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I. DENUMIREA PROIECTULUI

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând
comunei Crucea, județul Suceava

II. TITULARUL INVESTIŢIEI
II. 1. Numeletitularului:
Comuna Crucea, județul Suceava
II. 2. Adresapoştală:
Localitatea Crucea , judeţul Suceava
II.3. Contact:
Tel: 0741027131
Fax: 0334401308
E-mail: begreenecoprest@yahoo.com

II. 4. Persoană de contact: Ionuţ Valentin Ungureanu
II.5. Proiectant: S.C. BEGREEN ECOPREST S.R.L.
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III. DESCRIEREA PROIECTULUI
III.1. Rezumatulproiectului
Obiectivele social economice care au fost luate în considerare la întocmirea
amenajamentului sunt:
 Conservarea habitatelor şi a biodiversităţii în siturile de interes comunitar ROSCI 0212
– Rarău - Giumalău, ROSPA 0083 – Munții Rarău - Giumalău şi în rezervaţia naturală
Rarău – Pietrele Doamnei;
 Protecţia solului pe terenurile cu pantă accentuată şi cu eroziune;
 Protecţia terenurilor situate pe substrate vulnerabile la eroziune şi alunecări;
 Conservarea ecofondului forestier;
 Producţia de masă lemnoasă pentru satisfacerea atât a nevoilor locale cât şi pentru
nevoile economiei naţionale.
Corespunzător obiectivelor social–economice şi ecologice precizate mai sus, s-au stabilit
funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile respectiv fiecare arboret în parte.
Amenajamentul este structurat pe trei mari părţi: Memoriul tehnic, Planurile de cultură,
conducere şi recoltare a arboretelor şi Evidenţe de amenajament.
Memoriul tehnic cuprinde capitole referitoare la mărimea fondului forestier, la
asigurarea integrităţii acestuia, la organizarea administrativă a pădurii. Partea cea mai amplă a
memoriului tehnic o reprezintă fundamentarea naturalistică, stabilirea bazelor de amenajare
(respectiv acele elemente tehnice şi organizatorice prin care se definesc structurile optime a
arboretelor şi a pădurii în ansamblul ei, corespunzător obiectivelor multiple social-economice şi
ecologice urmărite), organizarea procesului de protecţie sau producţie (respectiv organizarea în
subunităţi de gospodărire şi determinarea lucrărilor necesare şi stabilirea volumului acestor
lucrări).
Memoriul tehnic mai cuprinde date referitoare la accesibilitatea fondului forestier, la
diverse alte produse pe care le poate oferi eventual pădurea şi indicaţii privind protecţia pădurii
în raport cu factorii limitativi sau perturbatorii.
Planurile de amenajament. În această parte sunt prezentate planurile necesare
gospodăririi pădurilor. Aceste planuri sunt întocmite pentru 10 ani (perioada de valabilitate a
amenajamentului).
Planurile se referă la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere şi îngrijire a
arboretelor , la lucrările de conservare şi la lucrările de împădurire şi îngrijire a culturilor.
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Evidenţele de amenajament conţin date statistice necesare atât procesului de decizie în
stabilirea soluţiilor tehnice cât şi elementele de caracterizare a arboretelor necesare la
stabilirea unor intervenţii sau unor tehnologii.
Cel mai important element al acestei părţi îl reprezintă Descrierea parcelară. Aceasta
prezintă descrierea fiecărui arboret (unitate amenajistică) prin prezentarea datelor staţionale
(formă de relief, pantă altitudine, expoziţie, tipuri de sol, tipuri de staţiune...) a elementelor
care caracterizează arborii (vârstă, diametru, înălţime, elagaj, calitate…) pentru speciile stabilite
ca elemente de arboret precum şi elementele care caracterizează arboretele în ansamblul lor
(tipuri de pădure, caracterul actual al tipului de pădure, vârsta medie şi consistenţa-respectiv
gradul de acoperire al solului) şi numeroase alte date. Tot în această descriere sunt trecute şi
lucrările ce urmează a fi efectuate precum şi lucrările care s-au făcut în anteriorii 10 ani.
În concluzie, se poate aprecia că amenajamentul este o lucrare ştiinţifică amplă cu
aplicabilitate imediată.
Repartiția pe categorii de folosință și categorii funcționale
Repartizarea acestora s-a făcut după criteriile de încadrare pe grupe, subgrupe şi
categorii funcţionale conform normativelor în vigoare, în aşa fel încât fiecare arboret să fie
gospodărit diferenţiat, cu luarea în considerare a funcţiei prioritare, în cazul când sunt atribuite
două sau mai multe funcţii.
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 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);
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- 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 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.
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III.2. Justificarea necesităţii proiectului
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.
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”, respectânduse 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.
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.
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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.

III.3. Valoarea investiției și perioada de implementare propusă
Valoarea investiţiei: 100.000 lei
Perioada de implemntare propusă: 10 ani

III.4. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului
Amplasareaproiectuluiestereprezentatăînurmătoareleplanşe,
întocmite
de
S.C.
BEGREEN ECOPREST S.R.L..:
 Hartă generală - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată
aparținând comunei Crucea, județul Suceava

III.5. Descriereacaracteristicilorfizice ale proiectului
III.5.1. Date generale ale amenajamentelor
În funcție de obiectivele social-economice și ecologice stabilite, reflectate prin țelurile
de protecție sau producție fixate și în deplină concordanță cu funcțiile atribuite pădurilor din
U.P. I Comuna Crucea, pentru gospodărirea eficientă a acestor păduri au fost constituite trei
subunități de gospodărire:
 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.
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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.
Amenajamentul cuprinde capitole de geomorfologie, geologie, studiul solurilor, al
tipurilor de staţiune şi al tipurilor de pădure.
Datele referitoare la vegetaţia forestieră au fost determinate în teren prin măsurători şi
aprecieri specifice.
III.5.2. Situaţia ocupării terenurilor
Suprafața fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea
inclus în prezentul amenajament este de 333,25 ha conform documentelor de proprietate.
Documentele care atestă proprietatea comunei Crucea asupra fondului forestier inclus
în amenajament au fost prezentate tabelul de mai jos :
Suprafața fondului forestier și documente de proprietate
O.S., U.P. și parcele
înainte de retrocedare
Proprietar

conform acte
Acte de proprietate

O.S.

U.P.

Suprafața

de
proprietate

Parcele

(ha)
Comuna
Crucea
Comuna
Crucea

O.S.

IV

186, 187,

Crucea Bărnărel
-

-

188
-

TOTAL GENERAL

T.P. nr. 63/25.03.2003
H.C.L. Crucea
nr. 26/18.11.2007

36,00

297,25
333,25

La actuala reamenajare s-au măsurat contururi, limite parcelare si subparcelare ale
fondului forestier, neînregistrându-se diferențe față de suprafața totală de 326,50 ha de la
amenajarea precedentă.
Au rezultat diferențe între suprafețele parcelelor 6 și 25 de la amenajarea precedentă și
cele de la actuala amenajare, datorită faptului că la actuala amenajare s-a introdus în fondul
forestier proprietate privată al comunei Crucea suprafața de 6,75 ha pășune împădurită cu
consistența mai mare de 0,4, conform Legii 46/2008 (Codul Silvic), în baza Hotărârii Consiliului
Local Crucea nr. 26, din 31.08.2020.
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Unele diferențe între suprafetele parcelelor din actele de proprietate și cele măsurate
au rezultat în parcelele 33 și 34. Aceste diferențe în plus și în minus se compensează între ele la
nivel de proprietate.
Astfel suprafața totală a U.P. I Comuna Crucea la 01.01.2021 este de 333,25 ha.

III.6. Profilul ș icapacitățile de producție
III.6.1. Profilul de activitate al societăţii
Titularul investiţiei este Primăria comunei Crucea, judeţul Suceava, iar proiectul propus
constă în amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând
comunei Crucea.
III.6.2. Capacitatea de producţie a punctului de lucru
Pentru gospodărirea eficientă a acestor păduri au fost constituite trei subunități de
gospodărire:
 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.
În amenajamentul analizat s-a calculat un indice de recoltare de 2,95 m3/an/ha pentru
pădurile cuprinse în subunitatea de gospodărire S.U.P. A - Codru regulat - sortimente obișnuite
care însumează 131,02 ha.
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Lista indicatorilor de plan propuși în comparație cu cei de la amenajarea anterioară
U.P. I Comuna Crucea
Nr.
crt.
1.
2.

Indicatori

U.M.

Posibilit.anuală prod. principale - S.U.P. A
Suprafața anuală de parcurs cu tăieri de produse
principale

Valoare la amenajamentul
Actual

Precedent

m3/an

553

822

ha/an

3,76

4,80

3.

Suprafața anuală de parcurs cu degajări

ha/an

0,13

-

4.

Suprafața anuală de parcurs cu lucrări de curățiri

ha/an

0,13

-

5.

Volum anual de recoltat din curățiri

m3/an

1

-

6.

Suprafața anuală de parcurs cu rărituri

ha/an

2,56

0,30

7.

Volum anual de recoltat din rărituri

m3/an

82

11

8.

Suprafața anuală de parcurs cu tăieri de igienă

ha/an

127,20

188,10

9.

Volum anual de recoltat din tăieri de igienă

m3/an

105

155

10.

Suprafața anuală de parcurs cu tăieri de conservare

ha/an

7,24

2,50

11.

Volum anual de recoltat din tăieri de conservare

m3/an

241

90

Indice de recoltare total

m3/an/ha

2,95

3,30
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Planul decenal de recoltare a produselor principale
U.P. I COMUNA CRUCEA

S.U.P. A
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III.7. Descrierea instalațiilor și a fluxurilor tehnologice
Nu este cazul pentru proiectul analizat.

III.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, mărimea,
capacitatea, produse și subproduse obținute
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.
Referitor la lucrările prevăzute în planurile de amenajament se fac următoarele
precizări:
În arboretele din rezervaţia naturale Rarău – Pietrele Doamnei, amenajamentul silvic nu
a prevăzut niciun fel de lucrări.
Pentru suprafeţele supuse regimului de conservare deosebită (respectiv S.U.P. M), în
conformitate cu prevederile normelor de amenajare a pădurilor în vigoare, amenajamentele
nu au prevăzut decât lucrări de conservare, tăieri de igienă și completări a unor plantații
existente!
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,
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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 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
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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
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.
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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.
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.
În cazul tuturor tăierilor de regenerare se vor respecta următoarele principii:
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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;
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;
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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.
Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru evitarea reluării procedurii,
în caz de modificare
În cazul apariţiei unor calamităţi naturale (în zonă, cele mai frecvente manifestări
avându-le fenomenele de uscare în masă, şi foarte izolat atacuri de insecte,doborâturi şi
ruperi de vânt şi zăpadă sau vătămări de vânat), se pot şi trebuie aplicate lucrări care să ducă
la lichidarea urmărilor generate de factorii perturbatorii.
În acest caz, măsurile de gospodărire vor fi în conformitate cu O.M. 3814/06.11.2002
privind modificarea şi completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor.
Acestea reglementează procedura şi situaţiile în care se solicită modificarea prevederilor
amenajamentelor silvice.
În sinteză, în funcţie de gradul de vătămare a arboretelor din cauza factorilor
destabilizatori (biotici sau abiotici), vor fi prevăzute următoarele măsuri:
a) extragerea arborilor afectaţi (prin tăieri de igienă sau tăieri accidentale);
b) extragerea integrală a materialului lemnos, urmată de împăduriri cu specii
aparţinând tipului natural fundamental de pădure;
c) schimbarea compoziţiilor ţel de regenerare sau împăduriri.
În toate situaţiile, lucrările vor avea în vedere ca biodiversitatea pădurilor să fie cât mai puţin
diminuată.
Referitor la măsurile care se vor adopta în eventualitatea unor calamităţi care s-ar
produce în suprafeţele situate în arii naturale protejate, precizăm că în raport cu încadrarea
funcţională a suprafeţelor afectate se va interveni sau nu cu lucrări.
Astfel pentru suprafeţele încadrate în tipurile II -IV de categorii funcţionale se va
proceda după caz la:
- extragerea arborilor afectaţi (prin tăiere de igienă sau tăieri accidentale);
- extragerea integrală a materialului lemnos urmată de împăduriri cu specii aparţinând
tipului natural fundamental de pădure;
- schimbarea după caz a compoziţilor ţel de regenerare sau împăduriri.
În toate subunităţile, lucrările vor avea în vedere ca biodiversitatea să fie cât mai puţin
afectată.
Pentru suprafeţele încadrate în tipul I de categorii funcţionale (ocrotire integrală),
stabilirea naturii intervenţiilor şi aprobarea lor se vor face de către forurile tutelare ale
custozilor ariilor protejate în cauză.
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Prin amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată
aparținând comunei Crucea, nu se implementează viitoare proiecte aşa cum sunt ele definite
conform anexelor 1 şi 2 ale Direcţiei EIA (anexele 1 şi 2 ale HG 445/2009).

III.9. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, modul de asigurare a
acestora
Pentru implementarea proiectului analizat nu sunt necesare materii prime şi nici energie
electrică. Pentru executarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajament vor fi necesari
combustibili pentru alimentarea utilajelor, a mijloacelor de transport şi a motoferăstraielor.

III.10. Racordarea la rețelele de utilități din zonă
III.10.1. Alimentarea cu apă
Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu necesită preluare de apă pe
durata execuției. Alimentarea cu apă a muncitorilor forestieri se va realiza prin distributia de
apă la PET-uri.
III.10.2. Apele uzate
În perioada de construcţie nu rezultă ape uzate tehnologice. Apele rezultate din uzul
menajer al muncitorilor forestieri se colectează în toaletele ecologice, iar ulterior vor fi
eliminate prin firme specializate și transportate la stații de epurare în baza unui de contract de
servicii.
III.10.3. Alimentare cu energie electrică
Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu necesită consum de energie
electrică.

III.11. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de
execuția proiectului
Nu este cazul pentru proiectul analizat.

III.12. Căi noi de acces sau schimbarea celor existente
Pentru derularea proiectului nu este necesar să fie amenajate noi căi de acces sau să fie
modificate cele existente.

III.13. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare
Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu presupune lucrări de
construcţie. Planul analizat prevede exploatarea unui volum de masă lemnoasă calculată astfel
încât să nu afecteze menţinerea stării deconservare favorabilă a habitatelor şi speciilor de
interes comunitar naţional.
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În amenajamentul analizat s-a calculat un indice de recoltare de 2,95 m3/an/ha pentru
pădurile cuprinse în subunitatea de gospodărire S.U.P. A - Codru regulat, cu o suprafaţă de
131,02 ha.
În arboretele din rezervaţia naturale Rarău – Pietrele Doamnei, amenajamentul silvic nu
a prevăzut niciun fel de lucrări.
Pentru suprafeţele supuse regimului de conservare deosebită (respectiv S.U.P. M), în
conformitate cu prevederile normelor de amenajare a pădurilor în vigoare, amenajamentele nu
au prevăzut decât lucrări de conservare, tăieri de igienă și completări a unor plantații existente!

III.14. Metode folosite în construcție
Planul analizat nu presupune realizarea de construcţii.

III.15. Planul de execuție cuprinzând etapele de construire, de punere în
funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară
III.15.1. Etapa de construire
Nu este cazul. Planul analizat nu presupune realizarea de construcţii/instalaţii.

III.15.2. Etapa de punere în funcţiune
Nu este cazul. Planul analizat nu presupune realizarea de construcţii/instalaţii.
III.15.3. Etapa de exploatare
După avizarea planului, respectiv a amenajamentului silvic, lucrările propuse pentru
administrarea eficientă a fondului forestier vor fi realízate în funcție de subunitățile de
gospodărire stabilite.
În cadrul U.P. I Comuna Crucea au fost propuse următoarele lucrări:
1. Lucrări de conservare se vor executa pe 72,43 ha, respectiv în arboretele cu funcţii
speciale de protecţie şi de vârste înaintate; volumul anual de extras este de 241 m3 ceea ce
indică o intensitate medie de intervenţie 10% din volumul pe picior al arboretelor respective;
2. 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 şi cu specii
corespunzătoare din punct de vedere staţional;
3. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor
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Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor grupează următoarele lucrări:
degajări, curăţiri, rărituri şi tăieri de igienă.
Degajări
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 (70,13ha anual).
Curăţiri
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.
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
Acestea se execută periodic începând din stadiul de păriş al arboretelor până în
apropierea vârstei de exploatare. Arboretele în care se fac rărituri au între 30 şi 70 de ani şi sunt
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. 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.
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Planul decenal de recoltare a produselor principale
U.P. I COMUNA CRUCEA

S.U.P. A
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Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor
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Planul lucrărilor de conservare

26

Planul lucrărilor de regenerare şi împădurire
U.P. I Comuna Crucea

Unitatea
amenajistică
Suprafaţa
Nr.

Suprafa
Suprafaţa efectivă de împădurit
ţa
Specii
Compoziţia ţel
efectivă
Ind.
Formula de
(împăd.
de
împăd.
ajut.
acop
MO
PAM
Comp.sem.utiliz
reg.,
e-rire
abi
îngrijiri)
ha
ha
ha
ha
A. LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE – 46,50 ha
Tipul
de
staţiun
e şi
tipul
de
pădure

A.1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale – 13,70 ha
A.1.1. Mobilizarea solului
9A

11,64

-

-

-

2,33

-

-

9E

4,36

-

-

-

0,87

-

-

10A

10,34

-

-

-

2,01

-

-

32
Total
A.1.1

8,20

-

-

-

1,64

-

-

34,54

-

-

-

6,85

-

-

A.1.3. Indepartarea semințișului și a tineretului neutilizabil
9A

11,64

-

-

-

2,33

-

-

9E

4,36

-

-

-

0,87

-

-

10A

10,34

-

-

-

2,01

-

-

32
Total
A.1.3

8,20

-

-

-

1,64

-

-

34,54

-

-

-

6,85

-

-
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Total
A.1

69,08

-

-

-

13,70

-

-

A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale – 32,80 ha
A.2.1. Descopleşirea seminţişurilor
6C

9,16

-

-

0,3

1,83

-

-

9A

11,64

-

-

0,4

2,33

-

-

9E

4,36

-

-

0,3

0,87

-

-

10A

10,34

-

-

0,2

2,01

-

-

11A

1,29

-

-

0,5

0,26

-

-

12B

2,64

-

-

0,2

0,52

-

-

31A

21,10

-

-

0,3

4,22

-

-

32

8,20

-

-

0,3

1,64

-

-

186

10,61

-

-

0,2

2,12

-

-

187E

2,77

-

-

0,3

0,55

-

-

188C
0,26
0,2
0,05
Total
82,37
16,40
A.2.1
A.2.2. Receparea semințișului vătămat și îndepărtarea lăstarilor care copleșesc semintisurile
6C

9,16

-

-

0,3

1,83

-

-

9A

11,64

-

-

0,4

2,33

-

-

9E

4,36

-

-

0,3

0,87

-

-

10A

10,34

-

-

0,2

2,01

-

-

11A

1,29

-

-

0,5

0,26

-

-

12B

2,64

-

-

0,2

0,52

-

-

A.2.2. Receparea semințișului vătămat și îndepărtarea lăstarilor care copleșesc semintisurile
31A
21,10
0,3
4,22
32
8,20
0,3
1,64
186
10,61
0,2
2,12
187E
2,77
0,3
0,55
188C
0,26
0,2
0,05
Total
82,37
16,40
A.22
Total
164,74
32,80
A.2
Total
233,82
46,50
A
B. LUCRĂRI DE REGENERARE ARTIFICIALĂ – 4,71 ha
B.1. Împăduriri în suprafeţe neprevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare
B.1.3. Împăduriri în terenuri dezgolite prin calamități naturale

28

6A

0,73

3.3.3.2
141.3

9C

0,77

3.3.3.2
141.3

Total
B.1.3

1,50

-

6B
Total
B.2.5

6MO4FA
10MO
8FA2MO
8MO2FA
10MO
5MO5FA
-

0,5

0,36

0,36

-

0,3

0,54

0,54

-

-

0,90

0,90

-

B.2. Împăduriri în suprafeţe prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare
B.2.5. Împăduriri după tăieri de conservare
8MO1FA1PAM
3.3.3.2
2,76
10MO
0,1
1,66
1,66
141.3
5FA2MO3PAM
2,76

-

-

-

1,66

B.2.7. Împăduriri după tăieri rase
8MO2PAM
7MO3PAM
0,3
1,94
10MO
8MO2PAM
7MO3PAM
0,2
0,21
8MO2PAM

-

1,66

-

1,36

0,58

0,17

0,04

187E

2,77

2.3.3.2
141.4

188C

0,26

2.3.3.2
141.4

3,03

-

-

-

2,15

1,53

0,62

5,79

-

-

-

3,81

3,19

0,62

7,29

-

-

-

4,71

4,09

0,62

Total
B.2.7
Total
B.2.
Total
B

C. COMPLETARI IN ARBORETE CARE NU AU INCHIS STAREA DE MASIV – 2,72 ha

11B

1,91

2.3.3.2
141.4

12A

1,96

2.3.3.2
141.4

28

1,10

2.3.3.2
141.4

C.1. Completări în arboretele tinere existente
8MO2PAM
1MO9PAM
0,7
0,57
0,06
8MO2PAM
3MO7PAM
0,7
0,59
0,18
8MO2PAM
5MO5PAM
0,6
0,44
0,22
-

Total
4,97
1,60
0,46
C.1
C.2. Completări în arboretele nou create
0,94
0,82
(pe 20% din B)
Total C
2,54
1,28
D. ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE – 12,26 ha

0,51

0,41

0,22
1,14
0,12
1,26
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D.1. Îngrijirea culturilor tinere existente:
4,97
11B, 12A, 28
D.2. Îngrijirea culturilor tinere nou create:
7,29
6A, 6B, 9C, 187E, 188C
Total D
12,26
RECAPITULAŢIE :
A. Lucrări necesare pt. asigurarea regen. naturale
46,50
B. Lucrări de regenerare
4,71
C. Completări în arborete ce nu au închis starea de
2,54
masiv
D. Îngrijirea culturilor tinere
12,26
TOTAL B + C
7,25
Puieţi necesari la ha (mii buc./ha)
5
Total puieţi necesari (mii buc.)
36,25

-

-

-

-

-

-

4,09

0,62

1,28

1,26

5,37
5
26,85

1,88
5
9,4

III.15.4. Etapa de refacere și folosire ulterioară
Nu este cazul, planul analizat nu presupune realizarea de construcții/instalații.
La finalizarea perioadei de valabilitate a amenajamentului, va fi realizat un nou
amenajament care va ține cont de obiectivele ecologice și socio-economice de la momentul
respectiv.

III.16. Detalii privind alternativele care au fost luate înconsiderare
Pentru realizarea planului nu au fost luate în considerare alte alternative.

III.17. Alte activități care pot să apară ca urmareaimplementăriiproiectului
Implementarea prevederilor amenajamentului silvic generează următoarele activități:
1. Activități de intreținere a drumurilor forestiere;
2. Activități de recoltare a posibilitățiide produse principale (prin tăieri progresive);
3. Activități de îngrijire și conducere a arboretelor (degajări, curățiri, rărituri, tăieri de
igienă);
4. Activități de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire;
5. Activități de valorificare a altor produse ale fondului forestier;
6. Activitați de prevenire și stingere a incendiilor;
7. Activități de pază a fondului forestier.
Pentru aceste activități se va folosi pe cât este posibil forța de muncă locală.
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III.18. Alte documente cerute pentru implementare aproiectului
În vederea avizării planului analizat au fost solicitate următoarele documente:
1. Memoriu de prezentare al Conferinței a II-a de amenajare, considerat a fi prima variantă
de plan în contextul Directivei SEA - 2001/42/CE;
2. Proces verbal conferința a II-a.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE
Nu este cazul, planul analizat nu presupune realizarea de construcții/instalații.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

V.1. Distanțafață de granițepentruproiectele care intră sub incidențaConvenției
de la Espoo din 1991 privindevaluareaimpactuluiasupramediului in context
tranfrontieră, ratificatăprinLegea nr. 22/2001

Nu este cazul.

V.2. Amplasamentul proiectului în raport cu patrimoniul cultural
Implementarea proiectului analizat nu afectează obiective din Lista monumentelor
istorice actualizată periodic şi publicată în monitorul oficial al României şi a repertoriului
arheologic naţional instituit prin OG nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificarile şi
completările ulterioare.
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V.3. Hărți, fotografii ale amplasamentuluiproiectului care pot
oferiinformațiiprivindcaracteristicilefizice ale mediului
Amplasarea în teren a proiectului propus este redată în planșa atașată la documentaţie.

V.4. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului pe amplasamentul proiectului
și zonele adiacente, politici de zonare și de folosire a terenului
Prezentul studiu de amenajare are ca obiect fondul forestier proprietate publică și
privată aparținând comunei Crucea, fond forestier situat pe teritoriul comunei Crucea, județul
Suceava și aflat sub contract de administrare cu Ocolul Silvic Crucea – Direcția Silvică Suceava.
Pentru fondul forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea a fost
întocmit un amenajament distinct, U.P. I Comuna Crucea, cu perioada de aplicare 01.01.2011 –
31.12.2020.
Astfel, la actuala reamenajare, conform prevederilor Temei de proiectare și Conferintei I
de amenajare din data de 07.07.2020 (Proces-verbal al Conferinței I de amenajare nr.
229/07.07.2020), s-a constituit o unitate de producție distinctă, ce a fost denumită U.P. I
Comuna Crucea.
Suprafața actuală este de 333,25 ha și corespunde cu cea din documentele de
proprietate, fiind constituită din suprafețe de fond forestier (S=36,00ha) primite conform
Legilor funciare în anul 2003. Diferența de 297,25 ha provine din pășunea împădurită
proprietate privată a Comunei Crucea.
Documentele de proprietate sunt următoarele:


Titlul de proprietate nr. 63/25.03.2003 pentru suprafața de 36,00 ha;



Hotărârea Consiliu Local Crucea nr. 26/18.11.2007 – Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului privat al comunei Crucea, județul Suceava - pentru suprafața
de 297,25 ha;

Din punct de vedere teritorial, pădurile analizate sunt situate pe raza comunei Crucea, din
județul Suceava.
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Numerotarea parcelelor din U.P. I Comuna Crucea s-a menținut ca la amenajarea
anterioară.
Numerotarea bornelor existente s-a menținut ca la amenajarea anterioară. S-au
amplasat borne noi, acestea având numere noi în continuarea celor existente.
Subparcelarul s-a reactualizat conform stării actuale a arboretelor, în concordanță cu
criteriile de constituire a subparcelelor din “Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor-ediția
2000” și s-a materializat pe teren.

Detalierea diferențelor de suprafață identificate la actuala amenajare
față de cea din documentele de proprietate
U.P. I Comuna Crucea
Parcela actuală

Parcela veche

S nou (ha)

S vechi (ha)

Difer. +

Difer. -

Diferențe de suprafețe rezultate în urma măsurătorilor efectuate la actuala amenajare
6

6

32,41

26,40

6,01

-

7

7

7,80

7,80

-

-

9

9

22,60

22,60

-

-

10

10

11,70

11,70

-

-

11

11

7,40

7,40

-

-

12

12

11,10

11,10

-

-

13

13

4,00

4,00

-

-

15

15

14,40

14,40

-

-

16

16

11,00

11,00

-

-

17

17

6,10

6,10

-

-

18

18

17,10

17,10

-

-

19

19

11,80

11,80

-

-

21

21

4,20

4,20

-

-

22

22

19,00

19,00

-

-

23

23

4,30

4,30

-

-

24

24

17,60

17,60

-

-

25

25

17,54

16,80

0,74

27

27

2,70

2,70

-

-

28

28

1,10

1,10

-

-

29

29

10,30

10,30

-

-

30

30

0,80

0,80

-

33

31

31

27,60

27,60

-

-

32

32

8,20

8,20

-

-

33

33

8,30

5,90

2,40

-

34

34

8,00

10,40

-

2,40

36

36

2,40

2,40

-

-

37

37

7,80

7,80

-

-

186

186

10,61

6,30

4,31

-

187

187

22,99

27,30

-

4,31

188

188

2,40

2,40

-

-

333,25

326,50

13,47

6,72

Suprafata amenajament actual

Diferența în plus de la actuala amenajare, față de amenajarea precedentă a rezultat
datorită faptului că la actuala amenajare s-a introdus în fondul forestier proprietate privată al
comunei Crucea suprafața de 6,75 ha pășune împădurită cu consistența mai mare de 0,4
conform Legii 46/2008 (Codul Silvic).
Situația comparativă a terenurilor pe categorii de folosință
U.P. I Comuna Crucea
Categoria de folosință
Terenuri acoperite cu pădure

Suprafața (ha)
la amenajarea
Actuală
Precedentă

Diferență
(ha)

332,25

324,20

+8,05

Terenuri care servesc nevoilor de cultură

-

-

-

Terenuri care servesc nevoilor de producție silvică

-

-

-

1,00

1,00

-

Terenuri afectate împăduririi (clasa de regenerare)

-

1,30

-1,30

Terenuri neproductive

-

-

-

Terenuri scoase temporar din fondul forestier

-

-

-

Ocupații și litigii

-

-

-

333,25

326,50

+6,75

Terenuri care servesc nevoilor de administrație
forestieră

Total U.P. I COMUNA CRUCEA
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V.5. Areale sensibile
Suprafața U.P.I Crucea se suprapune parțial peste 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.
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:
Suprafaţa
Aria naturală de interes comunitar

U.P.

Parcele cuprinse în sit

totală fond
forestier

ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU
ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU –
GIUMALĂU
Total

I

13, 15, 16, 17, 18, 19

64,40

I

13, 15, 16, 17, 18, 19

64,40

-

-

64,40

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:
Clasa de
Categoria funcţională
Suprafaţ
Aria protejată de interes
cat.
a
%
comunitar
Cod
Denumire
funcţ
ha
arborete cuprinse în rezervații
TI
I - 5C
naturale, cu regim strict de
60,40
18
ROSCI 0212 RARĂU –
protecție
GIUMALĂU
benzile de pădure constituite din
ROSPA 0083 MUNȚII
T II
I - 4E
subparcele întregi situate de-a
4,00
1
RARĂU – GIUMALĂU
lungul căilor de comunicații
T IV
I -5Q arborete din păduri / ecosisteme
64,40
19
35

TIV

I5R

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)
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
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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.
Lucrările silvice care se vor executa în fondul forestier studiat şi care se suprapune cu
suprafaţa ariilor protejate de interes comunitar constituite în teritoriul acestei unități de
producție se prezintă după cum urmează:
Aria

Unități

Suprafaţa de

Categoria

Volumul de

%
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naturală
de interes
comunitar

amenajistice

parcurs în
de lucrări
recoltat
Raportat la Raportat
deceniul de
silvotehnice m3/deceniu
suprafaţa de
la
aplicare a
suprapunere întreaga
amenajamentului
cu situl
suprafaţa
- ha -

ROSCI
0212
RARĂU –
GIUMALĂU
ROSPA
0083
MUNȚII
RARĂU –
GIUMALĂU

13

4,00

Tăieri de
conservare

79

6

1

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.

V.6. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în
consideraţie
Nu este cazul alegeriii unei alte variante de amplasament. Planul prevede gestionarea
suprafețelor forestiere de pe o anumită suprafață.
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VI. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA
MEDIULUI
VI.A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia
poluanților în mediu
VI.A.1. Protecția calității apelor
Surse de emisii
În urma desfășurării activităților de exploatare forestieră, solul poate fi mobilizat,
rezultând încărcarea cu sedimente a apelor de suprafață, mai ales în timpul precipitațiilor
abundente. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanți și lubrefianți de la
utilajele și mijloacele auto care acționează pentru executarea lucrărilor.
Cantităţile de lubrefianţi şi carburanţi stocate în angrenajele utilajelor folosite în
perioada de construcţie nu sunt mari astfel încât eventualele scurgeri accidentale în mediu nu
produc modificări semnificative asupra factorului de mediu apă.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor silviculturale are obligaţia să aibă
în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să
anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.
Măsuri de reducere a emisiilor în apă
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele
măsuri:
 amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru
încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean;
 este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto
sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure
sau in albiile raurilor;
 este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri
expuse viiturilor;
 stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs
de apă;
 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;
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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;
 evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care
deservesc activitatea de exploatare.
VI.A.2. Protecția aerului atmosferic
Surse de emisii
Prin implementarea amenajamentului silvic propus de titular, vor rezulta emisii de
poluanți în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:
 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici
persistenți și pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului
silvic. Cantitatea de gaze de eșapament este în concordanță cu mijloacele de transport
folosite și de durata de funcționare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe
amplasament.
 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici
persistenți și pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea din cadrul
amenajamentului silvic (TAF – uri, tractoare, etc.);
 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici
persistenți și pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea
de exploatare a amenajamentului silvic;
 pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităților de doborâre, curățare,
transport și încărcare masă lemnoasă. Conform Ordinului Institutului Național de
Statistică nr. 972/30.08.2005 ”Cadrul metodologic pentru statistica emisiilor de poluanți
în atmosferă” și a metodologiei AP 2 dezvoltată de United States Environmental
Protection Agency (USEPA) emisiile de suspensii rezultate pe durata lucrărilor în cadrul
unui amenajament silvic pot fi apreciate la 0,8 t/ha/lună. Cantitatea de particule în
suspensie este proporțională cu aria terenului pe care se desfășoară lucrările. Deoarece
într-o etapă (in funcție de tipul de intervenții) lucrările de execuție nu se desfășoară pe o
suprafață mai mare de 10 – 20 ha, cantitatea de emisii de particule în suspensie pe lună
va fi de 8 – 16 t/lună.
Emisiile în aer rezultate în urma funcționării motoarelor termice din dotarea utilajelor și
mijloacelor auto folosite în cadrul amenajamentului silvic nu sunt monitorizate în conformitate
cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului 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. Se poate
considera, că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limite maxime admise și că
efectul acestora este anihilat de vegetația din pădure.
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Măsuri de reducere a emisiilor în aer
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri
precum:
 evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;
 folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei
activități și evitarea supradimensionarea acestora;
 efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea
utilajelor și a mijloacelor auto;
 folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte
normele de poluare EURO 4 – EURO 5;
 etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse
de pădure.
Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.
Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite şi configuraţiei zonei care
favorizează dispersia emisiilor în aer, se poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă,
asupra populaţiei, florei şi faunei din zonă va fi neutru.
VI.A.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
Surse de emisii
Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (drujbelor),
utilajelor și a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive și al
nivelului tehnic superior de dotare cantitatea și nivelul zgomotului și al vibrațiilor se vor situa în
limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetație) va
contribui direct la atenuarea lor și la reducerea distanței de propagare.
Măsuri de reducere a zgomotului şi vibraţiilor
Pentru reducerea actiunii potentiale negative a zgomotului si vibratiilor sunt obligatorii
masuri tehnice care vizeaza:
 reducerea zgomotului la sursa prin modificari constructive aduse echipamentului
tehnic sau adaptarea de dispozitive atenuatoare;
 masuri de izolare a surselor de zgomot.
Se recomanda de asemenea, ca lucrarile de exploatare a padurilor sa se faca doar pe timpul
zilei.
VI.A.4. Protecția împotriva radiațiilor
Nu este cazul, proiectul, prin dotările propuse, nu generează radiații.
VI.A.5. Protecția solului și subsolului
Potenţialele surse de impurificare a solului/subsolului
În activitățile de exploatare forestieră solul poate să fie poluat ca urmare a:
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tasării solului datorită deplasării utilajelor pe căile provizorii de acces, alegerea
inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces;
 pierderii accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele
auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră
 depozitării și/sau stocării temporare necorespunzătoare a deșeurilor;
 eroziunii de suprafață în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau
semi-târâire) a buștenilor.
O atenție deosebită trebuie acordată fenomenului de eroziune datorat apelor de
suprafață. Fluctuațiile resurselor de apă ale râurilor se desfășoară între două momente extreme
sunt reprezentate prin viituri și secete.
Modalităţi de prevenire a emisiilor pe sol
În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se
recomandă:
 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;
 drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi
selectate să fie în sistem impermeabil;
 alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să
parcurgă distanțe cât se poate de scurte;
 refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de
scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;
 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.);
 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;
 alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o
declivitate sub 20% (mai ales pe versanți);
 adoptarea unui sistem adecvat de transport a masei lemnoase, cel puțin acolo
unde solul are compoziție de consistență ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe
locurile de depozitare temporară;
 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;
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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;
nu se vor face gropi si sanțuri în interiorul trupurilor;
utilajele care lucrează in padure, se verifică zilnic din punct de vedere tehnic
evitarea blocării căilor de scurgere a apelor torențiale pentru a nu se determina
crearea altora noi pe zone de sol mai puțin stabile;
evitarea formării de ”șleauri” pe căile provizorii de acces da către utilajele de
exploatare;
refacerea stării inițiale a solului unde au fost formate căi provizorii de acces după
terminarea exploatării fiecărei parcele.

VI.A.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice
Suprafața U.P.I Crucea se suprapune parțial peste 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.
Implementarea planului analizat nu afectează integritatea siturilor Natura 2000 din zonă
deoarece:
 nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;
 nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară
– situl nu a fost declarat pentru protecția habitatelor;
 nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate
de interes comunitar;
 nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de
conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;
 nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care
definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.
Pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor acvatice și terestre din zonă sunt
recomandate următoarele:
 toate etapele lucrările se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică
prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de
42

avizare;
 vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces – pentru a evita impactul
asupra ecosistemelor naturale;
 pentru evitarea impurificării factorilor de mediu şi implicit a schimbării condiţiilor de
biotop vor fi respectate măsurile propuse anterior pentru factorii de mediu apă, sol,
aer.
 antreprenorul lucrrilor silvice nu va permite angajaţilor să depoziteze deşeuri în
ecosistemele naturale din zonă.
VI.A.7. Protecția așezărilor umane și altor obiective de interes public
Amenajamentul silvic propus nu influenţează sănătatea umană deoarece nu generează
poluări chimice, fizice sau microbiologice ale factorilor de mediu.
VI.A.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în toate etapele de
implementare ale proiectului
Deşeuri generate
În urma implementării proiectului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:
 20 03 01 - deşeuri menajare generate de personalul care va lucra la execuția
lucrărilor silvice;
 17 02 01 – deșeuri de lemn.
Gestionarea deşeurilor
Pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate,
beneficiarul proiectului are următoarele obligaţii:
 să respecte prevederile legale în domeniu, cu scopul evitării daunelor aduse mediului,
biodiversităţii şi oamenilor;
 să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a
acestora;
 să instruiască angajaţii care vor executa lucrarea, în vederea gestionării în mod
corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.
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Deşeurile rezultate pe amplasament
Denumire
deşeu

Cantitatea
generată

gunoi menajer

0,29 t/an

deșeuri de lemn

1,5 t/an

Starea
fizică

Cod
deşeu

Sursa

Perioada de construcţie
solid
20 03 01
personalul
implicat
lucrări
silviculturale
solid
17 02 01
Lucrări
executate

Managementul deşeurilor
Cantitatea prevăzută a fi
generată
Valorificat
Eliminat
Stoc
0,29 t/an

-

1,5 t/an

Evidenţa gestiunii deşeurilor va ţinută de către titularii proiectului conform H.G. nr.
856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase este obligatorie menţinerea unei evidenţe a deşeurilor pentru
toţi agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane juridice sau fizice.
Gospodărirea deşeurilor rezultate se va face astfel:
 deşeurile menajere (cod deşeu 20 03 01) vor fi colectate europubele destinate
acestui tip de deşeu, situate în apropierea platformelor de exploatare - vor fi
colectate selectiv şi vor fi preluate de către o firmă specializată în baza unui
contract de prestări servicii. Pentru lucrătorii aflați în fronturile de lucru,
antrepenorul general va pune la dispoziție saci de plastic care ulterior vor fi
transportați prin grija acestuie la europubele.
 deșeuri de lemn (17 02 01) – vor fi comercializate către comunitatea locală ca
lemn de foc;
Precolectarea primară a deşeurilor menajere se va realiza în saci de plastic.
Precolectarea secundară se va realiza în pubele acoperite amplasate pe o platformă
betonată şi îngrădită.
VI.A.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor periculoase
Principalele substante și preparate chimice estimate a fi utilizate în faza de construcție
vor fi combustibilii.
Toate substanțele și preparatele chimice periculoase ce vor fi utilizate vor fi etichetate și
stocate corespunzător, în recipiente special prevăzute și în spații amenajate adecvat la nivelul
organizării de șantier, cu restricționarea accesului și prevederea tuturor măsurilor de protecție
necesare.
Pentru a reduce riscul producerii de accidente cu potențial impact negativ, constructorul
va avea în vedere:
 folosirea de echipamente și mijloace de transport moderne;
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întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport în stare bună de funcționare
având reviziile tehnice și schimburile de ulei efectuate în ateliere specializate.

VI.B. Utilizarea resurselor naturale (în special a solului, terenurilor, apei și
biodiversității)
Suprafața fondului forestier proprietate publică și privată aparținând comunei Crucea
inclus în prezentul amenajament este de 333,25 ha conform documentelor de proprietate.
Pentru gospodărirea eficientă a acestor păduri au fost constituite trei subunități de
gospodărire:
 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.
În amenajamentul analizat s-a calculat un indice de recoltare de 2,95 m3/an/ha pentru
pădurile cuprinse în subunitatea de gospodărire S.U.P. A - Codru regulat - sortimente obișnuite
care însumează 131,02 ha.
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:
Aria naturală de interes comunitar

ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU
ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU –
GIUMALĂU
Total

U.P.

Parcele cuprinse în sit

Suprafaţa totală
fond forestier

I

13, 15, 16, 17, 18, 19

64,40

I

13, 15, 16, 17, 18, 19

64,40

-

-

64,40

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.
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În arboretele din rezervaţia naturală Rarău – Pietrele Doamnei, amenajamentul silvic nu
a prevăzut niciun fel de lucrări.
Pentru suprafeţele supuse regimului de conservare deosebită (respectiv S.U.P. M), în
conformitate cu prevederile normelor de amenajare a pădurilor în vigoare, amenajamentele
nu au prevăzut decât lucrări de conservare, tăieri de igienă și completări a unor plantații
existente!

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE SĂ FIE
AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIVDE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
VII.1. Impactul proiectului asupra populaţiei, sănătății umane și măsuri
pentru evitarea/ prevenirea/reducerea impactului
Proiectul propus nu va avea impact SEMNIFICATIV asupra populației, sănătății umane
prin urmare nu sunt necesare măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului.

VII.2. Impactul proiectului asupra biodiversității și măsuri pentru
evitarea/prevenirea/ reducerea impactului
Implementarea proiectului analizat nu afectează integritatea ariilor naturale protejate
deoarece:
 nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;
 nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă
comunitară – situl nu a fost declarat pentru protecția habitatelor;
 nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate
de interes comunitar;
 nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de
conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;
 nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care
definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.
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Pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor naturale din zonă sunt recomandate
următoarele:


toate etapele lucrările se vor realiza

în conformitate

cu documentaţia

tehnică prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de
instituţiile de avizare;


vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces – pentru a evita impactul
asupra ecosistemelor naturale;



pentru evitarea impurificării factorilor de mediu şi implicit a schimbării
condiţiilor de biotop vor fi respectate măsurile propuse anterior pentru
factorii de mediu apă, sol, aer.



antreprenorul lucrărilor silvice nu va permite angajaţilor să depoziteze deşeuri
în ecosistemele naturale.

VII.3. Impactul proiectului asupra solului, terenurilor, folosințelor,
bunurilor materiale și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului
Proiectul propus nu va avea impact SEMNIFICATIV asupra solului, terenurilor,
folosințelor bunurilor materiale.

VII.4 Impactul proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor și
măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului
În urma desfășurării activităților de exploatare forestieră, solul poate fi mobilizat,
rezultând încărcarea cu sedimente a apelor de suprafață, mai ales în timpul precipitațiilor
abundente. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanți și lubrefianți de la
utilajele și mijloacele auto care acționează pentru executarea lucrărilor.
Cantităţile de lubrefianţi şi carburanţi stocate în angrenajele utilajelor folosite în
perioada de construcţie nu sunt mari astfel încât eventualele scurgeri accidentale în mediu nu
produc modificări semnificative asupra factorului de mediu apă.
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Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor silviculturale are obligaţia să aibă
în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să
anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele
măsuri:


amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru
încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean;



este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto
sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure
sau in albiile raurilor;



este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri
expuse viiturilor;



stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs
de apă;



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;



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;



evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care
deservesc activitatea de exploatare.

VII.5. Impactul proiectului asupra calităţii aerului atmosferic, climei și
măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului
Prin implementarea amenajamentului silvic propus de titular, vor rezulta emisii de
poluanți în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:
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 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici
persistenți și pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului
silvic. Cantitatea de gaze de eșapament este în concordanță cu mijloacele de transport
folosite și de durata de funcționare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe
amplasament.
 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici
persistenți și pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea din cadrul
amenajamentului silvic (TAF – uri, tractoare, etc.);
 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici
persistenți și pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea
de exploatare a amenajamentului silvic;
 pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităților de doborâre, curățare,
transport și încărcare masă lemnoasă. Conform Ordinului Institutului Național de
Statistică nr. 972/30.08.2005 ”Cadrul metodologic pentru statistica emisiilor de poluanți
în atmosferă” și a metodologiei AP 2 dezvoltată de United States Environmental
Protection Agency (USEPA) emisiile de suspensii rezultate pe durata lucrărilor în cadrul
unui amenajament silvic pot fi apreciate la 0,8 t/ha/lună. Cantitatea de particule în
suspensie este proporțională cu aria terenului pe care se desfășoară lucrările. Deoarece
într-o etapă (in funcție de tipul de intervenții) lucrările de execuție nu se desfășoară pe o
suprafață mai mare de 10 – 20 ha, cantitatea de emisii de particule în suspensie pe lună
va fi de 8 – 16 t/lună.
Emisiile în aer rezultate în urma funcționării motoarelor termice din dotarea utilajelor și
mijloacelor auto folosite în cadrul amenajamentului silvic nu sunt monitorizate în conformitate
cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului 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. Se poate
considera, că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limite maxime admise și că
efectul acestora este anihilat de vegetația din pădure.
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Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri
precum:
• evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;
• folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și
evitarea supradimensionarea acestora;
• efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a
mijloacelor auto;
• folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele
de poluare EURO 4 – EURO 5;
• etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse de
pădure.
Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.
Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite şi configuraţiei zonei care
favorizează dispersia emisiilor în aer, se poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă,
asupra populaţiei, florei şi faunei din zonă va fi neutru.

VII.6. Impactul proiectului privind zgomotul, vibraţiile și măsuri pentru
evitarea/prevenirea/ reducerea impactului
Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (drujbelor),
utilajelor și a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive și al
nivelului tehnic superior de dotare cantitatea și nivelul zgomotului și al vibrațiilor se vor situa în
limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetație) va
contribui direct la atenuarea lor și la reducerea distanței de propagare.
Pentru reducerea actiunii potentiale negative a zgomotului si vibratiilor sunt obligatorii
masuri tehnice care vizeaza:
 reducerea zgomotului la sursa prin modificari constructive aduse echipamentului
tehnic sau adaptarea de dispozitive atenuatoare;
 masuri de izolare a surselor de zgomot.
Se recomanda de asemenea, ca lucrarile de exploatare a padurilor sa se faca doar pe timpul
zilei.
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Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că,
impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi nesemnificativ.

VII.7. Impactul proiectului asupra peisajului și mediului vizual,
patrimoniului istoric și cultural, asupra interacțiunilor dintre acestea și măsuri
pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului
Implementarea amenajamentului realizat pentru U.P.I Crucea nu va avea impact
negativ asupra piesajului din zonă.
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.
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”, respectânduse 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.
Implementarea amenajamentului contribuie la menținerea suprafețelor împădurite întro stare vegetative favorabilă prin executarea lucrărilor propuse. Executarea lucrărilor silvice în
conformitate cu conceptul de gestionare durabilă a pădurilor are impact pozitiv asupra
piesajului.

VII.8. Natura transfrontieră a impactului
Nu este cazul, planul analizat nu are imapact transfrontalier.
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VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIII.1. Dotări pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv
pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de
concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

Nu este cazul.

VIII.2. Măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu
Urmărirea activităţii se va face prin verificări periodice care să analizeze modul în care se
conformează societatea.
Personalul care deserveşte utilajele, mijloacele de transport și motoferăstraiele va verifica
funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate în cel mai scurt
timp. Periodic se va face inspecţia tehnică a utilajelor utilizate pe amplasament pentru ca
noxele rezultate din funcţionarea acestora să nu depăşească parametri admişi.
Se va urmări modul de gestionare a deşeurilor menajere prin păstrarea evidenţei
cantităţilor conform HG 856/2002.
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IX. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN
MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE
IX.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea
investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității
Nu este cazul. Amenajamentul nu propune realizarea de construcții.

IX.2. Prevenirea și modul de răspuns în cazul poluărilor accidentale
Nu este cazul.

XI.3. Aspecte referitoare la închidere/dezafectare/demolare
Nu este cazul.
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X. PROIECTE SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN OUG NR.
57/2007, LEGEA NR. 49/2011, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR
X.1. Descrierea succintă a amplasamentului proiectului în raport cu aria
naturală protejată
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.
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:
Suprafaţa
Aria naturală de interes comunitar
U.P.
Parcele cuprinse în sit
totală fond
forestier
ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU
ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU –
GIUMALĂU
Total

I

13, 15, 16, 17, 18, 19

64,40

I

13, 15, 16, 17, 18, 19

64,40

-

-

64,40

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:
Clasa de
Categoria funcţională
Suprafaţ
Aria protejată de interes
cat.
a
%
comunitar
Cod
Denumire
funcţ
ha
arborete cuprinse în
ROSCI 0212 RARĂU – GIUMALĂU
TI
I - 5C rezervații naturale, cu regim
60,40
18
strict de protecție
ROSPA 0083 MUNȚII RARĂU –
GIUMALĂU
T II
I - 4E
benzile de pădure
4,00
1
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T IV

TIV

Total

I -5Q

I5R

constituite din subparcele
întregi situate de-a lungul
căilor de comunicații
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)
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)

64,40

19

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
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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.
Lucrările silvice care se vor executa în fondul forestier studiat şi care se suprapune cu
suprafaţa ariilor protejate de interes comunitar constituite în teritoriul acestei unități de
producție se prezintă după cum urmează:
Suprafaţa de
%
parcurs în
Aria
Categoria
Volumul
Raportat la Raportat
Unități
deceniul de
naturală
de lucrări de recoltat suprafaţa
la
amenajistic
aplicare a
3
de interes
silvotehnic m /deceni
de
întreaga
e
amenajamentul
comunitar
e
u
suprapuner suprafaţ
ui
e cu situl
a
- ha ROSCI
0212
RARĂU –
GIUMALĂ
U
Tăieri de
13
4,00
79
6
1
ROSPA
conservare
0083
MUNȚII
RARĂU –
GIUMALĂ
U
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.
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ROSCI0212 Rarău –
Giumalău

Suprapunerea amenjamentului UP I Crucea cu ROSCI0212 Rarău – Giumalău

ROSPA 0083 Munţii
Rarău - Giumalău

Suprapunerea amenjamentului UP I Crucea cu ROSPA 0083 Munţii Rarău - Giumalău
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Coordonatele ce definesc teritoriul ariei protejate de interes comunitar - ROSCI 0212
Rarău – Giumalău:
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

Coordonatele în sistem STEREO 70 ce definesc conturul ariei de protecţie specială
avifaunistice ROSPA 0083 Munţii Rarău - Giumalău sunt prezentate în tabelul următor:
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

X.2. Informații despre aria naturală protejată, posibil să fie afectată de
implementarea proiectului
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
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.
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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.

X.3. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii și habitate de
interes comunitar, în zona amplasamentului proiectului

Sitului de Interes Comunitar ROSCI0212 Rarău – Giumalău
Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte
Tipuri de habitate
Cod

Denumirea habitatului

Vegetație herbacee de pe malurile
râurilor montane
Vegetație lemnoasă cu Salix
3240 eleagnos de-a lungul râurilor
montane
4030 Tufărișuri uscate europene
4060 Tufărișuri alpine și boreale
3220

Evaluare

Acoperire Pesteri Calit. date
(Ha)
(nr.)

AIBICID

AIBIC

Rep.

Supr. rel.

Eval.
Status
global
conserv.
a

3

Buna

C

C

B

B

25

Buna

B

C

B

B

2

Buna

B

C

B

B

3

Buna

B

C

B

B

2

Buna

B

C

B

B

0

Buna

C

C

B

B

Pajiști montane de Nardus
6230 bogate în specii pe substraturi
silicioase*

6

Buna

B

C

B

B

Comunități de lizieră cu ierburi
înalte higrofile de la nivelul
6430
câmpiilor, până la cel montan și
alpin

29

Buna

B

C

B

B

Pajiști boreale și alpine pe
6150
substrat silicios
6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine
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6520 Fânețe montane
7230 Mlaștini alcaline

42

Buna

B

C

B

B

6

Buna

B

C

B

B

Grohotișuri calcaroase și de șisturi
calcaroase din etajul montan până
8120
în cel alpin - Thlaspietea
rotundifolii
Versanți stâncoși cu vegetație
8210 chasmofitică pe roci calcaroase

2

Buna

B

C

B

B

30

Buna

B

C

B

B

Păduri de fag de tip Luzulo9110 Fagetum

91

Buna

B

C

B

B

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa
91E0 și Fraxinus excelsior; Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae*

4

Buna

B

C

B

B

Păduri dacice de fag - Symphyto91V0 Fagion

388

Buna

B

C

B

B

Păduri acidofile de Picea abies din
9410 regiunea montană - VaccinioPiceetea

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
Specie
Cod

Denumire ştiinţifică

Populatie
Tip

Marime

Unit.

Sit
Categ.

Min. Max. masura CIRIVIP
1308
1308

Barbastella barbastellus (liliacul- P
cârn)
Barbastella barbastellus
W
(Liliacul-cârn)

1352* Canis lupus (lup)

P

1355

Lutra lutra (vifra)

P

1323

Myotis bechsteinii (liliacul-cuurechi-late)

C

Myotis blythii (liliac mic comun)
Myotis

1307
1318

Myotis
myotis((liliacul comun
dasycneme(Liliacul-de-iaz)
mare)
1354* Ursus arctos (urs brun)
1324

Calit. AIBICID
date

Pop.

AIBIC
Conserv. Izolare Global

P

C

B

C

B

C

B

C

B

50

100

i

P

5

20

i

R

P

B

C

B

C

R

DD

B

C

C

C

100

i

P

C

B

C

B

P
P

1500 1700
5
10

i
i

P
P

C
C

B
B

C
C

B
B

P

1500 1700

i

P

C

B

C

B

i

P

A

B

B

B

P

50

10

15

M
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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
Specie
Cod

Denumire ştiinţifică

Populatie
Tip

Marime

Unit.

Sit
Categ.

Min. Max. masura CIRIVIP
1193

Bombina variegate (izvoraș cu
burta galbenă)

P

1166

Triturus cristatus (tritonul cu
creastă)
Triturus montandoni(Triton
carpatic)

P

2001

800 1200

i

1500 2000

i

date

Pop.

P
P?

P

Calit. AIBICID

AIBIC
Conserv. Izolare Global

C

B

C

B

C

B

C

B

DD

P

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
Specie

Populatie

Cod Denumire ştiinţifică

Tip Marime
Min. Max.

4014 Carabus variolosus
4054 Pholidoptera transsylvanica

Sit
Unit.

Categ.

masura CIRIVIP

P
P

Calit.

AIBICID AIBIC

date

Pop.

C
C

B
B

Conserv. Izolare Global
B
B

C
A

B
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
Specie
Cod

Populatie
Denumire ştiinţifică

Tip Marime

Sit
Unit.

Categ.

Calit. AIBICID AIBIC

Min. Max. masura CIRIVIP date
4066 Asplenium adulterinum
1386 Buxbaumia viridis
4070* Campanula serrata
1902 Cypripedium calceolus
1381 Dicranum viride
1393 Drepanocladus vernicosus
4116 Tozzia carpathica

P
P
P
P
P
P
P

R
V
C
R
V
R
V

Pop.
B
C
C
C
C
C
C

Conserv. Izolare Global
B
B
A
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C

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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B
B
B
B
B
B
B




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.
Sit
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
Specie
Cod

Denumire ştiinţifică

Populatie
Tip

Marime

Unit.

Sit
Categ.

Min. Max. masura CIRIVIP
A168 Actitis hypoleucos (fluierar de
munte)

R

A223 Aegolius funereus (minuniță)
A247 Alauda arvensis (ciocârlie de
câmp)
A256 Anthus trivialis (fâsă de pădure)

P
R

A091 Aquila chrysaetos (acvilă de
munte)
A221 Asio otus (ciuf de pădure)
A104 Bonasa bonasia (ierunca)
A215 Bubo bubo (buhă)
A087 Buteo buteo (șorecar comun)
A224 Caprimulgus europaeus
(caprimulg)

P

25

30

p

R

R
P
P
P
R

1

2

p

35
2

40
5

p
p

30

50

p

Calit. AIBICID
date

Pop.

R

D

C
C

C
D

C

D

C

C

C
C
P
C
P

D
C
C
D
C

AIBIC
Conserv. Izolare Global

B

C

B

B

C

B

B
B

C
C

B
B

B

C

B

62

A366 Carduelis
cannabina (cânepar)
A364
A363
A368
A365
A373
A207
A208
A113
A212
A239
A236
A269

P

C

D

Carduelis carduelis (Sticlete)
P
Carduelis chloris( florinte)
P
Carduelis flammea (inăriţă)
W
Carduelis spinus (scatiu)
P
Coccothraustes coccothraustes
P
(botgros)
Columba oenas (porumbel de
R
scorbură)
Columba palumbus (porumbel
R
gulerat)
Coturnix coturnix (prepeliţă)
R
Cuculus canorus (cuc)
R
Dendrocopos leucotos
P
(ciocănitoarea cu spatele alb)
Dryocopus martius (cicănitoare
P
neagră)
Erithacus rubecula (măcăleandru) R

C
C
V
C
C

D
D
D
D
D

C

D

C

D
D
D
D

A096 Falco tinnunculus (vânturel roşu)

10

15

p

C
C
R

25

45

p

P

C

C

D

C

D

R

A321 Ficedula albicollis (muscar
R
gulerat)
A320 Ficedula parva (muscar mic)
R
A359 Fringilla coelebs (cinteză de
P
pădure)
A360 Fringilla montifringilla (cinteză de W
iarnă)

600

900

p

C

C

200

300

p

C
C

D
D

C

D

A217 Glaucidium passerinum (ciuvică)

P

12

C

C

A299 Hippolais icterina (frunzăriţă
galbenă)
A233 Jynx torquilla (capîntortură)
A340 Lanius excubitor (sfrâncioc mare)

R

R

D

R
R

C
R

D
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

C

C

A274 Phoenicurus phoenicurus (codroş
de pădure)

R

C

D

10

17

20

p

p

B

C

B

B

C

B

B

C

B

B

C

C
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A315 Phylloscopus collybita (pitulice
mică)
A314 Phylloscopus sibilatrix (pitulice
sfârâitoare)
A241 Picoides tridactylus (cicănitoare
de munte)
A234 Picus canus (ghionoaie sură)

R

C

D

R

C

D

A266 Prunella modularis (brumăriţă de
pădure)

P

30

50

p

P

C

P

10

25

p

P

D

R

C

D

A372 Pyrrhula pyrrhula (mugurar)
A276 Saxicola torquata (mărăcinar
negru)
A155 Scolopax rusticola (sitar de
pădure)
A361 Serinus serinus (cănăraş)
A210 Streptopelia turtur (turturică)
A220 Strix uralensis (huhurez mare)
A351 Sturnus vulgaris (graur)
A351 Sturnus vulgaris(graur)
A311 Sylvia atricapilla (silvie cu cap
negru)

P
R

C
R

D
D

R

R

D

R
R
P
R
C
R

C
C
R
C
C
C

D
D
D
D
D
D

A310 Sylvia borin (silvie de grădină)

R

C

D

A309 Sylvia communis (silvie de câmp)

R

C

D

A308
A108
A283
A285

Sylvia curruca (silvie mică)
Tetrao urogallus (cocoș de munte)
Turdus merula (mierlă)
Turdus philomelos (sturz cântător)

R
P
R
R

C
V
C
C

D
C
D
D

A284
A284
A284
A287

Turdus pilaris (cocoşar)
Turdus pilaris (cocoşar)
Turdus pilaris (cocoşar)
Turdus viscivorus (sturz de vâsc)

R
C
W
P

C
C
C
C

D
D
D
D

R
R

C
C

D
D

A232 Upupa epops (pupăză)
A142 Vanellus vanellus (nagâţ)

6

25

8

30

p

i

B

C

C

B

C

B

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.
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X.4. Legătura dintre proiect și managementul conservării ANPIC
Având în vedere faptul că există suprafeţe de fond forestier cuprinse în amenajamentul
silvic U.P. I Comuna Crucea ce se suprapun cu teritoriul unor arii protejate de interes comunitar,
este de aşteptat ca lucrările silvotehnice prevăzute în aceste suprafeţe să aibă influenţe asupra
managementului conservării siturilor respective. Totodată trebuie subliniat faptul că
amenajamentul nu se rezumă doar la o simplă planificare a extragerilor de masă lemnoasă din
pădure şi a lucrărilor de împădurire el având şi un rol activ, determinant în conducerea
structural funcţională a pădurior spre o stare de maximă de eficacitate în raport cu obiectivele
social economice şi ecologice prestabilite.
În cazul pădurilor luate în studiu din cadrul U.P. I Comuna Crucea care se suprapun cu
teritoriul unor situri comunitare, obiectivele social economice şi ecologice sunt ocrotirea
integrală a naturii și conservarea deosebită.
Astfel unele arborete îndeplinesc simultan două sau mai multe funcţii, fapt deloc
imposibil atâta timp cât sunt îndeplinite anumite condiţii de structură şi dacă intervenţiile care
se fac în pădure respectă instrucţiunile din normele şi normativele în vigoare potrivit fiecărui
caz în parte.
Experienţa în domeniu acumulată de–a lungul timpului precum şi studiile de specialitate
au demonstrat că pădurile cu o structură cât mai apropiată de cea a tipului natural fundamental
sunt cele mai stabile şi îşi îndepinesc rolul funcţional atribuit la un nivel mult mai ridicat faţă de
pădurile artificiale, ori cu structură semnificativ artificializată. Prevederile amenajamentului
actual favorizează perpetuarea structurilor de tip natural şi refacerea acestora acolo unde ele
nu corespund ori în terenuri goale rămase în urma tăierilor rase sau a calamităţilor (inundaţii,
uscare, incendii, atac la dăunători etc.).
Îmbătrânirea excesivă duce numai la pierderea materialului lemnos dar şi la diminuarea
capacităţii de protecţie atât de necesară în zonă. Acest aspect indică clar că aceste arborete
trebuie regenerate controlat, numai aşa fiind posibilă menţinerea ridicată a capacităţii
protective şi conservarea nealterată a habitatelor.
În ceea ce privesc aceste păduri (din zona de suprapunere cu siturile de interes
comunitar) putem aprecia că prevederile Amenajamentului (PP) pot avea un impact minor şi
de foarte scurtă durată asupra ariilor de interes comunitar. Trebuie însă precizat următorul
aspect : Funcţia principală a acestor păduri este de a asigura o conservare a mediului. Prin
regenerarea pădurilor se obţin arborete mai viabile cu structuri mai apropiate de nevoile de
exercitare a funcţiilor de protecţie.
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Aplicarea de tăieri conservare în scopul menţinerii formelor natural fundamentale ale
pădurii sau de îndrumare a acestora către aceste forme înseamnă de fapt conservarea
habitatelor respective.
Deci aplicarea acestor lucrări se înscrie de fapt în strategia de conservare a ariilor de
interes comunitar şi nu invers.
Amenajamentul U.P. I Comuna Crucea are legătură directă şi este necesar pentru
managementul conservării ariilor naturale de interes comunitar.

X.5. Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și
habitatelor de pe teritoriul ariei naturale protejate
Habitatele de pădure
În ceea ce privesc habitatele de pădure care sunt în atenţia arilor de interes comunitar,
cea mai mare parte a suprafeţei acestora (60,40 ha) este supusă regimului de ocrotire integrală
ori conservare deosebită şi deci nu se poate pune problema existenţei unui impact potenţial
creat prin prevederile amenajamentului (PP).
În restul suprafeţei acestor habitate (cea mai mică parte a suprafeței – 4,00 ha),
principala funcţie stabilită este cea de protecție, urmând a se parcurge cu tăieri de conservare,
cu respectarea tuturor restricţiilor impuse de lege şi normative. Din acest motiv, se poate
aprecia că impactul potenţial asupra acestor habitate este minimal (practic nesemnificativ) şi
de foarte scurtă durată. Aceeaşi apreciere se poate face şi asupra speciilor de animale
menţionate.
Specii de animale
Pădurile cuprinse în amenajamentul silvic U.P. I Comuna Crucea reprezintă sub 3% din
suprafeţele ROSPA 0083 Munţii Rarău - Giumalău şi respectiv ROSCI 0212 Rarău – Giumalău,
iar lucrările silvice propuse în pădure se vor executa eşalonat în spaţiu şi timp, dispersat pe
suprafeţe mici în cuprinsul fondului forestier.
Prevederile amenajamentului nu pot prezenta un impact potenţial asupra acestora din
motivele arătate anterior. O confirmare a acestei aprecieri o constituie faptul că aceste specii se
dezvoltă la fel de bine şi în teritoriile în care se aplică lucrări chiar mai extensive.
Puţinele intervenţii care se vor face vor fi organizate în spaţiu şi timp de aşa natură încât
întreaga faună din zonă să aibă liniştea necesară şi să nu fie pusă în pericol.
Lucrările care sunt prevăzute în aceste situri nu presupun recoltarea integrală a masei
lenoase, sunt eşalonate pe parcursul celor 10 ani de aplicare astfel că în fiecare an se va
interveni pe o suprafaţă mică cu un interval scurt (săptămâni) astfel că impactul asupra speciilor
atenţionate va fi practic inexistent.
Aşa cum am mai precizat intervenţiile în pădure au în principal rol de îmbunătăţire a
structurii, de conservare şi creştere a capacităţii funcţionale a acesteia fapt ce nu poate să fie
decât benefic conservării şi dezvoltării populaţiilor de păsări din zonă.
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Măsuri conservative
 menținerea în cadrul lucrărilor de igienă ale pădurii a unui număr de 25-30 de
adăposturi pe hectar, reprezentate de scorburi, respectiv 7-10 arbori cu scorburi pe
hectar;
 menținerea unei densități de lemn mort doborât de minim 100 unități de lemn
mort/hectar. Prin unitate se înțelege piesa lemnosă cu diametrul de minim 10
centimetri și lungimea de minim 2 metri;
 recoltarea selectivă de material lemnos cu păstrarea a minim 5-8 arbori morți în
picior la hectar, cu diametrul de minim 25 de centimetre;
 extragerea de masă lemnoasă la recoltarea selectivă se realizează cu lăsarea pe sol a
vârfurilor și cregilor arborilor în mod dispersat, nu în grămezi;
 exploatarea prin recoltare selectivă individuală și recoltare selectivă grupată
realizează petice netăiate în procent de 40% din totalul suprafeței exploatate, cu
arbori netăiați având diametrul de cel puțin 30 de centimetri la piept;
 combaterea dăunătorilor în fondul forestier din sit se realizează doar în cazurile în
care starea fitosanitară a pădurii ămpune aplicarea unor astfel de lucrări;
 întreruperea exploatărilor forestiere în perioada 01 aprilie-01 iunie în ROSPA0083
Rarău-Giumalău. În cazul în care va fi necesară această activitate, se va evita
doborârea arborilor ce prezintă scorburi la o înălțime de minim 3 metri;
 întreruperea recoltării de masă lemnoasă în perioada 01 iunie-30 august pe
suprafața sitului ROSPA0083 Rarău-Giumalău, pe o rază de 700 de metri față de
cuiburile de păsări răpitoare de zi, identificate în urma monitorizării;
 interzicerea îndepărtării materialului lemnos din sit, aflat în stare avansată de
 descompunere;
 interzicerea intervenției asupra doborâturilor din sit, în suprafață totală de 5
hectare, cu excepția cazurilor în care acestea afectează infrastructura sau pun în
pericol menținerea stării de conservare și starea fitosanitară a habitatelor forestiere;
 interzicerea accesului autovehiculelor în afara drumurilor existente.
Evident, în cazul amenajamentului, aspectele de mediu, respectiv acele activităţi care
pot interacţiona cu mediul, sunt lucrările propuse a se executa în perioada de aplicare. Toate
aceste lucrări, într-o măsură mai mică sau mai mare interacţionează cu mediul, iar efectele pot
fi favorabile sau nefavorabile, de scurtă durată sau de lungă durată. În general, lucrările
propuse de amenajament nu pot avea decât un efect benefic asupra habitatelor deoarece toate
principiile care stau la baza amenajamentului sunt în concordanţă cu dezideratele de mediu.
Acest lucru se confirmă şi prin faptul că starea actuală a pădurii, ca rezultat al gospodăririi
anterioare pe bază de amenajamente, este bună şi foarte bună, motiv pentru care a fost
posibilă constituirea de rezervaţii şi arii de interes comunitar.
Lucrările propuse de amenajament, ca de altfel, toate soluţiile tehnice adoptate, au la
bază în primul rând o zonare funcţională. Pe baza acesteia, s-a stabilit care păduri sunt supuse
regimului de ocrotire integrală sau regimului de conservare deosebită şi care sunt destinate
producţiei. Chiar şi în cadrul pădurilor în care este permisă organizarea producţiei de masă
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lemnoasă, zonarea funcţională a intervenit prin aplicarea sau nu a unor restricţii în raport de
funcţiile de protecţie atribuite.
Aspectele de mediu ce pot fi luate în considerare sunt:
Lucrările de reîmpădurire şi de completare a arboretelor tinere;
Lucrările de îngrijire (degajări, curăţiri şi rărituri);
Tratamentele de regenerare a pădurilor aplicate;
Tăieri progressive;
Tăieri rase;
Tăieri de igienă;
Tăieri de conservare.
În general, toate aceste lucrări nu pot influenţa performanţele de mediu decât în mod
favorabil. Se poate face următoarea remarcă:
Aplicarea lucrărilor prevăzute de amenajament, pe termen lung, are un impact
favorabil semnificativ însă, limitat şi pe termen scurt, impactul poate fi şi nefavorabil însă
practic nesemnificativ.
Având în vedre că aplicarea amenajamentului (PP):
- nu duce la reducerea exemplarelor din speciile de interes.
- nu duce la o reducere sau o fragmentare a habitatelor. Modul de gospodărire asigură
menţinerea şi conservarea habitatelor, aceasta reprezentând un obiectiv principal al
amenajamentului.
- nu are un impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării
favorabile de conservare a arieiilor de interes comunitar.
- nu poate produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura ariei
natural.
Se poate afirma că nu se poate identifica un impact negativ, nici direct , nici indirect,
atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, semnificativ. Din contra, impactul nu poate fi decât
pozitiv prin conservarea habitatelor respective şi menţinerea condiţiilor favorabile pentru
populaţiile animale şi plante avute în vedere. Un lucru foarte important îl constituie faptul că
prin conservarea habitatelor de pădure avută în vedere de amenajament se realizează şi o
protecţie şi respectiv o conservare a habitatelor vecine.
Nu sunt informaţii privitoare la eventualitatea unui impact cumulativ, acesta fiind
improbabil.
Pe lângă acestea, în ariile protejate şi în vecinătatea ariilor protejate de aici nu s-au
propus:
- realizarea de construcţii (inclusiv drumuri forestiere)
- stocarea de materiale poluante - stocarea de deşeuri
- activităţi sau lucrări care să afecteze direct habitatele şi speciile - alte activităţi care să
creeze poluare de orice natură.

X.6. Starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică a corpului de
apă de suprafaţă, starea cantitativă şi chimică a corpului de apă subteran
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Amplasamentul amenajamentului se află în BH al râului Bistrița.

X.7. Obiectivul/obiectivele de mediu pentru corpul/corpurile de apă pe
care se realizează sau cu care are legătură proiectul
Conform Planului de management Siret, obiectivele de mediu pentru acest corp de
apă sunt:
 menținerea în ”starea bună” pentru corpuri de apă naturale
 „nedeteriorarea stării” corpurilor de apă.
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