţiilor este indicată recoltarea 

materialului semincer din rezervaţiile de seminţe constituite în zonă. 
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Tabelul 6.5.1. 

Situaţia lucrări de ajutorare a regenerării naturale şi împăduriri în fondul forestier analizat  

Simbol Categoria de lucrări 
Suprafaţă 

ha 

A. LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE 118,40 

A.1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale 54,40 

A.1.1. Strângerea si îndepărtarea litierei groase - 

A.1.2.  Îndepărtarea humusului brut - 

A.1.3. Distrugerea si îndepărtarea păturii vii 
38,90 

A.1.4. Mobilizarea solului 

A.1.6. Extragerea semintisului si tineretului neutilizabil preexistent 15,50 

A.1.5. Extragerea subarboretului - 

A.1.7. Provocarea drajonării la arboretele de salcâm - 

A.1.8. Strângerea resturilor de exploatare - 

A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale 64,00 

A.2.1.  Receparea semintisurilor sau tinereturilor vătămate - 

A.2.2. Descoplesirea semintisurilor 64,00 

A.2.3. Înlăturarea lăstarilor care coplesesc semintisurile si drajonii - 

B. LUCRĂRI DE REGENERARE 2,50 

B.1. Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier - 

B.1.1. Împăduriri în poieni si goluri - 

B.1.2. Împăduriri în terenuri degradate  - 

B.1.3. Împăduriri în terenuri dezgolite prin calamităti naturale (incendii, doborâturi de vânt sau 

zăpadă, uscare, etc. si alte cauze). 
- 

B.1.4. Împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate - 

B.2. Împăduriri în suprafete parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare  2,50 

B.2.1. Împăduriri după tăieri grădinărite - 

B.2.2. Împăduriri după tăieri cvasigrădinărite - 

B.2.3. Împăduriri după tăieri progresive  - 

B.2.4. Împăduriri după tăieri succesive  - 

B.2.5. Împăduriri după tăieri de conservare  2,50 

B.2.6. Împăduriri în golurile din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în crâng  - 

B.2.7. Împăduriri după tăieri rase la molid - 

B.3 Împăduriri în suprafete parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a 

arboretelor necorespunzătoare 

- 

B.3.1. Împăduriri după înlocuirea arboretelor derivate (substituiri) - 

B.3.2. Împăduriri după înlocuirea arboretelor slab productive (refacere) - 

B.3.3. Împăduriri după înlocuirea arboretelor necorespunzătoare din punct de vedere stational - 

B.3.4. Împăduriri pentru ameliorarea compozitiei si consistentei (după reconstructie ecologică) - 

C. COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV 0,98 

C.1 Completări în arboretele tinere existente 0,40 

C.2. Completări în arboretele nou create (20%) 0,58 

D. ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE 2,44 

D.1. Îngrijirea culturilor tinere existente - 

D.2. Îngrijirea culturilor tinere nou create 2,44 

E. IMPADURIRI IN TERENURI CU CONDITII EXTREME - 

E.1. Impăduriri in terenuri saraturate - 

E.2. Impăduriri pe terenuri poluate cu reziduuri de petrol - 

E.3. Impăduriri pe terenuri nisipoase ( plaje, dune) - 

E.4. Impăduriri pe terenuri situate in limita vegetatiei forestiere  - 

E.5. Impăduriri pe terenuri mlastinoase - 

E.6. Impăduriri pe crovuri - 

E.7. Impăduriri pe terenuri cu înclinare mare, sol superficial, vulnerabile la eroziune  - 
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6.6. Refacerea arboretelor slab productive şi provizorii   
 

 În subcapitolul 4.7. a fost prezentată situaţia acestor arborete şi au fost analizate cauzele 

apariţiei lor.  

 
  Tabelul 6.6.1. 

Evidenţa arboretelor slab productive şi provizorii pe categorii de lucrări 

Caracterul actual al tipului de pădure 
Suprafaţa 

(ha) 

Lucrări Prevăzute 

L. igienă Lucrări de  îngrijire 

Parţial derivat 
10,48 

124 B, 130 A 132 C 

Total 9,36 1,12 

TOTAL U.P.  10,48 9,36 1,12 

 

Arboretele slab productive şi provizorii sunt reprezentate de arborete natural fundamentale de 

productivitate inferioară (226,77 ha – 96% din totalul acestor arborete) și arborete parțial derivate 

(10,48 ha – 4% din totalul acestor arborete). 

Prin măsurile silviculturale propuse şi analizate la capitolul 6.7. se va putea face o reducere a 

ponderii acestor arborete, deoarece o parte din aceste arborete sunt parțial derivate. Arborete natural 

fundamentale de productivitate inferioară, aflate pe stațiuni de bonitate inferioară, valorifică la 

maximum potenţialul productiv al staţiunilor, astfel încât acestea nu vor putea fi refăcute.  
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6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi 
 

 În tabelul 6.7.1 sunt prezentate arboretele afectate de factori destabilizatori şi limitativi care vor 

fi parcurse în actualul deceniu cu diferite lucrări silvice. 

 
Tabelul 6.7.1. 

Evidenţa arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi  pe categorii de lucrări 

Natura Grad  LP1 U  N  I  T  A  T  I A  M  E  N  A J  I  S  T  I  C  E 
(V1 - 4) V1 P0 133 C   147 B 

Total  LP1   P0 

 

T.IGIENA(T.progresive decII) 

 

2 UA 11.49 HA 

 TC 133 A  147 C 

Total  LP1   TC 

 

TAIERI DE CONSERVARE 

 

2 UA 33.45 HA 

Total   grad de manifestare V1 4 UA 44.94 HA 

Total (V1 - 4)    Doboraturi de vant 4 UA 44.94 HA 

(U1 - 4) U1 46 135  140 A  141 B  145 A 

Total   LP1   46 T.IGIENA 

 

4 UA 

 

50.41 HA 

 48 136 B  136 D 143 144 

Total   LP1   48 RARITURI 

 

4 UA 

 

98.07 HA 

P0 139 C   147 B 

Total  LP1   P0 T.IGIENA(T.progresive decII) 

 

2 UA 

 

8.94 HA 

TC 136 C  137 A  142 A  145 D   147 C 

Total   LP1   TC    TAIERI DE CONSERVARE 

 

5 UA 

 

46.69 HA 

Total   grad de manifestare U1 15 UA 204.11 HA 

U2 TC 141 A 

Total   LP1   TC    TAIERI DE CONSERVARE 

 

1 UA 

 

11.99 HA 

Total   grad de manifestare U2 1 UA 11.99 HA 

Total (U1 - 4)    Uscare 16 UA 216.10 HA 

(Z1 - 4) Z1 48 150 C   150 E 

Total  LP1   48 

 

RARITURI 

 

2 UA 

 

2.39 HA 

 Total   grad de manifestare Z1 2 UA 2.39 HA 

Total (Z1 - 4) Rupturi de zapada si vant 2 UA 2.39 HA 

(R1 - 2) R1 46 113 B  139 D 

Total  LP1   46 

 

T.IGIENA 

 

2 UA 

 

5.93 HA 

 48 136 A 

Total  LP1   48 

 

RARITURI 

 

1 UA 

 

1.39 HA 

P0 113 A  132 B 

Total  LP1   P0 T.IGIENA(T.progresive decII) 

 

2 UA 

 

44.61 HA 

TC 145 C  145 D 

Total   LP1   TC    TAIERI DE CONSERVARE 

 

2 UA 

 

14.62 HA 

Total   grad de manifestare R1 7 UA 66.55 HA 

R2 46 127 B   133 B   142 B  150 D 

Total   LP1   46 T.IGIENA 

 

4 UA 

 

12.90 HA 

48 136 B  136 D 144 

Total  LP1   48 RARITURI 

 

3 UA 

 

46.64 HA 

P0 114 C   130 B  130 D  133 C   137 B 

Total  LP1   P0 T.IGIENA(T.progresive decII) 

 

5 UA 

 

50.18 HA 

TC 136 C  137 A  142 C   147 C 

Total   LP1   TC    TAIERI DE CONSERVARE 

 

4 UA 

 

37.92 HA 

Total   grad de manifestare R2 16 UA 147.64 HA 

Total (R1 - 2)    Roca la suprafata pe 0.1-0.2S 23 UA 214.19 HA 
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Continuare 

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

(R3 - 5) R3 46 124 A  129 A  129 B  130 A  130 C 

Total  LP1   46 T.IGIENA 

135   1 39 B  140 A  145 A  146 B 

10 UA 

 

111.60 HA 

 48 123 143 

Total  LP1   48 RARITURI 

  

2 UA 

 

92.84 HA 

TC 141 A  142 A 

Total   LP1   TC    TAIERI DE CONSERVARE 

 

2 UA 

 

22.62 HA 

Total   grad de manifestare R3 14 UA 227.06 HA 

R4 46 114 A 121  122 A 

Total  LP1   46 T.IGIENA 

 

3 UA 

 

67.18 HA 

TC 133 A 

Total   LP1   TC    TAIERI DE CONSERVARE 

 

1 UA 

 

23.31 HA 

 Total   grad de manifestare R4 4 UA 90.49 HA 

(R3 - 5) R5 47 124 B 

Total  LP1   47 CURATIRI 

 

1 UA 

 

1.21 HA 

 Total   grad de manifestare R5 1 UA 1.21 HA 

Total (R3 - 5)    Roca la suprafata pe 0.3-0.5S 19 UA 318.76 HA 

(T1 - 2) T2 46 127 B  129 A  129 B  130 A  130 C 

Total  LP1   46 T.IGIENA 

 

5 UA 

 

51.33 HA 

 TC 133 A 

Total   LP1   TC    TAIERI DE CONSERVARE 

 

1 UA 

 

23.31 HA 

Total   grad de manifestare T2 6 UA 74.64 HA 

Total (T1 - 2) Tulpini nesanatoase 10-20% 6 UA 74.64 HA 

Total UP 47  UA 558.56 HA 

 

O parte din unităţile amenajistice sunt afectate de un complex de factori destabilizatori şi de 

aceea, în tabel, aceeaşi subparcelă poate apărea de mai multe ori. Prezenţa factorilor destabilizatori şi 

limitativi a fost luată în considerare în cazul fiecărui arboret la stabilirea tipului de lucrare propusă, a 

intensităţii şi numărului intervenţiilor. 

 

 

6.8. Recomandări privind menţinerea şi dezvoltarea biodiversităţii  

 

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii constituie o componentă esenţială a gestionării 

durabile a pădurilor. 

La nivelul ecosistemic se va urmării păstrarea în cadrul masivului forestier – cel puţin ca 

reprezentare – a tuturor ecosistemelor specifice zonei, chiar dacă unele dintre ele nu prezintă interes 

sub raport economic. Pentru ecosistemele mai puţin reprezentate se vor putea identifica şi unele zone 

de îmbătrânire, care să fie cruţate/promovate prin toate intervenţiile din cadrul arboretelor respective. 

Suprafaţa însumată a zonelor respective poate fi de 0.5 – 2% din întinderea arboretelor în cauză. 

Diversitatea specifică trebuie privită sub raportul tuturor componentelor biocenozelor 

corespunzătoare ecosistemelor naturale. Sub raportul compoziţiei arboretelor, trebuie avută în vedere  

întreaga gamă a speciilor forestiere, binenţeles ţinând seama de proporţiile corespunzătoare ţelurilor 

urmărite, acordând atenţie speciilor arbustive şi erbacee, ţinând seama de importanţa lor pentru 

ameliorarea condiţiilor staţionale, pentru asigurarea hranei necesare unor specii de animale specifice 

ecosistemelor în cauză, pentru creearea şi menţinerea unor liziere protectoare etc. 

Se precizează că pentru păstrarea biodiversităţii administratorii pădurilor si amenajiştii pot 

urmări recomandările de mai jos, ţinând totuşi cont de condiţiile locale: 

- conservarea arborilor izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care constituie un habitat 

potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, 

briofite, etc); 

- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi 

mamifere mici;  

- conservarea arborilor mari şi a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedeşte că sunt ocupaţi 
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cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului; 

- menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, 

într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, 

insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi 

poluării apei; 

- zonarea adecvată, atât pentru operaţiunile forestiere cât şi pentru activităţile de 

turism/recreative, a marilor suprafeţelor forestiere, în funcţie de diferitele niveluri de intervenţie şi 

crearea unor zone tampon în jurul ariilor protejate; 

- după dezastre naturale (furtuni puternice, incendii pe suprafeţe mari, atacuri de dăunători) 

deciziile manageriale să permită desfăşurarea proceselor de succesiune naturală în zonele de interes, ca 

posibilităţi de lărgire a biodiversităţii; 

- adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se evite interferenţa 

cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară şi 

perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure; 

- păstrarea unor distanţe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate a căror 

prezenţă a fost confirmată; 

- rotaţia ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenţie în timp şi spaţiu; 

- în cazul în care este posibil este bine să rămână şi mici suprafeţe neplantate, aşa încât să se 

păstreze mici petice de iarbă, suprafeţe înierbate pe zone calcaroase cu specii rare sau periclitate de 

faună şi floră, turbării, mlaştini, zone aluviale şi zone cu alunecări de teren. Toate acestea pot îmbogăţi 

enorm oferta generală a biodiversităţii unei zone datorită frecvenţei crescute de tranziţii („ecotonuri”) 

între diferitele tipuri de vegetaţie; 

- din acelaşi motiv, decizia de a nu replanta anumite suprafeţe în plantaţii noi cu funcţii de 

producţie poate genera o varietate suplimentară şi recolonizare spontană dispersată cu specii pioniere, 

ceea ce va duce la o sporire în timp a biodiversităţii, dacă se asigură nişe corespunzătoare pentru o 

varietate mare de specii; mai mult, valoarea suplimentară a regenerării complete este de obicei scăzută, 

deoarece operaţiunile de replantare sunt foarte costisitoare; 

- asigurarea monitorizării regulate a bogăţiilor speciilor naturale, pentru a putea evalua efectul 

anumitor măsuri luate şi a fi siguri de prezenţa elementelor de floră şi faună rare sau periclitate. 

 

În plus, se vor respecta și prevederile din Anexa 2 la Legea apelor nr. 107/1996 prezentate și 

în acest studiu, precum și prevederile de la capitolul  5.2.3. Tratamentul. 

Pentru a se asigura diversitatea speciilor de faună – insecte xilofage cu întreg lanţul trofic 

corespunzător, dar şi a unor specii vegetale criptogame, în interiorul arboretelor se vor menţine 

exemplare de arbori bătrâni, deperisanţi şi morţi, câte 1-2 la hectar, dispersaţi sau în grupe mici ce nu 

vor fi exploataţi dar monitorizaţi atent pentru evitarea apariţiei unor atacuri puternice. 
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