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CAPITOLUL 1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI PLANUL  
 

 

DENUMIRE PROIECT 

 

TITLU PROIECT 

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând 

comunei Crucea, județul Suceava 

  
Titular: Comuna Crucea, județul Suceava 

Proiectant: S.C. BEGREEN ECOPREST S.R.L.  

Adresa titularului: Localitatea Crucea , judeţul Suceava  

Amplasament (raza de activitate): Fondul forestier proprietate publică și privată aparținând 

comunei Crucea, județul Suceava este administrat de ocolul silvic Crucea și se află pe raza 

comunei Crucea de pe raza judeţului Suceava. 

Forma de proprietate : Publică și privată. 

Autor RAPORT DE MEDIU: 

 ZAHARIA LĂCRĂMIOARA - CERTIFICAT  DE ÎNSCRIERE IN LISTA 

EXPERȚILOR CARE ELABOREAZĂ STUDII DE MEDIU - pozitia nr. 581, pentru 

elaborarea de RM, RA, RIM, BM, EA  

 TUDOR ANDREI ANCA - CERTIFICAT  DE ÎNSCRIERE IN LISTA EXPERȚILOR 

CARE ELABOREAZĂ STUDII DE MEDIU - pozitia nr. 710, pentru elaborarea de RM, 

RIM, BM, EA 

Scopul şi obiectivele planului 

 

Prezentul studiu s-a întocmit în vederea derulării procedurii de emitere a Avizului de 

Mediu de către Agenţia de Protecţia Mediului Suceava, pentru planul “Amenajamentul silvic al 

fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul Suceava”. 

Scopul  
Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară care cuprinde un sistem de măsuri 

pentru organizarea şi conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcţiilor multiple 

ecologice, economice şi sociale care i-au fost atribuite.  

Amenajamentul este realizat în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării 

pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajare a mediului cu luarea în considerare a 

tuturor aspectelor din zonă. 

Amenajamentul este întocmit pe baza Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor 

care constituie o componentă de bază a regimului silvic şi în concordanţă cu prevederile din 



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

5 
 

Codul Silvic (Legea 46/2008). Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie să vizeze prin 

toate reglementările ce le sunt specifice asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor 

forestiere. 

Conform legislaţiei în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier naţional, 

indiferent de natura proprietăţii pădurilor şi terenurilor ce îl compun se reglementează prin 

amenajamente silvice. 

 

Obiectivele planului 

Amenajamentele silvice reprezintă proiecte tehnice prin care gospodărirea silvică îşi 

asigură, în pădure, condiţii organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei. 

 

Obiectivele social-economice şi ecologice  stabilite pentru pădurile din U.P. I Crucea  

 
Tabelul 1 

Nr. 
crt. 

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

 

Ecologice (care urmăresc 
menţinere echilibrului 

natural) 

Ocrotirea unor arborete cu valoare ştiinţifică deosebită care fac parte 
din Rezervaţia Naturală Rarău-Pietrele Doamnei. 

 Gospodărirea durabilă a arboretelor şi speciilor din Siturile Natura 
2000 ROSCI0212 Rarău Giumalău şi ROSPA0083 Munţii Rarău-

Giumalău. 
1 

Conservarea şi ameliorarea fertilităţii solurilor, evitarea apariţiei 
eroziunilor şi asigurarea stabilităţii versanţilor, în cazul terenurilor 

cu înciinare mare, grohotişuri şi stâncării. 

 Reglarea şi asigurarea unui circuit normal al apei. 

 Reglarea climatului, atât la nivel macro cât şi micro. 

 
Economice (care urmăresc 
optimizarea producţiei de 
masă lemnoasă şi produse 

accesorii) 

Obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă 
industrial. 

2 Satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc si constructie. 

Valorificarea tuturor resurselor nelemnoase disponibile. 

3 
Sociale (care urmăresc 

satisfacerea unor diverse 
necesităţi umane) 

Satisfacerea necesităţilor recreaţional-estetice şi sanogene ale 
locuitorilor din zonă (în special a celor din comuna Crucea ), precum 

şi ale turiştilor (inclusiv a celor care se deplasează pe drumurile 
publice) 

 

Gospodărirea fondului forestier naţional este supusă regimului silvic (un sistem de norme 

tehnice silvice, economice și juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia și paza 

fondului forestier naţional având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor 

forestiere), realizându-se prin planurile de amenajament silvic elaborate după norme unitare la 

nivel naţional (indiferent de natura proprietaţii și de forma de administrare). 

Acestea sunt verificate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultura 

fiind aprobate prin ordin de ministru. 

Întocmirea amenajamentelor este obligatorie fiind reglementată de legislaţia în vigoare 

(Legea 133/2015 – Codul Silvic si actele subsecvenţe acesteia). 

Prin actualul amenajament s-a propus să se îmbine potenţialul bioproductiv şi 

ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerinţele actuale ale societăţii umane, fără a se altera 

biodiversitatea naturală şi stabilitatea ecosistemelor respective. 
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Obiectivele social-economice stabilite pentru pădurile respective, concretizate în servicii 

de protecţie, producţie şi sociale, sunt prezentate în tabelul 1. 

Pădurile din unitatea de producţie I Comuna Crucea au fost încadrate, atât în grupa I 

funcţională, cât şi în grupa a-II-a funcţională. 

În vederea realizării acestor obiective, arboretele vor fi conduse spre structuri optime prin 

lucrările propuse a se executa. în raport cu starea fiecărui arboret în parte şi cu rolul pe care 

trebuie să- îndeplinească, s-au adoptat, la nivel de subparcelă şi subunitate, ţeluri de producţie şi 

de protecţie.  

 

Descrierea planului 

 

 

Amenajarea pădurilor reprezintă atât ştiinţa cât şi practica organizării conducerii 

structural - funcţionale a pădurilor în conformitate cu cerinţele ecologice, economice şi sociale. 

Dezvoltarea şi aplicarea ei se bazează pe conceptul „dezvoltării durabile”, respectându-se 

următoarele principii: 

 Principiul continuităţii; 

 Principiul eficacităţii funcţionale; 

 Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii. 

În acest sens, prin conceptul de dezvoltare durabilă se înţelege capacitatea de a satisface 

cerinţele generaţiei prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a satisface 

propriile nevoi. 

Principiul continuităţii reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament 

condiţiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, prin aceasta înţelegând administrarea 

şi utilizarea ecosistemelor forestiere astfel încât să li se menţină şi să li se amelioreze 

biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să asigure 

pentru prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi 

sociale la nivel local, regional şi chiar mondial, fără a prejudicia alte sisteme. Acest principiu se 

referă atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie cât şi la permanenenţa şi 

ameliorarea funcţiilor de protecţie şi sociale vizând nu numai interesele generaţiilor actuale dar şi 

pe cele de perspectivă ale societăţii. Totodată, potrivit acestui principiu, amenajamentul acordă o 

atenţie permanentă asupra asigurării integrităţii şi dezvoltării fondului forestier. 

Principiul eficacităţii funcţionale. Prin acest principiu se exprimă preocuparea 

permanentă pentru creşterea capacităţii de producţie şi de protecţie a pădurilor şi pentru 

valorificarea produselor acesteia. Se are în vedere atât creşterea productivităţii pădurilor şi a 

calităţii produselor dar şi ameliorarea funcţiilor de protecţie, vizând realizarea unei eficienţe 

economice în gospodărirea pădurilor precum şi asigurarea unui echilibru corespunzător între 

aspectele de ordin ecologic, economic, social cu cele mai mici costuri. 

Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii. Prin acesta se urmăreşte conservarea 

şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru nivele ale acesteia: diversitatea genetică intraspecifică, 

diversitatea speciilor, diversitatea ecosistemelor şi diversitatea peisajelor în scopul maximizării 

stabilităţii şi al potenţialului polifuncţional al pădurilor. 
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 Constituirea unităţii de producţie 

Pentru fondul forestier proprietate publică şi privată a comunei Crucea, a fost întocmit 

un amenajament cu perioadă de aplicabilitate 01.01.2011-31.12.2020. 

Prin amenajamentul analizat, conform Temei de proiectare avizată în Conferinţa I de 

amenajare s-a stabilit ca unitatea de producţie să-şi păstreze numărul şi denumirea de la 

amenajarea anterioară - UP I Comuna Crucea. 

Suprafaţa actuală este de 333,25 ha, mai mare cu 6,75 ha faţă de suprafaţa veche şi 

corespunde cu documentele de proprietate. 

Suprafaţa de 6,75 ha provine din păşunea împădurită proprietate privată a comunei 

Crucea, şi a fost introdusă în fond forestier la solicitarea proprietarului, în baza Hotărârii nr. 

26/31.08.2020 a Consiliului Local Crucea, cu respectarea prevederilor Legii nr.46/2008 - 

Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la introducerea de 

suprafeţe de păşuni împădurite în fond forestier. 

Documentele care atestă proprietatea asupra suprafeţelor incluse în prezentul 

amenajament sunt următoarele: 

 Titlul de proprietate nr. 63/25.03.2003, pentru suprafaţa de 36,0 ha provenită din 

fond forestier proprietate publică a statului; 

 Hotărârea nr.26/18.11.2007 a Consiliului Local al comunei Crucea privind 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Crucea, judeţul 

Suceava, pentru suprafaţa de 297,25 ha. 

 

 Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului 

Unitatea de producţie este constituită din 30 de parcele numerotate după cum urmează: 

6-7; 9-13; 15-19; 21-25; 27-34; 36-37; 186-188, păstrându-se numerotarea de la amenajarea 

anterioară. Limitele parcelare au fost materializate pe teren de către persoana responsabilă cu 

fondul forestier din cadrul Primăriei Crucea, folosind linii verticale executate cu vopsea roşie 

pe limite naturale (culmi, ape, liziera pădurii) sau convenţionale (limite de proprietate). 

 Subparcelarul a fost executat sub îndrumarea inginerului proiectant şi a suferit 

modificări ca urmare a lucrărilor executate în perioada de aplicabilitate a prevederilor 

amenajamentului anterior, iar indicativul alfabetic al subparcelelor a fost păstrat pe cât posibil. 

Modificarea şi crearea noilor subparcele s-a făcut în conformitate cu prevederile 

Normelor tehnice în vigoare, privind amenajarea pădurilor. 

Subparcelarul a fost delimitat şi materializat cu vopsea roşie, fiind constituite un 

număr de 64 unităţi amenajistice. 

Mărimea parcelelor și subparcelor 

 

Situaţia comparativă între amenajarea anterioară şi cea actuală, privind întinderea 

minimă, maximă şi medie a parcelelor şi subparcelelor, este prezentată în tabelul următor: 

 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

8 
 

Numărul şi mărimea parcelelor şi subparcelelor 
Tabelul 2 

Anul 

amenaj. 

Parcele: Subparcele: 

Număr 
Suprafaţa (ha) 

Număr 
Suprafaţa (ha  

minimă maximă medie minimă maximă medie 

Precedent 30 0,80 27,60 10,88 52 0,30 26,40 6,28 

Actual 30 0,80 32,41 11,10 64 0,26 21,10 5,20 
 

Parcela cea mai mare este parcela 6 (32,41 ha), iar cea mai mică este parcela 30 (0,80 

ha). 

Subparcela cea mai mare este 31A (21,10 ha), iar cea mai mică este 188 C (0,26 ha). 

 

Situația bornelor 

Bornele vechi au fost revopsite şi refăcute în cazul celor deteriorate, de către 

personalul de teren al ocolului silvic care asigură administrarea, păstrându-se numerotarea 

veche, iar bornele noi au fost numerotate în continuare 

Bornele s-au amplasat la intersecţia dintre parcele, la intersecţia parcelelor cu limita 

fondului forestier, care aparţine altor proprietari sau cu alte terenuri şi la schimbări importante 

de contur. Materializarea bornelor noi s-a făcut pe arbori, cu vopsea roşie. 

Proprietarul are obligaţia, ca după primirea hărţilor ce însoţesc amenajamentul, să 

amplaseze în locurile respective borne de beton sau piatră naturală, conform instrucţiunilor de 

amenajare şi să întreţină bornele în stare bună, în perioada de valabilitate a amenajamentului. 

În cadrul unităţii de producţie exită un număr de 140 de borne, dintre care 67 borne 

vechi și 73 borne noi numerotate de la numărul 373 la numărul 445. 

 

 

Corespondenţa dintre parcelarul şi subparcelarul precedent şi cel actual 

 

Indicativul parcelelor s-a menţinut ca la amenajarea anterioară (parcelele 6, 7, 9 - 13, 

15-19, 21-25, 27-b34, 36, 37,186-188), iar în ceea ce priveşte subparcelele, modificările au 

fost determinate de creşterea calităţii descrierii arboretelor şi de măsurile de gospodărire 

aplicate. 

 

Corespondenţa dintre parcelarul şi subparcelarul precedent şi cel actual 
Tabelul 3 

Amenajament 

Nou Vechi Nou Vechi Nou Vechi Nou Vechi Nou Vechi Nou Vechi 

6A 

6B 

11A 

11B 

17 17A 25A 
25B 

36 36 188C %188A+%B 

B B 18A 18C B 37 37 - - 

C C B B 27 27B 
186 

186A - - 

D 12A 

12B 

19A 19A 28 28B B - - 

7A 7C B B D 29 29B 187A 
%187A+%

B 
- - 

B B C C 21 21 30 30B B %B - - 

9A 
9A 

D D 
22A 

22E 31A 31A C 
%A 

- - 

B 13 13 G B D D - - 
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C 15A 15A B D 32 32B E - - 

D B C C C 33A 33D F %A+C - - 

E C D 23 23C B 33B+34C AA AA - - 

10A 
10A 

16A 16A 24A %24A C 33C+34D 188A 
%188A+%

B 
- - 

B B C B %24A+D 34 34B 188B %188B - - 
 

 

Suprafaţa fondului forestier 

Suprafaţa actuală a fondului forestier al Comunei Crucea este de 333,25 ha, mai mare faţă 

de suprafaţa anterioară cu 6,75 ha, ca urmare a introducerii, cu respectarea prevederilor legale, în 

fond forestier a respectivei suprafeţe, din suprafaţa de păşuni împădurite proprietate privată a 

comunei Crucea. 

 

 

Determinarea suprafeţelor 

Suprafaţa parcelelor şi subparcelelor a fost determinată prin metoda analitică de calcul a 

suprafeţelor, pe baza planurilor de bază actualizate după aerofotografieri recente şi asamblate 

de către proiectant, în sistem informatic, realizat pentru această unitate de producţie. 

Situaţia comparativă a suprafeţei unităţii de producţie I Comuna Crucea, la amenajarea 
anterioară şi cea actuală, este prezentată în tabelul următor: 

Situaţia comparativă a suprafeţei fondului forestier 
Tabelul 4 

Suprafaţa: (ha) Diferenţe: (ha) Justificări: (ha) 

Actuală Veche + - + - 

Includerea de suprafeţe de 

păşuni împădurite, în fond 

forestie conform 

prevederilor legale 

- 

333,25 326,50 6,75 - 6,75 - 

 

Mişcări de suprafaţă 

 

Suprafaţa actuală a U.P. I este de 333,25 ha, (297,25 ha proprietate privată a Comunei 

Crucea, provenită din fostele păşuni împădurite incluse în registrul agricol al primăriei şi 36,0 ha 

proprietate publică a Comunei Crucea, provenită din suprafeţe de fond forestier primite în baza 

Legii nr. 1/2000) şi este mai mare faţă de suprafaţa veche, cu 6,75 ha. 

Actele care au stat la baza introducerii în fond forestier, a respectivei suprafeţe sunt 

prezentate în tabelul următor, precum şi în anexele prezentului amenajament. 

 

Utilizarea fondului forestier  

Categoriile de folosinţă ale fondului forestier se prezintă în tabelul 

următor. 
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Evidența categoriilor de folosinţă ale fondului forestier 
Tabelul 5 

Simbol Categoria de folosinţă forestieră: 
Suprafaţa: 

ha % 

P. Fond forestier total 333,25 100 

P.D. Terenuri acoperite cu pădure 323,25 99 

P.A. Terenuri care servesc nevoilor de administraţie forestieră 1,0 1 

 

 

Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători 

 

Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători 
Tabelul 6 

 
Fond 

funciar 

Denumirea indicatorilor Cod Comuna Crucea (ha) 

 F O N D U L F O R E S T I E R - T O T A L (P) 333,25 

1 TERENURI ACOPERITE CU PADURE (PD) 332,25 

101 RĂSINOASE (PDR) 287,31 

102 FOIOASE (PDF) 44,94 

103 RACHITĂRII (CULTIVATE ŞI NATURALE) (PDS) - 

2 TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURĂ (PC) - 

201 PEPINIERE (PCP) - 

202 PLANTAJE (PCJ) - 

203 COLECŢII DENDROLOGICE (PCD) - 

3 TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCŢIE SILVIC (PS) - 

301 ARBUŞTI FRUCTIFERI (CULTURI SPECIALIZATE) (PSZ) - 

302 TERENURI PENTRU HRANA VANATULUI (PSV) - 

303 APE CURGATOARE (PSR) - 

304 APE STATATOARE (PSL) - 

305 PASTRA VARII (PSP) - 

306 FAZANERII (PSF) - 

307 CRESCĂTORII ANIMALE CU BLANA FINA (PSB) - 

308 CENTRE FRUCTE DE PĂDURE (PSD) - 

309 PUNCTE ACHIZIŢIE FRUCTE, CIUPERCI (PSU) - 

310 ATELIERE DE ÎMPLETITURI (PSI) - 

311 SECŢII SI PUNCTE APICOLE (PSA) - 

312 USCĂTORII SI DEPOZITE DE SEMINŢE (PSS) - 

313 CIUPERCARII (PSC) - 

4 TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADM. FORESTIERA (PA) 1,00 

401 SPATII DE PRODUCŢIE SILVICĂ SI CAZARE PERS. SILVIC (PAS) - 

402 CAI FERATE FORESTIERE (PAF) - 

403 DRUMURI FORESTIERE (PAD) - 

404 LINII DE PAZk CONTRA INCENDIILOR (PAP) - 

405 DEPOZITE FORESTIERE (PAZ) - 

406 DIGURI (PAG) - 

407 CANALE (PAC) - 

408 ALTE TERENURI (PAA) 1,00 

5 TERENURI AFECTATE DE ÎMPĂDURIRI (PI) - 
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501 CLASA DE REGENERARE (PIR) - 

502 TERENURI INTRATE CU ACTE LEGALE ÎN F. FORESTIER (PIF) - 

6 TERENURI NEPRODUCTIVE (PN) - 

601 STANCARII, ABRUPTURI (PNS) - 

602 BOLOVANIŞURI, PIETRIŞURI (PNP) - 

603 NISIPURI (ZBURATOARE ŞI MARINE) (PNN) - 

604 RAPE-RAVENE (PNR) - 

605 SARATURI CU CRUSTĂ (PNC) - 

606 MOCIRLE - SMÂRCURI (PNM) - 

607 GROPI DE ÎMPRUMUT SI DEPUNERI STERILE (PNG) - 

701 FÂS IE FRONTIERĂ (PF) - 

801 TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN F. FORESTIER SI NEREP (PT) - 

 

 
Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă şi specii 

Tabelul 7 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA INDICATORILOR Comuna 

Crucea 

(ha) 

1 F O N D U L F O R E S T I E R T O T A L 333,25 

2 S U P R A F A T A P AD U R I L O R TOTAL 332,25 

3 R Ă S I N O A S E 287,31 

4 MOLID 283,14 

5 - DIN CARE : IN AFARA AREALULUI - 

6 BRAD 3,67 

7 DUGLAS - 

8 LARICE - 

9 PINI 0,5 

10 F O I O A S E 44,94 

11 FAG 19,01 

12 STEJARI - 

13 -PEDUNCULAT - 

14 - GORUN - 

15 DIVERSE SPECII TARI 22,04 

16 -SALCAM - 

17 - PALTIN 9,99 

18 - FRASIN - 

19 - CIREŞ - 

20 - NUC - 

21 DIVERSE SPECII MOI 3,89 

22 - TEI - 

23 - PLOPI - 

24 - DIN CARE: PLOPI EURAMERICANI - 

25 - SĂLCII 0,08 

26 - DIN CARE ÎN LUNCĂ SI DELTA DUNĂRII - 

33 A L T E T E R E N U R I TOTAL 1,00 

34 TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURĂ SILVICĂ - 



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

12 
 

35 TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCŢIE SILVICA - 

36 TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINISTRAŢIE 

FORESTIERĂ 

1,00 

37 TERENURI AFECTATE DE ÎMPĂDURIRI - 

38 - DIN CARE: IN CLASA DE REGENERARE - 

39 TERENURI NEPRODUCTIVE - 

40 FÂŞIE FRONTIERĂ - 

41 TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER - 
 

Enclave 

Situaţia enclavelor din cadrul unităţii de producţie I Comuna Crucea este prezentată în 
tabelul următor. 

Situația enclavelor 
Tabelul 8 

Amenajament Parcele 
limitrofe 

Precedent Actual 

Nr. 
enclave 

S. 
(ha) 

Deţinător Folosinţă Nr. 
enclave 

S. 
(ha) 

Deţinător Folosinţă 

- - - - 1 8,0 Com. 
Crucea 

Păşune 9;10 

Total - - - 1 8,0 - - - 

 

Organizarea administrativă 

Din punct de vedere administrativ, pădurile Comunei Crucea sunt arondate la 2 

districte şi 5 cantoane silvice, ale O.S. Crucea. 

 
Organizarea administrativă 

Tabelul 9 

Districtul: Cantonul: Parcele componente Suprafaţa 

(ha) Nr. Denumirea Nr. Denumirea 

III Bărnărel 16 Stegioara 186 - 188 36.0 

IV Chiril 18 Toance 6-7; 9-13; 15-19 157,41 

19 Bran 21-25 62,64 

20 Pârâul Crucii 27-29 14,10 

21 Pârâul Leşului 30-34; 36-37; 63,10 

Total 297,25 

Total 333,25 

Se face menţiunea că arondarea prezentată se referă doar la fondul forestier proprietate 

publică şi privată a Comunei Crucea, cantoanele respective cuprinzând şi alte suprafeţe de fond 

forestier aflate în administrarea O.S. Crucea. 

Se consideră că această împărţire este corespunzătoare pentru paza şi gospodărirea 

eficientă a fondului forestier. 
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Zonarea funcţională, baza de amenajare, subunităţi de gospodărire 

 

Corespunzător obiectivelor social - economice fixate la actuala amenajare s-a realizat 

zonarea funcţională a pădurilor. 

Suprafața totală de 333,25 ha a U.P. I Comuna Crucea este repartizată în următoarele 

categorii de folosință: 

 Păduri – 332,25 ha; 

 Terenuri afectate gospodăririi silvice – 1,00 ha (terenuri cultivate pentru nevoile 

administrației, în u.a. 187A). 

Ponderea pădurilor din suprafața totală a fondului forestier este de 99,70%, mai mare ca 

la amenajarea anterioară (99,30%). 

 

 

Zonarea pădurilor din unitatea de producţie I Crucea 
Tabelul 10 

Grupa şi subgrupa funcţională Suprafaţa 

  
Cod Denumire ha % 

GRUPA 1 Păduri cu funcţii speciale de protecţie 

1.2 Păduri cu funcţii de protecţie a terenului şi solurilor,funcţii predominant pedologice 

1.2A Arborete situate pe terenuri cu pantă mai mare de 35 de grade- T II 120,63 36 

1.2L Arborete situste pe tereluri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi 

alunecări, cu pante cuprinse până la limita de 35 de grade - TIV 

72,54 22 

Total 1.2 193,17 58 

1.4 Păduri cu funcţii de protecţie, predominant sociale 

1.4E Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de 

comunicaţii de importanţă naţională şi internaţională-TII 

20,20 6 

1.4F Benzi de pădure constituite din parcele ântregi situate de-a lungul căilor de 

comunicaţii, altele decât cele prevăzute la categoria funcţională 

1.4.E-TIV  

15,97 5 

Total 1.4 36,17 11 

1.5 Păduri de interes ştiinţific, de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier si a altor ecosisteme cu 

elemente natueale de valoare deosebită 

1.5C Arborete cuprinse în rezervaţii naturale, cu regim strict de protecţie- TI 60,40 18 

Total 1.5 60,40 18 

TOTAL GR. I 289,74 87 

Grupa a-II-a -Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie 

2.1.C Arborete destinate să producă în principal, lemn pentru cherestea-T VI 42,51 13 

TOTAL GR. A-II-a 42,51 13 

TOTAL U.P. 332,25 100 

Zonarea funcțională: zonarea funcțională a fost realizată în conformitate cu prevederile 

din Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor – ediția 2000, completate și modificate prin 

O.M. 766/2018 și în concordanţă cu obiectivele social-economice și ecologice fixate, condiţiile 

staţionale existente, ţelurile de gospodărire şi structura reală a arboretelor, fondul forestier din 

U.P. I Comuna Crucea fiind încadrat în următoarele categorii funcţionale prioritare: 

 1.2.A. – 120,63 ha – arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu 

eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş 

(facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele 

situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T II); 
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 1.2.L. – 72,54 ha – arborete situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile 

la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria funcțională 

1.2.a. (T IV); 

 1.4.E. – 20,20 ha – benzile de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul 

căilor de comunicații de importanță națională și internațională (T II); 

 1.4.F. – 15,97 ha – benzile de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul 

căilor de comunicații, altele decât cele prevăzute la categoria funcțională 1.4.e.      (T IV); 

 1.5.C. – 60,40 ha – arborete cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de protecție (T 

I) – Rezervația Naturală Rarău – Pietrele Doamnei; 

 2.1.C. – 42,51 ha – arborete destinate să producă, în principal, lemn de cherestea (TVI). 

Zonarea pădurilor din unitatea de producţie I Crucea este prezentată sintetic în tabelul nr. 

10. 

 

Menționăm că o parte din teritoriul fondului forestier studiat, care face obiectul 

amenajamentului, este situat în siturile Natura 2000: ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU și 

ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU. 

Ca urmare, respectivelor arborete, cu suprafața de 64,40 ha, li s-au atribuit următoarele 

categorii funcționale secundare:    

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

de interes comunitar și specii de interes deosebit, incluse în arii special de conservare / 

situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică 

Natura 2000 SCI) - (T.IV); 

 1.5.R. – arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate 

de interes comunitar și specii de interes deosebit, incluse în arii de protecție specială 

avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 

SPA) - (T.IV); 

Aceste păduri sunt grupate pe tipuri de categorii funcţionale (T), astfel:  

 T.I – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru ocrotirea naturii pentru care, prin 

lege, sunt interzise orice fel de exploatări de masă lemnoasă, sau de alte produse, fără 

aprobarea organului competent prevăzut în „Legea de protecţie a mediului 

înconjurător”;  

 T.II – păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub 

raport ecologic, în care nu este posibilă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se 

numai lucrări speciale de conservare;  

 T.IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie, în care sunt admise numai tratamente 

intensive, cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare;  

 T.V – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie destinate producţiei de lemn de calitate 

superioară pentru sortimente speciale în care sunt admise tratamente adecvate ţelurilor 

urmărite.  

 T.VI – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie, la care se poate aplica întreaga gamă a 

tratamentelor, prevăzute în norme, potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi 

tehnico - organizatorice. 

Prin gruparea arboretelor în cadrul aceluiaşi tip de categorii funcţionale pentru care sunt 

indicate măsuri de gospodărire similare, au rezultat următoarele tipuri funcţionale. 
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Categorii funcționale 

Tabelul 11 

 

Subunităţi de producţie şi protecţie constituite 

În vederea gospodăririi diferenţiate a fondului forestier, pentru realizarea obiectivelor 

social-econimce şi îndeplinirea funcţiilor atribuite, arboretele din cadrul respectivei unităţi de 

producţie au fost grupate în 3 subunităţi de gospodărire, justificate din punct de vedere economic 

şi ecologic. 

 S.U.P. A - Codru regulat - sortimente obișnuite – 131,02 ha - pentru arboretele 

încadrate în grupa I și a II -a funcțională, arborete care se iau în calcul la organizarea 

procesului de producție și reglementarea producției; 

 S.U.P.  E – Rezervații pentru ocrotirea integral a naturii – 60,40 ha – pentru arboretele 

încadrate în grupa I funcțională, cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de 

protecție; 

 S.U.P. M - Păduri supuse regimului de conservare deosebită – 140,83 ha -  pentru 

arboretele încadrate în grupa I funcțională, cu funcții speciale de protecție, pentru care 

normele actuale de amenajare a pădurilor nu permit organizarea procesului de producție, 

impunându-se numai lucrări speciale de conservare. 

Toate soluţiile tehnice adoptate de amenajament s-au stabilit în raport cu o fundamentare 

naturalistică temeinică care a avut la bază o cartare staţională şi un studiu asupra vegetaţiei şi 

condiţiilor staţionale. 

Datele referitoare la vegetaţia forestieră au fost determinate în teren prin măsurători şi 

aprecieri specifice. 

 

Constituirea subunităţilor de gospodărire 

Tabelul 12 

 

Tipul de 

categorie 

funcţională 

Categorii 

funcţionale 

Ţeluri de gospodărire Suprafaţa 

ha % 

I 1.5C 
de ocrotirea genofondului şi a ecofondului 

forestier 
60,40 18 

II 1.2A; 1.4E de conservare 140,83 42 

IV 1.2L; 1.4F de protecţie şi producţie 88,51 27 

VI 2.1.C de producţie şi protecţie 42,51 13 

TOTAL UP 332,25 100 

S.U.P. Unităţi amenajistice 

* 187A 

Total Suprafaţă = 1,0 ha; Nr.u.a.=1 

A" 6 A,D; 9 A,C,E; 10 A; 11 B; 22 A; 24 A,B; 25A,B; 28; 32; 36; 37; 187 A,B,C,D,E; 188 B,C; 

Total Suprafaţă = 131,02 ha; Nr. u.a.=23 
E” 
II1- 15 A,B C; 16 A,B; 17; 18 A,B; 19 A,B; 

Total Suprafaţă = 60,40 ha; Nr. u.a. = 10 

,,M” 
6 B,C 7 A,B 9 B,D 10 B 11 A,C 12 A,B,C,D 13 21 22 B,C 23 27 29 30 31 A,B 33 A,B C 

34 186 187 F 188 A 
Total Suprafaţă = 140,83 ha; Nr. u.a. = 30 

TOTAL U.P Suprafaţă = 332,25 ha; Nr. u.a. = 64 
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Bazele de amenajare 

Organizarea procesului de protecţie sau producţie s-a făcut în conformitate cu prevederile 

„Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor” în vigoare. Bazele de amenajare adoptate au 

fost aprobate prin Conferinţa a II-a de amenajare. 

Bazele de amenajare reprezintă elementele tehnice şi organizatorice prin care se defineşte 

în amenajament structura optimă a arboretelor şi a pădurii, corespunzător multiplelor obiective 

urmărite. 

Bazele de amenajare adoptate sunt: 

Regimul – codru; 

 Exploatabilitatea – exploatabilitatea tehnică și de protecție; 

Compoziția țel  s-a fixat diferențiat pe unități amenajistice urmărindu-se încadrarea 

acestora în compozițiile țel cadru în funcție de repartizarea în grupe ecologice a fiecărui arboret 

în parte. 

 Ciclul – 110 ani;  

Tratamentul – tratamentul tăierilor progresive și tratamentul tăierilor rase. 

 
Regimul 

Regimul, sau modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânţă sau 

pe cale vegetativă), defineşte structura pădurii din acest punct de vedere. 

Pentru arboretele din UP I Crucea s-a adoptat regimul codru. Regimul codru urmăreşte 

regenerarea din sămânţă a arboretelor, promovând exemplarele viguroase, bine conformate şi 

care produc lemn de calitate şi seminţe, genetic superioare, asigurând în acelaşi timp şi o 
polifuncţionalitate a pădurilor. 

 

Compoziţia-ţel 

Compoziţia-ţel reprezintă asocierea şi proporţia speciilor din cadrul unui arboret care 

îmbină, în orice moment al existenţei lui, în modul cel mai favorabil, exigenţele biologice ale 

pădurii cu cerinţele ecologice, economice şi sociale. 

Pentru realizarea ţelurilor propuse, în funcţie de potenţialul staţionai şi prezenţa factorilor 

dăunători sau limitativi au fost stabilite compoziţii-ţel pentru fiecare arboret. 

Compoziţia-ţel din descrierea parcelară este redată diferit după cum urmează: 

 compoziţia-ţel la exploatabilitate, se stabileşte pentru arboretele preexploatabile şi 

neexploatabile şi reprezintă cea mai favorabilă compoziţie la care trebuie să ajungă 

arboretele la vârsta exploatabilităţii, în raport cu compoziţia lor actuală şi cu 

posibilitatea de modificare a ei, prin intervenţiile posibile a se executa. 

 compoziţia-ţel de regenerare, este redată numai pentru arboretele exploatabile în 

prezent şi pentru cele care devin exploatabile în deceniul primei perioade de 

amenajare. 

Compoziţia-ţel pe subunităţi de producţie este prezentată în tabelul 12. 
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Compoziţia-ţel pe subunităţi de producţie 
Tabel 12 

SUP Tip de 

statiune 

Tip de 

pădure 

Compoziţia 

tel 

Suprafaţa 

ha 
 Suprafaţa pe specii  

MO FA LA BR 

A” 

2.3.3.2 111.4 8Mo2La 75,22 60,17 - 15,05 - 

 131.6 5Mo3Fa2Br 26,34 13,17 7,9 - 5,27 

3.3.3.2 141.3 5Mo3Fa2Br 29,46 14,73 8,84 - 5,89 

Total ha Compoziţia 131,02 88,07 16,74 15,05 11,16 

SUP % tel 100 67 13 11 9 

  Compoziţia actuală: 81Mo 10Fa 3Pam 3Br 

3DT 
  

„E” 

2.3.1.1 111.5 10Mo 60,40 60,40 - - - 

Total ha Compoziţia 60,40 60,40 - - - 

SUP % tel 100 100 - - - 

Compoziţia actuală: 100Mo 

„M” 2.2.1.0 111.5 8Mo2La 2,5 2,0 - 0,5 - 

2.3.3.1 115.2 8Mo2La 5,0 4,0 - 1,0 - 

2.3.3.2 111.4 8Mo2La 77,51 62,0 - 15,51 - 

3.3.3.2 141.3 6Mo2Fa2Br 55,82 33,50 11,16 - 11,16 

Total ha Compoziţia 140,83 101,50 11,16 17,01 11,16 

SUP % tel 100 72 8 12 8 

  Compoziţia actuală: 83Mo5Fa4Pam8Dt   

Total 

UP 

TOTAL ha Compoziţia 332,25 249,97 27,9 32,06 22,32 

UP % tel 100 75 8 10 7 

Compoziția actuală: 85Mo6Fa3Pam5Dt1Br 

Analizând comparativ compoziţia ţel şi compoziţia actuală, se constată atât la nivel de 

subunităţi de producţie şi protecţie, cât şi la nivel de unitate de producţie, diferenţe semnificative 

între compoziţiile actuale şi compoziţia-ţel, în ce priveşte speciile principale, cu excepţia 

subunităţii de tip „E”, în care compoziţia ţel va depinde de modul natural de regenerare al 

arboretelor. Tendinţa actuală, adoptată şi pentru prezentul amenajament, la alegerea 

compoziţiilor-ţel optime, promovează speciile caracteristice arboretelor din tipul natural 

fundamental. O atenţie deosebită trebuie acordată aplicării lucrărilor de îngrijire şi tăierilor de 

regenerare, în scopul menţinerii şi conducerii compoziţiei pădurii spre cea corespunzătoare 

tipului natural fundamental de pădure, astfel încât pădurea să îndeplinească funcţiile şi 

obiectivele sociale, ecologice şi economice fixate 

Tratamentul 

Din punct de vedere amenajistic, tratamentul defineşte structura arboretelor sub aspectul 

repartiţiei arborilor, pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti. 

La alegerea tratamentelor s-au luat în considerare: 

 structura actuală a arboretului; 

 ansamblul condiţiilor ecologice; 

 criterii economice, tehnico-organizatorice. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în această unitate de producţie s-a adoptat ca 

tratament, tăieri progresive şi tăieri rase. 

Exploatabilitatea 

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă, în 

cazul codrului regulat, prin diametrele medii de realizat, respectiv prin vârsta exploatabilităţii. 
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Vârsta exploatabilităţii s-a stabilit în raport cu funcţiile social-economice atribuite 

fiecărui arboret în parte, încât să se asigure îndeplinirea acestora în condiţii optime. 

Pentru arboretele din în S.U.P. „A”, întrucât sunt încadrate atât în grupa I, cât şi în grupa 

a-II-a funcţională, s-a adoptat exploatabilitatea: 

 tehnică - pentru arboretele încadrate în grupa a II-a funcţională; 

 de protecţie -pentru arboretele încadrate în grupa I funcţională. 

Vârsta exploatabilităţii medii calculate pentru arboretele cu structură normală, este de 102 

ani.  

Ca bază de amenajare ciclul defineşte structura pădurii în ansamblul ei, în raport cu 

vârsta arboretelor componente. Stabilirea ciclului s-a făcut în funcţie de media vârstei 

exploatabiIităţii tehnice calculată pentru arboretele normale şi are valoarea de 110 ani. 

 

Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure 

 Formaţiile forestiere existente în unitatea de producţie sunt: 

molidişuri pure 220,63 ha (66%); 

amestecuri molid-brad-fag 26,34 ha (8%); 

molideto - făgete 85,28 ha (26%); 

 
 

Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure 
Tabelul 13 

 

Analizând tabelul 6 se constată că 96% din suprafaţă este ocupată de arborete 

corespunzătoare din punct de vedere al compoziţiei, productivităţii şi al modului de 

regenerare, tipurilor natural fundamentale de pădure. Arboretele parţial derivate reprezintă 

(3%), însă în urma aplicării lucrărilor de îngrijire, vor putea fii conduse către tipul natural 

de pădure. 

Structura fondului de producţie şi protecţie 

Analizând datele din tabelul 14 se pot trage următoarele concluzii: 

Formaţia 

forestieră 

Caracterul actual al tipului de pădure 

Nat. fund.de prod. Sub- 

prod. 

ha 

Parţial 

der. 

ha 

Total derivat de 

productivitate 

Artificial de 

prod. 

Tânăr 

nede 

finit 

ha 

Total 

pădure 

ha 

Tere 

nuri 

goale 

ha 

Total 

Sup. 

ha 

Mij. 

ha 

Inf. 

ha 

Sup. 

ha 

Mi

j. 

ha 

Inf

. 

ha 

Sup. 

+ 

Mij. 

ha 

Inf

. 

ha 

S. 

ha 

% 

00 - - - - - - - - - - - - 1,00 1,0 - 
11. 

Molidişuri 

pure 

- 147,89 67,10 - 2,13 - - - 1,60 - 1,91 220,63 - 220,63 66 

13.Ameste 

curi 

Molid-brad- 

fag 

- 26,34 - - - - - - - - - 26,34 - 26,34 8 

14.Molideto- 

făgete 

- 76,51 - - 8,00 - - - - - 0,77 85,28 - 85,28 26 

TOTAL UP 

% 

- 250,74 

76 

67,10 

20 

- 10,13 

3 

- - - 1,60 - 2,68 

1 

332,25 

100 

1,00 333,25 

100 

100 

% 317,84 

96 

10,13 

3 

 1,60 2,68 

1 

332,25 

100 

1,00 333,25 

100 

100 
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 fondul forestier este încadrat în grupa I funcţională, cu rol de protecţie şi producţie, în 

proporţie de 87% (289,74 ha) și în grupa a II-a funcţională, cu rol de producţie, în 

proportie de 13% (42,51 ha); 

 referitor la arboretele în care se organizează producţia (SUP „A”), se constată 

dezechilibru în repartiţia pe clase de vârstă, înregistrându-se excedent de arborete 

exploatabile şi deficit în clasele a II-a şi a IV-a, iar clasa a III-a lipseşte. 

 referitor la productivitate, 78% din arborete realizează productivitate mijlocie, clasa a 

III-a de producţie, iar 22% sunt de productivitate inferioară, realizând clasa a IV-a de 

produţie (65,6 ha) şi clasa a V-a de producţie (6,4 ha). 

 
Structura fondului de producție și protecție 

Tabelul 14 
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Elemente de structură a fondului forestier 
Tabelul 15 

Specificări S P E C I A UP 

MO FA PAM BR PI DT DM 

Compoziţia (%) 85 6 3 1 - 5 - 100 

Clasa de producţie 3,3 3,0 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0 3,2 

Consistenţa 0,73 0,69 0,62 0,76 0,70 0,78 1,0 0,73 

Vârsta medie -ani 94 108 101 126 50 100 10 89 

Creşterea curent. - 

mc/an/ha 

5,5 3,7 1,0 4,6 2,0 4,5 4,0 5,2 

Volum mediu-mc/ha 369 346 226 380 96 144 15 352 

Fond lemnos mc 104500 6586 2255 1396 48 2250 4 117039 

Analizând datele din tabelul anterior se constată următoarele: 

 clasa de producţie medie este 3,2, arboretele valorificând bine potenţialul staționar; 

 vârsta medie este de 89 ani, cu mult peste jumătatea ciclului,arboretele fiind echiene şi 

relativ echiene în proporţie de 65% (216,9 ha) şi relativ pluriene de 35% (115,35 ha);  

 creşterea medie este de 5,2 m3/an/ha; 

 compoziţia pe unitatea de gospodărire: 85Mo6Fa3Pam1Br5Dt (MeAnSrTe) 

compoziţie care prin lucrări de îngrijire poate fi condusă către compoziţia ţel; 

 consistenţa, la finele perioadei de amenajare, poate ajunge la 0,77 prin lucrările de 

împădurire şi completare a regenerărilor. 
 

Tehnologia de lucru 

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite și prevăzute în cadrul amenajamentului U.P. I Crucea 

sunt propuse activitățile prezentate mai jos. 

 

Lucrări de conservare 

În pădurile supuse regimului de conservare deosebită (S.U.P. M) nu a fost organizată 

producţia de masă lemnoasă. Regimul special de conservare constituie modul de gospodărire al 

pădurilor pentru care nu sunt posibile sau admise pe termen lung sau temporar lucrări obişnuite 

de regenerare, intervenţiile speciale silviculturale fiind destinate asigurării sănătăţii, stabilităţii şi 

regenerării arboretelor în vederea asigurării permanenţei pădurilor respective şi a funcţiilor 

atribuite lor. În aceste arborete sunt propuse doar lucrări speciale de conservare. 

Lucrările speciale de conservare cuprind o gamă variată de intervenţii (în raport cu 

structura şi starea arboretelor respective), toate vizând în principal acelaşi scop: menţinerea sau 

creşterea capacităţii protective. 

Suprafaţa cu păduri supuse regimului de conservare deosebită este de 140,83 ha iar 

lucrări speciale de conservare se vor executa doar pe 72,43 ha, respectiv în arboretele cu funcţii 

speciale de protecţie şi de vârste înaintate, la care pe lângă menţinerea unei stări de sănătate 

corespunzătoare, se pune problema şi regenerării lente a lor pentru a menţine capacitatea de 

protecţie. Volumul anual de extras este de 241 m3 ceea ce indică o intensitate medie de 

intervenţie 10% din volumul pe picior al arboretelor respective. 

Împăduriri se vor face doar în terenurile de reîmpădurit, respectiv suprafeţele exploatate 

şi din diferite motive, neregenerate încă. Împăduririle se vor face în baza unor compoziţii ţel 

stabilite în conformitate cu normele tehnice în vigoare, cu specii corespunzătoare tipurilor de 
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pădure natural fundamentale din zonă în scopul conservării habitatelor şi a biodiversităţii. În 

arboretele în care a fost recoltată masa lemnoasă sau se va recolta în întregime, dacă este cazul se 

vor face completări ale regenerării naturale. Aceste completări se vor face de asemenea cu specii 

corespunzătoare din punct de vedere staţional.  

 

Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor  

Lucrările de îngrijire a arboretelor constituie un sistem larg de măsuri silvotehnice cu 

scopul de a dirija şi corecta procesul natural de selecţie în scopul realizării obiectivelor urmărite. 

În pădurile a căror funcţie este şi producţia de lemn, prin tăieri de îngrijire se urmăreşte 

creşterea productivităţii şi a valorii fondului productiv prin selecţionarea şi favorizarea în mod 

progresiv a arborilor corespunzători ca specie, conformare şi dezvoltare. Totodată se urmăreşte 

reglarea compoziţiei şi a structurii arboretelor în raport cu ţelul de protecţie şi producţie propus. 

Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor grupează următoarele lucrări: 

degajări, curăţiri, rărituri şi tăieri de igienă.  

 

Degajări 

Sunt lucrări care se fac pentru ameliorarea compoziţiei, creşterii şi calităţii pădurilor. 

Lucrările se execută la arboretele tinere, în stadiul de desiş. În arboretele de amestec se urmăreşte 

favorizarea în masă a speciilor de valoare economică mai mare împotriva speciilor secundare, 

dar mai repede crescătoare la început. În arboretele pure se urmăreşte favorizarea creşterii 

exemplarelor bune, provenite din sămânţă, în dauna preexistenţilor necorespunzători. Suprafaţa 

totală de parcurs cu degajări este de 1,30 ha (70,13 ha anual).  

 

Curăţiri 

Curăţirile reprezintă lucrarea de îngrijire ce se execută arboretelor aflate în stadiul de 

nuieliş-prăjiniş. Prin aceste lucrări se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii, creşterii şi compoziţiei 

arboretelor prin extragerea arborilor rău conformaţi, accidentaţi, bolnavi, deperisanţi sau uscaţi, 

înghesuiţi sau aparţinând unor specii mai puţin valoroase. 

Curăţirile apar ca operaţii de selecţie în masă, colectivă, dar spre deosebire de rărituri 

care sunt pozitiv selective, curăţirile, prin modul cum acţionează sunt negativ selective. Lucrarea 

duce la grăbirea şi dirijarea convenabilă a procesului natural de selecţie contribuind esenţial la 

obţinerea unor arborete de amestec cât mai bine proporţionate sau a unor arborete pure 

constituite din cât mai multe exemplare valoroase. 

Lucrarea constituie în acelaşi timp şi o pregătire pentru trecerea la îngrijirea individuală a 

arborilor ce urmează a se face prin rărituri. În cadrul UP. I Crucea, curăţiri se vor face pe 1,13 ha 

urmând a se extrage un volum de 4 m3. Aceste valori se referă la cei 10 ani de aplicare ai 

amenajamentului. Lucrările se fac în arborete cu vârste între 10-25 (30) ani.  

 

Rărituri  

Răriturile constituie cele mai intensive, dar şi cele mai dificile intervenţii din cadrul 

lucrărilor de îngrijire. Acestea se execută periodic începând din stadiul de păriş al arboretelor 

până în apropierea vârstei de exploatare. Scopul acestor lucrări este multiplu. Se urmăreşte o 

selecţie pozitivă prin favorizarea exemplarelor de valoare, bine echilibrate şi care asigură o mai 

raţională folosire a spaţiului de creştere în raport cu obiectivul urmărit. Răriturile duc la 

îmbunătăţirea producţiei cantitative dar mai ales calitative, la mărirea rezistenţei arborilor şi 

arboretelor la adversităţi, la crearea unei structuri adecvate funcţiei şi chiar la pregătirea 

arboretelor pentru regenerare. Arboretele în care se fac rărituri au între 30 şi 70 de ani şi sunt 
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arborete cu o consistenţă de regulă de 0,9 sau mai mare. Suprafaţa decenală de parcurs cu rărituri 

este de 25,55 ha, iar volumul ce se va recolta în acelaşi interval de timp va fi de 823 m3.  

 

Tăieri de igienă 

Aceste lucrări urmăresc realizarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor 

prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, rupţi sau doborâţi, atacaţi de ciuperci sau 

insecte sau cei cu vătămări mecanice. În general se înlătură arborii a căror prezenţă constituie un 

pericol potenţial pentru restul arborilor sănătoşi. Aceste tăieri se fac continuu, de fiecare dată 

când este nevoie. Aceste tăieri se vor face pe întreaga suprafaţă studiată, atunci când este cazul. 

Pe 127,20 ha se vor face numai astfel de lucrări, arboretele respective nepermiţând altfel de 

intervenţii. Volumul estimat pentru astfel de intervenţii este de 105 m3/an. 

Starea de sănătate a pădurilor din cadrul U.P. I Comuna Crucea este în general foarte 

bună. 

Regenerarea pădurilor şi recoltarea de produse principale 

Arboretele pentru care este permisă organizarea procesului de producţie şi care au ajuns 

la vârsta exploatabilităţii urmează a fi parcurse cu tăieri de regenerare care au ca scop înlocuirea 

arboretului vârstnic cu unul tânăr care să reia procesul de creştere. 

Astfel se asigură şi continuitatea funcţională a arboretelor respective ştiut fiind că 

îmbătrânirea excesivă poate avea ca efect şi scăderea capacităţii productive și protective. 

Exploatabilitatea arboretelor se exprimă fie prin vârsta exploatabilităţii tehnice fie prin 

vârsta exploatabilităţii de protecţie după cum arboretele respective nu au sau au şi funcţii de 

protecţie. Vârsta exploatabilităţii este prevăzută de „Normele tehnice pentru amenajarea 

pădurilor” în vigoare. Regenerarea şi recoltarea se face prin aplicarea unor tratamente. Ca bază 

de amenajare, tratamentul defineşte structura arboretului din punct de vedere al repartiţiei 

arborilor pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti. Volumul de 

masă lemnoasă de recoltat s-a determinat pe baza prevederilor legale în vigoare cu respectarea 

asigurării continuităţii pe cel puţin 60 de ani de acum înainte pentru codru. 

Volumul anual de extras ca produse principale este de 253 m3/an.  

Regenerarea acestor păduri şi recoltarea de masă lemnoasă ca produse principale se face 

prin aplicarea de tratamente. 

Aceste volume (numite în amenajament „posibilitate”) au fost stabilite după reguli foarte 

stricte de asigurare a continuităţii producţiei de masă lemnoasă în condiţiile menţinerii sau 

amplificării rolului protectiv şi de asigurare a regenerării naturale conform „Normelor pentru 

amenajarea pădurilor” în vigoare. 

Tratamentul tăierilor progresive (tăieri în ochiuri). Sunt tăieri repetate, localizate, la care 

regenerarea se realizează sub masiv. Caracteristica principală a tratamentului o constituie 

declanşarea procesului de regenerare cu ocazia primei tăieri (tăierea de însămânţare) într-un 

număr de puncte din arboret care vor constitui ochiurile de regenerare. Mărimea acestor ochiuri 

depinde de arboret şi de condiţiile staţionale. După regenerarea acestor ochiuri, seminţişul de aici 

se pune în valoare prin lărgirea ochiurilor respective (tăierea de punere în lumină). Concomitent 

cu punerea în lumină se deschid noi ochiuri de regenerare. Atunci când aproape întreaga 

suprafaţă este regenerată se face ultima tăiere (tăierea de racordare). Astfel de tăieri se vor face 

în arboretele exploatabile care îndeplinesc funcţiile de protecţie cele mai permisive. 

Tăieri progresive se vor aplica pe 34,54 ha. Caracteristica principală a acestui tratament 

este faptul că tăierile se fac în succesiune de-a lungul a 20-30 de ani în funcţie de tipurile de 

pădure şi speciile de promovat şi ultimele tăieri (tăierea de racordare sau tăierea definitivă) se 

face numai atunci când suprafaţa este regenerată corespunzător. 
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Tratamentul tăierilor rase se va aplica în varianta pe parchete mici. Mărimea parchetelor 

este limitată la 3 ha cu reguli exacte de apropiere în spaţiu şi timp a acestora. 

Suprafaţa pe care se aplică astfel de tăieri este limitată la refacerea unor arborete 

necorespunzătoare staţional sau degradate din diverse motive în care nu se poate obţine o 

regenerare naturală de calitate din sămânţă. Suprafaţa pe care se vor aplica astfel de tăieri este de 

3,03 ha. Aceste tăieri sunt urmate imediat de împăduriri. 

La recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete se vor aplica tehnologii de 

exploatare prin care să se evite degradarea solului şi care asigură o stare de sănătate bună a 

arboretelor, regenerarea acestora în condiţii bune, precum şi afectarea cât mai redusă a vânatului. 

În acest sens, ocolul silvic are sarcina de a materializa pe teren limitele parchetelor, a punctelor 

de regenerare, a căilor de acces pentru scos şi apropiat şi a zonelor de protecţie a arborilor. 

În vederea prevenirii proceselor de degradare a solului şi asigurării instalării şi dezvoltării 

seminţişurilor utile, vor fi respectate întocmai termenele şi restricţiile silviculturale privind 

recoltarea materialului lemnos, aşa cum sunt ele înscrise în “Instrucţiunile privind termenele, 

modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transportul lemnului”.  

În cazul tuturor tăierilor de regenerare se vor respecta următoarele principii: 

 Exploatările forestiere trebuie să se desfăşoare folosind tehnologii care au impact 

minim asupra habitatelor forestiere de interes comunitar; 

 Se va promova regenerarea naturală a pădurilor, condiţie de păstrarea a diversităţii 

genetice respectiv la tăierile definitive, se vor lăsa şi arborii netăiaţi în parchet, 

condiţie de păstrare a biodiversităţii. În acest sens, vor fi păstraţi minim cinci 

arbori bătrâni/scorburoşi în fiecare parcelă prevăzută cu tăieri definitive, în 

vederea conservării siturilor de cuibărit şi de hrănire pentru asigurarea stării de 

conservare favorabilă pentru speciile de păsări răpitoare. Respectivii arbori vor fi 

marcaţi definitiv şi vor fi introduşi într-o bază de date; 

 Nu se permite schimbarea compoziţiei actuale a arboretelor naturale şi înlocuirea 

acestora cu specii alohtone; 

 Nu se efectuează scos - apropiatul buştenilor prin târâre sau semitârâre în albiile 

pâraielor; 

 Este strict interzisă spălarea utilajelor în albia sau pe malul cursurilor de apă; 

 Este oportună păstrarea în arborete a unui număr rezonabil de arbori morţi, 

bătrâni, iescari, arbori aflaţi la sol în curs de descompunere, a ramurilor căzute 

ceea ce constituie o condiţie fundamentală pentru asigurarea biodiversităţii 

pădurilor în aceste condiţii vor fi păstraţi minim 1-3 arbori morţi pe picior sau pe 

sol la fiecare ha; 

 Arborii bătrâni, găunoşi sau în care sunt instalate cuiburi nu vor fi tăiaţi. Aceşti 

arbori vor fi inventariaţi cu ocazia marcării arborilor pe picior, vor fi marcaţi cu 

semne distinctive şi nu vor fi tăiaţi. Administratorii suprafeţelor de pădure vor 

gestiona o bază de date privind arborii în care există cuiburi pe fiecare unitate 

amenajistică în parte; 

 În jurul arborilor în care există cuiburi ale speciilor de interes conservativ se va 

lăsa o zonă de protecţie pe o rază de minim 20 de metri. În aceste suprafeţe nu se 

va interveni cu lucrări silvo-culturale; 

 Lucrările de îngrijire şi exploatare forestieră se vor realiza în afara perioadelor de 

cuibărit şi creştere a puilor ţinându-se cont de zonele specifice de cuibărit ale 

fiecărei specii; 
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 Diminuarea activităţilor de exploatare forestieră în perioada migraţiei de 

primăvară a păsărilor (martie - aprilie) şi a migraţiei de toamnă (septembrie - 

octombrie); 

 Consevarea vegetaţiei arbustive din poieni şi mai ales de la liziera pădurii; 

 Conservarea vegetaţiei de-a lungul malurilor râurilor, pâraielor este obligatorie 

pentru menţinerea unui grad ridicat de favorabilitate pentru cuibărirea unora 

dintre speciile de interes conservativ; 

 Conducerea arboretelor prin lucrări silvice către structuri pluriene amestecate care 

să ofere condiţii optime unui număr mare de specii; 

 Menţinerea în arborete a speciilor care fructifică şi asigură baza trofică pentru 

speciile de păsări. În acest context se vor conserva arborii şi arbuştii. 

Soluţiile tehnice prevăzute de amenajament au fost preavizate prin Conferinţa II-a de 

amenajare din 25.02.2021. 
 

Informaţii despre materiile prime:  

 
Lucrările propuse în cadrul amenajamentului silvic nu necesită materii prime. 

Resursele energetice necesare desfăşurării lucrărilor sunt reprezentate de combustibilii 

necesari pentru alimentarea: 

- mijloacelor de transport care vor deservi amenajamentului silvic; 

- utilajelor care vor deservi activitatea din cadrul amenajamentului silvic (TAF – 

uri, tractoare, etc.); 

- mijloacelor de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare a 

amenajamentului silvic. 

Mijloacele de transport vor fi alimentate de la staţiile de carburanţi. Utilajele și uneltele 

pentru tăiere vor fi alimentate din bidoane metalice omologate. Pe suprafaţa amplasamentului nu 

vor exista rezervoare de carburanţi.  

În perioada de realizare a lucrărilor se vor utiliza motorină şi benzină – substanţe 

încadrate conform leslației în categoriile substanţe inflamabile şi periculoase pentru mediul 

înconjurător. În cazul unor deversări accidentale aceste substanţe pot determina impurificarea 

factorului de mediu sol. Cantităţile de carburanţi din rezervoarele utilajelor sunt reduse şi nu pot 

produce poluări majore ale mediului înconjurător.  

 

Preparate chimice și substanțe periculoase utilizate 
Tabelul 21 

Denumirea materiei prime, 

a substanţei sau a 

preparatului chimic 

Stoc 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice 

Categorie Periculozitate 
Faze de risc 

HG 1408/2008 

Motorină 

nu sunt 

stocuri pe 

amplasament 

P 
Inflamabilă 

Risc de explozie 

R10 - Inflamabil. 

R11 - foarte inflamabil. 

R22 - nociv prin înghițire 

R43-poate provoca sensibilizare în 

contact cu pielea 

R54/55/56-toxic pt fauna, flora, 

organisme din sol 

Ulei hidraulic 

nu sunt 

stocuri pe 

amplasament 

P - 

R22 - nociv prin înghițire 

R43-poate provoca sensibilizare în 

contact cu pielea 
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Denumirea materiei prime, 

a substanţei sau a 

preparatului chimic 

Stoc 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice 

Categorie Periculozitate 
Faze de risc 

HG 1408/2008 

R54/55/56-toxic pt fauna, flora, 

organisme din sol 

Ulei de transmisie 

nu sunt 

stocuri pe 

amplasament 

P - 

R10 - Inflamabil. 

R11 - foarte inflamabil. 

R22 - nociv prin înghițire 

R43-poate provoca sensibilizare în 

contact cu pielea 

R54/55/56-toxic pt fauna, flora, 

organisme din sol 

 

Emisiile în atmosferă generate de aceste surse pot fi considerate ca nesemnificative, 

deoarece utilajele acţionează pe perioade scurte și la intervale relativ mari de timp. Valoarea 

concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a 

pădurilor se încadrează în limitele admise (CMA date de STAS 1257/87). 
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CAPITOLUL 2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A 

MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA 

NEIMPLEMENTARII PLANULUI SAU PROGRAMULUI PROPUS 
 

Localizarea administrativ - teritorială  

 

Obiectul prezentului studiu îl reprezintă amenajamentul fondului forestier proprietate 

privată şi proprietate publică a Comunei Crucea, în suprafaţă de 333,25 ha, constituit in 

unitatea de producţie I Comuna Crucea şi aflat sub contract de administrare cu Ocolul Silvic 

Crucea din cadrul Direcţiei Silvice Suceava. 

Din punct de vedere geografic, respectivul fond forestier este situat in bazinul 

hidrografic al râului Bistriţa, în munţii: Rarău, Bistriţei şi Stânişoarei. Fitoclimatic, pădurile 

acestei unităţi de producţie se regăsesc in două etaje 

fitoclimatice: 

 FM2-etajul montan de amestecuri - 111,62 ha (33%) 

 FM3-etajul montan de molidişuri - 220,63 ha (66%) 

 

Coordonatele în sistem STEREO 70 
Tabelul 22 

 

Coordonate Stereo 70 

Pct. X Y Pct. X Y Pct. X Y 
   UP I Comuna Crucea    

1 541815,46 658198,25 24 542640,40 660008,23 47 544821,24 655520,93 
2 541994,08 658154,00 25 542678,73 660406,80 48 545038,70 655145,53 
3 542026,11 657784,51 26 542534,15 660521,10 49 546710,09 655430,11 
4 542535,86 658139,98 27 542422,42 660644,66 50 545876,10 655678,78 
5 542607,44 657574,29 28 543450,13 659056,31 51 546597,82 655957,44 
6 541890,75 657579,15 29 543291,13 659172,83 52 546627,00 652561,40 
7 543513,62 656710,36 30 543546,84 659338,63 53 546413,47 665263,70 
8 543271,70 657034,95 31 543057,13 661058,39 54 546482,51 652821,62 
9 543374,39 657108,70 32 543935,75 661625,83 55 547835,47 652322,16 
10 543858,91 657015,04 33 544853,64 544853,64 56 547508,21 652586,73 
11 543586,81 656932,33 34 545199,65 661007,44 57 547320,06 653290,97 
12 543577,41 656766,35 35 545565,46 660893,12 58 547592,71 648930,11 
13 542611,98 659224,58 36 545458,47 660473,43 59 548774,47 648032,70 
14 541973,03 659360,70 37 544212,21 660569,68 60 549444,42 648763,88 
15 541454,61 659795,85 38 544023,38 660795,22 61 551001,96 649201,06 
16 542265,01 660110,85 39 543623,59 660885,89 62 550297,30 649387,42 
17 542430,41 659754,38 40 543024,55 656324,86 63 550986,84 649417,08 
18 542673,66 659381,55 41 542778,72 655222,21 64 545220,74 650904,52 
19 541892,69 660309,41 42 542688,02 655367,86 65 545243,82 650080,77 
20 542099,26 660598,55 43 544750,87 655022,65 66 545689,43 650205,02 
21 542458,77 660027,42 44 544074,74 655706,59 67 546045,37 650775,19 
22 542283,07 659996,75 45 545298,59 656104,79 68 545841,54 650820,82 
23 542754,18 660034,56 46 545390,32 655797,87 69 545658,62 650557,51 
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Amenajamentul unităţii de producţie este însoţit de hărţi în format electronic, iar 

coordonatele fondului forestier sunt prezentate în format vectorial în sistemul naţional de 

proiecţie Stereo 70. Din punct de vedere teritorial, suprafaţa fondului forestier este situată în raza 

teritorial-administrativă a comunei Crucea, situaţia fiind prezentată în tabelul următor. 
Situaţia teritorial - administrativă 

Tabelul 23 

 

 

Vecinătăţi, limite, hotare 

Vecinătăţile, limitele şi hotarele unităţii de producţie I Comuna Crucea, pe trupuri, 

sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabelul 24 
Trup Puncte 

cardinale 

Vecinătăţi Limite Hotare 

Felul Denumirea 

1. Arama N Terenuri proprietate 

privată - păşuni 

cu arbori 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

S Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

E Păşune cu arbori - 

proprietate privată 

comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Culme; Limită de 

parcelă; 

Borne 
V Fond forestier proprietate 

Municipiul Câmpulung 

Moldovenesc 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Pârâul Arama; Limită 

de parcelă; 

Borne 

2. Arsita N Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

S Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Terenuri proprietate 

privată - păşuni 

cu arbori 

Naturală; 

Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Terenuri proprietate 

privată - păşuni 

cu arbori 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Terenuri proprietate 

privată - păşuni 

cu arbori 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Nr. 
crt. 

Judeţul Unitatea teritorial - 
administrativă 

Parcele aferente Suprafaţa 
(ha) 

1 Suceava Comuna Crucea 6; 7; 9-13; 15-19; 21-25; 27-34; 36; 
37; 186-188 

333,25 
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3. Runculeţ II N Fond forestier O.S. 

Pojorâta 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Culme; Limită de 

parcelă; 

Borne 
S Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Pârâul Năruiturii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

4. Runculeţ III N Fond forestier O.S. 

Pojorâta 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Culme; Limită de 

parcelă; 

Borne 

Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
S Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Pârâul Toance; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Pârâul Toance; 

Limită de parcelă; 

Borne 
5. Tăieturi N Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

S Fond forestier O.S. 

Crucea 

Artificială; 
Convenţională 

Limită de proprietate DJ 175 A; Limită de 

parcelă; 

Borne 
E Terenuri proprietate 

privată - fâneţe 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

6. Faţa 

Todirescu 

Rarău 

N Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Fond forestier O.S. 

Stulpicani 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Culme; Limită de 

parcelă; 

Borne 
S Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

E Fond forestier O.S. 

Stulpicani 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Culme; Limită de 

parcelă; 

Borne 
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Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

7. Capul 

Runcului 

N Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

S Terenuri proprietate 

privată 

Artificială; 
Convenţională 

Limită de proprietate DN 17B; 

Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Terenuri proprietate 

privată - păşuni 

cu arbori 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Terenuri proprietate 

privată 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
8. Hopăineşti N Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Culme; Limită de 

parcelă; 

Borne 
S Terenuri proprietate 

privată - păşuni 

cu arbori 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Terenuri proprietate 

privată - păşuni 
cu arbori 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
9. Căpăţana N Păşune cu arbori 

proprietate privată 

comuna Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

S Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 
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10. Pârâul 

Caselor 

N Terenuri proprietate 

privată - păşuni 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

S Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Terenuri proprietate 

privată - păşuni 

Naturală; 

Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Terenuri proprietate 

privată - păşuni 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

11. Pârâul 

Omului 

N Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Pârâul Omului; 

Limită de parcelă; 

Borne 
S Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Pârâul Omului; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

12. Coasta 

Şarpelui 

N Terenuri proprietate 

privată - păşuni; fâneţe 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Culme; Liziera 

pădurii; Limită de 

parcelă; 

Borne 

Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 

Convenţională 

Limită de proprietate Culme; Limită de 

parcelă; 

Borne 
S Terenuri proprietate 

privată - păşuni cu arbori; 

păşuni; fâneţe 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
V Terenuri proprietate 

privată - păşuni; fâneţe 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
13. Clife N Terenuri proprietate 

privată - păşuni; fâneţe 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

 Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

S Păşune - proprietate 

privată comuna Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
E Fond forestier O.S. 

Stulpicani 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Culme; Limită de 

parcelă; 

Borne 
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V Terenuri proprietate 

privată - păşuni; fâneţe 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
14. Bărnărel N Terenuri proprietate 

privată - păşuni; fâneţe 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 
S Terenuri proprietate 

privată - păşuni; fâneţe 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Liziera pădurii; 

Limită de parcelă; 

Borne 

Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 

Artificială; 

Convenţională 

Limită de proprietate Pârâul Bărnărel; 

Drum forestier 

Bărnărel; Limită de 

parcelă; 

Borne 
E Fond forestier O.S. 

Crucea 

Naturală; 
Convenţională 

Limită de proprietate Pepinieră; Limită de 

parcelă; 

Borne 
Râul Bistriţa Artificială; 

Naturală; 

Convenţională 

Limită de proprietate DN 17B; Liziera 

pădurii; Limită de 

parcelă; 

Borne 
V Fond forestier O.S. 

Crucea 

Convenţională Limită de proprietate Limită de parcelă; 

Borne 

Conditii geologice şi geomorfologice 

 

Suprafaţa de fond forestier face parte din unitatea morfostructurală de orogen carpatică 

muntoasă, subunităţile: cristalino-mezozoică Masivul Oriental (care ocupă cea mai mare parte a 

teritoriului) şi de fliş intern (care formează în special partea înaltă a Munţilor Rarău). 

Zona cristalino-mezozoică este alcătuită majoritar din şisturi cristaline prehercinice şi 

din mici petice de calcare conglomerate şi şisturi marnoase. Şisturile cristaline prehercinice, 

după gradul de metamorfism, se împart în două grupe: a şisturilor mezometamorfice şi a 

şisturilor epimetamorfice. La rândul lor şisturile mezometamorfice fac parte din două entităţi: 

 Cristalinul de Rebra-Barnar, care apare pe versantul drept al Bistriţei şi este 

constituit din micaşisturi, amfibolite, şisturi cuarţitice, paragnaise şi calcare 

cristaline; 

 Cristalinul de Hăghimaş; Rarău-Bretila, care ocupă o bandă îngustă, imediat sub 

culmea principală a Munţilor Rarău şi Stânişoarei şi este constituit din gnaise 

oculare, paragnaise, amfibolite, micaşisturi şi granitoide. 

Şisturile cristaline epimetamorfice ocupă cea mai mare parte a fondului forestier şi sunt 

constituite din: sisturi cloritoase, sisturi cuartitice, sisturi sericitoase, cuartiti, micasisturi, 

amfibolite, paragnaise şi calcare cristaline. 

În aval de Cheile Zugrenilor, versantul drept al Bistriţei este alcătuit în cea mai mare 

parte din roci mezometamorfice mai dure, în timp ce versantul stâng este format predominant 

din roci epimetamorfice, dintre care şisturile sericitoase şi cele grafitoase au o mare dezvoltare. 

în Crucea, pe dreapta Bistriţei, apar bancuri de cuarţite negre, care dau abrupturi pe versantul 

văii, iar în aval de Crucea, rocile dure (mezometamorfice), se extind pe ambii versanţi, 

determinând îngustarea văii (Defileul Toancelor). 



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

32 
 

Zona flişului intern este constituită din calcare (predominant), conglomerate, gresii 

cuarţoase, dolomite, marno-calcare şi argile negre. Aceste roci formează partea superioară a 

Rarăului, dar se prelungesc spre sud şi în Munţii Stânişoarei, sub forma unei benzi înguste care 

constitue culmea principală. 

Varietatea litologică a zonei este reflectată direct şi de diversitatea formelor de relief 

dată de comportarea diferită a rocilor la eroziune. Astfel şisturile cristsline mezometamorfice, 

gnaisele porfiroide şi calcarele au imprimat reliefului profiluri expresive, abrupturi cu puternică 

dezvoltate verticală, presărate pe alocuri cu stâncării şi trene de grohotiş. Relieful format pe 

şisturi epimetamorfice şi roci sedimentare (altele decât calcarele şi dolomitele) este caracterizat, 

în general, de forme domoale şi rotunjite, totuşi în apropierea cursurilor de apă se întâlnesc şi 

profiluri viguroase, cu înclinare accentuată. 

Geomorfologie 

Din punct de vedere geomorfologie, suprafaţa fondului forestier se află în zona de 

intersectie a trei masive muntoase: Munţii Bistritei, Munţii Rarău si Munţii Stânisoarei. 

Munţii Bistriţei se evidenţiează printr-o puternică fragmentare şi prin particularitatea că 

cele mai înalte vârfuri sunt situate în apropiere de Valea Bistriţei. 

 Munţii Rarău, reprezentaţi de partea lor sud-vestică, are relieful dominat de platoul 

propriu-zis, a cărei frumuseţe peisagistică este dată de prezenţa unei serii de înălţimi stâncoase 

impunătoare care-l străjuiesc (Pietrele Doamnei, Piatra Zimbrului, Popii Rarăului (ş.a.). Relieful 

ruiniform al acestora se evidenţiează faţă de relieful în general greoi şi estompat al ansamblului, 

care doar în vecinătatea văii Bistriţei este mai abrupt. Altitudinea maximă este de 1651 m, pe 

Vârful Rarău. 

 Munţii Stânisoarei, are ca notă dominantă fragmentarea puternică, altitudinile 

moderate şi alternanţa versanţilor abrupţi cu cei fară înclinare mare, acest lucru depinzând şi de 

duritatea rocilor din substratul litologic. 

Condiţiile orografice influenţează în mod direct factorii climatici si edafici si indirect 

distribuţia vegetaţiei, înclinarea având influenţa directă asupra profunzimii solului. 

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, cu culmi şi văi bine diferenţiate, 

cu înclinări de la repede la foarte repede. 

Altitudinal fondul forestier se dezvoltă de la 660 m până la 1575 m, pe categorii de 

altitudine, situaţia prezentându-se astfel: 

- 600-800 m 16,81 ha (5%) 

- 801-1000 m 73,18 ha (22%) 

- 1001-1200 m 117,33 ha (35%) 

- 1201-1400 m 83,03 ha (25%) 

- 1401-1600 m 42,90 ha (13%) 
Total = 333,25 ha (100%) 

Expoziţia majoritară este cea parţial însorită. Repartiţia suprafeţei de fond forestier, pe 

categorii de expoziţie este următoarea: 

- însorită 144,28 ha (43%) 

- parţial însorită 167,56 ha (51 %) 

- umbrită 21,41 ha (6%) 
Total = 333,25 ha (100%) 

Pe categorii de înclinare, repartiţia suprafeţei fondului forestier este următoarea: 

- înclinare < 16° 2,50 ha (1%) 

- înclinare între 16°-30° 177,81 ha (53%) 
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- înclinare între 31 °-40° 141,44 ha (42%) 

- înclinare > 40o 11,50 ha (4%) 
Total = 333,25 ha (100%) 

Caracteristici climatice 

 

În raport cu dispunerea altitudinală a reliefului, suprafaţa ce face obiectul studiului se 

înscrie în climatul temperat continental, sectorul cu influenţe baltice, ţinutul climatic fiind 

specific munţilor joşi şi mijlocii, individualizându-se trei categorii de topoclimate complexe: 

Munţii Rarău-Bistrita, Munţii Stânisoarei si Culoarul Bistritei. 

Sub influenţa reliefului muntos se realizează o etajare a fenomenelor climatice. Astfel, 

topoclimatul de culoar (600-800 m altitudine) se caracterizează prin canalizarea permanentă a 

aerului, umiditate ridicată şi temperaturi reduse. în etajul climatic montan (800-1600 m) se 

disting două subetaje: montan inferior (800-1300 m altitudine), care are un regim termic destul 

de moderat (specific pădurilor de amestec de molid şi fag) şi montan superior (1300-1600 m), cu 

climat rece şi precipitaţii abundente (caracteristic molidişurilor pure). 

Regimul termic al zonei în care vegetează arboretele, este caracterizat printr-o 

temperatură medie anuală de +40C (variaţiile la nivelul teritoriului fiind de la +20C pe vârfurile 

cele mai înalte ale munţilor, la +8,2°C în lunca Bistriţei), lunile cele mai reci fiind ianuarie şi 

februarie, iar cele mai calde iunie, iulie şi august. 
Temperaturile medii lunare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Regimul termic 

 

Temperatura minimă absolută înregistrată a fost de aproximativ -380C, iar maxima 

absolută în jur de +300C (în lunca Bistriţei înregistrându-se atât maximele cât şi minimele). 

Primul îngheţ se produce de obicei în luna septembrie, iar ultimul în luna mai. Perioada 

bioactivă are o durată medie de 230 zile/an, lungimea medie a perioadei de vegetaţie fiind de 140 

zile/an. 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 1000 mm (variaţiile la nivel de teritoriu 

fiind de la 1200 mm în zonele cele mai înalte ale munţilor, la 800 mm în lunca Bistriţei). 

Precipitaţiile sunt mai abundente la sfârşitul primăverii şi vara, iar cele mai scăzute toamna şi 

iarna, o caracteristică importantă a zonei fiind frecvenţa destul de mare a ploilor cu caracter 

torenţial. Numărul mediu anual de zile cu ploaie este de 145, iar cel al zilelor cu ninsoare este de 

60. Numărul mediu anual de zile cu strat de zăpadă este de 130. 

Distribuţia lunară a precipitaţiilor este prezentată în tabelul următor. 

 
Regimul pluviometric 

Tabelul 25 
    Temperatura medie (0C) în luna     

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-6 -5 -2 3 8 13 14 13 10 6 0 -3 

Tabelul 26 
    Precipitaţii medii (mm) în luna     

I II III IV V VI VII 1 VIII IX X XI XII 
55 55 60 75 115 145 125 | 105 75 85 60 45 
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Evapotranspiraţia potenţială anuală are valoarea de 500 mm (cu variaţii între 550mm/an 

în zona cea mai joasă şi 450 mm/an pe culmile de peste 1500 m , astfel încât deficite anuale de 

precipitaţii apar doar rareori şi numai în zona altitudinală inferioară şi pe expoziţii însorite. 

Perioadele secetoase se înregistrează toamna sau la sfârşitul verii.  Numărul mediu anual de zile 

cu cer senin este de 70. 

Din punct de vedere al regimului eolian, teritoriul studiat este supus influenţei circulaţiei 

atmosferice din sectoarele, vestic si nord-vestic, urmat de cel estic. Vânturile au de obicei 

intensitate şi frecvenţă mijlocie, frecvenţa anuală a vânturilor crescând cu altitudinea, 

culminând cu crestele unde situaţiile de calm constitue excepţii.Viteza vântului, creşte şi ea cu 

altitudinea, de la 2-3m/s în Valea Bistriţei, pâna la 10-11 m/s pe culmi. 

Pagubele produse de vânturile puternice pot fi destul de mari, atunci cînd sunt favorizate 

de: 

 existenţa arboretelor de răşinoase pure; 

 existenţa unor arborete cu consistenţe reduse sau cu goluri; 

 prezenţa arborilor debilitaţi; 

 perioade ploioase; 

 depuneri de zăpadă în coroanele arborilor; 

 soluri cu grosime fiziologică redusă 

 

 

Favorabilitatea factorilor şi determinanţilor climatici pentru principalele specii 

forestiere 

 

 O prezentare tabelară a factorilor ecologici şi a clasei de favorabilitate pe fiecare 

specie este prezentată în tabelul următor. 

 
Favortabilitatea factorilor si determinanţilor climatici pentru principalele specii forestiere 

Tabelul 27 
Factori 

caracteristici 

Favorabilitatea pentru speciile 
MO | FA 

ridicată mijlocie scăzută ridicată mijlocie scăzută 
Temperatura medie anuală * *   *  

Precipitaţii medii anuale *   
*   

Suma temperaturilor medii diurne >0oC * *   
*  

Suma temperaturilor medii diurne >10oC * *   
*  

Durata perioadei de vegetaţie * *   
*  

Unezeala atmosferică relativă în luna 

iulie 

*   * *  

 

Caracteristici hidrografice 

 

Fondul forestier al comunei Crucea este situat în bazinul hidrografic al râului Bistriţa, 

reţeaua hidrografică fiind bine dezvoltată, bogată în ape curgătoare cu debit permanent. Pâraiele 

mai importante sunt: Chiril, Toancelor, Omului, Caselor şi Arama. 

Alimentarea reţelei hidrografice se realizează în principal pe cale pluvio-nivană. 
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Scurgerea maximă se înregistrează în perioada aprilie-iunie, când se suprapune maximul anual 

de precipitaţii cu perioada de topire a zăpezilor, producându-se uneori viituri puternice, în 

timpul cărora lunca râului Bistriţa este inundată. Scurgerea minimă apare la sfârşitul verii 

(lunile august-septembrie), mineralizarea apelor subterane fiind redusă. 

 

Solurile  

Au fost identificate două tipuri de sol, subtipurile cu codurile, succesiunea orizonturilor şi 

suprafaţa ocupată, fiind prezentate în tabelul de mai jos  

 
Tipurile de sol 

Tabelul 28 

Nr. 

crt. 

Clasa de 

soluri 

Solul Succesiunea 

orizonturilor 

Suprafaţa 

Tipul Subti pul 
Denumire Cod -ha- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Districambosol tipic 3201 A-Bv-R(C) 144,89 44 
1 Cambisoluri scheletic 3207 A-Bvqq-R 108,46 32 

  Podzol feriluvic 4203 Au-Ea-Bs-R 78,90 24 
TOTAL U.P. 332,25 100 

Repartiţia unităţilor amenajistice pe tipuri şi subtipuri de sol 

 

 Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol 

În cadrul unităţii de producţie au fost identificate două tipuri de sol: districambosol 

(253,35 ha - 76%) şi podzol (78,90 ha - 24%). 

a) Districambosol tipic. Apare la altitudini de 700-1400 m, pe versanţi cu înclinări 

de până la 30° pe expoziţii diverse.Substratul litologic este reprezentat preponderent de şisturi 

cristaline acide. Materialul parental destul de sărac a favorizat acidificarea mediului edafic. 

Activitatea microorganizmelor este destul de scăzută, iar acizii organici nou formaţi nu suferă 

un proces de mineralizare intens. Orizontul Ao are grosimi de 5-20 cm şi culoare brună. 

Orizontul Bv este gros de 40-80 cm şi are culoare brună-gălbuie. Textura este mijlocie spre 

uşoară, slab diferenţiată pe profil. Structura este grăunţoasă, iar proprietăţile fizico-mecanice 

sunt destul de favorabile. Conţinutul în humus este mijlociu sau ridicat, humusul fiind cel mai 

adesea de tip moder. Gradul de saturaţie în baze este scăzut sau mijlociu. Aciditatea este de la 

puternică la slabă, iar aprovizionarea cu azot total este bună. Fertilitatea este preponderent 

Tabelul 29 

Tip de sol Subtip de sol U.a Nr. 

u.a. 

S(Ha) 
Denumire Cod Denumire Cod 

- - - - 187A 1 1,00 
Districambosol 32 tipic 3201 6A,B,C,D; 7A,B; 9A,B,C,D,E; 10A,B;13 ; 22A; 

24B; 28; 31B; 32; 33A,B,C; 34; 36; 37; 

187A,B;188B,C; 

29 144,89 

scheletic 3207 21; 22B,C; 23; 24A; 25A,B; 27; 29 30; 31A; 

186; 187C,D,E,F; 188A; 
17 108,46 

Podzol 42 feriluvic 4203 11A,B,C; 12A,B,C,D; 15A,B,C; 16A,B; 17; 

18B; 19A,B; 
17 78,90 

TOTAL U.P. 64 333,25 
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mijlocie. 

b) Districambosol scheletic. Apare pe versanţi cu înclinare mai mare de 300, la 

altitudini de 700-1400 m, pe expoziţii diverse. Conţinutul de schelet este peste 75%. Fertilitatea 

este cel mai adesea mijlocie. 

c) Podzol feriluvic. Apare preponderent la altitudini de peste 1400 m, dar şi la 

altitudini mai mici sub arborete de molid.Orizontul Au, este gros de 5-15 cm şi are o culoare 

cenuşie închisă. Orizontul Ea, de grosimi variabile, are culoare cenuşiu deschisă şi în general 

este lipsit de structură sau este slab structurat. Orizontul Bs, gros de 30-70 cm, are culoare 

brună sau brun ruginie. Conţinutul de humus variază pe profil, fiind foarte scăzut în orizontul 

Ea şi creşte în orizontul Ba. Aciditatea este puternică, cu pH frecvent sub 4,0 şi cu grad de 

saturaţie în baze foarte scăzut. Activitatea microbiologică este scăzută, iar aprovizionarea cu 

substanţe nutritive este în general mică, determinând o fertilitate preponderent scăzută. 

Tipurile de staţiune identificate in cuprinsul unităţii de producţie sunt 

prezentate în tabelul următor. 

 

Evidenţa tipurilor de staţiune 

Tabelul 30 

 

Arboretele din unitatea de producţie sunt situate în două etaje fitoclimatice: 

 FM3 - Etajul montan de molidişuri; 

 FM2 - Etajul montan de amestecuri. 

În ceea ce priveşte încadrarea tipurilor de staţiuni pe categorii de bonitate, 80% dintre 

acestea au un potenţial productiv mijlociu, 20% din staţiuni sunt de bonitate inferioară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 
crt 

Tip de staţiune Suprafaţa Categoria de 
bonitate 

Tip şi 
subtip 
de sol cod diagnoză ha % sup mijl inf 

1. 2210 Montan de molidişuri Pi.edafic mic 2,5 1 - - 2,5 4203 
2. 2311 Montan de molidişuri Pi, podzolic cu humus 

brut si Vaccinium 
60,40 18 - - 60,4 4203 

3. 2331 Montan de molidişuri Pi, brun acid edafic mic 5,00 2 - - 5,0 3207 
4. 2332 Montan de molidişuri Pm, brun acid edafic 

submijlociu 
58,67 18 - 58,67 - 3201 
78,06 23 - 78,06 - 3207 
16,00 5 - 16,00 - 4203 

5. 3332 Montan de amestec Pm, brun edafic 
mijlociu, cu Asperula-Dentaria 

86,22 30 - 86,22 - 3201 
25,40 4 - 25,40 - 3207 

TOTAL U.P. 332,25 100 - 264,35 67,9 - 
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Descrierea tipurilor de staţiuni cu factori limitativi şi măsurile de gospodărire impuse de 

aceştia 
Tabelul 31 

Etaj 
fito- 
climatic 

Indicativul de 
clasificare şi 
descrierea 
concisă a tipului 
de staţiune 

Factorii 
determinanţi 
ecologici, 
limitativi şi 
riscuri 

Tipul natural de 
pădure şi 
productivitate a 
acestuia 

Măsuri de gospodărire impuse de factorii 
ecologici, limitativi şi riscuri 

Lucrări 
hidrotehnice şi 
agrochimice 

Compoziţia 
optimă 

Tratament 

Compoziţia de 
împădurire 
în teren gol 

FM3 2.2.1.0 Montan 
de molidişuri Pi. 
Staţiuni situate 
pe versanţi 
repezi, pe 
dolomite şi 
calcare 

metamorfozate, cu 
variabilitate 
edafică mare. 

Volumul 
edafic, 
deseori foarte 
mic. 
Riscul de 
spălare 
(eroziune) a 
solului. 

111.5 Molidiş 
cu Oxalis 
acetosella pe 
soluri schelete ( 
i ) 

Lucrări de 
consolidare în 
porţiunile 
erodate. Lucrări 
de 

prevenire a 
proceselor de 
erodare 

7-8Mo1-2La1 Pi 
7-8Mo1-2La1 Pi* 

Pi*-zâmbrul 
(pinus cembra), se 
recomandă să fie 
introdus alături de 
larice în goluri 

Lucrări de 

conservare 

Tăieri de 
igienă 

2.3.1.1 Montan 
de molidişuri Pi, 
podzolic cu 
humus brut. 
Staţiuni situate 
pe versanţi 
înclinaţi, mai 
mult în partea 
mijlocie şi 
superioară a 
acestora, pe 
substraturi 
litologice 
variate, cu 
deosebire sisturi 
cristaline 

Temperatura 
solului, 
substanţele 
nutritive, 
volumul 
edafic, 
temperatura 
aerului, 
vânturile şi 
lungimea 
perioadei 
bioactive a 
solului. 

115.3 Molidiş 
cu 
Vaccinium 
myrtillus ( i ) 

Amendamente 
calcaroase şi 
îngrăşăminte 
(în principal cu 
azot) 

8-9Mo1-2La,Pi 

7-8Mo2-3La,Pi 

Fără lucrări 
propuse, 
arboretele 
fiind 
încadrate 
în 
SUP -E 

FM3 şi diverse gresii. 
Soluri podzolice 
cu humus brut, 
cu volum edafic 
submijlociu şi 
mic. 

     

2.3.3.1 Montan 
de molidişuri Pi 
brun acid edafic 
mic. 
Staţiuni situate 
pe versanţi 
repezi, pe 
substraturi 
litologice din 
roci tari, bazice 
şi neutre, cu 
soluri brun acide 
superficiale, 
bogate în pietre 
cu volum edafic 
mic şi foarte mic. 

-- 115.2 Molidiş de 
limită cu 
Vaccinium 
myrtillus şi 
Oxalis 
acetosella( i ) 

-- 8-9Mo1-2LaAnv 

8-9Mo1-2LaPi.c 

Lucrări 
de 
conservare 
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2.3.3.2 Montan 
de molidişuri 
Pm, brun acid 
edafic 
submijlociu. 
Staţiuni situate 
pe versanţi cu 
pantă 
accentuată şi 
repede, pe 
substraturi 
provenite din 
roci bazice şi 
intermediare, cu 
soluri brune 
acide, mijlociu 
profunde până la 
profunde, 
semischletice. 

-- 111.4 Molidiş 
cu 

Oxalis 
acetosella pe 
soluri schelete 
(m ) 

-- 7-8Mo2- 
3LaBrPam 

7-8Mo2- 
3LaBrPam 

Tăieri 

progresive 

FM2 3.3.3.2 Montan 
de amestecuri 
Pm, brun edafic 
mijlociu. Staţiuni 
pe versanţi 
predominant 
repezi cu 
expoziţii diferite, 
pe substraturi 
litologice din 
depozite de 
suprafaţă, 
provenite din 
roci metamorfice 
şi sedimentare. 
Soluri brune 
mezobazice, 
mijlociu 
profunde şi 
profunde, cu 
volum edafic 
predominant 
mijlociu. 

-- 131.6 
Amestec de 
molid, brad şi 
fag cu floră de 
mull de 
productivitate 
mijlocie (m) 

--- 5- 6Mo2-
3Br2Fa 

6- 7M
o2-3Br1 Fa 

Tăieri 
progresive 

-- 141.3 
Molideto-făget 
pe soluri 
schelete cu 
Oxalis 

acetosella (m) 

-- 5-6Mo4- 
5Fa,Pa1Div 

4-5Mo4- 
5Fa,Pa1Div 

Tăieri 
progresive 

 

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi tipuri de sol 

Tabelul 32 

r-s SOI  I' N 1 T A T I \ M V N A J I S T I C E 

  187A          

   TOTAL SOL 1 UA  1.00 HA      

   TOTAL TS 1 UA  1 00 HA      

2210 4201 12 C          

   TOT AI SOI. 1 UA  2-50 HA      

   TOTAL TS 1 UA  2 50 HA      

2311 4203 15 A 1SB ISC 16 A 16 B 17 IS

A 

18B 19 A 19 

B 

    

   TOTAL SOL 10 UA  60.40 HA      

   TOTAL TS 10 UA  60 40 HA      

2J31 3207 21 30         

   TOTAL SOL 2UA  5.00 HA      
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   TOTAL TS G >  5.00 HA      
2332 3201 7A IM 

B 

7 B 9 B 9D IM C 10 B 22 A 24 

B 

28 33 A 33 

B 

33 C 36 57 187 A 187 B 

   TOTAL SOL 17 UA  58.67 HA      

 3207 22 B 22 C 24 A 25 A 25 B 27 2

9 

186 187C 187 

D 

187 

E 

187 

F 

IMA  

   TOTAL SOL 13 UA  78.06 HA      

 4203 11 A 11B 1IC 12 A 12B 12D        

   TOTAL SOL 6 UA  16 00 HA      

   TOTAL TS 36 UA  152.73 HA      

3332 3201 6 A 6 B 6 C 6 D 9 A 9 C 9 E 10 A 13 31 

B 

32 34   

   TOTAL SOL 12 UA  86.22 HA      

 3207 23 31 A         

   TOTAL SOL 2 UA  25.40 HA      

   TOTAL TS 14 UA  111 62H\      

   TOTAL CP 64 UA  333.25 HA      

 

 

Arii naturale protejate / rezervaţii naturale 

 

În cuprinsul teritoriului U.P.I Comuna Crucea sunt constituite următoarele arii protejate 

de interes comunitar: 

ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU  

ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU 
Totodată în cuprinsul teritoriului U.P.I Comuna Crucea este constituită rezervaţia 

naturală Rarău – Pietrele Doamnei, care cuprinde parcelele: 13, 15, 16, 17, 18, 19, toată 

suprafaţa aflându-se în cuprinsul ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU şi ROSPA 0083 

MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU. 

Suprafeţele din fondul forestier proprietate publică și private aparținând comunei Crucea 

care se suprapun peste ariile naturale de interes comunitar enumerate mai sus se prezintă astfel. 

 

Suprafeţele din fondul forestier proprietate publică și private aparținând comunei Crucea 

care se suprapun peste ariile naturale de interes comunitar 
Tabelul 33 

Aria naturală de interes comunitar U.P. Parcele cuprinse în sit 
Suprafaţa totală 

fond forestier 

ROSCI 0212 RARĂU – 

GIUMALĂU 
I 13, 15, 16, 17, 18, 19 64,40 

ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU – 

GIUMALĂU 
I 13, 15, 16, 17, 18, 19 64,40 

Total - - 64,40 
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Compoziția arboretelor care se suprapun peste ariile naturale de interes comunitar 
Tabelul 34 

Unitate 

amenajistică 

Compoziție  Vârstă  

(ani) 

Lucrări propuse Volum de lemn 

propus a fi extras 

în cadrul prezentei 

amenajări (m3) 

Suprafață 

(ha) 

13 7MO 3 FA 80-100 Tăieri de 

conservare 

1948 4,00 

15 A 10 MO 80-130 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 1,00 

15 B 10 MO 75-125 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 10,50 

15 C 10 MO 80-120 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 2,90 

16 A 10 MO 85-125 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 2,90 

16 B 10 MO 75-120 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 8,10 

17 10 MO 60-130 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 6,10 

18 A 10 MO 100-140 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 13,30 

18 B 10 MO 60-125 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 3,80 

19 A 10 MO 60-125 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 2,00 

19 B 10 MO 75-125 Nu sunt lucrări 

propuse 

0 9,80 

 
În ceea ce priveşte zonarea funcţională, suprafaţa fondului forestier al U.P. I Comuna 

Crucea ce se suprapune peste siturile comunitare din cuprinsul acestui ocol este repartizată astfel. 
Tabelul 35 

Aria protejată 

de interes 

comunitar 

Clasa de 

cat. funcţ 

Categoria funcţională 

Suprafaţ

a  

ha 

% 

Cod Denumire   

ROSCI 0212 

RARĂU – 

GIUMALĂU  

 

ROSPA 0083 

MUNȚII 

RARĂU – 

GIUMALĂU 

T I I - 5C 
arborete cuprinse în rezervații naturale, cu regim 

strict de protecție 
60,40 18 

T II I - 4E 
benzile de pădure constituite din subparcele 

întregi situate de-a lungul căilor de comunicații 
4,00 1 

T IV I -5Q 

arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu 

valoare protectivă pentru habitate de interes 

comunitar și specii de interes deosebit, incluse în 

arii special de conservare / situri de importanță 

comunitară în scopul conservării habitatelor (din 

rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) 

64,40 19 
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TIV I - 5R 

arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu 

valoare protectivă pentru habitate de interes 

comunitar și specii de interes deosebit, incluse în 

arii de protecție specială avifaunistică, în scopul 

conservării speciilor de păsări (din rețeaua 

ecologică Natura 2000 SPA) 

Total 64,40 19 

 
Pădurile din clasa TI sunt păduri cu funcţii speciale pentru ocrotirea naturii pentru care, 

prin lege sunt interzise orice fel de exploatări de masă lemnoasă sau de alte produse fără 

aprobarea autorităţilor prevăzute de Legea privind protecţia mediului. 

Pădurile din clasa TII sunt păduri supuse regimului de conservare deosebită. Pentru 

acestea, amenajamentul prevede doar lucrări din cadrul conceptului de „Lucrări de conservare”. 

Pădurile din clasele TIII şi TIV sunt păduri cu funcţii de protecţie dar în care, cu 

restricţiile impuse de normele tehnice în vigoare, se face organizarea procesului de producţie 

(recoltare de masă lemnoasă) cu anumite restricţii în conformitate cu prevederilor „Normelor 

tehnice pentru amenajarea pădurilor” în vigoare, norme care fac parte integrantă din Codul 

Silvic, legea de bază referitoare la gospodărirea pădurilor. 

Pădurile din clasele TV şi TVI sunt păduri cu funcţii principale de producţie dar şi de 

protecţie în care se poate aplica fără restricţii întreaga gamă de lucrări silvotehnice prevăzute de 

normele în vigoare. 

În rezervaţia naturală Rarău – Pietrele Doamnei, care cuprinde parcelele: 15, 16, 17, 18, 19 
nu s-au propus nici un fel de lucrări silvotehnice pe perioada de aplicare a amenajamentului. 

 
Suprapunerea amenjamentului UP I Crucea cu ROSCI0212  Rarău – Giumalău 

 

 

 

ROSCI0212  Rarău 

– Giumalău 



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

42 
 

Coordonatele ce definesc teritoriul ariei protejate de interes comunitar - ROSCI 

0212 Rarău – Giumalău 
Tabelul 36 

Coordonate Stereo 70 
Pct. X Y Pct. X Y Pct. X Y 

U.P. I Comuna Crucea - ROSCI 0212 Rarău – Giumalău 

1 542403,97 660944,38 3 543468,65 659204,75 5 545000,76 659659,15 

2 543233,23 658851,62 4 543901,03 659670,58 6 545932,75 659864,06 

 

 
Suprapunerea amenjamentului UP I Crucea cu ROSPA 0083 Munţii Rarău - Giumalău 

 

Coordonatele în sistem STEREO 70 ce definesc conturul ariei de protecţie specială 

avifaunistice ROSPA 0083 Munţii Rarău - Giumalău sunt prezentate în tabelul următor: 
Tabelul 37 

Coordonate Stereo 70 
Pct. X Y Pct. X Y Pct. X Y 

U.P. I Comuna Crucea - ROSCI 0212 Rarău – Giumalău 

1 542393,06 660983,31 3 543443,50 659149,43 5 545340,31 659692,06 

2 543238,75 658846,75 4 544627,50 659754,81 6 546062,18 659638,00 

 

 

Obiectivele de conservare ale siturilor - Tipuri de habitate și specii ce constituie obietivul 

managementului şi conservării în ariilor naturale protejate 

 

Sitului de Interes Comunitar ROSCI0212 Rarău - Giumalău este înfiinţat în baza 

prevederilor Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964 din 2007 privind 

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

ROSPA 0083 

Munţii Rarău - 

Giumalău 
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integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prin Ordinul nr. 

2387 din 2011 al Ministrului Mediului şi Pădurilor. 

Situl de Interes Comunitar ROSCI0212 Rarău - Giumalău a fost declarat în scopul 

conservării a șaisprezece tipuri de habitate, cinci specii de mamifere, trei specii de amfibieni și 

reptile, trei specii de nevertebrate, șapte specii de plante, toate de importanță comunitară. 

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0083 Munţii Rarău - Giumalău 

potrivit Anexei I a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2007 cu modificările și 

completările ulterioare, indică constituirea sitului pentru ”conservarea, menţinerea şi, acolo unde 

este cazul, readucea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor 

specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor 

prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 A.  

Suprafața acesteia se suprapune peste Situl de Interes Comunitar ROSCI0212 Rarău – 

Giumalău și însumează 2157 de hectare. 

Rezervația naturală Rarău - Pietrele Doamnei, rezervaţie mixtă, geologică și botanică, 

având o suprafață de 970,5 hectare, situată pe creasta masivului Rarău, pe raza administrativ 

teritorială a comunelor Pojorâta și Crucea. 

 

Sitului de Interes Comunitar ROSCI0212 Rarău – Giumalău 

 

Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 
Tabelul 38 

Tipuri de habitate Evaluare 

Cod Denumirea habitatului Acoperire 
(Ha) 

Pesteri 
(nr.) Calit. date 

AIBICID AIBIC 

Rep. Supr. rel. 
Status 

conserv. 

Eval. 
global

a 

3220 
Vegetație herbacee de pe malurile 

râurilor montane 
3  Buna C C B B 

3240 

Vegetație lemnoasă cu Salix 

eleagnos de-a lungul râurilor 

montane 

25  Buna B C B B 

4030 Tufărișuri uscate europene 2  Buna B C B B 

4060 Tufărișuri alpine și boreale 3  Buna B C B B 

6150 
Pajiști boreale și alpine pe substrat 

silicios 
2  Buna B C B B 

6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine 0  Buna C C B B 

6230 

Pajiști montane de Nardus 

bogate în specii pe 

substraturi silicioase* 

6  Buna B C B B 

6430 

Comunități de lizieră cu ierburi 

înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan și 

alpin 

29  Buna B C B B 
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6520 Fânețe montane 42  Buna B C B B 

7230 Mlaștini alcaline 6  Buna B C B B 

8120 

Grohotișuri calcaroase și de șisturi 

calcaroase din etajul montan până 

în cel alpin - Thlaspietea 

rotundifolii 

2  Buna B C B B 

8210 
Versanți stâncoși cu vegetație 

chasmofitică pe roci calcaroase 30  Buna B C B B 

9110 
Păduri de fag de tip Luzulo-

Fagetum 91  Buna B C B B 

91E0 

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa 

și Fraxinus excelsior; Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae* 

4  Buna B C B B 

91V0 
Păduri dacice de fag - Symphyto-

Fagion 388  Buna B C B B 

9410 

Păduri acidofile de Picea abies din 

regiunea montană - Vaccinio-

Piceetea 

1099  Buna A B A A 

Dintre habitatele enumerate, Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi 

silicioase 6230 * și Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior ; Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae 91E0 * sunt habitate prioritare 

 

Specii de mamifere prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în 

anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 
Tabelul 39 

Specie Populatie Sit 

Cod Denumire ştiinţifică Tip Marime Unit. Categ. Calit. 
AIBIC

ID 
AIBIC 

   
Min

. 
Max. 

masur

a 

CIRIVI

P 
date Pop. 

Conserv

. 

Izolar

e 

Globa

l 

1308 
Barbastella barbastellus 

(liliacul-cârn) 
P    P  C B C B 

1308 
Barbastella barbastellus 

(Liliacul-cârn) 
W 50 100 i P  C B C B 

1352* Canis lupus (lup) P 5 20 i R P B C B C 

1355 Lutra lutra (vifra) P    R DD B C C C 

1323 
Myotis bechsteinii 

(liliacul-cu-urechi-late) 
C 50 100 i P  C B C B 

1307 
Myotis blythii (liliac mic 

comun) 
P 

150

0 
1700 i P  C B C B 

1318 
Myotis 

dasycneme(Liliacul-de-iaz) 
P 5 10 i P  C B C B 

1324 
Myotis myotis((liliacul 

comun mare) 
P 

150

0 
1700 i P  C B C B 

1354* Ursus arctos (urs brun) P 10 15 i P M A B B B 
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Specii de amfibieni prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în 

anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 
Tabelul 40 

Specie Populatie Sit 

Cod Denumire ştiinţifică 

 

Tip Marime Unit. Categ. Calit. AIBICI

D 

AIBIC 

  Min. Max. masura CIRIVIP date Pop. Conserv. Izolare Global 

1193 Bombina variegate (izvoraș cu 

burta galbenă) P 800 1200 i P  C B C B 

1166 Triturus cristatus (tritonul cu 

creastă) P    P? DD     

2001 Triturus montandoni(Triton 

carpatic) P 1500 2000 i P  C B C B 

 

Specii de nevertebrate  prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii 

enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 
Tabelul 41 

Specie Populatie Sit 

Cod Denumire ştiinţifică Tip Marime Unit. Categ. Calit. AIBICI

D 

AIBIC 

  Min. Max. masura CIRIVIP date Pop. Conserv. Izolare Global 

4014 Carabus variolosus P    C  B B C B 

4054 Pholidoptera transsylvanica P    C  B B A B 

 

Specii de plante  prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în 

anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 
Tabelul 42 

Specie Populatie Sit 

Cod Denumire ştiinţifică Tip Marime Unit. Categ. Calit. AIBIC

ID 

AIBIC 

  Min

. 

Max. masur

a 

CIRIVI

P 

date Pop. Conserv

. 

Izolar

e 

Globa

l 4066 Asplenium adulterinum P    R  B B C B 

1386 Buxbaumia viridis P    V  C B C B 

4070

* 

Campanula serrata P    C  C A C B 

1902 Cypripedium calceolus P    R  C B C B 

1381 Dicranum viride P    V  C B C B 

1393 Drepanocladus vernicosus P    R  C B C B 

4116 Tozzia carpathica P    V  C B C B 

 

Populaţia unei specii (mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit, în raport cu 

populaţiile prezente pe teritoriul naţional), este un criteriu care are ca scop evaluarea mărimii 

relative sau densităţii relative a populaţiei în sit, în raport cu mărimea şi densitatea populaţiei 

speciei prezente la nivel naţional.  

Situaţia populaţiilor:  

 C - Mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit este mai mică de 2%, faţă 

de populaţia speciei de pe teritoriul naţional;  
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 R – Specie care se reproduce pe teritoriul sitului;  

 W – Specie care iernează pe teritoriul sitului. 

 

Categorie CIRIVIP: 

 P – Specie prezentă în sit; 

 C -  Specie comună. 

96Sit 

Conservare:  

 B - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt 

bine conservate, sau, în stare medie sau parţial degradată şi uşor de refăcut; 

 D - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt 

mediu conservate şi mai greu de refăcutde refăcut. 

Izolare  

 C - La nivelul sitului specia are o populaţie ne-izolată, cu o arie de răspândire extinsă. 

Global: 

 B -  Situl are o valoare bună pentru conservarea populaţiilor speciei; 

 C -  Situl are o valoare considerabilă pentru conservarea speciei. 

 

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0083 Munţii Rarău – Giumalău 

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

Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 
Tabelul 43 

Specie Populatie Sit 

Cod Denumire ştiinţifică Tip Marime Unit. Categ. Calit. AIBICI

D 

AIBIC 

  Min. Max. masura CIRIVIP date Pop. Conserv. Izolare Global 

A168 Actitis hypoleucos (fluierar de 

munte) 

R    R  D    

A223 Aegolius funereus (minuniță) P 25 30 p C  C B C B 

A247 Alauda arvensis (ciocârlie de 

câmp) 

R    C  D    

A256 Anthus trivialis (fâsă de pădure) R    C  D    

A091 Aquila chrysaetos (acvilă de 

munte) 

P 1 2 p C  C B C B 

A221 Asio otus (ciuf de pădure) R    C  D    

A104 Bonasa bonasia (ierunca) P 35 40 p C  C B C B 

A215 Bubo bubo (buhă) P 2 5 p P  C B C B 

A087 Buteo buteo (șorecar comun) P    C  D    

A224 Caprimulgus europaeus 

(caprimulg) 

R 30 50 p P  C B C B 

A366 Carduelis 

cannabina (cânepar) 

P    C  D    

A364 Carduelis carduelis (Sticlete) P    C  D    

A363 Carduelis chloris( florinte) P    C  D    

A368 Carduelis flammea (inăriţă) W    V  D    

A365 Carduelis spinus (scatiu) P    C  D    
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A373 Coccothraustes coccothraustes 

(botgros) 

P    C  D    

A207 Columba oenas (porumbel de 

scorbură) 

R    C  D    

A208 Columba palumbus (porumbel 

gulerat) 

R    C  D    

A113 Coturnix coturnix (prepeliţă) R    C  D    

A212 Cuculus canorus (cuc) R    C  D    

A239 Dendrocopos leucotos 

(ciocănitoarea cu spatele alb) 

P 10 15 p R  D    

A236 Dryocopus martius (cicănitoare 

neagră) 

P 25 45 p P  C B C B 

A269 Erithacus rubecula (măcăleandru) R    C  D    

A096 Falco tinnunculus (vânturel roşu) R    C  D    

A321 Ficedula albicollis (muscar 

gulerat) 

R 600 900 p C  C B C B 

A320 Ficedula parva (muscar mic) R 200 300 p C  D    

A359 Fringilla coelebs (cinteză de 

pădure) 

P    C  D    

A360 Fringilla montifringilla (cinteză 

de iarnă) 

W    C  D    

A217 Glaucidium passerinum (ciuvică) P 12 17 p C  C B C B 

A299 Hippolais icterina (frunzăriţă 

galbenă) 

R    R  D    

A233 Jynx torquilla (capîntortură) R    C  D    

A340 Lanius excubitor (sfrâncioc mare) R    R  D    

A291 Locustella fluviatilis (greluşel de 

zăvoi) 

R    C  D    

A270 Luscinia luscinia (privighetoare 

de zăvoi) 

R    C  D    

A271 Luscinia megarhynchos 

(privighetoare roşcată) 

R    R  D    

A383 Miliaria calandra (presură sură) P    C  D    

A072 Pernis apivorus (viespar) R 10 20 p C  C B C C 

A274 Phoenicurus phoenicurus (codroş 

de pădure) 

R    C  D    

A315 Phylloscopus collybita (pitulice 

mică) 

R    C  D    

A314 Phylloscopus sibilatrix (pitulice 

sfârâitoare) 

R    C  D    

A241 Picoides tridactylus (cicănitoare 

de munte) 

P 30 50 p P  C B C C 



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

48 
 

A234 Picus canus (ghionoaie sură) P 10 25 p P  D    

A266 Prunella modularis (brumăriţă de 

pădure) 

R    C  D    

A372 Pyrrhula pyrrhula (mugurar) P    C  D    

A276 Saxicola torquata (mărăcinar 

negru) 

R    R  D    

A155 Scolopax rusticola (sitar de 

pădure) 

R    R  D    

A361 Serinus serinus (cănăraş) R    C  D    

A210 Streptopelia turtur (turturică) R    C  D    

A220 Strix uralensis (huhurez mare) P 6 8 p R  D    

A351 Sturnus vulgaris (graur) R    C  D    

A351 Sturnus vulgaris(graur) C    C  D    

A311 Sylvia atricapilla (silvie cu cap 

negru) 

R    C  D    

A310 Sylvia borin (silvie de grădină) R    C  D    

A309 Sylvia communis (silvie de câmp) R    C  D    

A308 Sylvia curruca (silvie mică) R    C  D    

A108 Tetrao urogallus (cocoș de munte) P 25 30 i V  C B C B 

A283 Turdus merula (mierlă) R    C  D    

A285 Turdus philomelos (sturz cântător) R    C  D    

A284 Turdus pilaris (cocoşar) R    C  D    

A284 Turdus pilaris (cocoşar) C    C  D    

A284 Turdus pilaris (cocoşar) W    C  D    

A287 Turdus viscivorus (sturz de vâsc) P    C  D    

A232 Upupa epops (pupăză) R    C  D    

A142 Vanellus vanellus (nagâţ) R    C  D    

 

Rezervația naturală Rarău - Pietrele Doamnei 

Este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație 

naturală de tip mixt).  Cu o suprafaţă totală de 253 de hectare, Rezervaţia naturală „Pietrele 

Doamnei” se află în nordul masivului Rarău, în Carpaţii Orientali. Aria protejată are o altitudine 

medie de 1.400 de metri şi este alcătuită din grohotişuri, doline, stâncării, vai, păduri (în amestec 

şi de conifer), stepe, pajişti şi păşuni alpine. 

 

 

Evolutia factorilor de mediu în situatia neimplementarii planului 

 
În situația neimplementarii planului și, implicit, neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot 

aparea urmatoarele efecte: 

 menținerea în arboret a unor specii nereprezentative; 
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 menținerea unei structuri orizontale și verticale atipice; 

Neimplementarea prevederilor amenajamentului silvic poate duce la urmatoarele 

fenomene negative cu implicații semnificative în viitor: 

 simplificarea compoziției arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de 

către specii cu putere mare de regenerare: carpen, fag etc.; 

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; 

 78 / 81 

 degradarea stării fitosanitare a acestor arborete, precum si a celor învecinate; 

 menținerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu; 

 scăderea calitativă a lemnului și a resurselor genetice a viitoarelor generații de 

pădure, datorită neefectuării lucrărilor silvice; 

 forțarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative 

în ceea ce privește caracterul natural al arboretului; 

 dificultatea accesului în zona și presiunea antropică asupra arboretelor accesibile 

din punctul de vedere al posibilitpților de exploatare în condițiile inexistentei unor 

surse alternative; 

 pierderi economice importante.  
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CAPITOLUL 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL 

A FI AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI  
 

Tabelul 44 

Factor de mediu Carcteristicile de mediu ale zonei. 

1.Apa  Regimul de alimentare a reţelei hidrografice este mixt, freatic şi pluvial 

şi din acestă cauză debitul apelor este în strânsă legătură cu distribuţia 

anuală a precipitaţiilor. Alimentarea pâraielor este predominant 

superficială, mai mult de 70% din scurgerea medie provenind din ploi şi 

zăpezi, ele au un regim de scurgere permanent, pe toată durata anului, 

asigurând astfel şi necesităţile de apă ale vânatului. 

2.Aer  Evaluarea calității atmosferei este considerată activitatea cea mai 

importantă în cadrul rețelei de monitorizare a factorilor de mediu, 

atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a poluanților, 

efectele facându-se resimtite atât de către om cât, și de catre celelalte 

componente ale mediului. 

Emisiile în aer rezultate în urma functionarii motoarelor termice din 

dotarea utilajelor și mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitațiile de 

exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste 

lucrări se vor desfașura punctiform pe suprafața analizata și nu au un 

caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile 

Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice 

privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind 

determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse 

staționare. Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate 

în prevederile acestui ordin. 

Cu toate acestea, se poate afirma că nivelul acestor emisii este scăzut și 

că nu depășește limite maxime admise, iar efectul acestora este anihilat 

de vegetația forestieră. 

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se 

impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de 

amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul secțiunii 

- Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer din 

prezentul raport de mediu. 

3. Sol  Solul este definit drept un corp natural, modificat sau nu prin activitatea 

omului, format la suprafața scoarței terestre ca urmare a acțiunii 

interdependente a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii 

parentale. Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protecției 

mediului înconjurător și ameliorarea condițiilor ecologice, în scopul 

păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune 

pe valorificarea optimă a tuturor condițiilor ecologice, stabilindu-se 

relații între soluri, condiții climatice, factori biotici, la care se adaugă 

considerarea criteriilor sociale și tradiționale pentru asigurarea unei 

dezvoltări economice durabile. 

Masurile ce se vor lua pentru protecția solului și subsolului sunt 

prevazute în regulile silvice, conform Ordinului MMP nr. 1.540/2011 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 

perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, 

respectiv: se vor evita amplasarea drumurilor de tractor de coastă; se 
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vor evita zonele de transport cu panta transversală mai mare de 35 de 

grade; se vor evita zonele mlăștinoase și stâncariile. 

În raza parchetelor se vor introduce doar gama de utilaje adecvate 

tehnologiei de exploatare aprobate de administratorul silvic și aflate în 

stare corespunzatoare de funcționare. 

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, sursele posibile de 

poluare a solului și a subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare 

a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii și 

lubrifianții utilizați de acestea, deșeurile menajere ce vor fi generate de 

personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările 

prevăzute de amenajamentul silvic analizat. 

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în exploatări 

forestiere, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la 

minim. 

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se 

impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de 

amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul secțiunii 

- Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol din 

prezentul raport de mediu. 

4.Sanatatea populatiei  Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol, subsol) generată de traficul 

rutier pe rutele intens circulate;  

Poluarea mediului cauzată de gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor 

şi a echipamentelor energofage.  

7.Schimbari climatice  Incalzirea globala  

Furtuni puternice  

8. Biodiversitate – 

CONCLUZIILE STUDIULUI 

DE EVALUARE ADECVATĂ 

 

Planul propus nu are legatură directă cu managementul 

conservării ariilor naturale protejate, dar contribuie la mentinerea 

și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor. 

 

U.P În cuprinsul teritoriului U.P.I Comuna Crucea sunt constituite 

următoarele arii protejate de interes comunitar: 

ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU  

ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU 
Totodată în cuprinsul teritoriului U.P.I Comuna Crucea este 

constituită rezervaţia naturală Rarău – Pietrele Doamnei, care 

cuprinde parcelele: 15, 16, 17, 18, 19, toată suprafaţa aflându-se 

în cuprinsul ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU şi ROSPA 

0083 MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU. 

 

Zonarea funcțională: zonarea funcțională a fost realizată în 

conformitate cu prevederile din Normele tehnice pentru 

amenajarea pădurilor – ediția 2000, completate și modificate prin 

O.M. 766/2018 și în concordanţă cu obiectivele social-economice 

și ecologice fixate, condiţiile staţionale existente, ţelurile de 

gospodărire şi structura reală a arboretelor, fondul forestier din 

U.P. I Comuna Crucea fiind încadrat în următoarele categorii 

funcţionale prioritare: 

- 1.2.A. – 120,63 ha – arboretele situate pe stâncării, pe 

grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu 



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

52 
 

înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies 

marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, 

precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 

grade, pe alte substrate litologice (T II); 

- 1.2.L. – 72,54 ha – arborete situate pe terenuri cu 

substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu 

pante cuprinse până la limitele indicate la categoria funcțională 

1.2.a. (T IV); 

- 1.4.E. – 20,20 ha – benzile de pădure constituite din 

subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicații de 

importanță națională și internațională (T II); 

- 1.4.F. – 15,97 ha – benzile de pădure constituite din 

subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicații, altele 

decât cele prevăzute la categoria funcțională 1.4.e.      (T IV); 

- 1.5.C. – 60,40 ha – arborete cuprinse în rezervații 

naturale, cu regim strict de protecție (T I) – Rezervația Naturală 

Rarău – Pietrele Doamnei; 

- 2.1.C. – 42,51 ha – arborete destinate să producă, în 

principal, lemn de cherestea (TVI). 

Menționăm că o parte din teritoriul fondului forestier studiat, care 

face obiectul amenajamentului, este situat în siturile Natura 2000: 

ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU și ROSPA 0083 

MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU. 

Ca urmare, respectivelor arborete, cu suprafața de 64,40 

ha, li s-au atribuit următoarele categorii funcționale secundare:    

- 1.5.Q. – arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu 

valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de 

interes deosebit, incluse în arii special de conservare / situri de 

importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din 

rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) - (T.IV); 

- 1.5.R. – arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu 

valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de 

interes deosebit, incluse în arii de protecție specială avifaunistică, 

în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică 

Natura 2000 SPA) - (T.IV); 

Aceste păduri sunt grupate pe tipuri de categorii 

funcţionale (T), astfel:  

- T.I – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru 

ocrotirea naturii pentru care, prin lege, sunt interzise orice fel de 

exploatări de masă lemnoasă, sau de alte produse, fără aprobarea 

organului competent prevăzut în „Legea de protecţie a mediului 

înconjurător”;  

- T.II – păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în 

staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, în care nu este 

posibilă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai 

lucrări speciale de conservare;  

- T.IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie, în care 

sunt admise numai tratamente intensive, cu impunerea unor 
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restricţii speciale de aplicare;  

- T.V – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie destinate 

producţiei de lemn de calitate superioară pentru sortimente 

speciale în care sunt admise tratamente adecvate ţelurilor 

urmărite.  

- T.VI – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie, la care 

se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor, prevăzute în norme, 

potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi tehnico - 

organizatorice.  

 

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar 

şi în cazul celor care au durată de viaţă îndelungată, cum sunt 

pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în 

compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează 

dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară 

reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de 

amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a 

ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţială 

după o anumită perturbare - Larsen 1995). Reţeaua Ecologică 

Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de 

conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar 

pentru care a fost desemnat un sit. 

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţă, în fiecare caz în parte, 

măsurile de gospodărire au fost direct corelate cu funcţia 

prioritară atribuită pădurii. Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, 

acestea s-au adaptat necesităţilor speciale de conservare ale 

speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost 

desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodărire se 

datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de 

interes comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a 

nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu 

cauza pierderi inutile proprietarilor de terenuri. 

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic urmăreşte o 

conservare (prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme 

existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de 

ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea 

structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire 

durabilă a fondului forestier putând duce la declanşarea unor 

succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate. Astfel, măsurile 

de gospodărire propuse vin pentru a dirija dinamica pădurilor în 

sensul perpetuării acestora nu numai ca tip de ecosistem 

(ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o anumită 

compoziţie şi structură. 

Prevederile Amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica 

arboretelor pe termen lung, indică păstrarea caracteristicilor 

actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor. 

Astfel se estimează: 

- menţinerea diversităţi structurale - atât pe verticală 
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(structuri relativ pluriene) cât şi pe orizontală (structură mozaicată 

- existenţa de arborete în faze de dezvoltare diferită); 

- creşterea consistenţei medii a arboretelor; 

 

De asemenea, din analiza obiectivelor amenajamentului silvic se 

mai poate concluziona că: 

- acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 

2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, 

- planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea 

continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de 

pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii 

aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi 

subunităţi de producţie; 

- obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru 

păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei 

Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere 

identificate în zona studiată; 

- lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea 

de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe 

termene mediu şi lung; 

- prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi 

de suprafaţă din habitatele de interes comunitar; 

- anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile 

au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a 

stării de conservare; 

- pe termen scurt măsurile de management alese contribuie 

la modificarea microclimatului local, respectiv al condiţiilor de 

biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale 

(retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, 

circulaţia diferită a aerului); 

- în condiţiile în care amenajamentele vecine au fost 

realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de 

realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al 

acestor amenajamente asupra integrităţii siturilor este de 

asemenea nesemnificativ; 

- având în vedere etologia speciilor din cadrul habitatelor şi 

regimul trofic specific nu se poate afirma că gospodărirea 

fondului forestier poate cauza schimbări fundamentale în ceea ce 

priveşte starea de conservare a populaţiilor de mamifere; 

- în perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populaţiilor 

de amfibieni şi reptile se menţine deocamdată într-o stare relativ 

bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. 

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în 

măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi 

păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea 

conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea 

în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităţilor de 
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amfibieni; 

- aplicarea planului de amenajare al pădurilor analizate nu 

va avea un impact semnificativ asupra populaţiei de nevertebrate 

deoarece se propune conservarea arboretelor bătrâne şi păstrarea 

unei cantităţi de lemn mort în pădure, habitatul preferat al acestor 

specii; 

- aplicarea planului de amenajare al pădurilor analizat nu va 

avea un impact semnificativ asupra populaţiilor de peşti întrucât 

în aplicarea lucrărilor silvice se i-au măsuri de a nu se polua apele 

cu carburanţi, uleiuri resturi de exploatare, rumeguş, măsuri de 

protecţie a malurilor. 

 

Prevederile Amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica 

arboretelor pe termen lung, indică păstrarea caracteristicilor 

actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor. 

Astfel se estimează: 

- menţinerea diversităţi structurale - atât pe verticală 

(structuri relativ pluriene) cât şi pe 

- orizontală (structură mozaicată - existenţa de arborete în 

faze de dezvoltare diferită); 

- creşterea consistenţei medii a arboretelor; 

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în 

măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi 

păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea 

conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea 

în timp a biocenozelor natural. 

Implementarea amenajamentului silvic va avea un 

potențial impact nesemnificativ asupra habitatelor și speciilor de 

interes conservativ din ROSCI 0212 – Rarău - Giumalău, ROSPA 

0083 – Munții Rarău - Giumalău şi asupra rezervației naturală 

Rarău – Pietrele Doamnei deoarece țbn parcele 15-19 suprapuse 

cu rezervația nu sunt prevăzute lucrări, iar în u.a. 13 afltă în 

siturile Natura 2000 sunt propuse numai lucrări de conservare  pe 

6 % din parcelă. Aceste lucrări nu vor afecta habitatele de interes 

conservativ și nici nu vor reduce habitatele utilizate pentru 

satisfacerea necesităților ecologice de către speciile de interes 

conservativ, intervențiile vor genera numai perturbarea temporară 

a speciilor generată de deranjul cauzat de prezența utilajelor și a 

oamenilor.  

 

ADMINISTRARE - AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE. 
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CAPITOLUL 4. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU RELEVANTĂ PENTRU 

AMENAJAMENTUL SILVIC 

 

Problemele de mediu existente, relevante pentru amenajamentul silvic analizat 

 
Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice și 

problemele relevante de mediu pentru zona de implementare a amenajamentului silvic. 

Conform prevederilor HG nr. 1.076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, 

factorii/aspectele de mediu care trebuie avuți în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru 

planuri și programe, sunt biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, 

aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic 

și arheologic și peisajul. 

Luând în considerare tipul de plan analizat, respectiv amenajamentjul silvic, prevederile 

acestuia, aria de aplicare și caracteristicile, precum și contextul zonal, s-au stabilit ca fiind 

relevanți pentru zona de implementare următorii factori/aspecte de mediu: biodiversitatea 

(habitatele și speciile de interes conservativ), populația și sănătatea umană, mediul economic si 

social, solul, apa și aerul (inclusiv zgomotul și vibrațiile). 

În procesul verbal încheiat cu ocazia acestei întruniri sunt consemnate următoare 

probleme de mediu identificate, care necesită, printre altele, o evaluare adecvată a impactului, 

precum și identificarea măsurilor adecvate de diminuare a impactului. 

Problemele de mediu actuale relevante pentru zona de implementare au fost identificate 

pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus. A fost adoptat acest 

mod de abordare pentru a se asigura tratarea unitară a tuturor elementelor pe care le presupune 

evaluarea de mediu. 

Rezultatele procesului de identificare a problemelor de mediu actuale pentru 

amenajamentul silvic analizat sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Probleme actuale de mediu 
Tabelul 45 

Factor/aspect de mediu  Probleme actuale de mediu  

Biodiversitatea  Fondul forestier amenajat în cadrul UAT Crucea se află parțial suprapus 

peste rețeaua ecologică de arii naturale protejate Natura 2000.  

Exploatarea forestieră fără replantare sau refacere naturală a fost 

înregistrată în parcele foarte mici, izolate. Aceaste probleme de mediu sunt 

detaliate și tratate în capitolele următoare ale prezentului raport de mediu și 

în cadrul Studiului de Evaluare Adecvată. 

Populația și sănătatea umană  Implementarea amenajamentului silvic analizat nu conduce la afectarea 

populației și sănătății umane.  

Mediul economic și social  În zona de implementare a amenajamentului silvic analizat se desfășoară 

doar activități specifice silviculturii și exploatării forestiere.  

Solul  Învelișul de sol al zonei nu este poluat, dar există posibilitatea afectării 

calității solului de-a lungul căilor de circulație auto și a utilajelor folosite în 

lucrările de expoatare a masei lemnoase (tractoare, TAF-uri, 

motofierastraie) prin pierderi accidentale de combustibilii și lubrifianții 

utilizati de acestea.  



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

57 
 

De asemenea deșeurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al 

firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevazute de 

amenajamentul silvic reprezintă un potențial impact negativ de intensitate 

slabă.  

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impune 

respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de 

amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul secțiunii - 

Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol din 

prezentul raport de mediu.  

Apa  Prin aplicarea amenajamentului silvic nu se generează ape uzate 

tehnologice si nici menajere.  

În urma activităților de exploatare forestieră și a activităților silvice poate să 

apară un nivel ridicat de perturbare a solului care poate conduce la creșterea 

încarcării cu sedimente a apelor de suprafață, mai ales în timpul precipitator 

abundente, având ca rezultat direct creșterea concentrației de materii în 

suspensie în receptorii de suprafață. Totodată mai pot apare pierderi 

accidentale de carburanți și lubrefianți de la utilajele și mijloacele auto care 

acționează pe locație.  

Aceste categorii de impact nu pot să conducă la afectarea semnificativă a 

calității apelor de suprafață și sub nicio formă a celor subterane.  

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu apă se impune 

respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de 

amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul secțiunii - 

Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă din 

prezentul raport de mediu.  

Implementarea amenajamentului silvic în forma analizată nu propune 

treversări de cursuri de apă cadastrate și/sau necadastrate, lucrări de apărare 

a malurilor și/sau alte tipuri de construcții.  

Aerul, zgomotul și vibrațiile  Principalele surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor analizate 

sunt cele reprezentate de traficul auto și de exploatările forestiere, toate 

nesemnificative.  

Nivelurile de zgomot și vibrații generate de traficul rutier sunt 

imperceptibile având în vedere distanțele amplasamentelor analizate în 

raport cu zonele locuite.  

Starea calității atmosferei este bună și nu poate fi afectată în mod 

semnificativ de categoriile de impact anterior menționate.  

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impune 

respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de 

amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul secțiunii - 

Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer din 

prezentul raport de mediu.  
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CAPITOLUL 5 : OBIECTIVELE DE  PROTECTIA MEDIULUI 

RELEVANTE SI CONSIDERATII DE MEDIU 

 

Scopul evaluării de mediu pentru planuri și programe constă în determinarea formelor de 

impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea 

propunerilor amenajamentului silvic în raport cu un set de obiective pentru protecția mediului 

natural și construit. 

Prin natura sa, amenajamentul silvic nu poate soluționa toate problemele de mediu 

existente în perimetrul aferent. Prin amenajamentele silvice pot fi soluționate sau pot fi create 

condițiile de soluționare a acelor probleme cu specific silvic și care intră în competența 

administrației silvice. 

Strategia forestieră națională 2013-2022 

Avand în vedere funcțiile ecologice, sociale și economice ale pădurilor, s-a impus ca 

actualizarea politicii și strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ 

și participatoriu, la care să-și aducă contribuția toți factorii implicați, inclusiv publicul larg. 

Având în vedere rolul domeniul forestier pentru societate precum şi pentru toate ramurile 

economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea şi 

transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei 

politici corelate cu documentul strategic. 

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, in scopul 

creșterii calității vieții și asigurării necesităților prezente și viitoare ale societății, în context 

european. 

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele: 

1. Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activității din sectorul forestier; 

2. Gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor forestiere; 

3. Planificarea forestieră; 

4. Valorificarea superioară a produselor forestiere; 

5. Dezvoltarea dialogului intersectorial și a comunicării strategice în domeniul forestier; 

6. Dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului forestier. 

Obiective de mediu 

Amenajamentul silvic stabilește în baza prevederilor legale ce guvernează planificarea 

activităților silvice în România obiective ce vizează aspectele de mediu, economice și sociale. 

Corespunzător obiectivelor social-economice definite, amenajamentul stabileşte funcţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească aceste pădurii. Repartizarea acestora s-a făcut în conformitate cu 

Anexa 1 –“Încadrarea vegetaţiei forestiere în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale” din 

Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, ediția 1986. 

Corespunzător obiectivelor social – economice definite, amenajamentul analizat 

stabileşte funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste pădurii. Repartizarea acestora s-a 

făcut în conformitate cu Anexa 1 – “Încadrarea vegetaţiei forestiere în grupe ,subgrupe şi 

categorii funcţionale” din Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, ediția 1986. 

Astfel, se constată faptul că, în raport cu principalele funcţii pe care le îndeplinesc, toate 

arboretele amenajate în cadrul amenajamentului analizat și situate în interiorul siturilor Natura 

2000 au fost încadrate în totalitate în grupa I funcţională - “Păduri cu funcţii speciale de 

protecţie”. 

Prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potenţialului 

bioproductiv şi ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerinţele actuale ale societăţii umane, 

fără a altera biodiversitatea, natura şi stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective 
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ecologice, sociale şi economice. Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii/aspectele de 

mediu tratați în cadru secțiunii 5. - Problemele de mediu existente, relevante pentru 

amenajamentul silvic analizat, stabiliți în conformitate cu prevederile HG nr. 1.076/2004 și ale 

Anexei I la Directiva 2001/42/CE. 

Obiectivele de mediu propuse iau în considerare și reflectă politicile și strategiile de 

protecție a mediului naționale și ale Uniunii Europene. 

 

Obiective de mediu pentru zona de implementarea a amenajamentului silvic 
Tabelul 46 

Factor/aspect de mediu  Obiective de mediu  

Biodiversitatea  Menținerea și îmbunătățirea, după caz, a 

statutului de conservare a habitatelor și speciilor 

de interes comunitar;  

Asigurarea integrității ariilor naturale protejate.  

Populația și sănătatea umană  Crearea condițiilor de recreere și refacere a stării 

de sănătate, protejarea sănătății umane.  

Mediul economic și social  Crearea condițiilor pentru dezvoltarea 

economică a zonei și pentru creșterea și 

diversificarea ofertei de locuri de muncă.  

Solul  Limitarea impactului negativ asupra solului în 

cadrul implementării amenajamentului silvic.  

Apa  Limitarea poluării apei în cadrul implementări 

amenajamentului silvic.  

Aerul, zgomotul și vibrațiile  Limitarea emisiilor de poluanți în aer în cadrul 

implementări amenajamentului silvic;  

Limitarea zgomotului și a vibrațiilor în cadrul 

implementări amenajamentului silvic.  

 

La planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii 

arboretelor şi promovarea genotipurilor şi ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a 

pădurii, respectiv menținerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori in diferite 

stadii de vegetație. 
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CAPITOLUL 6 . POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 

MEDIULUI 

 

Potenţiale efecte semnificative asupra factorilor de mediu în perioada de aplicabilitate a  

amenajamentului silvic 

Tabelul 47 

Factor/aspect de 

mediu  

Obiective de mediu  Obiectiv planificat  Impact 

potențial  

Biodiversitatea Tratat în cadrul sețiunii 6.2. - Identificarea și evaluarea impactului 

implementării planului asupra capitalului natural de interes comunitar 

Populația și 

sănătatea umană  

Crearea condițiilor de recreere 

și refacere a stării de sănătate, 

protejarea sănătății umane.  

Protecția împotriva 

incendiilor, conform 

informațiilor furnizate în 

cadrul cap.7. 

Pozitiv  

Mediul economic și 

social  

Crearea condițiilor pentru 

dezvoltarea economică a 

zonei și pentru creșterea și 

diversificarea ofertei de locuri 

de muncă.  

Planificarea unui proces de 

producție fundamentat pe 

sortimente și pe potențialul de 

regenerare a resursei  

Neutru  

Solul  Limitarea impactului negativ 

asupra solului în cadrul 

implementării 

amenajamentului silvic.  

Asigurarea respectării 

măsurilor propuse în prezentul 

raport de mediu pentru 

reducerea impactului asupra 

acestui factor de mediu.  

Pozitiv  

Apa  Limitarea poluării apei în 

cadrul implementări 

amenajamentului silvic.  

Asigurarea respectării 

măsurilor propuse în prezentul 

raport de mediu pentru 

reducerea impactului asupra 

acestui factor de mediu.  

Pozitiv  

Aerul, zgomotul și 

vibrațiile  

Limitarea emisiilor de 

poluanți în aer în cadrul 

implementări 

amenajamentului silvic;  

Limitarea zgomotului și a 

vibrațiilor în aria de 

implementare a 

amenajamentului silvic.  

Asigurarea respectării 

măsurilor propuse în prezentul 

raport de mediu pentru 

reducerea impactului asupra 

acestui factor de mediu.  

Pozitiv  

 

 



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

61 
 

Identificarea și evaluarea impactului implementării planului asupra capitalului natural de 

interes comunitar 

 

Identificarea și evaluarea impactului implementării planului asupra habitatelor și specii 

 
Ordonanţa de urgenţă 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 49/2011 

Art. 21 

(3) Masurile prevazute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se 

elaboreaza astfel încât sa tina cont de conditiile economice, sociale si culturale ale comunitatilor 

locale, precum si de particularitatile regionale si locale ale zonei, prioritate având însa 

obiectivele de management ale ariei naturale protejate. 

(4) Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru 

administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritatile care reglementeaza activitati pe 

teritoriul ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau 

care administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati în perimetrul si în 

vecinatatea ariei naturale protejate. 

(5) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locala si nationala, precum si 

orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturala protejata vor fi 

armonizate de catre autoritatile emitente cu prevederile planului de management. 

(6) Autoritatile locale si nationale cu competente si responsabilitati în reglementarea 

activitatilor din ariile naturale protejate sunt obligate sa instituie, de comun acord cu 

administratorii ariilor naturale protejate si, dupa caz, cu autoritatea publica centrala pentru 

protectia mediului si padurilor, masuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabila a 

resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management. 

În conformitate cu Legea 46/2008 Codul silvic: 

Art. 26 

Conservarea biodiversitatii ecosistemelor forestiere implica masuri de gestionare 

durabila, prin aplicarea de tratamente intensive, care promoveaza regenerarea naturala a speciilor 

din tipul natural fundamental de padure si prin conservarea padurilor virgine si cvasivirgine. 

Art. 27 

(3) Amenajamentele silvice întocmite si aprobate, în conditiile legii, pentru fondul 

forestier inclus în ariile naturale protejate de interes national sunt parte a planului de 

management, iar modificarea lor se aproba numai potrivit prevederilor art. 22 alin. (1). 

Pădurea ca sistem reprezintă o resursă valoroasă atât prin produsele materiale oferite 

(masă lemnoasă şi produse accesorii) cât mai ales prin efectele benefice asupra mediului 

înconjurător. Din acest motiv în România, pădurea este considerată un bun de interes naţional, 

normele tehnice de gospodărire fiind astfel unitare indiferent de natura proprietăţii. 

Principiile care stau la baza gestionării durabile a pădurilor în România, prevăzute de 

Codul Silvic (Legea 46/2008, art.5), se referă la: 

- promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor; 

- asigurarea integrităţii fondului forestier şi a permanenţei pădurii; 

- majorarea suprafeţei terenurilor ocupate cu păduri; 

- politici forestiere stabile pe termen lung; 
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- asigurarea nivelului adecvat de continuitate juridică, instituţională şi operaţională în 

gestionarea pădurilor; 

- primordialitatea obiectivelor ecologice ale silviculturii; 

- creşterea rolului silviculturii în dezvoltarea rurală; 

- promovarea tipului natural fundamental de pădure şi asigurarea diversităţii biologice a 

pădurii; 

- armonizarea relaţiilor dintre silvicultură şi alte domenii de activitate; 

- sprijinirea proprietarilor de păduri şi stimularea asocierii acestora; 

- prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a acţiunilor umane şi a 

factorilor de mediu destabilizatori. 

În plus, conform Codului Silvic, administrarea terenurilor cu destinaţie forestieră este 

obligatorie pentru toţi deţinătorii de pădure şi poate fi făcută doar de către structuri specializate, 

autorizate de către Autoritatea Publică Centrală care răspunde de Silvicultură. Având în vedere 

cele menţionate mai sus putem spune că, mai ales când este vorba de perpetuarea habitatului 

forestier în sine (şi nu a unor specii – altele decât cele edificatoare – cu cerinţe speciale de 

conservare), modul actual de gospodărire al pădurilor corespunde cerinţelor de conservare ale 

habitatelor forestiere de interes comunitar (i.e. cerinţelor Reţelei Natura 2000). 

menajarea pădurilor are la bază următoarele principii: 

- Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii; 

- Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie şi/sau de 

protecţie; 

- Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii; 

- Principiul estetic; 

- Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii. 

Pentru realizarea acestor obiective, se întocmesc planuri de management (amenajamente 

silvice), pe o perioadă definită (de regulă 10 ani), ce cuprind un sistem de măsuri pentru 

organizarea şi conducerea pădurilor spre starea corespunzătoare funcţiilor atribuite (Ministerul 

Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000–5). Amenajamentele silvice au la bază obiective 

de interes naţional, sunt elaborate după norme unitare (indiferent de natura proprietăţii şi de 

forma de administrare) şi sunt aprobate de Autoritatea Publică Centrală care răspunde de 

Silvicultură, aplicarea lor fiind obligatorie pentru toţi deţinătorii de terenuri forestiere. 

Amenajamentul poate fi privit ca un sistem cibernetic. Pe baza datelor prezente despre 

condiţiile staţionale şi vegetaţie şi a analizei evoluţiei în timp a acestora (începând de la prima 

amenajare până în prezent), sub influenţa lucrărilor executate, amenajamentul defineşte, pentru 

fiecare arboret dar şi pentru pădure (privită ca ocolectivitate funcţională de arborete), parametrii 

structurali ai modelului ideal care se doreşte atins pentru a se îndeplini cu continuitate şi cu 

eficacitate maximă funcţiile complexe atribuite1. 

Aşadar, deşi nu este iniţiat şi finanţat de administratorul siturilor Natura 2000, întocmirea 

Amenajamentului silvic pentru fondul forestier care se suprapune cu siturile Natura 2000 este în 

strânsă legătură cu măsurile de management necesar a fi implementate la nivelul ariei, 

amenajamentul constituind un instrument puternic tehnic şi legal de implementare a măsurilor ce 

privesc în special managementul habitatelor forestiere, şi indirect a speciilor de interes comunitar 

găzduite de aceste habitate, având ca scop conservarea şi asigurarea continuităţii fondului 

forestier pentru îndeplinirea funcţiilor protective şi productive ale pădurii şi implicit a habitatelor 

şi speciilor de interes comunitar. 
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Identificarea și evaluarea impactului potenţial al planului asupra speciilor şi habitatelor 

din aria naturală protejată de interes comunitar 

Amenajamentul silvic presupune pe lângă evaluarea stării actuale a structurii arboretelor 

şi aplicarea unui set de măsuri tehnice menite să conducă arboretele spre structurile considerate 

optime din punct de vedere al îndeplinirii funcţiilor atribuite (protecţie şi producţie). 

În această fază estimarea impactului potenţial urmăreşte în special semnificaţia acestuia, 

în cazul în care există suspiciunea unui impact negativ urmând a se realiza etapa evaluării 

adecvate, utilizând instrumente de analiză mai complexe. 

Aşa cum s-a arătat în capitolul precedent, scopul amenajamentului este impunerea unui 

set de măsuri tehnice şi organizatorice menite să menţină implicit starea de conservare a 

habitatelor şi speciilor, conducând arboretele spre structuri optime din punct de vedere al 

posibilităţii îndeplinirii funcţiilor de protecţie atribuite. 

Astfel, pentru estimarea semnificaţiei impactului este necesar a se analiza: 

a) natura impactului datorat folosinţelor terenurilor; 

b) natura impactului datorat încadrării funcţionale; 

c) natura impactului datorat aplicării lucrărilor silvice. 

 

a) Natura impactului datorat folosinţelor terenurilor 

 

Evaluarea impactului 

Suprafaţa de fond forestier analizată are majoritar categoria de folosinţă “pădure”, 

categorie ce asigură intervenţia pe suprafaţa arboretelor doar cu măsurile menite să menţină 

structurile optime ale acestora pentru îndeplinirea funcţiilor sociale şi ecologice. Celelalte 

terenuri nu sunt în prezent ocupate de specii şi habitate de interes comunitar.  

Aceste folosinţe se reflectă pozitiv şi asupra speciilor de interes comunitar prezente în 

cadrul propietăţii forestiere analizate.  

Aşadar, semnificaţia impactului datorat modului de folosinţă a terenurilor asupra 

speciilor şi habitatelor din cele două situri Natura 2000 este pozitivă, fiind situaţia cea mai 

favorabilă. 

 

Identificarea și evaluarea impactului datorat încadrării funcţionale a arboretelor 

Din punct de vedere silvicultural, atribuirea funcţiilor arboretelor este de mare 

importanţă, în context social, economic şi de mediu. În raport cu funcţiile atribuite sunt stabilite 

soluţiile tehnice, lucrările de executat în perioada de valabilitate (10 ani), sau sunt stabilite 

restricţii de exploatare a masei lemnoase. 

Astfel, estimarea impactului potenţial al amenajamentului asupra speciilor şi habitatelor 

din aria naturală protejată de interes comunitar trebuie să debuteze cu o evaluare a modului în 

care aceste funcţii au fost atribuite arboretelor de către specialiştii amenajişti. 

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Crucea este 

întocmită respectând prevederile NORMELOR TEHNICE SILVICE privind gospodărirea 

vegetaţiei forestiere din cadrul fondului forestier naţional. Specialistul  C.T.A.P. avizează 

favorabil lucrarea şi propune avizarea  C.T.E. în Comisia de Avizare pentru Silvicultura a 

M.A.P. 

 

U.P. I Crucea este constituit din 14 trupuri de pădure, care însumează o suprafață 

totală de 333,25 ha.  
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Corespunzător obiectivelor social-economice fixate s-au stabilit funcţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească arboretele din U.P. I Crucea. În conformitate cu funcţiile 

stabilite, arboretele au fost încadrate în categorii funcţionale. 

 
Obiectivele social-economice şi ecologice  stabilite pentru pădurile din U.P. I Crucea  

Tabelul 48 

Nr. 
crt. 

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

 

 

Ecologice (care urmăresc 
menţinere echilibrului 

natural) 

Ocrotirea unor arborete cu valoare ştiinţifică deosebită care fac 
parte din Rezervaţia Naturală Rarău-Pietrele Doamnei. 

 

 Gospodărirea durabilă a arboretelor şi speciilor din Siturile Natura 
2000 ROSCI0212 Rarău Giumalău şi ROSPA0083 Munţii Rarău-

Giumalău. 

 

1 
Conservarea şi ameliorarea fertilităţii solurilor, evitarea apariţiei 

eroziunilor şi asigurarea stabilităţii versanţilor, în cazul terenurilor 
cu înciinare mare, grohotişuri şi stâncării. 

 

 Reglarea şi asigurarea unui circuit normal al apei.  

 Reglarea climatului, atât la nivel macro cât şi micro.  

 Economice (care urmăresc 
optimizarea producţiei de 
masă lemnoasă şi produse 

accesorii) 

Obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă 
industrial. 

 

2 Satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc si constructie.  

Valorificarea tuturor resurselor nelemnoase disponibile.  

3 
Sociale (care urmăresc 

satisfacerea unor diverse 
necesităţi umane) 

Satisfacerea necesităţilor recreaţional-estetice şi sanogene ale 
locuitorilor din zonă (în special a celor din comuna Crucea ), precum 

şi ale turiştilor (inclusiv a celor care se deplasează pe drumurile 
publice) 

 

 

În prezent normele tehnice de amenajare a pădurilor nu au categorii funcţionale specifice 

siturilor de interes comunitar, proiectanţii amenajişti recurgând în acest caz la încadrarea 

menţionată mai sus pe considerentul că această încadrare asigură cel puţin nivelul de protecţie 

necesar conservării obiectivelor pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000. 

Astfel, încadrarea mai restrictivă este benefică din punct de vedere al protecţiei 

habitatelor şi speciilor de interes comunitar, având însă ca rezultat diminuarea unui profit 

economic pe termen scurt şi mediu prin valorificarea unei resurse mai mici de masă lemnoasă. 

Această pierdere valorică se impune a fi compensată pentru proprietarul pădurilor în 

momentul în care vor exista implementate măsuri de plată specifice. 

Apreciem astfel modul de încadrare funcţională a arboretelor ca având un impact pozitiv 

pe termen scurt, mediu şi lung asupra conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar. 

În prezent normele tehnice de amenajare a pădurilor nu au categorii funcţionale specifice 

siturilor de interes comunitar, proiectanţii amenajişti recurgând în acest caz la încadrarea 

menţionată mai sus pe considerentul că această încadrare asigură cel puţin nivelul de protecţie 

necesar conservării obiectivelor pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000. 

Astfel, încadrarea mai restrictivă este benefică din punct de vedere al protecţiei 

habitatelor şi speciilor de interes comunitar, având însă ca rezultat diminuarea unui profit 

economic pe termen scurt şi mediu prin valorificarea unei resurse mai mici de masă lemnoasă. 

Această pierdere valorică se impune a fi compensată pentru proprietarul pădurilor în 

momentul în care vor exista implementate măsuri de plată specifice. 
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Apreciem astfel modul de încadrare funcţională a arboretelor ca având un impact pozitiv 

pe termen scurt, mediu şi lung asupra conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar. 

Semnificaţia impactului datorat modului de încadrare funcţională asupra speciilor şi 

habitatelor din cele două situri Natura 2000 și a conservării rezervației naturaleeste pozitivă, 

în mod evident considerându-se prioritară protecţia sistemelor ecologice în detrimentul 

producţiei de masă lemnoasă. Acest fapt generează necesitatea compensării valorice pentru 

proprietar în momentul în care se reglementează cadrul legal în acest sens. 

 

Identificarea și evaluarea impactului lucrărilor silvice prevăzute prin amenajament asupra 

speciilor şi habitatelor ce constituie obiectivul managementului conservativ in siturile de 

interes comunitar în funcţie de sensibilitatea și magnitudinea impactului – conform 

Concluziilor Studiului de Evaluarea Adecvata 

 

Stabilirea intervenţiilor tehnice în arborete este strâns legată de funcţiile atribuite, aşa 

cum s-a arătat mai sus prioritară fiind protecţia ecosistemelor. În acest sens s-au stabilit lucrările 

cu care se vor interveni în raport cu funcţia atribuită, vârsta şi structura actuală a arboretelor. 

Pentru înţelegea mai facilă a semnificaţiei impactului lucrărilor silvice prevăzute de 

amenajament, considerăm necesară o descriere succintă a modului de aplicare a lucrărilor. 

Pentru unitățile amenajistice 15, 16, 17, 18, 19 suprapuse peste Rezervația naturală Rarău 

– Pietrele Doamnei și siturile Natura 2000 ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU şi ROSPA 

0083 MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU nu au fost prevăzute lucrări silvice în amenajamentul 

analizat.  

Pentru u.a. 13 care nu se află în perimetrul Rezervației naturale Rarău – Pietrele Doamnei 

dar este cuprinsă în siturile Natura 2000 ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU şi ROSPA 0083 

MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU au fost prevăzute lucrări tăieri de conservare pe 6 % din 

suprafața suprapusă cu ariile naturale protejate.  

Arboretelor incluse în ariile natuarle protejate, cu suprafața de 64,40 ha, li s-au atribuit 

următoarele categorii funcționale secundare:    

• 1.5.Q. – arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru 

habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit, incluse în arii special de 

conservare / situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din 

rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) - (T.IV); 

• 1.5.R. – arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru 

habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit, incluse în arii de 

protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din 

rețeaua ecologică Natura 2000 SPA) - (T.IV); 
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Planul lucrărilor de conservare 
Tabelul 49 
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Efectul negativ al impactului lucrărilor silvice asupra habitatelor și speciilor 

protejate va fi  diminuat prin respectarea recomandărilor expuse în capitolul IV. Măsuri 

de reducere. 

 

Efectul lucrărilor silvice propuse de amenajament asupra indicatorilor de structură a 

arboretelor ce determină starea favorabilă de conservare: 
Efect posibil nefavorabil  Efect neutru  Efect pozitiv  

Tabel 50 

Indicator  Tăieri de conservare  

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa minimă  Fără modificări  

1.2 Dinamica suprafeţei  Fără modificări, lucrarea promovează ochiurile de regenerare, 

astfel încât eventualele goluri rezultate în urma tăierilor sunt 

regenerate cu specii corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure  

2. Etajul arborilor 

2.1 Compoziţia  Prin intervenţia în arboret se reduce nr. arborilor din speciile 

nedorite, automat crescând procentul speciilor principale  

2.2 Specii alohtone  Prin intervenţia în arboret se reduce nr. arborilor din speciile 

alohtone  

2.3 Mod de regenerare  Prin intervenţia în arboret se urmăreşte şi extragerea arborilor 

din lăstari în favoarea celor proveniţi din sămânţă  

2.4 Consistenţa-cu excepţia arboretelor în curs de regenerare  Este promovată regenerarea naturală sub masiv, consistenţa se 

reduce doar în suprafeţele deja regenerate  

2.5 Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia 

arboretelor sub 20 ani)  

Lucrarea presupune şi extragerea arborilor uscaţi pe picior. Pt 

asigurarea biodiversităţii se pot lăsa în teren exemplare dacă 

nu constituie focar de infecţie  

2.6 Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol 

(cu excepţia arboretelor sub 20 ani)  

Prin aplicarea recomandărilor de a menţine acest tip de arbori 

pe ampalsament se poate asigura biodivesitatea în cadrul 

habitatului  

3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare)  

3.1 Compoziţia  Lucrarea promovează regenerarea cu specii caracteristice 

tipului natural fundamental de pădure  

3.2 Specii alohtone  Prin modificarea regimului luminii în arboret se pot crea 
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condiţii favorabile instalării de specii alohtone  

3.3 Mod de regenerare  Este promovată regenerarea naturală sub masiv. Prin corelarea 

tăierilor cu anii de fructificaţie se favorizează regenerarea 

generativă.  

3.4 Grad de acoperire  Este promovată regenerarea naturală sub masiv, consistenţa se 

reduce doar în suprafeţele deja regenerate  

4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani)  

4.1 Specii alohtone  Prin reducerea consistenţei se crează condiţii pt instalarea şi a 

speciilor alohtone  

5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 

ani)  

 

5.1 Specii alohtone  Prin reducerea consistenţei se crează condiţii pt instalarea şi a 

speciilor alohtone  

6.1. Suprafaţa afectata a etajului arborilor  Se extrag arborii debilitaţi, în curs de uscare şi care pun în 

pericol starea fitosanitară  

6.2. Suprafaţa afectata a seminţisului  Se intervine cu lucrări de îngrijire a seminţişurilor (recepare, 

etc.)  

6.3. Suprafaţa afectata a subarboretului  Fără modificări  

6.4. Suprafaţa afectata a stratului ierbos  Fără modificări  

 

În tabelul de mai sus se observă cu uşurinţă semnificaţia impactului lucrărilor silvice 

propuse asupra stării de conservare a arboretelor în ua.a 13.  

Intervenţiile silviculturale sunt asociate, completându-se reciproc, astfel încât prin 

aplicarea lor, starea de conservare a habitatelor tinde să se menţină sau să devină favorabilă. De 

exemplu aplicarea tăierilor progresive presupune promovarea regenerării naturale sub masiv, 

prin deschidere iniţială a unor ochiuri de regenerare (recoltarea unor arbori maturi astfel încât 

lumina penetrează arboretul mai uşor declanşându-se instalarea seminţişului. În acest moment 

este posibilă şi instalarea unor specii alohtone de subaorboret sau ierboase (prin seminţe 

diseminate de vânt, păsări, etc,). Prin intervenţia însă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor 

naturale speciile alohtone sunt eliminate, efectul negativ asupra compoziţiei floristice datorat 

aplicării tăierilor progresive fiind anulat.  

Nici una din lucrările prevăzute nu are ca rezultat diminuarea per ansamblu a suprafeţei 

habitatelor în cursul ciclului de producţie, fiecare tăiere definitivă (recoltarea integrală a arborilor 

maturi de pe o anumită suprafaţă) realizându-se fie după ce aceasta a fost regenerată (tăieri 

progresive, succesive) fie fiind urmată la un interval scurt de timp (maxim 2ani) de lucrări de 

împăduriri. Nici o tăiere prevăzută de amenajament nu este socotită „defrişare” nefiind urmată de 

schimbarea categoriei de folosinţă şi amplasarea altor obiective pe suprafaţa pe care se intervine.  

Perioadele de aplicare a tratamentelor sunt stabilite prin legislaţia de autorizare a 

exploatării forestiere, cu scopul de a aoferi o protecţie cât mai mare ecosistemelor. 
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Evaluarea impactului lucrărilor silvice prevăzute prin amenajament 

Tabel 51 
Lucrările silvice 

prevăzute prin 

amenajament 

Efecte  Impacturi 

directe  

Impacturi 

secundare  

Tip impact  Natură 

impact  

Potenţial 

cumulativ  

Extinde

re  

Durata  Frecvenţ

a  

Probabi-

litatea  

Reversi-

bilitatea  

Sensibi-

litate  

Mag

ni-

tudi

ne  

Semnifica

ţie impact  

Tăieri de conservare 

UP Crucea u.a. 13, S = 

4,00 ha, 79 mc/deceniu. 

Se urmăreşte 

să se asigure fie 

dezvoltarea 

seminţişului 

existent utilizabil 

deja instalat fie 

instalarea unuia 

nou acolo unde 

nu există 

Alterarea 

habitatelor 

Perturbarea 

activităților 

speciilor 

nu negativ direct nu local scurt temporar, 
periodic 

Foarte 
probabil  

Reversibil  Semnific
atie 

moderata 

Mod
erat 

negat

iv 

Moderat 

negativ 
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Identificare și evaluarea impactul cumulat  

Nu există impact cumulat al planului analizat cu alte planuri și programe. 

Identificarea și evaluarea impactul rezidual 

 

Impactul rezidual este nesemnificativ, acesta fiind datorat de modificarea microclimatului 

local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale 

(retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulația diferită a aerului), care se 

va reface în zonă, în condițiile succesiunii normale.  

Lucrările silvice ce se vor efectua in suprafetele de pădure incluse in ariile naturale 

protejate și prevăzute prin acest amenajament contribuie la refacerea să menținerea stări de 

conservare favorabilă a habitatelor și speciilor ce constituie obiectivul managementului 

consevativ in acest sit. 

Lucrările propuse se desfăşoară periodic conform prevederilor amenajamentelor silvice, 

pe o durată scurtă, respectându-se Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 – Normele privind 

stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din Unitățile de 

Producție constituite din fond forestier și a vegetației forestiere din afara fondului forestier. 

In perioada de aplicare a activităților generate de lucrările silvice, impactul este direct, pe 

termen scurt, limitat la durata execuției, nu este rezidual și nu se cumulează în zona studiată cu 

impactul generat de alte activități existente, datorită suprafețelor întinse pe care se aplică 

lucrările. 

 

După finalizarea lucrărilor silvice impactul asupra ariei protejate are componente pozitive 

pe termen lung.  
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CAPITOLUL 7. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 

MEDIULUI IN CONTEXT TRANSFRONTIERA 

 
Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care au 

durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în 

compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de 

situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de 

amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului (capacitatea acestuia de a 

reveni la structura iniţială după o anumită perturbare - Larsen 1995). Reţeaua Ecologică Natura 

2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere 

de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit. 

Aprobarea şi implementarea actualui A Amenajamentul silvic al fondului forestier 

proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul Suceava nu generează impact 

transfrontier.  
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CAPITOLUL 8: MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE 

SI COMPENSA EFECTELE ADVERSE ASUPRA MEDIULUI 

 
 

Măsuri de reducere a impactului asupra factorilor de mediu și care contribuie la mentinerea 

stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor. 

 

Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer 

 

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să 

ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale si a animalelor din zonă. 

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum: 

folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de 

poluare EURO 3 – EURO 5; 

- - efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea 

utilajelor și a mijloacelor auto; 

- - etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse 

(10 – 20 ha) de pădure; 

- - folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei 

activități și evitarea supradimensionarea acestora; 

- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto. 

 

Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă 

 

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele 

măsuri: 

- - stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice 

curs de apă; 

- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face 

în zone cu potențial de formare de torenți , albiile cursurilor de apă sau în locuri 

expuse viiturilor; 

- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru 

încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean; 

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri 

expuse viiturilor; 

- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau 

a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, 

albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor; 

- eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanți și 

lubrifianți; 

- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite 

la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de 

apă sau în locuri expuse viiturilor; 

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care 

deservesc activitatea de exploatare; 
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Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu sol 

 

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se 

recomandă luarea unor măsuri precum: 

- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, cel puțin 

acolo unde solul are compoziție de consistență ”moale” în vederea scoaterii 

acesteia pe locurile de depozitare temporară; 

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o 

declivitate sub 20 % (mai ales pe versanți); 

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să fie 

conduse pe teren pietros sau stâncos și evitarea acelor porțiuni de sol care au 

portanță redusă; 

- drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi 

selectate să fie în sistem impermeabil; 

- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau 

mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi 

îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma 

decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi 

transportat în locuri specializate în decontaminare; 

- spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în 

sistem impermeabil; 

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF – uri) cu 

anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit 

reducerea fenomenului de tasare; 

- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de 

scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri; 

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să evite, 

pe cât posibil, coborâri pe pante de lungime și înclinație mari; 

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să 

parcurgă distanțe cât se poate de scurte; 

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone 

care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate 

situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.). 

 

Monitorizarea implementării măsurilor de reducere a impactului propuse, va fi 

realizată de către titularul Amenajamentului Silvic. 
 

Măsurilor optime care se pot lua în cazul arboretelor calamitate pentru refacerea fondului 

forestier (împădurire/refacere naturală) pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă 

a speciilor şi habitatelor de interes comunitar și național în cazul arboretelor calamitate; 

 

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite 

grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, 

rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc. 

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului 

lemnos si valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea 

prevederilor legislaţiei silvice în vigoare şi va consta în: 
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- extragerea integrală a materialului lemnos - in arboretele afectate integral de 

factori biotici şi abiotici si in cele care, prin extragerea arborilor afectaţi, se 

determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare; 

- extragerea arborilor afectaţi - în arboretele afectate parţial de factori biotici şi 

abiotici. 

 

Volumul rezultat se va încadra ca: 

- produse accidentale I - volumul provenit din arboretele afectate integral de factori 

biotici şi abiotici precum şi cel din arboretele cu vârste de peste 60 ani; 

- produse accidentale II - volumul provenit din arboretele cu vârste sub 60 de ani, 

afectate parţial de factori biotici şi abiotici. 

 

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse 

principale, numai dacă acesta provine din subunităţi de gospodărire pentru care se reglementează 

procesul de producţie, celelalte produse accidentale I, precum şi produsele accidentale II, nu se 

precomptează. 

 

În condiţiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care 

legislaţia stabileşte modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse 

accidentale, după întocmirea şi aprobarea actelor de punere în valoare. 

 

Condiţiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentaţii de derogare de 

la prevederile amenajamentului, conform ORD. 3814/06.11.2012 al M.M.P. modificat şi 

completat prin Ordinul Ministrului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură nr.670/2014, sunt 

următoarele: 

- volumul arborilor afectaţi însumează peste 20% din volumul arboretului existent 

la data apariţiei fenomenului şi nu poate fi extras prin lucrările silvotehnice 

prevăzute prin amenajament. 

- Excepţie fac răşinoasele din afara arealului lor natural care se vor autoriza la 

exploatare în termen de 15 zile de la data aprobării actului de punere în valoare; 

- arborii afectaţi sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 5000 m2; 

- prin extragerea arborilor afectaţi se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I 

de regenerare; 

- în arboretele exploatabile neincluse în planurile decenale, din zona de stepă, 

- silvostepă şi câmpie forestieră, unde s-a instalat pe cel puţin 30% din suprafaţă 

seminţiş utilizabil în care proporţia speciilor de stejari este de cel puţin 50%; 

- este necesară schimbarea soluţiilor de gospodărire şi/sau împădurire. 

 

Documentaţia de derogare, însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii 

teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură precum şi de 

actul de administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, se va înainta spre 

aprobarea autorităţii publice centrale. 
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Măsuri cu caracter general (după Comisia Europeană – Natura 200 si pădurile – 

„Provocări si oportunității”- Ghid de interpretare – DG Mediu, Unitatea Natură si 

Biodiversitate, Secția Păduri si Agricultură 

 

M1.  Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cat mai bine structurile si 

procesele naturale si să folosească măsuri biologice preventive ori de cate ori este 

posibil. Existenta unei diversităti genetice, specifice si structurale adecvate intăreste 

stabilitatea, vitalitatea si rezistenta pădurilor la factori de mediu adversi si duce la 

intărirea mecanismelor naturale de reglare. 

M2.  Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reimpădurirea 

si impădurirea cu specii si proveniente de arbori adaptate sitului precum si 

tratamente, tehnici de recoltare si transport care să reducă la minim degradarea 

arborilor si/sau a solului. Scurgerile de ulei in cursul operațiunilor forestiere sau 

depozitarea nereglementară a deseurilor trebuie strict interzise; 

M3.  Operatiunile de regenerare, ingrijire si recoltare trebuie executate la timp si in asa 

fel incat să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea 

degradării arboretului si arborilor rămasi, ca si a solului si prin utilizarea sistemelor 

corespunzătoare. 

M4.  Recoltarea produselor, atat lemnoase cat si nelemnoase, nu trebuie să depăsească un 

nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate in mod optim, 

urmărindu-se rata de reciclare a nutrientilor. 

M5.  Se va proiecta, realiza si mentine o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scos-

apropiat sau poduri) pentru a asigura circulatia eficientă a bunurilor si serviciilor si 

in acelasi timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra 

mediului. 

M6.  Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească mentinerea, conservarea si 

sporirea biodiversitătii ecosistemice, specifice si genetice, ca si mentinerea 

diversitătii peisajului. 

M7.  Amenajamentele silvice, inventarierea terestră si cartarea resurselor pădurii trebuie 

să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic si să tină 

seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca 

suprafetele ripariene si zonele umede, arii ce contin specii endemice si habitate ale 

speciilor amenintate ca si resursele genetice in situ periclitate sau protejate. 

M8.  Se va prefera regenerarea naturală cu conditia existentei unor conditii adecvate care 

să asigure cantitatea si calitatea resurselor pădurii si ca soiurile indigene existente să 

aibă calitatea necesară sitului. 

M9.  Pentru impăduriri si reimpăduriri vor fi preferate specii indigene si proveniente 

locale bine adaptate la conditiile sitului. 

M10.  Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, 

diversitatea structurilor, atat orizontale cat si verticale, ca de exemplu arboretul de 

varste inegale, si diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, 

aceste practici vor urmări mentinerea si refacerea diversitătii peisajului. 

M11.  Infrastructura trebuie proiectată si construită asa incat afectarea ecosistemelor să fie 

minimă, mai ales in cazul ecosistemelor si rezervelor genetice rare, sensibile sau 

reprezentative, si acordandu-se atentie speciilor amenintate sau altor specii cheie - 

in mod special modelelor lor de migrare. 

M12.  Arborii uscati, căzuti sau in picioare, arborii scorburosi, palcuri de arbori bătrani si 

specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate in cantitatea si distributia necesare 

protejării biodiversitătii, luandu-se in calcul efectul posibil asupra sănătătii si 

stabilitătii pădurii si ecosistemelor inconjurătoare. 
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M13.  Biotopurile cheie ai pădurii ca de exemplu surse de apă, zone umede, aflorismente 

si ravine trebuie protejate si, dacă este cazul, refăcute in cazul in care au fost 

degradate de practicile forestiere. 

M14.  Se va acorda o atentie sporită operatiunilor silvice desfăsurate pe soluri 

sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca si celor efectuate in zone in 

care se poate provoca o eroziune excesivă a solului in cursurile de apă. 

M15.  Se va acorda o atentie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu 

functie de protectie a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calitătii si 

cantitătii surselor de apă. 

M16.  Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor 

substante dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenta 

negativ calitatea apei. 
 

Administratorul pădurii – UAT Crucea va urmări recomandările de mai jos pentru 

păstrarea biodiversității la nivelul unității administrate. 

 

Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar 

 

M1.  păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și 

mamifere mici - în toate unitățile amenajistice; 

M2.  arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau parțial 

favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curățiri sau rărituri, vor fi conduse 

pentru a asigura îmbunătățirea stării de conservare. Aceste arborete necesită 

intervenții pentru reconstrucție ecologică, prin promovarea speciilor specifice 

habitatului, aflate diseminat sau în proporție redusă în arborete – în toate arboretele în 

care s-au propus rărituri sau curățiri; 

M3.  compozițiile țel și compozițiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura 

compoziția tipică a habitatelor – în unitățile amenajistice propuse pentru completări, 

împăduriri sau promovarea regenerării naturale; 

M4.  păstrarea a minim 10 arbori maturi, uscați sau în descompunere pe hectar, pentru a 

asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase 

plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc) – în toate unitățile amenajistice; 

M5.  adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite 

interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special 

cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate 

unitățile amenajistice; 

M6.  menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, 

smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere 

al peștilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale 

nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei – în toate unitățile 

amenajistice; 

M7.  menținerea terenurilor pentru hrana vânatului și a terenurilor administrative la stadiul 

actual evitându-se împădurirea acestora; 

M8.  reconstructia terenurilor a caror suprafata a fost afectata (invelisul vegetal) la 

finalizarea lucrarilor de exploatare si redarea terenurilor folosintelor initiale; 

M9.  valorificarea la maximum a posibilităților de regenerare naturală din sămânță, a 

fagului. 

M10.  conducerea arboretelor numai în regimul codru. 
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M11.  executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și conducere, iar în cazul arboretelor în 

care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenții de intensitate redusă dar 

mai frecvente; 

M12.  evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenți cu ocazia recoltării masei 

lemnoase; 

M13.  conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a rășinoaselor sau / și a speciilor 

pioniere, către o compoziție apropiată de cea a tipului natural de pădure (fie prin 

extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea 

au o proporție de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare – în 

momentul ajungerii la vârsta exploatabilității – și împădurirea cu specii 

corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporție de cel putin 80% din 

rășinoase sau / și specii pioniere); 

M14.  folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieți produși cu material 

seminologic de origine locală; 

M15.  respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase și evitarea la maximum a 

rănirii arborilor remanenți; 

M16.  eliminarea tăierilor în delict; 

M17.  evitarea pășunatului în pădure și reducerea la minim a trecerii turmelor de animale 

prin arborete; 

M18.  respectarea măsurilor de identificare și prognoză a evoluției populațiilor 

principalelor insecte dăunătoare și agenți fitopatogeni, combaterea promptă (pe cât 

posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate, executarea tuturor 

măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și 

a proliferării agenților fitopatogeni; 

M19.  evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia 

de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menținerii fără 

vegetație forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenția 

operativă în cazul apariției unor semne de torențialitate. 

 

Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, cu excepția 

speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) și 

4 B (specii de interes național) din OUG 57/2007, precum și speciile incluse în lista roșie 

națională și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afară lor, sunt interzise: 

M1.  orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

M2.  perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare 

și de migrație; 

M3.  deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din 

natură; 

M4.  deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 

M5.  depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și din activitățile specifice. Se va 

amenaja un loc special pentru depozitarea deșeurilor și se va asigura transportul 

acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zonă. 
 

Măsuri specifice de reducerea impactului pentru carnivorele mari  

M1.  beneficiarul se va obliga să folosească numai utilaje silenţioase pentru a evita 

disturbarea speciilor mamifere prezente în zonă; 

M2.  - în zonele favorabile existenţei habitatelor speciiecilor de mamifere, lucrările se 

vor efectua pe arii cât mai restrânse, evitându-se astfel un posibil deranj asupra 

speciilor de mamifere; 
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M3.  interzicerea/limitarea poluării fonice mai ales pentru mamiferele mari şi mici; 

M4.  deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 

M5.  interzicerea uciderii sau capturarea intenţionată, a speciilor de mamifere 

 

Măsuri specifice de reducerea impactului pentru vidră 

M1.  se va evita exploatarea coridoarelor ripariene; 

M2.  în cadrul parcelelor vecine cursurilor de apă tehnicile de exploatare a masei 

lemnoase vor fi 

M3.  aplicate astfel incat sa fie asigurata integralitatea ecosistemelor acvatice; 

M4.  în lungul cursurilor de apa va fi pastrata o zona tampon de 50 m pe ambele maluri; 

M5.  traversarea paraielor cu busteni se va face obligatoriu pe podete de lemn iar 

platformele primare si organizarile de santier vor fi amplasate la o distanta de minim 

50 de metrii de albia minora a paraielor. 

M6.  se va evita depozitarea masei lemnoase sau a deșeurilor în habitatele ripariene.  

 

Măsuri specifice de reducerea impactului asupra speciile de amfibieni,reptile 

M1.  interzicerea depozitării rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zonele 

umede; 

M2.  interzicerea reparării şi alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în 

implementarea obiectivelor prevăzute în amenajamentul ocolului silvic, în zonele 

favorabile existenţei habitatelor speciilor de amfibieni şi reptile; 

M3.  interzicerea abandonării deşeurilor de orice natură rezultate în urma implementării 

M4.  obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic; 

M5.  degradarea cursurilor de apă ce străbat arealul analizat; 

M6.  respectarea căilor de acces existente din interiorul ariei naturale protejate; 

M7.  interzicea sub orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare 

a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 

biologic; 

M8.  interzicerea uciderii sau capturarea intenţionată, a speciilor de amfibieni şi reptile 

din suprafețele de pădure incluse in aria protejată. 

M9.  deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă. 

 

Măsuri specifice de reducerea impactului asupra speciile de lilieci 

M1. se recomandă menținerea în teren a cel puțin 20 mc/ha lemn mort pe picior sau la sol, 

sau cu vârstă de peste 140 de ani, în picioare, sau chiar doborât/ha. Lemnul mort poate 

constitui loc de adăpost , fiind characteristic speciilor de chiroptere precum 

Barbastella barbastellus. 

 

Măsuri specifice de reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate ( sursa trofica 

pentru chiroptere) 

M1.  interzicerea arderii vegetaţiei din cadrul pădurii; 

M2.  menţinerea unor arbori uscaţi (căzuţi şi/sau în picioare), până la 3-5 exemplare la 

hectar. 

M3.  nerecoltarea în totalitate a trunchiurilor de lemn şi menţinerea în zonă a unor 

exemplare de arbori bătrâni şi scorburoşi; 
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M4.  interzicerea cositului în interiorul ariei naturale protejate precum şi evitarea 

păşunatului; 

M5.  în cazul unor aplicări de tratamente fitosanitare, recomandă consultarea unui 

specialist în domeniu; 

M6.  respectarea căilor de acces existente la nivelul ocolului silvic. 
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CAPITOLUL 9 -  ANALIZA ALTERNATIVELOR 

 
 

Alternativa zero – nu se aplică prevederile Amenajamentului Silvic Menţinerea situaţiei 

existente, fără aplicarea prevederilor amenajamentului silvic (varianta 0) poate conduce la: 

- degradarea stării fitosanitare a habitatelor din Situl Natura 2000 și din zonele apropiate; 

- scăderea calitatii lemnului; 

- afectarea resurselor genetice; 

- modificarea compoziției floristice caracteristice tipului de habitat prin puternica 

dezvoltare a speciilor ombrofile; 

- creșterea posibilității apariției speciilor invazive și în special a celor străine invazive; 

- promovarea structurilor monoetajate ale arboretelor care indirect determină o mai slabă 

protecţie a solului; 

- modificarea structurii orizontale şi verticale caracteristice tipurilor de habitate de interes 

comunitar, ce va conduce la degradarea stării de conservare a acestora; 

- simplificarea compozitei specifice a pădurii are drept urmare o şi simplificare a 

stratificării în sol repartiţiei sistemelor radicelare cu implicaţii negative în ceea ce priveşte 

circulaţia şi acumularea apei în sol; 

- simplificarea compozitei specifice poate afecta și climatul intern al pădurii şi în primul 

rând circuitul apei în ecosistem; 

- în condițiile neaplicării prevederilor amenajamentului se poate ajunge la menținerea unei 

consistețe necorespunzătoare, cu o singura clasa de vârsta a arborilor (de obicei mai mare 

de 80 de ani), ce fac imposibilă dezvoltarea subarboretului și a stratului ierbos; 

- creșterea incidenței tăierilor ilegale cu posibilitatea afectării habitatelor și speciilor de 

interes comunitar ce fac obiectul de protecție al Situl Natura 2000 și a pierderii funcțiilor 

ecologice ale pădurii; 

- în cazul extrem, de neaplicare a amenajamentului silvic, printr-o exploatare nerationala a 

padurilor, se poate ajunge la defrisarea acestora, cu consecinte grave privind si impactul 

asupra tuturor factorilor de mediu din zona de amplasament. 

- pierderi economice, în special pentru comunitățile locale. 

 

Alternativa unu – varianta în care s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic fără a 

se ține cont de recomandările acestei evaluări de mediu În cazul acestei variante ar fi realizate 

doar obiectivele care țin cont de prevederile codului silvic cu rezultate directe asupra dezvoltării 

habitatelor forestiere bazate strict pe criterii forestiere și criterii economice. 

Această alternativă nu ia în calcul menținerea stării de conservare favorabilă a speciilor și 

habitatelor cu păstrarea echilibrului între speciile caracteristice acestora. 

De asemenea, având în vedere statutul de arie protejată al sitului NATURA 2000 se 

impun și alte măsuri suplimentare de protecție a mediului, recomandate în raportul de mediu. 

Aplicarea prevederilor amenajamentului silvic fără a se ține cont de recomandările acestei 

evaluări de mediu nu ar avea consecințe dezastruase, tratamentelel propuse fiind în concordanță 

cu obiectivele de conservare ale sitului, însă vor putea afecta starea favorabilă de conservare a 

speciilor și habitatelor din sit și calitatea mediului. 

 

Alternativa doi – varianta în care s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic 

ținîndu-se cont de recomandările acestei evaluări de mediu 

În cazul acestei variante ar fi atinse atât obiectivele care țin cont de prevederile codului 

silvic cît și obiectivelel de conservare ale sitului NATURA 2000 (menținerea stării de conservare 

favorabilă a speciilor și habitatelor cu păstrarea echilibrului între speciile caracteristice acestora). 



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

 

64 

 

 

Din acest motiv, considerăm alternativa 2 varianta în care s-ar aplica prevederile 

Amenajamentului Silvic ținîndu-se cont de recomandările acestei evaluări de mediu, ca 

fiind cea mai adecvată în această situație. 
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CAPITOLUL 10 -  MĂSURI PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR 

SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI 

 
Implementarea amenajamentului silvic analizat se va realiza în cadrul unui 

management de mediu de către titularul de plan, in baza unui plan de implemenatre a 

măsurilor de reducere a impactului și a unui program de monitorizare prezentate mai jos. 
 

PROPUNERE DE PLAN DE MONITORIZARE 

 
Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementării 

amenajamentelor silvice, se stabilește prin actele de reglementare ce vor fi emise de autoritățile 

competente de mediu. 

Beneficiarul va împuternici/subcontracta o persoana abilitată/specializată din cadrul 

unităţii/firme specializate/persoane fizice cu cunoştinţe vaste atât în biologie cât şi în silvicultură 

pentru implementarea propunerilor prevăzute in planul de planul de implementare a măsurilor de 

reducere a impactului. 

 

Planul de implementare a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului 
Tabelul 52 

Factor 

monitorizat  
Parametri monitorizaţi  

Perimetrul 

analizat  
Scop  

Succesiunea 

vegetaţiei în 

ariile 

exploatate  

Tipuri de vegetaţie  Unitatea 

amenajistică din 

amenajament  

Respectarea planurilor de exploatare conform 

cu prevederile amenajamentului silvic  

Metoda de 

exploatare 

Tipul de exploatare 

aplicat  

Unitatea 

amenajistică din 

amenajament 

Respectarea metodei de exploatare conform 

cu prevederile amenajamentului silvic 

Floră/habitate  Starea de conservare  Unitatea 

amenajistică din 

amenajament 

Respectarea condiţiilor şi măsurilor impuse 

atât prin amenajamentul silvic analizat cât şi 

prin măsurile de reducere a impactului 

prevăzute în evaluarea adecvată întocmită 

pentru aria naturală protejată 

Deşeuri  

Cantităţi de deşeuri  

generate, mod de  

eliminare/valorificare  

Unitatea  

amenajistică din  

amenajament  

Minimizarea cantităţilor de deşeuri rezultate 

în  urma implementării  obiectivelor 

prevăzute în amenajamentul silvic analizat  
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Monitorizarea Amenajamentului silvic al UAT Crucea se va realiza conform 

următorului program de monitorizare prezentat în tabelul următor. 

 

Program de monitorizare 
Tabelul 53 

Obiective  Indicatori de monitorizare  
Frecvenţa de 

monitorizare  

Monitorizarea lucrărilor de 

ajutorare a regenerărilor naturale  

1.Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor 

naturale  
anual  

Monitorizarea suprafeţelor 

regenerate  

1.Suprafaţa regenerată anual, din care: - Regenerări naturale - 

Regenerări artificiale (împăduriri+completări)  
anual  

Monitorizarea lucrărilor de 

ajutorare şi conducere a 

arboretelor tinere  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu degajări  

2. Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri  

3. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăţirilor 

4. Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri  

5. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor.  

anual  

Monitorizarea lucrărilor speciale 

de conservare  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de conservare  

2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea lucrărilor de 

conservare.  

anual  

Monitorizarea aplicării 

tratamentelor silvice  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale  

2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de 

produse principale.  

anual  

Monitorizarea tăierilor de 

igienizare a pădurilor  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare  

2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de 

igienizare.  

anual  

Monitorizarea stării de sănătate a 

arboretelor  
1. Suprafeţe infestate cu dăunători.  anual  

Monitorizarea impactului 

presiunii antropice asupra 

arboretelor  

1. Volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal.  anual  

 

Obligaţia monitorizării revine titularului planului. 

Monitorizarea va avea ca scop: 

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor amenajamentului silvic; 

- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări 

adecvate; 

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor amenajamentului 

silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate; 

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu 

privire la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri. 

Stabilirea responsabilităţilor aplicării prevederilor amenajamentului silvic şi a punerii în 

practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine titularului planului, respectiv UAT 

Crucea. 

 

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diverse lucrări care se vor executa în 

cadrul amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a 

prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor prezentei evaluări adecvate. 

 
Planul de implementare a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului și 

Programul de monitorizare se vor aplica pe toată suprafață analizată a fondului forestier 

proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul Suceava . 
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DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE 

 
 

Nu au fost întâmpinate dificultăți în realizare acestor documentații.  
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CAPITOLUL 11 -  REZUMAT NETEHNIC 

 

 

 

 

Scopul evaluării de mediu pentru planuri și programe constă în determinarea formelor de 

impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea 

propunerilor amenajamentului silvic în raport cu un set de obiective pentru protecția mediului 

natural și construit. 

Prin natura sa, amenajamentul silvic nu poate soluționa toate problemele de mediu 

existente în perimetrul aferent. Prin amenajamentele silvice pot fi soluționate sau pot fi create 

condițiile de soluționare a acelor probleme cu specific silvic și care intră în competența 

administrației silvice. 

Strategia forestieră națională 2013-2022 

Avand în vedere funcțiile ecologice, sociale și economice ale pădurilor, s-a impus ca 

actualizarea politicii și strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ și 

participatoriu, la care să-și aducă contribuția toți factorii implicați, inclusiv publicul larg. 

Având în vedere rolul domeniul forestier pentru societate precum şi pentru toate ramurile 

economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea şi 

transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei 

politici corelate cu documentul strategic. 

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, in scopul 

creșterii calității vieții și asigurării necesităților prezente și viitoare ale societății, în context 

european. 

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele: 

1. Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activității din sectorul forestier; 

2. Gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor forestiere; 

3. Planificarea forestieră; 

4. Valorificarea superioară a produselor forestiere; 

5. Dezvoltarea dialogului intersectorial și a comunicării strategice în domeniul forestier; 

6. Dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului forestier. 

Obiective de mediu 

Amenajamentul silvic stabilește în baza prevederilor legale ce guvernează planificarea 

activităților silvice în România obiective ce vizează aspectele de mediu, economice și sociale. 

Corespunzător obiectivelor social-economice definite, amenajamentul stabileşte funcţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească aceste pădurii. Repartizarea acestora s-a făcut în conformitate cu 

Anexa 1 –“Încadrarea vegetaţiei forestiere în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale” din 

Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, ediția 1986. 

Corespunzător obiectivelor social – economice definite, amenajamentul analizat stabileşte 

funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste pădurii. Repartizarea acestora s-a făcut în 

conformitate cu Anexa 1 – “Încadrarea vegetaţiei forestiere în grupe ,subgrupe şi categorii 

funcţionale” din Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, ediția 1986. 

Astfel, se constată faptul că, în raport cu principalele funcţii pe care le îndeplinesc, toate 

arboretele amenajate în cadrul amenajamentului analizat și situate în interiorul siturilor Natura 

2000 au fost încadrate în totalitate în grupa I funcţională - “Păduri cu funcţii speciale de 

protecţie”. 

Prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potenţialului 

bioproductiv şi ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerinţele actuale ale societăţii umane, 

fără a altera biodiversitatea, natura şi stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective 

ecologice, sociale şi economice. Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii/aspectele de 
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mediu tratați în cadru secțiunii 5. - Problemele de mediu existente, relevante pentru 

amenajamentul silvic analizat, stabiliți în conformitate cu prevederile HG nr. 1.076/2004 și ale 

Anexei I la Directiva 2001/42/CE. 
conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcţiilor multiple ecologice, economice 

şi sociale care i-au fost atribuite.  

Amenajamentul este realizat în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor 

în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajare a mediului cu luarea în considerare a tuturor aspectelor din 

zonă. 

Amenajamentul este întocmit pe baza Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor care 

constituie o componentă de bază a regimului silvic şi în concordanţă cu prevederile din Codul Silvic 

(Legea 46/2008). Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie să vizeze prin toate reglementările ce 

le sunt specifice asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere. 

Conform legislaţiei în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier naţional, indiferent de 

natura proprietăţii pădurilor şi terenurilor ce îl compun se reglementează prin amenajamente silvice. 

 

Obiectivele planului 

Amenajamentele silvice reprezintă proiecte tehnice prin care gospodărirea silvică îşi asigură, în 

pădure, condiţii organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei. 

 

Obiectivele social-economice şi ecologice  stabilite pentru pădurile din U.P. I Crucea  

 

Nr. 
crt. 

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

 

Ecologice (care urmăresc 
menţinere echilibrului 

natural) 

Ocrotirea unor arborete cu valoare ştiinţifică deosebită care fac parte 
din Rezervaţia Naturală Rarău-Pietrele Doamnei. 

 Gospodărirea durabilă a arboretelor şi speciilor din Siturile Natura 
2000 ROSCI0212 Rarău Giumalău şi ROSPA0083 Munţii Rarău-

Giumalău. 
1 

Conservarea şi ameliorarea fertilităţii solurilor, evitarea apariţiei 
eroziunilor şi asigurarea stabilităţii versanţilor, în cazul terenurilor 

cu înciinare mare, grohotişuri şi stâncării. 

 Reglarea şi asigurarea unui circuit normal al apei. 

 Reglarea climatului, atât la nivel macro cât şi micro. 

 Economice (care urmăresc 
optimizarea producţiei de 
masă lemnoasă şi produse 

accesorii) 

Obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă 
industrial. 

2 Satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc si constructie. 

Valorificarea tuturor resurselor nelemnoase disponibile. 

3 
Sociale (care urmăresc 

satisfacerea unor diverse 
necesităţi umane) 

Satisfacerea necesităţilor recreaţional-estetice şi sanogene ale 
locuitorilor din zonă (în special a celor din comuna Crucea ), precum 

şi ale turiştilor (inclusiv a celor care se deplasează pe drumurile 
publice) 

 

Gospodărirea fondului forestier naţional este supusă regimului silvic (un sistem de norme tehnice 

silvice, economice și juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia și paza fondului forestier 

naţional având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere), realizându-se prin 

planurile de amenajament silvic elaborate după norme unitare la nivel naţional (indiferent de natura 

proprietaţii și de forma de administrare). 

Acestea sunt verificate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultura fiind 

aprobate prin ordin de ministru. 

Întocmirea amenajamentelor este obligatorie fiind reglementată de legislaţia în vigoare (Legea 

133/2015 – Codul Silvic si actele subsecvenţe acesteia). 
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Prin actualul amenajament s-a propus să se îmbine potenţialul bioproductiv şi ecoproductiv al 

ecosistemelor forestiere cu cerinţele actuale ale societăţii umane, fără a se altera biodiversitatea naturală şi 

stabilitatea ecosistemelor respective. 

Obiectivele social-economice stabilite pentru pădurile respective, concretizate în servicii de 

protecţie, producţie şi sociale, sunt prezentate în tabelul 1. 

Pădurile din unitatea de producţie I Comuna Crucea au fost încadrate, atât în grupa I 

funcţională, cât şi în grupa a-II-a funcţională. 

În vederea realizării acestor obiective, arboretele vor fi conduse spre structuri optime prin 

lucrările propuse a se executa. în raport cu starea fiecărui arboret în parte şi cu rolul pe care 

trebuie să- îndeplinească, s-au adoptat, la nivel de subparcelă şi subunitate, ţeluri de producţie şi 

de protecţie.  

 

Obiective de mediu pentru zona de implementarea a amenajamentului silvic 

Factor/aspect de mediu  Obiective de mediu  

Biodiversitatea  Menținerea și îmbunătățirea, după caz, a 

statutului de conservare a habitatelor și speciilor 

de interes comunitar;  

Asigurarea integrității ariilor naturale protejate.  

Populația și sănătatea umană  Crearea condițiilor de recreere și refacere a stării 

de sănătate, protejarea sănătății umane.  

Mediul economic și social  Crearea condițiilor pentru dezvoltarea 

economică a zonei și pentru creșterea și 

diversificarea ofertei de locuri de muncă.  

Solul  Limitarea impactului negativ asupra solului în 

cadrul implementării amenajamentului silvic.  

Apa  Limitarea poluării apei în cadrul implementări 

amenajamentului silvic.  

Aerul, zgomotul și vibrațiile  Limitarea emisiilor de poluanți în aer în cadrul 

implementări amenajamentului silvic;  

Limitarea zgomotului și a vibrațiilor în cadrul 

implementări amenajamentului silvic.  
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Planul propus nu are legatură directă cu managementul conservării ariilor naturale 

protejate, dar contribuie la mentinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și 

habitatelor. 

 

U.P În cuprinsul teritoriului U.P.I Comuna Crucea sunt constituite următoarele arii 

protejate de interes comunitar: 

ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU  

ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU 

Totodată în cuprinsul teritoriului U.P.I Comuna Crucea este constituită rezervaţia 

naturală Rarău – Pietrele Doamnei, care cuprinde parcelele: 15, 16, 17, 18, 19, toată suprafaţa 

aflându-se în cuprinsul ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU şi ROSPA 0083 MUNȚII 

RARĂU – GIUMALĂU. 

Zonarea funcțională: zonarea funcțională a fost realizată în conformitate cu prevederile 

din Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor – ediția 2000, completate și modificate prin 

O.M. 766/2018 și în concordanţă cu obiectivele social-economice și ecologice fixate, condiţiile 

staţionale existente, ţelurile de gospodărire şi structura reală a arboretelor, fondul forestier din 

U.P. I Comuna Crucea fiind încadrat în următoarele categorii funcţionale prioritare: 

- 1.2.A. – 120,63 ha – arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu 

eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş 

(facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe 

terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T II); 

- 1.2.L. – 72,54 ha – arborete situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte 

vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 

funcțională 1.2.a. (T IV); 

- 1.4.E. – 20,20 ha – benzile de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a 

lungul căilor de comunicații de importanță națională și internațională (T II); 

- 1.4.F. – 15,97 ha – benzile de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a 

lungul căilor de comunicații, altele decât cele prevăzute la categoria funcțională 1.4.e.      (T 

IV); 

- 1.5.C. – 60,40 ha – arborete cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de protecție 

(T I) – Rezervația Naturală Rarău – Pietrele Doamnei; 

- 2.1.C. – 42,51 ha – arborete destinate să producă, în principal, lemn de cherestea 

(TVI). 

Menționăm că o parte din teritoriul fondului forestier studiat, care face obiectul 

amenajamentului, este situat în siturile Natura 2000: ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU și 

ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU – GIUMALĂU. 

Ca urmare, respectivelor arborete, cu suprafața de 64,40 ha, li s-au atribuit următoarele 

categorii funcționale secundare:    

- 1.5.Q. – arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru 

habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit, incluse în arii special de conservare / 

situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 

2000 SCI) - (T.IV); 

- 1.5.R. – arborete din păduri / ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru 

habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit, incluse în arii de protecție specială 
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avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 SPA) 

- (T.IV); 

Aceste păduri sunt grupate pe tipuri de categorii funcţionale (T), astfel:  

- T.I – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru ocrotirea naturii pentru care, prin 

lege, sunt interzise orice fel de exploatări de masă lemnoasă, sau de alte produse, fără aprobarea 

organului competent prevăzut în „Legea de protecţie a mediului înconjurător”;  

- T.II – păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub 

raport ecologic, în care nu este posibilă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai 

lucrări speciale de conservare;  

- T.IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie, în care sunt admise numai tratamente 

intensive, cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare;  

- T.V – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie destinate producţiei de lemn de calitate 

superioară pentru sortimente speciale în care sunt admise tratamente adecvate ţelurilor urmărite.  

- T.VI – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie, la care se poate aplica întreaga gamă a 

tratamentelor, prevăzute în norme, potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi tehnico - 

organizatorice.  

 

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care au 

durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în 

compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de 

situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de 

amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului (capacitatea acestuia de a 

reveni la structura iniţială după o anumită perturbare - Larsen 1995). Reţeaua Ecologică Natura 

2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere 

de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit. 

Implementarea amenajamentului silvic va avea un potențial impact nesemnificativ asupra 

habitatelor și speciilor de interes conservativ din ROSCI 0212 – Rarău - Giumalău, ROSPA 0083 

– Munții Rarău - Giumalău şi asupra rezervației naturală Rarău – Pietrele Doamnei deoarece țbn 

parcele 15-19 suprapuse cu rezervația nu sunt prevăzute lucrări, iar în u.a. 13 afltă în siturile 

Natura 2000 sunt propuse numai lucrări de conservare  pe 6 % din parcelă. Aceste lucrări nu vor 

afecta habitatele de interes conservativ și nici nu vor reduce habitatele utilizate pentru 

satisfacerea necesităților ecologice de către speciile de interes conservativ, intervențiile vor 

genera numai perturbarea temporară a speciilor generată de deranjul cauzat de prezența utilajelor 

și a oamenilor.  

 

  



RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

 

73 

 

 

 

LISTA DOCUMENTELOR CONSULTATE 

1. Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(a). 

2. Habitatele din România, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti. 

3. Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(b). 

4. Habitatele din România - Modificări conform amendamentelor propuse de România şi 

Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Editura Tehnică- Silvică, Bucureşti. 

5. Doniţă N., Biriş I. A. 2007. Pădurile de luncă din România - trecut, prezent, viitor. 

6. Florescu I. I. 1991. Tratamente silviculturale, Editura Ceres, Bucureşti, 270 p. Florescu 

7. I., Nicolescu N. V. 1998. Silvicultură, Vol. II - Silvotehnica, Editura Universităţii 

Transilvania din Braşov. 

8. Gafta, Dan, Owen Mountfort. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 

din România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

9. Giurgiu, V. 1988. Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple, Editura Ceres, Bucureşti. 

10. Haralamb A. M. 1963. Cultura speciilor forestiere (ediţia a II-a, revizuită şi adaugită), 

Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti. 

11. Horodnic S. 2006. XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, 

Editura Universităţii Suceava. 

12. Lazăr G., Stăncioiu P. T., Tudoran Gh. M., Şofletea N., Candrea Bozga Şt. B., Predoiu 

13. Gh., Doniţă N., Indreica A., Mazăre G. 2007. Habitate forestiere de interes comunitar 

incluse în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine şi 

forestiere din România - Ameninţări Potenţiale, Editura Universităţii Transilvania din 

Braşov. 

14. Lazăr G., Stăncioiu P. T., Tudoran Gh. M., Şofletea N., Candrea Bozga Şt. B., Predoiu 

Gh., 2008. Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 

NAT/R0/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România - Măsuri 

de gospodărire, Editura Universităţii Transilvania din Braşov. 

15. Leahu I. 2001. Amenajarea Pădurilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

16. Paşcovschi S. 1967. Succesiunea speciilor forestiere, Editura Agro-Silvică, Bucureşti. 

17. Paşcovschi S., Leandru V. 1958. Tipuri de pădure din Republica Populară Română, 

18. Institutul de Cercetări Silvice, Seria a II-a - Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, 

Editura AgroSilvică de Stat, Bucureşti. 

19. Paucă-Comănescu M., Bîndiu C., Ularu F., Zamfirescu A. 1980. Ecosisteme terestre, în: 

Ecosistemele din România, editor Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti. 

20. Schneider E., Drăgulescu C. 2005. Habitate şi situri de interes comunitar, Editura 

Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu. 

21. Smith D. M., Larson B. C., Kelty M. J., Ashton P. M. S. 1997. The practice of silviculture 

– applied forest ecology, 9th edition, John Willey & Sons Inc., New York - USA. 

Şofletea N., Curtu L. 2007. Dendrologie, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov. 

22. Vlad I., Chiriţă C., Doniţă N., Petrescu L. 1997. Silvicultură pe baze eco- sistemice, 

Editura Academiei Române, Bucureşti. 

23. *Comisia Europeană - Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a 

speciilor de floră şi faună sălbatice. 

24. *Comisia Europeană 2003 - Interpretation Manual of European Union Habitats, 

25. *Comisia Europeană - Website-ul oficial referitor la Reţeaua Ecologică Natura 2000 

26. (http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm). 

27. *Comisia Europeană - Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 

28. privind speciirijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) http://www.mapam.ro/pages/ dezvoltare rurala 

29. EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in Romania 2008. 

http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm


RAPORT DE MEDIU  - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea, județul 

Suceava  

 

74 

 

30. Natura 2000 în România - Species Fact Sheets, Bucureşti. 

31. EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in Romania 2008. 

Natura 2000 în România - Habitat Fact Sheets, Bucureşti.. 

32. *Legea 46/2008 Codul Silvic. 

33. *Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 2000 - 2. Norme tehnice pentru 

îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti. 

34. *Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 2000 - 3. Norme tehnice privind 

alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti. 

35. *Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 2000 - 5. Norme tehnice pentru 

amenajarea pădurilor. 

36. *Ministerul Silviculturii 1986 a. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea 

arboretelor, Bucureşti. 

37. *Ministerul Silviculturii 1986 b. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, Bucureşti. 

38. *Ministerul Silviculturii 1987. Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii 

39. de regenerare a pădurilor, Bucureşti. 

40. *Ministerul Silviculturii 1988 a. Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea 

41. tratamentelor, Bucureşti. 

42. *Ordinul nr. 606 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea 

termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din 

vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional. 

43. *Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului. 

44. *Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

45. *Proiect Darwin 385 - 2005. „Întărirea capacităţii de gospodarire a pădurilor cu 

valoare ridicată de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania Braşov, 

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. 

 


