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0. INTRODUCERE 
0.1. Legislatie românească privind evaluarea de mediu pentru palnuri/programe, stabilirea 

ariilor naturale protejate, aamenajarea pădurilor 
 

O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265 /2006 cu 
modificările și completările ulterioare privind protecția mediului 

Ordin M.M.G.A. nr. 995 din 21/09/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor 
care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Publicat în Monitorul Oficial nr. 812 din 
03/10/2006 

H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a a evaluării de mediu pentru 
planuri și programe şi cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, împreună cu AgenŃia NaŃională de ProtecŃia Mediului (M. Of., Partea I nr. 707 
din 05/08/2004). 

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

Lege nr. 5 din 06/03/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional - 
SecŃiunea a III-a - zone protejate. Publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 12/04/2000. 

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

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

H.G. nr. 229 din 04/03/2009 privind reorganizarea Regiei NaŃionale a Pădurilor - Romsilva 
şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Regiei NaŃionale a Pădurilor – Romsilva, Publicat în 
Monitorul Oficial nr. 162 din 16/03/2009 

Lege nr. 347 din 14/07/2004 - Legea muntelui, Publicat în Monitorul Oficial nr. 670 din 
26/07/2004 

OrdonanŃa de urgenŃă nr. 21 din 27/02/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 
347/2004, Publicat în Monitorul Oficial nr. 173 din 06/03/2008 

H.G. nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protecŃie specială avifaunistică 
ca parte integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, Publicat în Monitorul 
Oficial nr. 739 din 31/10/2007 

Ordin M.M.D.D. nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanŃă comunitara, ca parte integrantă a reŃelei ecologice europene 
Natura 2000 în Romania, Publicat în Monitorul Oficial nr. 98 din 07/02/2008 

Ordin M.M.P. nr. 2387 din 29/09/2011 pentru modificarea Ordinului M.M.D.D. nr. 1964 
din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanŃă 
comunitară, ca parte integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România, Publicat în 
Monitorul Oficial nr. 846 din 29/11/2011 

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

OrdonanŃa de urgenŃă nr. 154 din 12/11/2008 pentru modificarea şi completarea 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecŃiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006, Publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 25/11/2008 

Ordin M.M.G.A. nr. 207 din 03/03/2006 pentru aprobarea ConŃinutului formularului 
standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 
1 şi manualul de completare al formularului standard. 
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Ordin M.M.P. nr. 1540 din 03/06/2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea 
termenelor, modalităŃilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaŃia 
forestieră din afara fondului forestier naŃional. 

Legea nr. 107 din 20/06/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de 
reproducere. 

 
0.2. Glosar de termeni conform legislaŃiei de mediu 

 
Planuri, programe şi proiecte– planurile, programele şi proiectele, inclusiv cele 

cofinanțate de Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care: 
- se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naŃional, regional sau local ori 

care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativă, de către 
Parlament sau Guvern; 

- sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative. 
Titularul planului, programului, proiectului – orice autoritate publică, precum şi orice 

persoana fizică sau juridică care promovează un plan, un program sau un proiect. 
Autoritate competentă- autoritate de mediu, de ape, sănătate sau altă autoritate 

împuternicită potrivit competenŃelor legale să execute controlul reglementărilor în vigoare privind 
protecŃia aerului, apelor, solului şi ecosistemelor acvatice sau terestre. 

 Public – una sau mai multe persoane fizice ori juridice, precum şi în concordanŃă cu 
legislaŃia sau cu practica naŃională, asociaŃiile, organizaŃiile ori grupurile acestora. 

SEA – Evaluare strategica de mediu - Evaluarea de mediu pentru politici, planuri şi 
programe. 

Raport de mediu- parte a documentaŃiei planurilor sau programelor care identifică, descrie 
şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele lor 
raŃionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă. 

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

Aviz de mediu pentru planuri şi programe–act tehnico-juridic scris, emis de către 
autoritatea competentă pentru protecŃia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind 
protecŃia mediului în planul sau în programul supus adoptării. 

Impact de mediu – modificarea negativă considerabilă a caracteristicilor fizice, chimice şi 
structurale ale elementelor şi factorilor de mediu naturali; diminuarea diversităŃii biologice; 
modificarea negativă considerabilă a productivităŃii ecosistemelor naturale şi antropizate; 
deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabilă a calităŃii vieŃii sau deteriorarea 
structurilor antropizate, cauzată, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; 
supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritorială 
necorespunzătoare a acestora; un astfel de impact poate fi identificat în prezent sau poate avea o 
probabilitate de manifestare în viitor, considerată inacceptabilă de către autorităŃile competente. 

Poluare potențial semnificativă- concentrații de poluanți în mediu, ce depășesc pragurile 
de alertă prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste valori defines 
nivelul poluării la care autoritățile competente consideră ca un amplasament poate avea un impact 
asupra mediului și stabilesc necesitatea unor studii suplimentare și a măsurilor de reducere a 
concentrațiilor de poluanți în emisii/evacuări. 

Poluare semnificativă-concentrații de poluanți în mediu, ce depășesc pragurile de 
intervenție prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. 

Obiective de remediere-concentrații de poluanți, stabilite de autoritatea competentă, 
privind reducerea poluării solului, și care vor reprezenta concentrațiile maxime ale poluanților din 
sol după operațiunile de depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile de alertă sau intervenție 
ale agenților contaminanți, în funcție de rezultatele şi recomandările studiului de evaluare a 
riscului. 
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Plan de acțiune–reprezintă planul realizat de autoritatea competentă cu scopul de a controla 
problema analizatăși a efectelor acesteia indicându-se metoda de reducere. 

Aer ambiental- aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele și bunurile materiale, 
în spații deschise din afara perimetrului uzinal. 

Emisie de poluanți/emisie–descărcare în atmosferă a poluanților proveniți din surse 
staționare sau mobile. 

Zgomotul ambiental– este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activitățile umane, cum ar 
fi traficul rutier, feroviar, aerian, precum și de industrie. 

Evacuare de ape uzate/evacuare-descărcare directă sau indirectă în receptori acvatici a 
apelor uzate conținând poluanți sau reziduuri care alterează caracteristicile fizice, chimice şi 
bacteriologice inițiale ale apei utilizate, precum și a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri 
contaminate. 

Receptori acvatici-ape de suprafață interioare, de frontieră sau costiere, precum şi ape 
subterane, în care sunt evacuate ape uzate, exceptând zonele de influență directă sau de amestec ale 
acestor evacuări. 

 
0.3. Glosar de termeni conform legislației de păduri 

 
Administrarea pădurilor–totalitatea activităților cu caracter tehnic, economic și juridic 

desfășurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia NaŃională a Pădurilor – 
Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic.  

Amenajament silvic-documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conținut tehnico-
organizatoric şi economic, fundamentat ecologic. 

Amenajarea pădurilor-ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi 
păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcŃiilor ecologice, 
economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc. 

Arboret-porŃiunea omogenă de pădure atât din punctul de vedere al populaŃiei de arbori, cât 
şi al condiŃiilor staŃionale. 

Arboretum-suprafaŃa de teren pe care este cultivată, în scop ştiinŃific sau educaŃional, o 
colecŃie de arbori şi arbuşti. 

CirculaŃia materialelor lemnoase-acŃiunea de transport al materialelor lemnoase între două 
locaŃii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport şi/sau transmiterea proprietăŃii asupra 
materialelor lemnoase. 

CompoziŃie-Ńel- combinaŃia de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină în mod 
optim, atât prin proporŃie, cât şi prin gruparea lor, exigenŃele biologice cu obiectivele multiple, 
social-economice ori ecologice. 

ConsistenŃa- gradul de spaŃiere a arborilor în cadrul arboretului. ConsistenŃa, în funcŃie de 
gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimă prin următorii indici: 

a) indicele de desime-în cazul seminŃişurilor, lăstărişurilor sau plantaŃiilor fără starea de 
masiv încheiată; 

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaŃa de bază sau cu volumul; 
c) indicele de închidere a coronamentului. 
Control de fond-totalitatea acŃiunilor efectuate în fondul forestier, în condiŃiile legii, de 

către personalul care asigură administrarea pădurilor şi serviciile silvice, în scopul: 
a) verificării stării limitelor şi bornelor amenajistice; 
b) verificării suprafeŃei de pădure în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a 

arborilor tăiaŃi în delict, a seminŃişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor pagube 
aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs; 

c) verificării oportunităŃii şi calităŃii lucrărilor silvice executate; 
d) identificării lucrărilor silvice necesare; 
e) verificării stării bunurilor mobile şi immobile aferente pădurii respective; 
f) inventarierii stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaŃa acesteia; 
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g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a 
acestora. 

Defrişare-acŃiunea de înlăturare completă a vegetaŃiei forestiere, fără a fi urmată de 
regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepărtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu 
schimbarea folosinŃei şi/sau a destinaŃiei terenului. 

DeŃinător- proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, 
depozitarul, custodele, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de 
fond forestier sau de materiale lemnoase. 

Dispozitiv special de marcat-ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de 
personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialuluilemnos. 

Ecosistem forestier–unitatea funcŃională a biosferei, constituită din biocenoză, în care rolul 
predominant îl au populaŃia de arbori şi staŃiunea pe care o ocupă aceasta. 

Exploatare forestieră- procesul de producŃie prin care se extrage din păduri lemnul brut în 
condiŃiile prevăzute de regimul silvic. 

Gestionarea durabilă a pădurilor- administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi 
menŃină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, 
sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcŃiile 
multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naŃional şi global fără 
a crea prejudicii altor ecosisteme. 

Masă lemnoasă – totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâŃi, întregi sau părŃi din aceştia, 
inclusiv cei aflaŃi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare 
forestieră. 

Materiale lemnoase- lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, 
flancurile, traversele, lemnul ecarisat–cu secŃiune dreptunghiulară sau pătrată, precum şi lemnul 
cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi 
puieŃi. 

Material forestier de reproducere-materialul biologic vegetal prin care se realizează 
reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanŃi pentru scopuri forestiere; aceste 
specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specială. 

Obiectiv ecologic, economic sau social-efectul scontat şi fixat ca Ńel prin amenajarea unei 
păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii. 

Ocol silvic-unitatea constituită în scopul administrării pădurilor şi/sau asigurării serviciilor 
silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaŃa minimă de 
constituire după cum urmează: 

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier; 
b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier; 
c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier. 
Ocupare temporară a terenului-schimbarea temporară a folosinŃei unui teren cu destinaŃie 

forestieră în scopuri şi peperioade stabilite în condiŃiile legii. 
Precomptare- acŃiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din 

arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din 
exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din 
arborete cu vârsta mai mare de ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parŃial de factori 
biotici sau abiotici ori provenite din defrișări legale şi tăierii legale. 

Parchet-suprafața de pădure în care se efectuează recoltări de masă lemnoasă în scopul 
realizării unei tăieri de îngrijire sau a unui anumit tratament. 

Perdele forestiere de protecție-formațiunile cu vegetație forestieră, amplasate la o anumită 
distanță unele față de altele sau față de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor 
factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor. 

Perimetru de ameliorare-terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi 
ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al 
protecŃieis olului, al regimului apelor, al îmbunătăŃirii condiŃiilor de mediu şi al diversităŃii 
biologice. 
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Plantaj-cultura forestieră constituită din arbori proveniŃi din mai multe clone sau familii, 
identificate, în proporŃii definite, izolată faŃă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât 
să producă în mod frecvent recolte abundente de seminŃe, uşor de recoltat. 

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

Posibilitate anuală- volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, rezultat ca raport 
dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic. 

Prejudiciu adus pădurii- efectul unei acŃiuni umane, prin care este afectată integritatea 
pădurii şi/sau realizarea funcŃiilor pe care aceasta ar trebui să le asigure. Aceste acŃiuni pot afecta 
pădurea: 

a) în mod direct, prin acŃiuni desfăşurate ilegal; 
b) în mod indirect, prin acŃiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în timp. Se 

încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării, realizării de construcŃii, 
exploatării de resurse minerale, cu identificarea relaŃiei cauză-efect certificate prin studii realizate 
de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagării incendiilor, precum şi 
neasigurarea dotării minime pentru intervenŃie în caz de incendiu. 

PrestaŃie silvică- lucrările cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bază de 
contract, în vegetaŃia forestieră din afara fondului forestier administrat. 

Principiul teritorialităŃii- efectuarea administrării şi serviciilor silvice, după caz, pe bază 
de contract, de către ocolul silvic care deŃine majoritatea fondului forestier din raza unităŃii 
administrativ teritoriale respective. 
 Produse accidentale I–”volumul provenit din arborii dintr-un arboret afectat integral de 
factori biotici și/sau abiotici, și/sau arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de ½ din vârsta 
exploatabilității tehnice, afectați parțial de factorii biotici și/sau abiotici” 
 Produse accidentale II–”volumul provenit din arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică 
sau egală cu ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de factorii biotici și/sau abiotici” 

ProvenienŃa materialelor lemnoase- sursa localizată de unde au fost obŃinute materialele 
lemnoase, respectiv: 

a) fondul forestier naŃional; 
b) vegetaŃia forestieră din afara fondului forestier; 
c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului; 
d) depozitele de materiale lemnoase; 
e) pieŃele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea 

materialelor lemnoase; 
f) import. 
PreŃul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior- prețul mediu de vânzare al 

unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, calculat la nivel național pe baza datelor statistice din 
anul anterior. 

Regimul codrului- modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din 
sămânŃă. 

Regimul crângului- modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea 
vegetativă. 

Regimul silvic- sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind 
amenajarea, cultura, exploatarea, protecŃia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării 
durabile. 

Schimbarea categoriei de folosinŃă- schimbarea folosinŃei terenului cu menŃinerea 
destinaŃiei forestiere, determinată de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul 
executării de lucrări, instalaŃii şi construcŃii necesare gestionării pădurilor. 

Scoatere definitivă din fondul forestier naŃional- schimbarea definitivă a destinaŃiei 
forestiere a unui teren în altă destinaŃie, în condiŃiile legii. 

Servicii silvice- totalitatea activităŃilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de 
ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia NaŃională a Pădurilor – Romsilva în 
scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând 
valorificarea masei lemnoase. 
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Sezon de vegetaŃie- perioada din an de la intrarea în vegetaŃie a unui arboret până la 
repaosul vegetativ. 

Silvicultura- ansamblul de preocupări şi acŃiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi 
îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raŃională a produselor sale, prelucrarea primară a 
lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare. 

SpaŃii de depozitare a materialelor lemnoase- spaŃiile delimitate, în care deŃinătorul 
materialelor lemnoase are dreptul să realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru 
transport, a prelucrării primare şi industriale, a comercializării, precum şi platformele primare de la 
locul de tăiere a masei lemnoase pe picior. 

Stare de masiv-stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a 
faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiŃionarea lor 
reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întrețineri. 

Structură silvică de rang superior- structura în a cărei subordine se pot afla, din punct de 
vedere tehnic, ocoalele silvice private. 

Subunitate de gospodărire- diviziunea unei unităŃi de producŃie şi/sau protecŃie, constituită 
ca urmare a grupării arboretelor din unitatea de producŃie şi/sau protecŃie în funcŃie de Ńelul de 
gospodărire. 

Teren neproductiv- terenul în suprafaŃă de cel puŃin 0,1 ha, care nu prezintă condiŃii 
staŃionale care să permită instalarea şi dezvoltarea unei vegetaŃii forestiere. 

Terenuri degradate- terenurile care prin eroziune, poluare sau acŃiunea distructivă a unor 
factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producŃie agricolă, dar pot fi ameliorate prin 
împădurire, şi anume: 

a) terenurile cu eroziune de suprafaŃă foarte puternică şi excesivă; 
b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenŃi; 
c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase; 
d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă; 
e) terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni 

torenŃiale; 
f) terenurile cu exces permanent de umiditate; 
g) terenurile sărăturate sau puternic acide; 
h) terenurile poluate cu substanŃe chimice, petroliere sau noxe; 
i) terenurile ocupate cu halde miniere, deșeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut; 
j) terenurile neproductive, dacăa cestea nu se constituie ca habitate naturale; 
k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora; 
l) terenurile din oricare dintre categoriile menționate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin 

plantaŃii silvice şi de pe care vegetaŃia a fost înlăturată. 
Unitate de producŃie şi/sauprotecŃie- suprafaŃa de fond forestier pentru care se elaborează 

un amenajament silvic. La constituirea unei unităŃi de protecŃie şi de producŃie se au în vedere 
următoarele principii: 

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic; 
b) delimitarea se realizează prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita 

proprietăŃii forestiere, după caz. Se includ într-o unitate de producŃie şi/sau protecŃie proprietăŃi 
întregi, nefragmentate; proprietăŃile se pot fragmenta numai dacă suprafaŃa acestora este mai mare 
decât suprafaŃa maximă stabilită de normele tehnice pentru o unitate de producŃie şi/sau protecŃie. 

UrgenŃă de regenerare-ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în 
raport cu vârsta exploatabilităŃii şi starea lor. 

VegetaŃie forestieră din afara fondului forestier naŃional- vegetaŃia forestieră situată pe 
terenuri din afara fondului forestier naŃional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de 
definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii: 

a) plantaŃiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole; 
b) vegetaŃia forestieră de pe păşuni cu consistenŃă mai mică de 0,4; 
c) fâneŃele împădurite; 
d) plantaŃiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecŃie a lucrărilor hidrotehnice şi 

de îmbunătăŃiri funciare; 
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e) arborii situaŃi de-a lungul cursurilor de apă şi canalelor; 
f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri; 
g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri; 
h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaŃie. 
Vârstae xploatabilităŃii-vârsta la care un arboret devin eexploatabil în raport cu funcŃiile 

multiple atribuite. 
Zonă deficitar în păduri- judeŃul în care suprafaŃa pădurilor reprezintă mai puŃin de 16% 

din suprafaŃa totală a acestuia. 
Zonarea funcŃională a pădurilor- operaŃia de delimitare a suprafeŃelor de pădure menite să 

îndeplinească diferite funcŃii de producŃie şi protecŃie sau numai de protecŃie. 
 

0.4. Glosar de termeni conform “NATURA 2000” 
 

Arie specială de conservare-sit protejat pentru conservarea habitatelor naturale de interes 
comunitar şi/sau a populaŃiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în 
conformitate cu reglementările comunitare. 

Arie de protecŃie specială avifaunistică-sit protejat pentru conservarea speciilor de păsări 
sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare. 

Stare de conservare favorabilă a unui habitat - se consideră atunci când: 
- arealul său natural şi suprafeŃele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau 

în creştere; 
- are structura şi funcŃiile specifice necesare pentru menŃinerea sa pe termen lung; 
- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă. 
Stare de conservare favorabilă a unei specii-se consideră atunci când: 
- specia se menŃine şi are şanse să se menŃină pe termen lung ca o  componentă viabilă a 

habitatului său natural; 
- aria de repartiŃie naturală a speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitor; 
- există un habitat destul de vast pentru ca populaŃiile speciei să se  menŃină pe termen lung. 
Habitate naturale de interes comunitar – acele habitate care: 
- sunt în pericol de dispariŃie în arealul lor natural; 
- au un areal natural mic ca urmare a restrângerii acestuia sau prin faptul că au o suprafaŃă 

restrânsă; 
- reprezintă eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre 

următoarele regiuni biogeografice: alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică. 
Habitat natural prioritar- tip de habitat natural ameninŃat, pentru a cărui conservare există 

o responsabilitate deosebită. 
Specii de interes comunitar- specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, 

vulnerabile, rare sau endemice: 
- periclitate, exceptând cele al căror areal natural est emarginal în teritoriu şi care nu sunt 

nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearctică; 
- vulnerabile, adică a căror trecere în categoria speciilor periclitate este probabilă într-un 

viitor apropiat, în caz de persistenŃă a factorilor cauzali; 
- rare, adică ale căror populaŃii sunt mici şi care, chiar dacă în prezent nu sunt periclitate sau 

vulnerabile, riscă să devină; aceste specii sunt localizate în arii geografice restrâns sau sunt rar 
dispersate pe suprafeŃe largi; 

- endemice şi necesită o atenŃie particulară datorită naturii specifice a  habitatuluilor şi/sau a 
impactului potenŃial al exploatăriilor asupra stăriilor de conservare. 

Specii prioritare-speciipericlitate şi/sau endemice, pentru a căror conservare sunt necesare 
măsuri urgente. 

 
0.5. Introducere în conceptul “Natura 2000” 

 
Întrucât s-a constatat că pe teritoriul statelor membre a ComunităŃii Europene habitatele 

naturale se află, în multe cazuri, într-un proces continuu de deteriorare, în vederea conservării 
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naturii, Uniunea Europeană a creat „Natura 2000” – o reŃea de zone din cadrul U.E. desemnate 
conservării anumitor specii şi habitate vulnerabile la nivel  european. 

Programul  „Natura  2000”  are  la  bază  două  directive  ale  U.E.,  astfel : 
1. Directiva Consiliului Europei nr. 79/409/EEC din 02.04.1979 („Directiva Păsări”), care se 

referă la speciile de păsări sălbatice şi la habitatele acestora, are ca scop protejarea, în anumite zone, 
a păsărilor sălbatice vulnerabile  şi  a  habitatelor  acestora ; 

2. Directiva Consiliului Europei nr. 92/43/EEC, din 21.05.1992, ce se referă la conservarea 
habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice („Directiva Habitate”), are ca principal scop 
promovarea menŃinerii biodiversităŃii la nivel european, dar cu luarea în considerare şi a condiŃiilor 
economice, sociale, culturale şi a aspectelor regionale şi locale, contribuind astfel la atingerea 
obiectivului mai general – cel al dezvoltării durabile, întrucât respectiva menŃinere a biodiversităŃii 
presupune, uneori, perpetuarea sau chiar încurajarea  activităŃilor umane. 

Directivele ce au stat la baza programului „Natura 2000” au fost transpuse în  legislaŃia 
naŃională prin O.U.G. nr. 57/2007, referitoare la regimul ariilor naturale protejate, conservarea  
habitatelor  naturale,  a  florei  şi  faunei  sălbatice. 

ReŃeaua „Natura 2000”, formată din Arii Speciale de Conservare, desemnate pentru 
protecŃia speciilor şi habitatelor ameninŃate, listate în anexele Directivei Habitate şi Arii de 
ProtecŃie Specială Avifaunistică, desemnate pentru protecŃia speciilor de păsări sălbatice  -  în baza 
Directivei Păsări -  acoperă circa 20 % din teritoriul Uniunii Europene. 

Până la validarea Ariilor Speciale de Conservare aceste zone, propuse pentru reŃeaua  
„Natura  2000”,  au  statutul  de  Situri  de  ImportanŃă  Comunitară. 

 „Natura 2000” urmăreşte, în primul rând, ca în ariile de conservare să se asigure, pe termen 
lung, printr-un management corespunzător, „statutul de conservare favorabilă” (termen 
necorespunzător definit în legislaŃia românească) speciilor şi habitatelor de interes comunitar  
pentru  care  s-a  desemnat/delimitat  fiecare  sit  în  parte. 

Singurul indicator obiectiv cu privire la statutul unei specii într-o anumită zonă este de 
natură cantitativă – mărimea populaŃiei sau fluctuaŃiile efectivelor populaŃiei. Ca atare, este 
imperios necesar ca impactul unor investiŃii, asupra speciilor sau habitatelor pentru care a fost 
desemnat un anumit sit, să se evalueze, în totalitate, prin metode ştiinŃifice, ştiut fiind că, în 
majoritatea cazurilor, impactul poate fi sensibil micşorat sau chiar minimalizat, prin selectarea  
atentă  şi  implementarea  corectă  a  măsurilor  de  diminuare  a  impactului. 

Implementarea reŃelei „Natura 2000” este partea cea mai consistentă din politica de  stopare  
a  scăderii  biodiversităŃii  la  nivel  european. 

ReŃeaua ecologică „Natura 2000” reuneşte siturile care adăpostesc tipuri de habitate naturale 
enumerate în anexa I şi habitatele speciilor enumerate în anexa II  din “Directiva Habitate”, precum 
şi siturile care includ habitatele speciilor de păsări  enumerate în anexa I din “Directiva Păsări” şi, în 
cazul speciilor migratoare, zonele de înmulŃire, de schimbare a penelor, de iernare şi punctele de 
popas situate de-a lungul rutelor  lor  de  migrare. 

 În România, siturile de importanŃă comunitară şi ariile de protecŃie specială, incluse în 
„Natura 2000”, acoperă aproximativ 17 % din teritoriu. Lista siturilor incluse în „Natura 2000” a 
fost transmisă Comisiei Europene, pentru aprobare. În baza aprobării CE, autorităŃile din România 
au obligaŃia să elaboreze planuri de management pentru fiecare sit în parte, planuri care vor trebui 
să cuprindă măsurile speciale stabilite în vederea conservării  habitatelor  şi  speciilor  de  interes  
comunitar. 

Biodiversitatea din România - mult mai mare decât în alte state membre ale U.E., şi 
existenŃa unui capital natural foarte valoros – habitate neantropizate, bioregiuni pentru reŃeaua 
ecologică, populaŃii mari şi viabile de carnivore mari, etc. fac ca aportul Ńării noastre  la  reŃeaua  
„Natura  2000”  să  fie  unul  semnificativ. 

 
Implementarea reŃelei „Natura 2000” a fost una dintre obligaŃiile României în  vederea 

aderării la Uniunea Europeană. Totuşi, nu putem evita faptul că, în România, după aderarea la U.E., 
trebuie integrate şi alte politici comunitare, unele dintre acestea contrapunându-se eforturilor de 
conservare a capitalului natural – scopul pentru care a fost desemnat/constituit  fiecare  sit  „Natura  
2000”  în  parte. 
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A . InformaŃii privind P.P.  supus  aprobării 
           

A.1. InformaŃii privind P.P. 
 

A.1.1. Denumire proiect: 
 

         “Amenajamentul O.S. Azuga, U.P. I Caraiman, U.P. IV Clăbucetul Taurului şi U.P VI 
Obârşia Azugii’’. 

 
Amenajamentul silvic este un proiect tehnic prin care gospodărirea silvică îşi asigură în 

pădure condiŃiile organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei. 
Gospodărirea fondului forestier naŃional este supusă regimului silvic, acesta reprezentând un 

sistem de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, 
protecŃia şi paza fondului forestier naŃional având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a 
ecosistemelor forestiere şi se face prin planurile de amenajament silvic elaborate după norme 
unitare la nivel naŃional (indiferent de natură, proprietăŃi şi formă de administrare). Acestea sunt 
verificate de către autoritate silvică centrală  care  răspunde  de silvicultură, fiind aprobate prin 
ordin de ministru. 

Întocmirea amenajamentelor este obligatorie fiind reglementate de legislaŃia în vigoare         
(Legea 46/2008)- Codul silvic şi actele subsecvente acesteia). 

Amenajamentele O.S. Azuga, U.P. I Caraiman, U.P. IV Clăbucetul Taurului şi U.P VI 
Obârşia Azugii au întrat în vigoare la 01.01.2019 şi au o perioada de valabilitate de 10 ani, până la 
31.12.2028. 

 
A.1.2. Descriere plan 

 
  Amenajarea pădurilor sau amenajamentul este ştiinŃa şi practica organizării şi conducerii 

structural - funcŃionale a pădurilor în conformitate cu sarcinile complexe social – ecologice şi 
economice ale silviculturii. Aceasta se bazează pe conceptul dezvoltării durabile, cu respectarea 
următoarelor  principii: 

a.) principiul continuităŃii 
   Acest principiu reflectă preocuparea continuă de a asigura condiŃiile necesare pentru 

gestionarea durabilă a pădurilor (privită ca administrare şi utilizare a ecosistemelor forestiere astfel 
încât să li se menŃină sau amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare şi 
sănătatea şi să li se asigure, pentru prezent şi viitor, capacitatea de a exercita funcŃii multiple – 
ecologice, economice şi sociale – la nivel local şi regional, fără a genera prejudicii altor sisteme), 
astfel încât acestea să ofere societăŃii, permanent şi la un nivel cât mai ridicat, produse lemnoase şi 
de altă natură, precum şi servicii de protecŃie şi sociale. 

 
b.) principiul eficacităŃii funcŃionale 

  Acesta exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea capacităŃilor de producŃie şi 
protecŃie a pădurilor precum şi pentru o optimă punere în valoare a acestora, asigurându-se 
echilibrul corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic şi social, cu cele mai mici 
costuri posibile. 

 
c.) principiul conservării  şi ameliorării biodiversităŃii 

Prin aplicarea acestui  principiu se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităŃii la 
cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, ecosistemică şi al peisajelor), în scopul maximizării 
stabilităŃii şi a potenŃialului polifuncŃional al pădurii. 
 
   d.) principiul valorificării optimale a resurselor pădurii 

Prin aplicarea acestui  principiu se urmăreşte descoperirea şi valorificarea tuturor produselor 
pădurii, şi reclamă protecŃia mediului înconjurător, respectiv menŃinerea echilibrului ecologic 
dinamic în natură. 
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           Proiectul de amenajare a pădurilor pentru O.S. Azuga cu cele 3 unităŃi de producŃie şi 
protecŃie cuprinde o prezentare a pădurilor sub toate aspectele care interesează economia forestieră, 
sintetizând măsurile  de aplicat în vederea  dirijării structurii actuale spre structura optimă în scopul 
ridicării productivităŃii lor şi a capacităŃii productive. La baza întocmirii amenajamentelor şi a 
fundamentării soluŃiilor tehnice au stat descrierile parcelare pe bază de cartări staŃionale la scară 
mijlocie, efectuate în anul 2018. 

Amenajamentul este structurat pe 4 părŃi:  
 

      PARTEA I - MEMORIU TEHNIC, CUPRINZÂND INFORMAłII 
REFERITOARE LA : 

      1. SITUAłIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ 
 
Elemente de identificare a fondului forestier 
VecinătăŃi, limite, hotare 
Administrarea fondului forestier 
Administrarea fondului forestier proprietate publică 
Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului 
Administrarea fondului forestier proprietate publică a unităŃilor administrativ - teritoriale  
Administrarea fondului forestier proprietate privată 
Administrarea fondului forestier proprietate privată a persoanelor juridice 
Administrarea fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice 
VegetaŃie forestieră situată în afara fondului forestier naŃional 
 
         2.  ORGANIZAREA TERITORIULUI 
 
Constituirea ocolului silvic şi a unităŃilor de producŃie 
Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului  
Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază 
Planuri de bază utilizate 
Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază 
SuprafaŃa fondului forestier  
Determinarea suprafeŃelor 
Mişcări de suprafaŃă 
Utilizarea fondului forestier 
EvidenŃa fondului forestier pe destinaŃii şi deŃinători 
SuprafaŃa fondului forestier pe categorii de folosinŃă şi specii  
Enclave 
Organizarea administrativă   

                     
3.  GOSPODĂRIREA din TRECUT A PĂDURILOR 
 

Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a 
amenajamentului expirat 

EvoluŃia proprietăŃii şi a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948 
Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 până la intrarea în vigoare a 

amenajamentului expirat 
EvoluŃia constituiri O.S. şi a bazelor de amenajare până la amenajarea anterioară (inclusiv) 
EvoluŃia reglementării producŃiei 
Aplicarea prevederilor amenajamentelor anterioare celui precedent 
Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat 
Concluzii privind gospodărirea pădurilor 
EvoluŃia structurii pădurii 
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 4. STUDIUL STAłIUNII ŞI AL VEGETAłIEI FORESTIERE 
 

Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren 
Elemente privind cadrul natural, specifice ocolului silvic 
Geologie 
Geomorfologie 
Hidrologie şi hidrografie 
Climatologie 
Regimul termic şi umiditatea 
Regimul pluviometric, nebulozitatea şi evapotranspiraŃia 
Regimul eolian 
Indicatori sintetici ai datelor climatice 
Favorabilitatea factorilor şi determinanŃilor climatici pentru principalele specii forestiere 
Soluri  
EvidenŃa şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol 
Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol 
Buletine de analiză 
Factori şi determinanŃi edafici pe clase de mărimi şi favorabilitate pentru speciile forestiere 

principale 
Tipuri de staŃiune  
EvidenŃa şi răspândirea teritorială a tipurilor de staŃiune 
Descrierea tipurilor de staŃiune cu factorii limitativi şi măsurile de gospodărire impuse de 

aceştia 
Tipuri de pădure 
EvidenŃa tipurilor naturale de pădure 
FormaŃii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure 
Structura fondului de producŃie şi protecŃie  
Arborete slab productive şi provizorii 
Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi 
Starea sanitară a pădurii 
Concluzii privind condiŃiile staŃionale şi de vegetaŃie      

  
5.  STABILIREA FUNCłIILOR SOCIAL-ECONOMICE ALE PĂDURII ŞI  A 

BAZELOR DE AMENAJARE 
 

Stabilirea funcŃiilor social – economice şi ecologice ale pădurii 
Obiective social – economice şi ecologice 
FuncŃiile pădurii 
SubunităŃi de gospodărire constituite 
Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor şi ale pădurii 
Regimul 
CompoziŃia - Ńel 
Tratamentul 
Exploatabilitatea 
Ciclul sau rotaŃia       

 
6.  REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCłIE LEMNOASĂ ŞI 

MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCłII SPECIALE DE 
PROTECłIE 
 

Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale  
Reglementarea procesului de producŃie la S.U.P. A – codru regulat, sortimente obişnuite 
Stabilirea posibilităŃii de produse principale   
Stabilirea indicatorilor de posibilitate prin intermediul creşterii indicatoare 
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Stabilirea indicatorilor de posibilitate după criteriul claselor de vârstă 
Adoptarea posibilităŃii 
Recoltarea posibilităŃii 
Prognoza posibilităŃii 
Reglementarea procesului de producŃie la S.U.P. G – codru grădinărit 
Structura şi mărimea fondului de producŃie 
Stabilirea posibilităŃii 
Recoltarea posibilităŃii 
Prognoza posibilităŃii 
Reglementarea procesului de producŃie la S.U.P. O – păduri validate pentru a fi retrocedate 
Structura şi mărimea fondului de producŃie 
Stabilirea posibilităŃii 
Recoltarea posibilităŃii 
Posibilitatea totală de produse principale 
Prognoza posibilităŃii totale de produse principale 
Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcŃii speciale de protecŃie 
Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul I funcŃional 
Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul II funcŃional 
Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor  
Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat 
Lucrări de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire 
Refacerea arboretelor subproductive şi substituirea celor care au compoziŃii necorespunzătoare  
Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factorii destabilizatori 
Determinarea volumului de masă lemnoasă care nu se recoltează 

din cauza restricŃiilor impuse de funcŃiile de protecŃie 
 
 7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE 

FONDULUI  FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI 
 

ProducŃia cinegetică 
ProducŃia salmonicolă 
ProducŃia de fructe de pădure  
ProducŃia de ciuperci comestibile 
Resurse melifere 
Materii prime pentru împletituri 
SeminŃe forestiere 
Alte produse accesorii 

 

8. PROTECłIA FONDULUI FORESTIER 
 

ProtecŃia împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi de zăpadă 
ProtecŃia împotriva incendiilor 
ProtecŃia împotriva poluării industriale  
ProtecŃia împotriva bolilor şi a altor dăunători 
ProtecŃia împotriva fenomenului de uscare anormală 
Procedura de urmat în cazul unor calamităŃi viitoare 
 

9. CONSERVAREA BIODIVERSITĂłII 
 

Măsuri de conservare a biodiversităŃii 
Conservarea biodiversităŃii în ariile naturale protejate din ocol 
Arii naturale protejate de interes naŃional 
Arii naturale protejate de interes comunitar 
Păduri virgine şi cvasivirgine 
Certificarea pădurilor şi păduri cu valoare ridicată de conservare 
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10. INSTALAłII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ŞI 
CONSTRUCłII FORESTIERE 

 
InstalaŃii de transport   
Tehnologii de exploatare 
ConstrucŃii forestiere   
     

11. ANALIZA EFICACITĂłII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A 
PĂDURILOR 

  
Realizarea continuităŃii funcŃionale 
Dinamica dezvoltării fondului forestier 
Indicatori cantitativi 
Indicatori calitativi 
 

12.  D I V E R S E 
 
Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia 
Recomandări privind Ńinerea evidenŃei lucrărilor executate pe parcursul duratei de 

valabilitate a amenajamentului   
Indicarea hărŃilor anexate amenajamentului 
Colectivul de elaborare 
Bibliografie  
    
PARTEA  a II-a  - PLANURI DE AMENAJAMENT 
 

13.  PLANURI DE RECOLTARE ŞI CULTURĂ 
 

Planuri decenale de recoltare a produselor principale 
RecapitulaŃia arboretelor exploatabile şi preexploatabile şi a celor care fac obiectul tăierilor 

de produse principale 
Indicatori de posibilitate şi posibilitatea adoptată 
Planul decenal de recoltare a produselor principale 
Posibilitatea totală de produse principale pe specii  
Planul tăierilor de conservare 
Planul tăierilor de conservare pe specii 
RecapitulaŃia tăierilor de conservare 
Planul tăierilor de îngrijire şi conducere 
Planul tăierilor de îngrijire pe specii 
Îngrijirea arboretelor, structura posibilităŃii decenale 
RecapitulaŃia posibilităŃii decenale pe specii 
Indici de creştere şi recoltare 
RecapitulaŃia tăierilor de regenerare şi a celor de îngrijire şi conducere – valori anuale 
Planul lucrărilor de regenerare şi împădurire 
 

14. PLANURI PRIVIND INSTALAłIILE DE TRANSPORT ŞI 
CONSTRUCłII FORESTIERE 

 
Planul instalaŃiilor de transport 
Planul construcŃiilor silvice 
 

15. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER 
 

Dinamica dezvoltării fondului forestier 
Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă 
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 PARTEA  a III-a  - EVIDENłE DE AMENAJAMENT 
 

16. EVIDENłE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER 
                      

EvidenŃe privind mărimea şi structura fondului forestier 
RepartiŃia suprafeŃelor pe categorii de folosinŃă forestieră şi grupe funcŃionale 
RepartiŃia suprafeŃelor pe categorii funcŃionale 
SituaŃia sintetică pe specii 
Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe şi categorii funcŃionale 
Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcŃionale şi specii 
Structura şi mărimea fondului forestier pe specii 
Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcŃionale şi specii pentru fondul 

productiv        
Structura şi mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv 
Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităŃi de producŃie / protecŃie după vârstă, 

grupe funcŃionale şi specii    
Structura şi mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate şi specii 
EvidenŃe privind condiŃiile naturale de vegetaŃie 
EvidenŃa tipurilor de staŃiune şi a tipurilor de pădure  
RecapitulaŃie formaŃii forestiere 
RepartiŃia suprafeŃelor pe formaŃii forestiere, altitudine, înclinare şi expoziŃie 
RepartiŃia suprafeŃelor pe etaje fitoclimatice, înclinare şi expoziŃie 
RepartiŃia suprafeŃelor în raport cu eroziunea şi înclinarea terenului 
RepartiŃia suprafeŃelor în raport cu natura şi intensitatea poluării 
EvidenŃe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producŃie 

lemnoasă 
RepartiŃia arboretelor exploatabile pe subunităŃi, urgenŃe de regenerare, accesibilitate şi 

specii 
RepartiŃia speciilor în raport cu exploatabilitatea şi participarea în amestec 
EvidenŃe privind accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităŃii 
Accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităŃii decenale de produse principale şi 

secundare 
SituaŃia fondului forestier şi a posibilităŃii decenale de produse principale şi secundare în 

raport cu distanŃa de colectare. 
 

 PARTEA  a IV-a  - APLICAREA AMENAJAMENTULUI 
 
17. EVIDENłE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI 
 

EvidenŃa şi bilanŃul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatări 
şi împăduriri.     

 
A.1.3. Obiectivele planului 

 
Obiectivele social economice şi ecologice ale pădurii reflectă cerinŃele societăŃii faŃă de 

produsele şi serviciile oferite de natură. 
Obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la elaborarea amenajamentului  

sunt: 
a) obiective de protecŃie absolută sau prioritară, de conservare a pădurilor (terenurilor) şi de 

asigurare a echilibrului ecologic: 
 - ocrotirea arboretelor care fac parte din rezervaŃia naturală, Abruptul Prahovean. 
 - ocrotirea arboretelor care fac parte din zona de protecŃie strictă a Parcului Natural Bucegi, 
conform Planului de Management. 
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 - ocrotirea arboretelor care fac parte din zona de protecŃie integrală a Parcului Natural 
Bucegi, conform Planului de Management. 
 - ocrotirea arboretelor desemnate păduri cvasivirgine. 
 - gospodărirea durabilă a arboretelor care fac parte din zonele de dezvoltare durabilă şi de 
management durabil ale Parcului Natural Bucegi. 
 - gospodărirea durabilă a habitatelor şi speciilor din Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi. 
 - conservarea unor arborete cu fenotip foarte valoros din punct de vedere economic şi 
ecologic, în sistemul rezervaŃiilor de seminŃe şi al resurselor genetice forestiere. 
 - conservarea arboretelor în care sunt amplasate suprafeŃe experimentale pentru cercetări 
forestiere de durată. 
 - conservarea şi ameliorarea fertilităŃii solurilor, împiedicarea eroziunilor şi asigurarea 
stabilităŃii versanŃilor, în cazul terenurilor cu înclinare mare, grohotişuri şi stâncării. 
 - prevenirea eroziunilor şi asigurarea stabilităŃii versanŃilor, în cazul arboretelor limitrofe 
drumului naŃional Bucureşti – Braşov. 
 - conservarea benzilor de pădure din jurul golurilor alpine şi de munte, din MunŃii Bucegi 
şi MunŃii Baiului. 
 - conservarea arboretelor situate pe terenuri cu înmlăştinare permanentă. 
 - gospodărirea durabilă a arboretelor situate pe substraturi litologice foarte vulnerabile la 
eroziuni şi alunecări. 
 - asigurarea unui circuit echilibrat al apelor. 
 - reglarea climatului, atât la nivel macro dar şi micro. 

b) obiective de producŃie: 
- obŃinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial. 
- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcŃie. 
- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile., în paralel cu asigurarea 

funcŃiilor de protecŃie, concomitent cu conservarea durabilă a biodiversităŃii. 
 

A.1.4. InformaŃii privind producŃia care se va realiza 
 
  Pentru toate cele 4 unităŃi de producŃie şi protecŃie - U.P. I Caraiman, U.P. IV Clăbucetul 

Taurului şi U.P VI Obârşia Azugii au fost elaborate planuri decenale ce cuprind arboretele din care 
urmează să fie recoltată posibilitatea anuală de masă lemnoasă astfel: 

- prin planul decenal de produse principale (masă lemnoasă rezultată în urma aplicării 
tratamentelor de regenerare) se va extrage o posibilitate anuală de 9513 m3/an; 

- prin planul lucrărilor de conservare (masă lemnoasă provenită din arboretele încadrate 
în SUP M, rezultată în urma aplicării de lucrări de conservare se va extrage o 
posibilitate anuală de 4143 m3/an; 

- prin planul decenal de produse secundare (masă lemnoasă rezultată în urma aplicării 
lucrărilor de îngrijire curăŃiri + rărituri) se va extrage o posibilitate anuală de 1869 
m3/an; 

- prin tăieri de igienă se va extrage un volum de masă lemnoasă de 886 m3/an.  
 
 

  Masa lemnoasă de extras prin tăieri de produse principale 
 
   Produsele principale sunt cele ce rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare aplicate 

arboretelor ce au atins vârsta exploatabilităŃii, potrivit tratamentelor silvice aplicate. Tratamentele 
fixate reprezintă principalele căi prin care arboretele pot fi dirijate spre structura optimă. Acestea 
sunt considerate ca un ansamblu de măsuri silvotehnice de regenerare, conducere, protecŃie şi de 
exploatare, indicate a se aplica în sistem integrat de-a lungul existenŃei arboretelor în scopul creării 
celor mai bune condiŃii ecologice şi structurale pentru ca pădurile să-şi poată îndeplini funcŃiile 
atribuite cu maximum de randament şi eficienŃă. 

   Volumul de recoltat prin tăieri de produse principale pe tratamente şi specii este prezentat 
tabelar astfel: 
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Tabel nr. 1. SuprafaŃa de parcurs şi volumul de extras pe tratamente şi specii din O.S. Azuga 
SuprafaŃa de parcurs: 

(ha) 
Volumul de extras: (m3) 

Posibilitatea pe specii: 
(m3/an) U.P. Tratamentul 

Totală Anuală Total Anual MO FA BR LA DT 

I T. transf. grăd. 53.36 5.34 4168 417 12 242 163   

IV T. transf. grăd. 493.82 49.38 40059 4006 860 1319 1790 8 29 

T. succesive 4.76 0.48 1006 101 101     
T. progresive 112.03 11.20 19220 1922  1922    

T. rase 59.90 5.99 30674 3067 2960   107  
VI 

Total 176.69 17.67 50900 5090 3061 1922  107  

T. transf. grăd. 547.18 54.72 44227 4423 872 1561 1953 8 29 

T. succesive 4.76 0.48 1006 101 101     
T. progresive 112.03 11.20 19220 1922  1922    

T. rase 59.90 5.99 30674 3067 2960   107  

O.S. 

Total 723.87 72.39 95127 9513 3933 3483 1953 115 29 

      
Concluzii:  
 

U.P. I Caraiman:  
 

S-au propus tăieri de transformare spre grădinărit în toate arboretele incluse în S.U.P. O, cu 
vârste mai mari de 80 de ani, iar în cele mai tinere propunându-se lucrări de îngrijire cu caracter de 
transformare spre grădinărit. 

 Pentru eficientizarea procesului de producŃie cele două arborete propuse a fi parcurse cu 
tăieri de igienă au fost grupate în acelaşi cupon iar celelalte 9 u.a. au fost repartizate fiecare câte 
unui cupon.  

În situaŃia de mai jos sunt redate cupoanele, u.a. componente şi volumele de extras prin 
tăieri de transformare spre grădinărit şi tăieri de igienă. 

 
Tabel 2.  SuprafaŃa de parcurs şi volumul de recoltat pe cupoane –S.U.P. O 

Cuponul SuprafaŃa cuponului 
T. de transformare spre 

grădinărit: 
Tăieri de igienă: 

Nr. U.a. componente: (ha) (ha) (m3) (ha) (m3) 
I 250 A 4,84 4,84 490   
II 250 B 4,96 4,96 287   
III 251 A 8,00 8,00 828   
IV 251 B 4,92 4,92 360   
V 252 A 16,24 16,24 1112   
VI 252 B 7,17 7,17 484   
VII 253 C 4,42 4,42 320   
VIII 253 E, 254 B 0,71   0,71 6 
IX 253 F 1,49 1,49 172   
X 254 C 1,32 1,32 115   

TOTAL 54,07 53,36 4168 0,71 6 

 
 U.P. IV Clăbucetul Taurului:  
 
S-au propus tăieri de transformare spre grădinărit în toate arboretele incluse în S.U.P. G, cu 

vârste mai mari de 80 de ani, iar în cele mai tinere propunându-se lucrări de îngrijire cu caracter de 
transformare spre grădinărit. 
 Pentru o optimă desfăşurare a procesului de producŃie, a fost stabilită o rotaŃie de 10 ani, în 
consecinŃă au fost constituite 10 cupoane cu suprafeŃe aproximativ egale, aşa cum se prezintă în 
situaŃia următoare: 
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Tabel 3. SuprafaŃa cupoanelor constituite şi volumele de extras din  UP IV  

Cuponul 
SuprafaŃa 
cuponului 

T. de transformare: Tăieri de îngrijire: 

CurăŃiri: Rărituri: Tăieri de igienă: 
Nr.  

U.a.  
componente: 

(ha) (ha) (m3) 
(ha) (m3) (ha) (m3) (ha) (m3) 

I 32, 34, 39, 42, 713 54,25 54,25 5271       

II 
29, 30 A, 30 B, 31 B,  

31 C, 31 E 
53,27 50,22 4932   1,97 58 1,08 9 

III 36 A, 36 B, 37 A, 38 A, 38 D 57,32 55,36 5278     1,96 16 

IV 33 A, 33 B, 35, 43, 62 63,95 63,95 6301       

V 
44 A, 44 B, 45 B, 45 C, 45 D, 45 E,  

45 F, 45 G, 46 A, 46 B 
60,12 52,37 3816 0,86 9   6,89 56 

VI 
50 B, 52 B, 52 C, 53 A, 53 B, 54 B,  

54 C, 54 D, 55 B, 55 C, 57, 58 B 
57,72 47,59 3559   1,14 24 8,99 73 

VII 
501 A, 505 A, 507 B, 507 C, 508 A, 

 714 C, 714 D 
57,41 54,96 4297     2,45 20 

VIII 
701 A, 701 B, 701 C, 701 D, 701 F,  
702 A, 702 B, 702 C, 702 D, 702 E,  

702 F, 702 G, 703 C 
47,91 33,29 1388     14,62 119 

IX 
705 A, 705 B, 705 C, 705 D, 705 E,  
706 A, 706 B, 706 C, 706 D, 706 E, 

 706 F, 706 G, 712 B 
55,03 37,41 2056   0,71 34 16,91 138 

X 
707 A, 707 B, 707 C, 707 D, 708 A, 

 708 B, 708 C, 708 D 
53,30 44,42 3161   3,96 80 4,92 40 

TOTAL 560,28 493,82 40059 0,86 9 7,78 196 57,82 471 

 
   U.P. VI  Obârşia Azugii: 
  
În arboretele exploatabile din S.U.P. A, incluse în planul decenal de recoltare a produselor 

principale, se vor executa tăieri succesive, tăieri progresive şi tăieri rase. 
Astfel, în cadrul tratamentului tăierilor succesive în margine de masiv se vor realiza: 
- tăieri de însămânŃare, în u.a.: 63 B şi 73 B. 
SuprafaŃa totală de parcurs în deceniu cu tăieri succesive este de 4,76 ha. 
În cadrul tratamentului tăierilor progresive se vor realiza: 
- tăieri de deschidere a ochiurilor, în u.a.: 131 D, 136 B şi 137 A; 
- tăieri de lărgire a ochiurilor, în u.a.:129 A şi 138 A; 
- tăieri de lărgire precum şi de racordare a ochiurilor, în u.a.: 76 B. 
SuprafaŃa totală de parcurs în deceniu cu tăieri progresive este de 112,03 ha. 
Tăieri rase în parchete mici se vor efectua în u.a.: 81 A, 83 A şi 88 A. 
Tăieri rase în benzi alăturate se vor efectua în u.a.: 82, 88 D şi 91 B. 
SuprafaŃa totală de parcurs în deceniu cu tăieri progresive este de 59,90 ha. 
 
  Masa lemnoasă de extras prin lucrări de conservare  
Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmăreşte 

menŃinerea şi îmbunătăŃirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenŃei pădurii şi 
îmbunătăŃirea continuă a exercitării de către acestea a funcŃiilor de protecŃie ce le-au fost atribuite. 

Prin tăieri de conservare* se recoltează masă lemnoasă provenită din arboretele încadrate în 
tipul al II-lea de categorii funcŃionale (T.II) din S.U.P. M – păduri supuse regimului de conservare 
deosebită (U.P. I, IV şi VI), rezultată în urma aplicării de lucrări de conservare, în cote reduse, 
executate cu prudenŃă, în scopul exclusiv de corectare a structurii astfel încât să poată îndeplini rolul 
de protecŃie atribuit. 

*Notă: In continuare tăierile de conservare sunt manŃionate ca lucrări de conservare 
În tabelul următor este prezentată situaŃia tăierilor de conservare, centralizat, la nivel de 

S.U.P. M (U.P., Ocol): 
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Tabel nr. 4. EvidenŃa lucrărilor de conservare 
SuprafaŃa de 
parcurs:(ha) 

Volumul de extras: 
(m3) 

Volumul de recoltat pe specii: 
(m3/an) U.P. S.U.P. 

Totală Anuală Total Anual MO FA BR LA DR 

I M 38.07 3.81 1978 198 47 89 61  1 

IV M 285.24 28.52 14775 1478 108 655 715   
VI M 638.50 63.85 24665 2467 548 1707 204 8  

O.S. M 961.81 96.18 41418 4143 703 2451 980 8 1 

 
Concluzii:  
 
a) Lucrări de conservare se vor executa în: 
- U.P. I Caraiman, în u.a. : 15 C, 19 G, 20 D, 20 F, 20 G, 21 C, 21 D, 21 E, 21 H, 21 I, 201 

B, 201 D, 202 A, 202 B, 203 A, 203 B, 250 C, 251 C, 252 C, 253 D, 259 A, 259 B, 260 A, 260 B, 
261 A, 261 B. 

SuprafaŃa totală de parcurs în deceniu este de 38,07 ha. 
- U.P. IV Clăbucetul Taurului, în u.a: 31 A, 31 D, 36 C, 37 B, 40 A, 45 A, 47 A, 47 B, 48 A, 

48 B, 48 D, 49 A, 49 B, 49 C, 50 A, 50 D, 51 A, 51 B, 52 A, 54 A, 55 A, 64, 65, 506 A, 507 D, 508 
C, 509 B, 510 B, 511 B, 703 A, 703 B, 703 D, 704 A, 704 B, 707 E, 709 A, 709 B, 710 A, 710 B, 
711, 714 B. SuprafaŃa totală de parcurs în deceniu este de 285,24 ha. 

- U.P. VI Obârşia Azugii, în u.a: 74 B, 75 A, 75 B, 76 A, 77 B, 77 C, 78 A, 78 B, 79 B, 79 
C, 80 B, 88 B, 88 C, 89 A, 89 B, 89 C, 90 B, 90 C, 90 D, 91 C, 94 B, 95 B, 96 C, 97 B, 109 B, 109 
F, 110 B, 110 C, 110 D, 110 F, 111 B, 111 D, 112 B, 114 F, 114 G, 114 H, 116 D, 117 A, 121 A, 
124 B, 124 D, 125, 126 A, 126 B, 127 A, 127 B, 128 A, 128 B, 129 B, 130 A, 130 B, 131 B, 131 C, 
132, 134, 135, 136 A, 137 B, 138 B. 

SuprafaŃa totală de parcurs în deceniu este de 638,50 ha. 
 
b) Pe lângă lucrările de conservare se recomandă şi alte lucrări menite să asigure permanenŃa 

pădurii şi îmbunătăŃirea continuă a exercitării de către acestea a funcŃiilor de protecŃie atribuite. 
Astfel, pe ansamblu lucrările de conservare, vor cuprinde următoarele: 

- promovarea nucleelor existente de regenerare naturală, din specii valoroase, prin 
efectuarea de extracŃii de intensitate redusă, strict necesare menŃinerii sau dezvoltării în continuare a 
seminŃişurilor respective. Aceste extracŃii vor viza în primul rând arborii cu defecte grave, 
exemplarele ajunse la limita longevităŃii, sau exemplarele din specii de valoare redusă; 

- reîmpădurirea golurilor existente în arboretele mature, în ochiurile create prin extragerile 
de arbori, unde nu există posibilitatea înstalării regenerării naturale; speciile care se vor introduce 
vor fi cele prevăzute în compoziŃia Ńel, astfel încât în perspectivă, compoziŃia arboretelor să se 
apropie de compoziŃia Ńel optimă; 

- introducerea speciilor de ajutor şi amestec corespunzătoare tipului natural fundamental de 
pădure; 

- îngrijirea seminŃişurilor şi tineretului natural valoros prin lucrări adecvate (descopleşiri, 
recepări, degajări, curăŃiri); 

- executarea lucrărilor de igienă prin extragerea arborilor uscaŃi, atacaŃi de diverşi factori 
(doborâturi, rupturi grave, insecte etc.); 

- extragerea arborilor de calitate scăzută; 
- combaterea bolilor şi dăunătorilor şi normalizarea efectivelor de vânat; 
- prin tehnologia de recoltare şi colectare a lemnului se va urmări reducerea prejudiciilor 

aduse arborilor rămaşi pentru viitor. 
 
              Volumul de recoltat şi suprafaŃa de parcurs cu lucrări de îngrijire şi tăieri de 

igienă 
 Produsele secundare sunt cele ce rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi 

conducere a arboretelor (curăŃiri şi rărituri). 
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Scopul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor planificate de amenajament este 
acela de a favoriza formarea de structuri optime arboretelor sub raport ecologic şi genetic în vederea 
creşterii eficacităŃii funcŃionale multiple a pădurilor, atât în ceea ce priveşte efectele de protecŃie cât 
şi de producŃie lemnoasă şi nelemnoasă. 

 Posibilitatea de produse secundare repartizată pe lucrări propuse şi specii este prezentată 
tabelar mai jos: 

 
Tabel nr. 5. SuprafaŃa de parcurs şi volumul de extras pe natură de lucrări şi specii 

SuprafaŃa: (ha) Volumul: (m3) Posibilitatea anuală pe specii: (m3/an) Specifi- 
cări 

Tipul 
func- 
Ńional 

U.P. 
Totală Anuală Total Anual MO FA BR LA PAM DR DM 

II VI 0.29 0.03          

III-VI VI 9.51 0.95          Degajări 

Total VI 9.80 0.98          

II VI 31.16 3.11 208 21 18   3    

IV 0.86 0.09 9 1   1     

VI  8.08 0.81 31 3 3       III-VI 

Total 8.94 0.90 40 4 3  1     

IV 0.86 0.09 9 1   1     

VI  39.24 3.92 239 24 21   3    

CurăŃiri 

Total 

Total 40.10 4.01 248 25 21  1 3    

IV 2.82 0.28 82 8 8       

VI  351.97 35.20 15442 1544 1304 225 15     II 

Total 354.79 35.48 15524 1552 1312 225 15     

IV 7.78 0.78 196 20 15 5      

VI  68.51 6.85 2715 272 221 51      III-IV 

Total 76.29 7.63 2911 292 236 56      

IV 10.60 1.06 278 28 23 5      

VI  420.48 42.05 18157 1816 1525 276 15     

Rărituri 

Total 

Total 431.08 43.11 18435 1844 1548 281 15     

IV 2.82 0.28 82 8 8       

VI  383.42 38.34 15650 1565 1322 225 15 3    II 

Total 386.24 38.62 15732 1573 1330 225 15 3    

IV 8.64 0.87 205 21 15 5 1     

VI  86.10 8.61 2746 275 224 51      III-VI 

Total 94.74 9.48 2951 296 239 56 1     

IV 11.46 1.15 287 29 23 5 1     

VI  469.52 46.95 18396 1840 1546 276 15 3    

Produse 
secundare 

Total 

Total 480.98 48.10 18683 1869 1569 281 16 3    

I 41.79 41.79 321 32 9 4 16 1  2  

IV 316.64 316.64 2776 278 111 99 66  1  1 

VI  143.01 143.01 1263 126 93 31  1  1  
II 

Total 501.44 501.44 4360 436 213 134 82 2 1 3 1 
I 0.71 0.71 6 1 1       

IV 57.82 57.82 471 47 39 5 2  1   

VI  447.72 447.72 4016 402 386 11     5 
III-VI 

Total 506.25 506.25 4493 450 426 16 2  1  5 
I 42.50 42.50 327 33 10 4 16 1  2  

IV 374.46 374.46 3247 325 150 104 68  2  1 
VI  590.73 590.73 5279 528 479 42  1  1 5 

Tăieri de 
igienă 

Total 

Total 1007.69 1007.69 8853 886 639 150 84 2 2 3 6 

 
 

             În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în 
amenajament se fac următoarele precizări: 

- modul de executare a lucrărilor de îngrijire va fi diferit în raport cu structura şi funcŃia  
arboretelor  şi după cum acestea au fot parcurse la timp cu astfel de lucrări; 

- suprafeŃele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor sunt obligatorii, iar volumele de 
extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ; 

- organul de execuŃie va analiza situaŃia concretă a fiecărui arboret şi în raport de această 
analiză va stabili suprafaŃa de parcurs şi volumul de extras anual; 

- pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute iniŃial prin 
amenajament, dacă acestea îndeplinesc  condiŃiile necesare aplicării lucrărilor respective; 
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- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenŃie deosebită se va acorda 
arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curăŃirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea şi 
eficacitatea funcŃională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficienŃa 
economică de moment; 

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate pădurile după necesităŃile 
impuse de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de 
îngrijire normale (curăŃiri şi rărituri). 

    Din obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretului, 
menŃionăm următoarele: 

- realizarea compoziŃiei optime a arboretelor prin extragerea exemplarelor mai puŃin 
valoroase necorespunzătoare; 

- păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor; 
- creşterea gradului de stabilitate şi rezistenŃă a arboretelor la activitatea agresivă  factorilor 

interni şi  externi; 
- creşterea productivităŃii arboretelor şi a pădurii în ansamblul său, precum şi îmbunătăŃirea 

calităŃii masei lemnoase; 
- intensificarea efectelor de protecŃie şi creştere a calităŃii factorilor de mediu; 
- mărirea capacităŃii de fructificaŃie a arboretelor şi ameliorarea  condiŃiilor de regenerare; 
- recoltarea de masă lemnoasă cât  mai valoroasă economic. 
   Reducerea numărului de arbori din cuprinsul unui arboret se va realiza selectiv, prin 

punere în condiŃii cât mai avantajoase a celor valoroşi rămaşi, extrăgându-se exemplarele 
necorespunzătoare, rău conformate vătămate etc., dar fără întreruperea bruscă a coronamentului. 

     Neomogenitatea arborilor sub raportul vârstei, densităŃii sau compoziŃiei, precum şi 
considerentele de ordin fitosanitar şi silvicultural impun ca extragerile să se efectueze atât din 
plafonul superior cât şi din cel inferior, dar de aşa manieră încât acestea să fie la nivelul eliminării 
naturale, evitându-se  reducerea consistenŃei sub 0,8. 

          Alte resurse naturale ce se pot exploata şi posibil de valorificat în condiŃii profitabile de 
pe teritoriul O.S. Azuga sunt speciile de vânat (cerb, mistreŃ, iepure, urs, capră neagră, căprior, 
cocoş de munte ş.a.), fructele de pădure, ciupercile comestible, plante medicinale, seminŃele 
forestiere din rezervaŃiile de seminŃe, fânul din plantaŃii sau alte terenuri, araci, tutori, fascine 
recoltate în urma tăierilor de îngrijire (degajări, curăŃiri), frunzare ş.a. 

 
A.1.5. InformaŃii despre materiile prime, substanŃele sau preparatele chimice utilizate 

 
          Singurele substanŃe chimice utilizate la implementarea planului sunt combustibilii folosiŃi de 
utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase. Emisiile în 
atmosferă de către aceste utilaje de agenŃi poluanŃi pot fi considerate ca nesemnificative, deoarece 
utilajele acŃionează pe perioade scurte şi la intervale relativ mari de timp. În plus, atunci când sunt 
prevăzute efectuarea a câte două intervenŃii, în arboretele care fac parte din planurile de recoltare a 
produselor principale şi secundare, revenirea cu lucrări pe aceleaşi suprafeŃe, se face numai o 
singură dată la nivel decenal. Se poate afirma deci că valoarea concentraŃiilor de poluanŃi 
atmosferici proveniŃi din activităŃile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează în limitele 
admise (CMA date de STAS 1257/87). 
 

A.2. Localizarea geografică şi administrativă 
 

A.2.1. Localizarea geografică şi administrativă a O.S. Azuga 
 

Teritoriul Ocolului Silvic Azuga este situat, conform Geografiei României, în CarpaŃii 
Meridionali, subunitatea munŃilor Bucegi - Leota şi CarpaŃii de Curbură, MunŃii Baiului., în bazinul 
hidrografic al Râului Prahova,  astfel: 
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- U.P. I Caraiman: pe versanŃii Masivului Bucegi, în bazinetul superior al Râului Prahova;    
- U.P. IV Clăbucetul Taurului: în partea de est a MunŃilor Bucegi şi partea vestică a 

munţilor Baiului, în bazinul superior al Râului Prahova; 
- U.P. VI Obârşia Azugii : pe versantul nord - vestic al MunŃilor Baiului, ce aparŃin grupei 

MunŃilor Curburii (zona curburii externe), în bazinului hidrografic al Râului Prahova, pe cursul 
superior şi mijlociu al Pârâului Azuga. 

SuprafaŃa păduroasă a ocolului silvic se încadrează trei etaje de vegetaŃie şi anume:  
FSA - Etajul forestier presubalpin (240,93 ha 6- %) 
FM 3 - etajul montan de molidişuri (169,13 ha - 4%) şi FM 2 – etajul montan de amestecuri 

(3693,28 ha - 90%) 
              Din punct de vedere administrativ, Ocolul Silvic Azuga face parte din DirecŃia Silvică 
Prahova, Regia NaŃională a Pădurilor – Romsilva. 

Sediul ocolului silvic se află în localitatea Azuga, fiind dotat corespunzător cu aparatură de 
birou şi personal responsabil cu activităŃile ce se desfăşoară în ariile protejate (şef de ocol silvic, 
responsabil cu probleme de fond forestier şi arii protejate, şefi de district silvic, pădurari, etc.). 

Teritorial, Ocolul Silvic Azuga se află în judeŃul Prahova şi Braşov, pe raza unităŃilor 
administrativ teritoriale: oraşul Azuga, oraşul Buşteni, respectiv oraşul Predeal şi municipiul 
Săcele. 

Principala cale de acces în zona ocolului silvic este drumul european Bucureşti – Braşov.  

  SuprafaŃa fondului forestier proprietate publică a statului de pe raza O.S. Azuga însumează 
4209,49 ha  şi este împărŃită în 3 unităŃi de producŃie: 
 - U.P. I Caraiman – 935,30 ha; 
 - U.P. IV Clăbucetul Taurului – 1198,49 ha; 
 - U.P. VI Obârşia Azugii – 2070,70 ha. 

Organizarea procesului de producŃie şi protecŃie se face la nivelul unităŃilor de producŃie.  
           Din acest motiv, s-au întocmit 3 amenajamente, câte unul pentru fiecare unitate de producŃie 
şi o sinteză a acestora sub forma unui Studiu General pe ocol. Se precizează că aceste 
amenajamente au intrat în vigoare la 01.01.2019. 
 

A.2.2. Coordonatele Stereo 70 
 

Principalele coordonate Stereo 70 ale fondului forestier proprietate publică de stat din O.S. 
Azuga sunt: 

COORDONATE LIMITE O.S. AZUGA  
 

Tabel  6. Coordonatele  Stereo  70 ale  fondului  forestier  U.P. I Caraiman 
 

Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 
crt. Parcele Nr. 

pct. Y X 
Nr. 
pct. Y X 

1 1 433991 541715 80 436121 539539 
2 2 434064 541573 81 436168 539332 

3 3 434184 541624 82 436353 539742 

4 4 434110 541780 83 436261 540041 

5 5 433991 541715 84 435666 541006 

6 6 434256 540362 85 435663 541008 

7 7 434257 540347 86 435663 541009 

8 8 434260 540351 87 435666 541006 
9 9 434256 540362 88 434404 540722 

10 10 434519 541431 89 434404 540735 

11 11 434462 541327 90 434417 540733 

12 12 434505 541368 91 434404 540722 

13 13 434519 541431 92 434290 539622 

14 14 435571 541101 93 434273 539624 

15 15 435559 541189 94 434275 539640 

16 16 435326 540796 95 434290 539622 

17 17 435375 540752 96 434242 539246 

18 18 435294 540572 97 434230 539262 
19 19 435571 541101 98 434244 539260 

20 20 435596 541199 99 434242 539246 

21 21 435605 541140 100 441198 540205 

22 22 435635 541194 101 440726 541163 

23 23 435596 541199 102 440512 540945 

24 24 436261 540041 103 440636 540787 

25 25 436111 540365 104 440770 540936 

26 

11; 14 - 21; 23; 24; 201 - 207; 
237 - 261; 282-284; 856; 857; 

953 

26 435812 540725 105 440898 540711 
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Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 
crt. Parcele Nr. 

pct. Y X 
Nr. 
pct. Y X 

27 27 435850 541083 106 440725 540436 

28 28 436030 541330 107 440168 540722 

29 29 435997 541630 108 439817 540751 
30 30 436118 541794 109 439552 540872 

31 31 436138 541821 110 438922 540835 

32 32 436142 541858 111 439088 540741 

33 33 436048 541898 112 439169 540776 

34 34 436138 541840 113 439167 540604 

35 35 435991 541631 114 438849 540815 

36 36 436024 541331 115 438985 540370 

37 37 435844 541085 116 438747 539879 

38 38 435833 540944 117 438735 539562 

39 39 435730 541200 118 438405 539528 

40 40 435767 540968 119 438072 539319 

41 41 435615 541049 120 438062 539072 

42 42 435270 540283 121 437919 538976 

43 43 435187 540308 122 437935 538722 

44 44 435298 540815 123 437837 538509 

45 45 435571 541268 124 438085 538494 

46 46 435684 541273 125 438214 538684 

47 47 435701 541377 126 438124 538480 
48 48 435647 541637 127 438225 538402 

49 49 435550 541604 128 438333 538552 

50 50 435379 541814 129 438772 538751 

51 51 435165 541892 130 438867 538581 

52 52 435116 541687 131 439117 538555 

53 53 434955 541681 132 438938 538385 

54 54 434893 541537 133 438997 538315 

55 55 434799 541532 134 439383 538354 

56 56 434884 541493 135 439694 538189 

57 57 434872 541388 136 439914 538294 
58 58 434715 541174 137 440177 538276 

59 59 434236 540768 138 440594 538816 

60 60 434256 540365 139 440221 539083 

61 61 434347 540282 140 440386 539046 

62 62 434278 540271 141 440506 539136 

63 63 434279 539936 142 440607 539084 

64 64 434093 539382 143 440795 539426 

65 65 434144 539062 144 440650 539443 

66 66 434370 538559 145 440580 539560 
67 67 434312 538224 146 440039 539772 

68 68 434449 538438 147 439866 539917 

69 69 434676 538184 148 439604 539979 

70 70 435014 538646 149 439502 540095 

71 71 434987 538968 150 440344 539964 

72 72 435095 538956 151 440553 539773 

73 73 435136 539184 152 440549 539646 

74 74 435063 539550 153 440990 539581 

75 75 435110 539895 154 441202 539912 
76 76 435315 539820 155 441029 539949 

77 77 435858 539838 156 441066 540034 

78 78 435796 539556 157 441158 540029 

79 79 435997 539469 158 441198 540205 

  
Tabel  7. Coordonatele  Stereo  70 ale  fondului  forestier  U.P. IV Clăbucetul Taurului 

Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 
crt. Parcele Nr. 

pct. Y X 

Nr. 
pct. Y X 

1 1 438068 543079 99 439130 547044 

2 2 438062 542979 100 438929 547121 

3 3 438210 543064 101 438720 546821 

4 4 438168 543138 102 438684 546717 

5 5 438068 543079 103 438624 546658 

6 6 438242 544796 104 438644 546600 

7 7 438249 544774 105 438656 546513 
8 8 438288 544796 106 438447 546114 

9 9 438242 544796 107 438614 545968 

10 10 438362 545952 108 438648 545734 

11 11 438371 545939 109 438467 545554 

12 12 438405 546009 110 438696 545518 

13 13 438362 545952 111 438723 544953 

14 14 438441 546056 112 438607 544923 

15 15 438439 546056 113 438741 544820 

16 16 438441 546056 114 438767 544568 

17 17 438441 546056 115 438638 544555 

18 18 438627 546674 116 438706 543819 

19 19 438575 546631 117 438570 543557 

20 20 438639 546518 118 439071 543862 

21 21 438554 546456 119 439237 544161 

22 22 438529 546313 120 439707 544427 

23 23 438608 546470 121 439968 544427 

24 24 438645 546505 122 440113 544527 

25 

29 - 65,  361 - 365, 501 - 513, 
568 – 570, 701 - 714, 744, 

748, 750 - 752 , 753 

 

25 438645 546571 123 440563 544357 
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Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 
crt. Parcele Nr. 

pct. Y X 

Nr. 
pct. Y X 

26 26 438619 546661 124 440623 544459 

27 27 438684 546731 125 440637 544230 

28 28 438724 546885 126 440630 544459 

29 29 438627 546674 127 440657 544228 

30 30 438807 543633 128 441028 543969 

31 31 438789 543619 129 441213 543968 

32 32 438818 543580 130 441204 544054 

33 33 438807 543633 131 441452 544288 

34 34 438881 547120 132 442202 544302 

35 35 438730 546876 133 442430 544519 

36 36 438923 547123 134 442582 544502 

37 37 438881 547120 135 442631 544418 

38 38 439184 549166 136 442711 544502 

39 39 439179 549170 137 442681 544687 

40 40 439213 549111 138 442155 545427 

41 41 439184 549166 139 442167 546082 
42 42 441878 546607 140 441937 546526 

43 43 441928 546576 141 441762 546589 

44 44 441930 546610 142 441434 546445 

45 45 441878 546607 143 441448 546370 

46 46 442143 546263 144 441126 546382 

47 47 442066 546365 145 440994 546317 

48 48 442130 546234 146 440993 546240 

49 49 442143 546263 147 440681 546205 

50 50 442218 546514 148 440475 546119 
51 51 441954 546608 149 440507 545931 

52 52 442192 546265 150 440392 546008 

53 53 442229 546049 151 440272 545935 

54 54 442398 546393 152 440197 546042 

55 55 442218 546514 153 440041 546019 

56 56 444294 546900 154 440217 546090 

57 57 444531 546977 155 440167 546396 

58 58 443875 546895 156 440494 546279 

59 59 443732 546889 157 441928 546686 

60 60 443626 546861 158 442530 546414 

61 61 443530 546901 159 442846 546376 

62 62 443453 546915 160 443435 546596 

63 63 442881 546941 161 444037 546541 

64 64 442034 547595 162 444580 546804 

65 65 442474 548245 163 444508 546963 

66 66 442622 548292 164 444294 546900 

67 67 442887 548627 165 443311 546920 

68 68 443055 548587 166 443623 546856 
69 69 443788 548821 167 444050 546875 

70 70 443483 548929 168 443615 546851 

71 71 443190 548844 169 443311 546920 

72 72 443346 549078 170 442545 547144 

73 73 443372 549130 171 442829 546962 

74 74 443465 549236 172 442879 546935 

75 75 443478 549271 173 442932 546935 

76 76 443308 549308 174 442901 546927 

77 77 443095 549170 175 442857 546940 

78 78 442970 549352 176 442545 547144 
79 79 443094 549164 177 441895 547581 

80 80 443309 549302 178 442028 547593 

81 81 443474 549264 179 442067 547544 

82 82 443369 549156 180 441895 547581 

83 83 443341 549082 181 440172 547169 

84 84 443203 548903 182 440024 547159 

85 85 443187 548838 183 439959 547127 

86 86 443484 548923 184 439886 547155 

87 87 443782 548823 185 440006 547158 

88 88 443054 548593 186 440578 547272 

89 89 442884 548633 187 440172 547169 

90 90 442618 548296 188 444599 548912 

91 91 442469 548249 189 444218 549303 

92 92 442029 547599 190 444411 548847 

93 93 441922 547601 191 444358 548581 

94 94 441320 547353 192 444597 548602 

95 95 440834 547337 193 444575 548874 
96 96 440003 547163 194 444650 548873 

97 97 439882 547163 195 444599 548912 

98 98 439685 547077 - - - 
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Tabel  8. Coordonatele  Stereo  70 ale  fondului  forestier  U.P. VI Obârşia Azugii 
Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 

crt. Parcele Nr. 
pct. Y X 

Nr. 
pct. Y X 

1 1 441582 550531 107 444896 550370 

2 2 440588 551227 108 444885 550189 

3 3 440616 551375 109 444945 550295 

4 4 440097 552146 110 445087 550223 

5 5 440055 552375 111 445158 550209 

6 6 440096 552976 112 445077 550208 

7 7 440250 553023 113 444990 550216 

8 8 440634 552389 114 444964 550092 

9 9 440949 552609 115 445013 549886 

10 10 441238 552323 116 445047 549853 

11 11 441264 552226 117 445010 549780 

12 12 441440 552211 118 445027 549712 
13 13 441478 552312 119 444964 549554 

14 14 441293 552437 120 444969 549476 

15 15 441049 552767 121 443795 550341 

16 16 440818 553139 122 443716 550303 

17 17 440812 553263 123 443059 550403 

18 18 441006 553354 124 442576 550144 

19 19 441062 553262 125 442458 550156 

20 20 441245 553369 126 441940 550594 

21 21 441322 553345 127 441765 550474 
22 22 441420 553203 128 436096 547959 

23 23 441656 553240 129 436390 548703 

24 24 441684 553291 130 436463 548988 

25 25 441764 553294 131 436092 549202 

26 26 441825 553242 132 435873 549341 

27 27 441876 553142 133 435842 549411 

28 28 441843 552981 134 435927 549902 

29 29 441970 552772 135 436347 550293 

30 30 441992 552637 136 436676 550433 

31 31 442077 552537 137 437375 550291 

32 32 442124 552366 138 436986 550633 

33 33 442159 552352 139 436605 550513 

34 34 442183 552431 140 436459 550479 

35 35 442100 552808 141 436092 550484 

36 36 442177 553285 142 435992 550534 

37 37 442237 553372 143 435819 550690 

38 38 442290 553379 144 435667 550865 

39 39 442345 553469 145 435603 551127 
40 40 442212 553486 146 435645 551279 

41 41 442073 553548 147 435813 551400 

42 42 442077 553625 148 436037 551235 

43 43 441887 553716 149 436177 551264 

44 44 441876 553841 150 436209 551423 

45 45 441927 553936 151 435704 551810 

46 46 442096 553860 152 435602 551750 

47 47 442296 553816 153 435528 551829 

48 48 442406 553899 154 435564 551994 

49 49 442529 554009 155 435533 552076 
50 50 442663 554076 156 435453 552128 

51 51 442674 553969 157 435437 552180 

52 52 442519 553833 158 435468 552346 

53 53 442755 553821 159 435537 552441 

54 54 442818 553701 160 435504 552688 

55 55 442972 553761 161 435587 552714 

56 56 443005 553872 162 435842 552560 

57 57 443135 553955 163 435932 552638 

58 58 443343 553980 164 435757 552888 

59 59 443394 554015 165 435776 552921 

60 60 443267 554153 166 435941 552888 

61 61 443250 554227 167 436246 552720 

62 62 443280 554377 168 436278 552663 

63 63 443443 554559 169 436256 552593 

64 64 443560 554510 170 436148 552364 

65 65 443632 554631 171 436298 552187 

66 66 443740 554510 172 436423 552181 

67 67 443779 554424 173 436841 551967 
68 68 443871 554357 174 436871 551725 

69 69 443858 554265 175 436930 551639 

70 70 443686 554084 176 437143 551689 

71 71 443832 554121 177 437233 551637 

72 72 443833 553994 178 437247 551496 

73 73 443727 553877 179 437549 551500 

74 74 444191 554154 180 437587 551772 

75 75 444250 554133 181 437649 551988 

76 76 444419 553799 182 437749 551905 
77 77 444306 553848 183 437912 551678 

78 78 444129 554005 184 438216 551041 

79 79 444068 553872 185 438328 550986 

80 80 443875 553772 186 438500 551265 

81 81 443768 553763 187 438982 550909 

82 82 443830 553647 188 439142 550586 

83 83 443697 553687 189 439580 550429 

84 

50, 63 – 97, 109 – 139,  
143 – 153, 154 

84 443689 553561 190 439638 550335 
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Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 
crt. Parcele Nr. 

pct. Y X 

Nr. 
pct. Y X 

85 85 443787 553513 191 439609 550083 

86 86 443766 553452 192 439346 549590 

87 87 443653 553490 193 439065 549290 

88 88 443667 553381 194 439309 548950 

89 89 443762 553179 195 439400 548508 

90 90 443562 553103 196 439387 548233 

91 91 443533 553043 197 439070 548062 

92 92 443623 552860 198 438620 548144 

93 93 443597 552808 199 438465 548369 

94 94 443714 552680 200 438223 548535 

95 95 443886 552646 201 437960 548606 

96 96 443795 552189 202 437690 548612 

97 97 443795 551832 203 437583 548594 

98 98 443745 551511 204 437492 548552 

99 99 443593 550929 205 437359 548417 

100 100 443795 550341 206 437159 548237 

101 101 444023 550356 207 436529 548101 

102 102 444324 550291 208 436394 548073 

103 103 444550 550309 209 436399 547985 

104 104 444684 550420 210 436338 547914 

105 105 444815 550434 211 436198 547880 

106 

 

106 444852 550435 - - - 

 
COORDONATELE PARCULUI NATURAL BUCEGI  DIN OS AZUGA 

 
 Tabel 9. Coordonatele  Stereo  70 ale fondului forestier din U.P. I Caraiman peste care se 

suprapune Parcul Natural Bucegi   
 

Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 
crt. 

U.P. Nr. 
pct. Y X 

Nr. 
pct. Y X 

1 1 438960,4 540398,9 105 433990,9 541715,3 
2 2 438917,4 540647,1 106 434255,8 540362,4 
3 3 438868,9 540716,6 107 434257,3 540347 
4 4 438839 540782,9 108 434260,4 540351,3 
5 5 438846,4 540813,3 109 434255,8 540362,4 
6 6 438865 540851,4 110 434832,8 541498,2 
7 7 438855,3 540852 111 434842,9 541498 
8 8 438840,3 540814,1 112 434834,5 541498,9 
9 9 438833,1 540782 113 434832,8 541498,2 

10 10 438863,4 540714,3 114 435608,5 541118,4 
11 11 438911,9 540644,7 115 435571,2 541101,3 
12 12 438954,8 540396,3 116 435559,3 541189,1 
13 13 438950,1 540332,5 117 435325,7 540796,1 
14 14 438914,9 540293,2 118 435375,3 540752 
15 15 438882,8 540198,7 119 435281,8 540661,8 
16 16 438890,3 540139,2 120 435273,4 540589,9 
17 17 438769,9 539961,5 121 435316,9 540575 
18 18 438775 539958,5 122 435327,2 540650,4 
19 19 438895,8 540136,2 123 435608,5 541118,4 
20 20 438888,8 540199 124 435578,1 541196,1 
21 21 438919,8 540289,7 125 435586 541162,7 
22 22 438955,7 540330,1 126 435605 541139,7 
23 23 438960,4 540398,9 127 435635,7 541168,4 
24 24 441198,1 540205,1 128 435634,9 541194 
25 25 440726 541163,1 129 435578,1 541196,1 
26 26 440512,3 540944,5 130 436261,2 540041,3 
27 27 440635,8 540786,6 131 436110,8 540365,2 
28 28 440770,4 540935,8 132 435811,9 540724,6 
29 29 440897,6 540710,9 133 435824,2 540934,5 
30 30 440724,9 540436,5 134 435838,5 540940,5 
31 31 440167,5 540721,8 135 435849,9 541083,1 
32 32 439816,6 540750,7 136 435858,3 541096,6 
33 33 439552,1 540871,6 137 435900,3 541117 
34 34 439289,5 540840,4 138 435998,4 541251,7 
35 35 439108,5 540881,3 139 436029,7 541329,8 
36 36 438976,3 540859,5 140 436027,1 541453 
37 37 438980,8 540849,2 141 435996,7 541630,3 
38 38 438922,5 540834,5 142 436042 541684,9 
39 39 438925,4 540829,3 143 436138 541821,3 
40 40 438986,8 540843,3 144 436142,3 541858 
41 41 439042,4 540763,1 145 436112 541874,3 
42 42 439087,8 540740,8 146 436124,3 541864,3 
43 43 439168,5 540776,2 147 436123,5 541861 
44 44 439137,5 540700,3 148 436136,5 541854,1 
45 45 439206 540654,1 149 436132,5 541823,9 
46 46 439167,2 540603,7 150 436036,8 541688 
47 47 439129,1 540655 151 435990,7 541631,2 
48 48 438916,5 540792,4 152 436021,1 541451,8 
49 49 438848,9 540814,9 153 436023,9 541331,4 
50 50 438852 540759,7 154 435993,6 541255,4 
51 51 438926,9 540677,1 155 435897,6 541122,4 
52 52 438975,1 540524,9 156 435854,5 541101,4 
53 53 438984,8 540370,3 157 435844,3 541085,4 
54 54 438965,2 540228 158 435832,7 540943,6 
55 55 438908,5 540185,3 159 435823,7 540940,5 
56 56 438899,6 540133,2 160 435822,2 540958,6 
57 

I Caraiman 
(11, 14 – 21, 23, 24, 201 – 207, 237 – 258, 

282D – 284D) – 913.90 ha. 

57 438747 539878,7 161 435788,6 541006,7 
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Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 
crt. 

U.P. Nr. 
pct. Y X 

Nr. 
pct. Y X 

58 58 438735,2 539561,6 162 435749,2 541187,5 
59 59 438405,4 539527,5 163 435729,6 541200,4 
60 60 438071,8 539319,5 164 435767,2 540967,6 
61 61 438062,1 539071,9 165 435665,4 541015 
62 62 437919,2 538976,4 166 435618,9 541053,6 
63 63 437935 538721,9 167 435615 541049,1 
64 64 437837,3 538509,1 168 435652,5 541017,6 
65 65 438084,7 538494,3 169 435534,7 540887,3 
66 66 438213,8 538683,7 170 435269,5 540283,3 
67 67 438123,7 538479,8 171 435187 540307,8 
68 68 438225,3 538402,3 172 435298,2 540814,5 
69 69 438332,7 538552,4 173 435557 541253,7 
70 70 438772,1 538751,3 174 435692,5 541283,2 
71 71 438866,5 538580,5 175 435699,5 541385,5 
72 72 439116,5 538555,5 176 435619,1 541643,1 
73 73 438938,5 538385,3 177 435550,1 541604,1 
74 74 438997,4 538314,7 178 435448,4 541744,6 
75 75 439382,8 538354,5 179 435165 541892,3 
76 76 439693,9 538188,7 180 435116,5 541687,2 
77 77 439914,5 538294,4 181 434895,9 541644,2 
78 78 440177,2 538275,9 182 434866,5 541372 
79 79 440587,1 538825,1 183 434715,2 541174,2 
80 80 440354,2 538927,4 184 434235,8 540768,3 
81 81 440220,7 539082,5 185 434255,9 540364,8 
82 82 440386,2 539045,6 186 434347,1 540281,6 
83 83 440506 539136,2 187 434277,6 540270,7 
84 84 440607 539084,5 188 434279,2 539936,5 
85 85 440794,5 539425,9 189 434092,8 539382,4 
86 86 440649,8 539442,6 190 434144,3 539062,1 
87 87 440579,7 539560,3 191 434370,1 538559,4 
88 88 440038,7 539772,5 192 434312,3 538223,9 
89 89 439866,1 539916,6 193 434448,8 538438,2 
90 90 439604,3 539978,9 194 434676,2 538184,1 
91 91 439502,2 540094,8 195 435013,8 538645,6 
92 92 440344,1 539964,5 196 434987,4 538967,7 
93 93 440552,8 539773 197 435094,9 538955,8 
94 94 440549 539645,9 198 435136,1 539183,9 
95 95 440990,3 539581,3 199 435062,8 539549,7 
96 96 441198,9 539913,6 200 435109,6 539894,8 
97 97 441029,2 539948,9 201 435315 539820,2 
98 98 441065,6 540034 202 435858,1 539838 
99 99 441158,3 540028,8 203 435795,6 539555,5 

100 100 441198,1 540205,1 204 435997,2 539468,9 
101 101 433990,9 541715,3 205 436121,3 539539,5 
102 102 434063,9 541572,8 206 436167,5 539331,6 
103 103 434184,4 541624 207 436352,9 539741,8 
104 104 434109,6 541779,8 208 436261,2 540041,3 

 

COORDONATE ROSCI0013 BUCEGI DIN OS AZUGA 
 

Tabelul 10. Coordonatele  Stereo  70 ale  fondului forestier din  U.P. I Caraiman peste care 
se suprapune situl  Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi   

 
Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 

crt. 
U.P. Nr. 

pct. Y X 
Nr. 
pct. Y X 

1 1 438960,4 540398,9 105 433990,9 541715,3 
2 2 438917,4 540647,1 106 434255,8 540362,4 
3 3 438868,9 540716,6 107 434257,3 540347 
4 4 438839 540782,9 108 434260,4 540351,3 
5 5 438846,4 540813,3 109 434255,8 540362,4 
6 6 438865 540851,4 110 434832,8 541498,2 
7 7 438855,3 540852 111 434842,9 541498 
8 8 438840,3 540814,1 112 434834,5 541498,9 
9 9 438833,1 540782 113 434832,8 541498,2 
10 10 438863,4 540714,3 114 435608,5 541118,4 
11 11 438911,9 540644,7 115 435571,2 541101,3 
12 12 438954,8 540396,3 116 435559,3 541189,1 
13 13 438950,1 540332,5 117 435325,7 540796,1 
14 14 438914,9 540293,2 118 435375,3 540752 
15 15 438882,8 540198,7 119 435281,8 540661,8 
16 16 438890,3 540139,2 120 435273,4 540589,9 
17 17 438769,9 539961,5 121 435316,9 540575 
18 18 438775 539958,5 122 435327,2 540650,4 
19 19 438895,8 540136,2 123 435608,5 541118,4 
20 20 438888,8 540199 124 435578,1 541196,1 
21 21 438919,8 540289,7 125 435586 541162,7 
22 22 438955,7 540330,1 126 435605 541139,7 
23 23 438960,4 540398,9 127 435635,7 541168,4 
24 24 441198,1 540205,1 128 435634,9 541194 
25 25 440726 541163,1 129 435578,1 541196,1 
26 26 440512,3 540944,5 130 436261,2 540041,3 
27 27 440635,8 540786,6 131 436110,8 540365,2 
28 28 440770,4 540935,8 132 435811,9 540724,6 
29 29 440897,6 540710,9 133 435824,2 540934,5 
30 30 440724,9 540436,5 134 435838,5 540940,5 
31 31 440167,5 540721,8 135 435849,9 541083,1 
32 32 439816,6 540750,7 136 435858,3 541096,6 
33 33 439552,1 540871,6 137 435900,3 541117 
34 34 439289,5 540840,4 138 435998,4 541251,7 
35 35 439108,5 540881,3 139 436029,7 541329,8 
36 36 438976,3 540859,5 140 436027,1 541453 
37 37 438980,8 540849,2 141 435996,7 541630,3 
38 38 438922,5 540834,5 142 436042 541684,9 
39 

I Caraiman 
(11, 14 – 21, 23, 24, 201 – 207, 237 – 261, 

282D – 284D, %857D) - 930.68 ha; 

39 438925,4 540829,3 143 436138 541821,3 
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Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 
crt. 

U.P. Nr. 
pct. Y X 

Nr. 
pct. Y X 

40 40 438986,8 540843,3 144 436142,3 541858 
41 41 439042,4 540763,1 145 436112 541874,3 
42 42 439087,8 540740,8 146 436124,3 541864,3 
43 43 439168,5 540776,2 147 436123,5 541861 
44 44 439137,5 540700,3 148 436136,5 541854,1 
45 45 439206 540654,1 149 436132,5 541823,9 
46 46 439167,2 540603,7 150 436036,8 541688 
47 47 439129,1 540655 151 435990,7 541631,2 
48 48 438916,5 540792,4 152 436021,1 541451,8 
49 49 438848,9 540814,9 153 436023,9 541331,4 
50 50 438852 540759,7 154 435993,6 541255,4 
51 51 438926,9 540677,1 155 435897,6 541122,4 
52 52 438975,1 540524,9 156 435854,5 541101,4 
53 53 438984,8 540370,3 157 435844,3 541085,4 
54 54 438965,2 540228 158 435832,7 540943,6 
55 55 438908,5 540185,3 159 435823,7 540940,5 
56 56 438899,6 540133,2 160 435822,2 540958,6 
57 57 438747 539878,7 161 435788,6 541006,7 
58 58 438735,2 539561,6 162 435749,2 541187,5 
59 59 438405,4 539527,5 163 435729,6 541200,4 
60 60 438071,8 539319,5 164 435767,2 540967,6 
61 61 438062,1 539071,9 165 435665,4 541015 
62 62 437919,2 538976,4 166 435618,9 541053,6 
63 63 437935 538721,9 167 435615 541049,1 
64 64 437837,3 538509,1 168 435652,5 541017,6 
65 65 438084,7 538494,3 169 435534,7 540887,3 
66 66 438213,8 538683,7 170 435269,5 540283,3 
67 67 438123,7 538479,8 171 435187 540307,8 
68 68 438225,3 538402,3 172 435298,2 540814,5 
69 69 438332,7 538552,4 173 435557 541253,7 
70 70 438772,1 538751,3 174 435692,5 541283,2 
71 71 438866,5 538580,5 175 435699,5 541385,5 
72 72 439116,5 538555,5 176 435619,1 541643,1 
73 73 438938,5 538385,3 177 435550,1 541604,1 
74 74 438997,4 538314,7 178 435448,4 541744,6 
75 75 439382,8 538354,5 179 435165 541892,3 
76 76 439693,9 538188,7 180 435116,5 541687,2 
77 77 439914,5 538294,4 181 434895,9 541644,2 
78 78 440177,2 538275,9 182 434866,5 541372 
79 79 440587,1 538825,1 183 434715,2 541174,2 
80 80 440354,2 538927,4 184 434235,8 540768,3 
81 81 440220,7 539082,5 185 434255,9 540364,8 
82 82 440386,2 539045,6 186 434347,1 540281,6 
83 83 440506 539136,2 187 434277,6 540270,7 
84 84 440607 539084,5 188 434279,2 539936,5 
85 85 440794,5 539425,9 189 434092,8 539382,4 
86 86 440649,8 539442,6 190 434144,3 539062,1 
87 87 440579,7 539560,3 191 434370,1 538559,4 
88 88 440038,7 539772,5 192 434312,3 538223,9 
89 89 439866,1 539916,6 193 434448,8 538438,2 
90 90 439604,3 539978,9 194 434676,2 538184,1 
91 91 439502,2 540094,8 195 435013,8 538645,6 
92 92 440344,1 539964,5 196 434987,4 538967,7 
93 93 440552,8 539773 197 435094,9 538955,8 
94 94 440549 539645,9 198 435136,1 539183,9 
95 95 440990,3 539581,3 199 435062,8 539549,7 
96 96 441198,9 539913,6 200 435109,6 539894,8 
97 97 441029,2 539948,9 201 435315 539820,2 
98 98 441065,6 540034 202 435858,1 539838 
99 99 441158,3 540028,8 203 435795,6 539555,5 
100 100 441198,1 540205,1 204 435997,2 539468,9 
101 101 433990,9 541715,3 205 436121,3 539539,5 
102 102 434063,9 541572,8 206 436167,5 539331,6 
103 103 434184,4 541624 207 436352,9 539741,8 
104 104 434109,6 541779,8 208 436261,2 540041,3 

  
Tabelul  11. Coordonatele  Stereo  70 ale  fondului  forestier  din  U.P. IV Clăbucetul 

Taurului  peste care se suprapune situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi   
 

Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 

crt. 
U.P. 

Nr. 

pct. 
Y X 

Nr. 

pct. 
Y X 

1 0 438210,01 543064,30 41 438627,42 546659,10 

2 1 438206,68 543065,30 42 438657,42 546519,08 
3 2 441322,86 548224,99 43 438551,17 546310,22 
4 3 441298,94 548323,46 44 438623,14 546251,85 
5 4 441216,41 548370,73 45 438552,20 546032,65 
6 5 441188,25 548507,20 46 438688,09 545980,84 
7 6 441210,95 548368,11 47 438716,54 544876,44 
8 7 441294,41 548319,42 48 438785,06 544403,36 
9 8 441313,97 548239,44 49 438629,75 544332,19 

10 9 441345,26 548162,51 50 438707,16 543832,43 
11 10 441434,26 548103,50 51 438590,49 543548,22 
12 11 441514,89 548091,08 52 438782,62 543636,42 
13 12 441374,91 548144,34 53 439071,22 543861,85 

14 13 441322,86 548224,99 54 439236,64 544161,25 
15 14 441274,75 545881,44 55 439707,06 544426,84 
16 15 440954,08 546239,75 56 439967,75 544426,88 
17 16 440720,07 546216,01 57 440112,74 544526,58 
18 17 440475,36 546119,11 58 440563,42 544356,51 
19 18 440506,55 545930,99 59 440623,23 544459,46 
20 

IV Clăbucetul Taurului 
(31 D, 32, 33 A, 39 – 55, 57, 58, 

%59R, 60D, 61D, 362D – 365D, 501 

– 506, %568D, 701, 702 A – 702 E, 

702 G, 704, 705 A – 705 D, 706, 707 

A – 707 C, 708 A – 708 C, 709 – 

714, %750D, %751D) – 813.48 ha 

 

19 440391,87 546007,68 60 440636,74 544229,57 
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Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 

crt. 
U.P. 

Nr. 

pct. 
Y X 

Nr. 

pct. 
Y X 

21 20 440271,92 545934,94 61 440629,73 544459,40 
22 21 440197,30 546042,20 62 440684,24 544372,35 
23 22 440041,37 546018,90 63 440656,97 544227,86 
24 23 440216,65 546089,94 64 440834,95 544139,31 
25 24 440167,34 546395,80 65 440985,45 543972,60 
26 25 440493,73 546278,60 66 441147,53 543978,87 
27 26 440914,12 546374,55 67 441231,12 544090,74 
28 27 441048,38 546476,45 68 441273,54 544054,32 
29 28 441209,32 546450,12 69 441765,09 544625,53 
31 29 441341,22 546511,93 70 441867,48 544918,42 
32 31 441269,89 546681,57 71 442155,22 545386,74 
33 32 441240,27 547359,11 72 441697,62 545412,93 
34 33 440834,30 547337,45 73 441274,75 545881,44 
35 34 440159,66 547182,94 74 439889,16 547150,41 
36 35 439868,12 547166,02 75 440084,84 547176,17 
37 36 439684,80 547076,72 76 440160,21 547176,93 
38 37 439437,84 547045,33 77 440577,84 547272,47 
39 38 439342,28 547083,27 78 440242,91 547166,02 
40 39 439047,68 547054,79 79 439889,16 547150,41 
41 40 438927,55 547118,44 - - - 

 
Tabel  12. Coordonatele  Stereo  70 ale  fondului  forestier  din  U.P. VI Obârşia Azugii  peste care 

se suprapune ROSCI0013 Bucegi   
 

Coordonate stereo 70 Coordonate stereo 70 Nr. 
crt. 

U.P. Nr. 
pct. Y X 

Nr. 
pct. Y X 

1 0 439359,91 551223,05  440285,65 552901,92 

2 1 439359,20 551243,21  440261,17 553016,97 

3 2 439359,12 551224,42  440096,13 552976,29 

4 3 439364,86 551196,49  440114,26 552711,18 

5 4 439359,91 551223,05  440046,77 552381,52 

6 5 439363,14 551261,89  440094,72 552148,30 

7 6 439361,14 551253,52  440169,76 552109,83 

8 7 439369,44 551277,00  440538,35 551551,00 

9 8 439363,14 551261,89  440616,14 551374,60 

10 9 439374,79 551174,65  440594,12 551259,72 

11 10 439462,09 551086,08  440123,00 551477,39 

12 11 439454,40 551107,97  440012,27 551466,41 

13 12 439374,79 551174,65  439754,27 551337,71 

14 13 441634,25 550822,75  439568,21 551353,22 

15 14 441511,91 550992,51  439383,98 551308,11 

16 15 441392,31 551344,94  439749,94 551330,61 

17 16 441323,58 551916,44 - 440027,88 551466,66 

18 17 441356,11 552184,25  440133,72 551469,69 

19 18 441268,66 552220,62  440798,98 551145,69 

20 19 441204,90 552367,57  441215,69 550790,03 

21 20 441024,30 552491,32  441595,73 550620,96 

22 21 440954,90 552610,68  441589,34 550522,80 

23 22 440870,03 552531,25  441764,69 550474,29 

24 23 440859,54 552374,27  441949,02 550584,29 

25 24 440771,96 552453,56  442079,39 550469,27 

26 25 440639,46 552382,42  442013,56 550565,58 

27 26 440413,29 552697,64  441921,27 550597,33 

28 27 440361,05 552906,51  441862,64 550593,94 

29 28 440298,25 552945,84  441634,25 550822,75 

30 

VI Obârşia Azugii 
(92 – 97, %143D )– 177.71 ha 

 

29 439359,91 551223,05  - - 

 
 

A.3. Modificări fizice ce decurg din plan 
 

Amenajamentul O.S Azuga nu prevede construcŃia de noi clădiri cu destinaŃie silvică, de 
drumuri forestiere ori alte asemenea lucrări care să determine modificări fizice semnificative. 

Singurele modificări (dacă pot fi interpretate aşa) ce decurg din aplicarea amenajamentului  
constau în extracŃia de masă lemnoasă parŃială ori totală, după caz, din unele suprafeŃe cu arborete, 
urmată de instalarea unei noi generaŃii de arbori în mod natural (din sămânŃă) ori prin plantarea de 
puieŃi. 
 

A.4. Resurse naturale necesare implementării planului 
 

  Singura resursă naturală o reprezintă puieŃii ce vor fi produşi, cu sământă locală,  în  
pepiniera ocolului sau în alte pepiniere silvice. 
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A.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes 
comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului 

 
  Singurele resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes 

comunitar sunt: 
-  masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor de regenerare, a lucrărilor de îngrijire (curăŃiri + 

rărituri), a tăierilor de igienă şi a tăierilor de conservare; 
- vânatul, fructele de pădure, plantele medicinale, seminŃele forestiere, fânul şi ciupercile 

comestibile. 
Peste fondul forestier proprietate publică a statului din zona teritorială a Ocolului Silvic 

Azuga se suprapun, conform ReŃelei ecologice europene Natura 2000, pe porŃiuni,  următoarele :  
- Situl de importanŃă comunitară ROSCI0013 Bucegi şi Parcul Natural Bucegi; 
- RezervaŃia naturală Abruptul Prahovean Bucegi. 
In teritoriul O.S Azuga, situl de importanŃă comunitară ROSCI0013 Bucegi ocupă suprafeŃe 

de fond forestier în M-Ńii Baiului şi Masivul Bucegi. In zona MunŃilor Bucegi acesta se suprapune 
cu Parcul natural Bucegi.  

 
În continuare se prezintă  situaŃia lucărilor care se vor executa în deceniul 2019-2028: 
 
Tabel 13. Total pe categorii de lucrări care se execută în suprafaŃa de suprapunere cu 

situl ROSCI0013 Bucegi:  
 

% 

Nr. Lucrarea 

Supraf. de parcurs 
cu prima lucrare 

propusă în deceniul 
de aplicare a 
amenajam. în  

ROSCI0013 Bucegi 
ha 

Supraf. de parcurs 
cu toate lucrările în 
deceniul de aplicare 

a amenajam. în  
ROSCI0013 Bucegi 

ha 

Raportat la supr. 
de suprapun. cu 

situl  ROSCI0013 
Bucegi  – 1921,87 

ha 

Raportat la 
întreaga 

suprafaŃă 
a  ROSCI0013 

Bucegi   – 38787 
ha  

Lucrări de împăduriri, ajutorarea regenerărilor naturale, completarea regenerărilor naturale şi a culturilor şi lucrări de 
îngrijire a tinereturilor 

1 Ajutorarea regenerărilor naturale
(51) 

25,09 25,09 1,31 
0,06 

2 Îngrijirea seminŃişurilor (58) 110,45 110,45 5,75 0,28 
 Total 135,54 135,54* 7,06 0,34 

Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 
3 CurăŃiri (47) 0,86 0,86 0,04 - 
4 Rărituri (48) 4,67 4,67 0,24 0,01 
5 Tăieri de igienă (46) 377,94 377,94 19,66 0,97 
 Total 383,47 383,47 19,94 0,98 

Lucrări de regenerare a pădurilor 
6 Tăieri de transformare spre 

grădinărit (TG) 
391,07 456,11** 23,73 

1,17 
7 Lucrări de conservare (TC) 338,91 409,41*** 21,30 1,06 

 Total tratamente 729,98 865,52 45,03 2,23 

Notă: * 46 +R0+S0; ** TG +51+58; ***-TC+51+58;  
 

Toate arboretele care fac parte din ROSCI0013 Bucegi au primit categoria funcŃională 5Q, însă 
datorită faptului că unele arborete îndeplinesc cel puŃin trei funcŃii, care sunt mai restrictive decât I5Q, în 
descrierea parcelară nu mai apare această funcŃie, deşi arboretul face parte din ROSCI013 Bucegi. 

 
SituaŃia detaliată a lucrărilor din cuprinsul ariilor naturale protejate din O.S. Azuga, se 

prezintă astfel: 
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Tabel  15. Lucrările propuse în suprafaŃa de suprapunere cu ROSCI0013 Bucegi  

U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

I 11 E 2,76 4C 6H 5Q 35 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 14 A 11,65 6G 2A 5Q 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 14 B 1,38 6G 2A 5Q 80 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 14 C 4,07 6G 2A 5Q 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 14 D 0,57 6G 2A 5Q 20 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 14 E 0,66 6G 2A 5Q 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 14 F 0,19 6G 2A 5Q 20 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 14 M 0,01          

I 14 N 0,5          

I 15 A 3,68 6G 2A 5Q 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 15 B 0,29 4C 5Q 6I 90 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 15 C 0,21 4C 5Q 6I 120 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 15 D 0,23 6G 2A 5Q 20 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 15 E 0,04 4C 5Q 6I 20 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 15 F 1,1 6G 2A 5Q 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 15 G 0,07 4C 5Q 6I 120 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 15 A 0,33          

I 15 F 0,1          

I 15 M1 0,01          

I 15 M2 0,02          

I 16 C 0,18          

I 17 A 19,75 6G 5Q  130 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 17 B 0,22 6G 5Q  100 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 17 C 5,4 6G 5O 2A 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 17 A 0,13          

I 17 F 0,03          

I 18 B 7,25 6G 5Q  160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 18 C 2,18 6G 5Q  95 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 18 D 1,02 6G 2A 5Q 190 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 18 A 0,26          

I 18 F 0,06          

I 19 A 6,5 6G 5Q  165 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 19 B 1,9 6G 5Q  90 E Nu se   Pozitiv 
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 
efectuează 

nici o lucrare 

I 19 C 1,9 6G 5O 5Q 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 19 D 1,49 6G 5O 2A 190 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 19 G 0,64 4C 6H 5Q 190 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 19 A1 0,25          

I 19 A2 0,47          

I 19 C 0,02          

I 19 F 0,12          

I 20 A 15,57 6G 4C 5Q 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 20 B 0,35 6G 4C 5Q 80 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 20 C 4,86 6G 4C 5Q 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 20 D 0,79 4C 6H 5Q 170 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 20 E 1,31 6G 5O 5Q 180 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 20 F 0,26 4C 6H 5Q 170 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 20 G 0,63 4C 5Q 6I 170 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 20 A 0,09          

I 20 F 0,02          

I 20 M 0,01          

I 21 A 1,43 4C 6H 5Q 80 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 21 B 19,97 6G 4C 5Q 165 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 21 C 0,86 4C 6H 5Q 140 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 21 D 0,98 4C 6H 5Q 180 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 21 E 1,15 4C 6H 5Q 120 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 21 F 0,58 6G 5Q  100 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 21 G 2,55 6G 4C 5Q 90 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 21 H 0,15 4C 6H 5Q 165 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 21 I 0,7 4C 6H 5Q 165 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

I 21 A 0,5          

I 21 F1 0,03          

I 21 F2 0,13          

I 21 F3 0,04          

I 21 M1 0,04          
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

I 21 M2 0,05          

I 23 A 77,75 6F 5O 2A 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 23 M 0,03          

I 24  75,62 6F 5O 2A 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 201 A 1,27 4C 5Q 6I 55 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 201 B 1,41 4C 5Q 6I 110 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 201 C 0,34 4C 5Q 6I 100 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 201 D 1,88 4C 5Q 6I 140 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 201 A 0,48          

I 201 F1 0,26          

I 201 F2 0,03          

I 201 M 0,04          

I 202 A 1,35 4C 5Q 6I 140 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 202 B 3,62 4C 5Q 6I 140 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 202 A 0,23          

I 203 A 2,57 4C 5Q 6I 120 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 203 B 0,28 4C 5Q 6I 120 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 203 M 0,2          

I 204 A 6,18 5H 4C 5Q 130 K T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 204 F 0,01          

I 204 M 0,06          

I 205 A 25,95 6G 5O 2A 150 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 205 B 4,22 6F 5O 2A 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 206 A 27,29 6G 5O 2A 150 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 206 B 8,71 6F 5O 2A 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 207 A 14,8 6G 5O 2A 150 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 207 B 13,52 6F 5O 2A 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 237 A 8,76 6G 5O 5Q 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 237 B 22,42 6F 5O 2A 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 238 A 26,33 6G 5O 2A 180 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 238 B 23,85 6F 5O 2A 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 239 A 20,09 6G 5O 2A 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 239 B 2,11 6F 5O 2A 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 240  13,02 5O 2A 6H 180 E Nu se   Pozitiv 



 - 35 - 

U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 
efectuează 

nici o lucrare 

I 241 A 20,48 6G 5O 5Q 180 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 241 B 1,34 6G 5O 5Q 190 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 242 A 20,26 6G 5O 5Q 180 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 242 B 17,72 6F 5O 2A 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 242 C 1,5 6F 5O 2A 150 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 242 C 0,12          

I 243 A 3,97 6G 5O 5Q 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 243 B 1,83 6F 5O 2A 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 243 C 1,2 6F 5O 2A 150 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 244 A 3,82 6G 5O 5Q 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 244 B 5,62 6G 5O 2A 60 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 244 C 1,42 6G 5O 5Q 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 244 D 10,48 6F 5O 2A 170 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 244 V 1,18          

I 245 A 15,07 6G 5O 5Q 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 245 B 11,88 6G 5O 2A 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 245 C 2,91 6G 5O 2A 25 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 245 V 2,43          

I 246  14,49 6G 5O 2A 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 247 A 8,98 6G 5O 2A 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 247 B 9,83 6G 5O 2A 160 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 247 C 2,56 6G 5O 2C 150 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 247 D 0,43 6G 5O 5Q 50 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 247 M 1,14         Pozitiv 

I 248 A 16,46 6G 5O 2A 130 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 248 B 11,36 6G 5O 2C 110 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 249 A 20,1 6G 5O 2A 150 E Nu se   Pozitiv 
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 
efectuează 

nici o lucrare 

I 249 B 3,46 6G 5O 2C 110 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 250 A 4,84 6H 5Q  140 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 
Impact negativ 

nesemnificativ 

I 250 B 4,96 6H 5Q  140 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 250 C 1,42 2C 6H 5Q 140 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 251 A 8 5Q 6I  140 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 251 B 4,92 5Q 6I  130 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

I 251 C 1 2C 5Q 6I 110 M 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 252 A 16,24 5Q 6I  140 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 252 B 7,17 5Q 6I  110 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 252 C 0,54 2C 5Q 6I 110 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 252 A 0,92          

I 252 M 1,29          

I 253 A 11,45 5H 6H 5Q 140 K T.Igienă   Pozitiv sau nul 

I 253 B 1,15 2A 5Q 6I 70 M T.Igienă   Pozitiv sau nul 

I 253 C 4,42 5Q 6I  150 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 253 D 2,67 2C 5Q 6I 110 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 253 E 0,28 6H 5Q  60 G T.Igienă   Pozitiv sau nul 

I 253 F 1,49 6H 5Q  170 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

I 253 A 0,25          

I 254 A 11,3 5H 6H 5Q 140 K T.Igienă   Pozitiv sau nul 

I 254 B 0,43 6H 5Q  40 G T.Igienă   Pozitiv sau nul 

I 254 C 1,32 5Q 6I  160 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 254 A 0,4          

I 255 A 7,36 6G 5Q  140 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 255 B 7,74 6G 5Q  150 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 255 C 3,63 6G 2C 5Q 100 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 255 D 0,9 6G 5Q  45 E Nu se 
efectuează 

  Pozitiv 
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 
nici o lucrare 

I 255 E 0,74 6G 5Q  45 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 255 A 0,43          

I 256 A 16,72 6G 5O 5Q 140 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 256 B 4,98 6G 2C 5Q 110 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 256 C 0,33 6G 5Q  45 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 256 D 6,53 6G 5Q  140 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 256 E 1,11 6G 5Q  25 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 256 A 0,77          

I 257 A 9,24 6G 5O 5Q 140 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 257 B 1,04 6G 5Q  110 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 257 C 0,76 6G 2C 5Q 120 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 257 D 2,15 6G 2C 5Q 120 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 257 E 6,45 6G 5Q  110 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 257 F 4,22 2C 5Q 6I 15 M T. Igienă   Impact neutru 

I 257 A 0,5          

I 258 A 7,15 6G 5O 5Q 150 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 258 B 2,77 6G 5O 2C 140 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 258 C 6,98 6G 5Q  120 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 258 D 2,31 6G 5Q  130 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 258 E 1,16 6G 2C 5Q 140 E 
Nu se 

efectuează 
nici o lucrare 

  Pozitiv 

I 258 F 1,29 2C 5Q 6I 15 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 258 A 0,48          

I 258 M 0,25          

I 259 A 5,34 2A 5Q  140 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 259 B 4,76 2C 5Q  150 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 259 M 1,04          

I 260 A 1,71 2A 5Q  140 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 260 B 0,36 2C 5Q  150 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 260 M 0,07          

I 261 A 2,01 2A 5Q  140 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

I 261 B 0,78 2A 2C 5Q 110 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 261 M 0,23          

I 282 D 0,84          

I 283 D 0,60          

I 284 D 1,08          

I 857 D 0,00          

Total U.P. I   930,68          

IV 31 D 2,02 4E 5Q  105 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 32  16,09 5Q 2L  140 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 33 A 18,09 5Q 2L  130 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 39  8,13 5Q 2L  150 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 40 A 15,13 2A 5Q  140 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 40 B 2,04 2C 5Q  90 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 41 A 16,75 2A 5Q  95 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 41 B 3,97 2C 5Q  105 M 
T. Igienă 

  Pozitiv sau nul 

IV 41 C 0,87 2C 5Q  90 M 
T. Igienă 

  Pozitiv sau nul 

IV 42  10,36 5Q 2L  150 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului Slab negativ 

IV 43  25,47 5Q 2L  150 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 44 A 21,52 5Q 2L  160 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 44 B 2,94 5Q 2L  25 G T. Igienă   Slab negativ 

IV 45 A 2,54 4E 5Q  115 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 45 B 3,31 5Q 2L  140 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

IV 45 C 3,57 5Q 2L  110 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 45 D 1,13 5Q 2L  100 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

IV 45 E 1,56 5Q 2L  30 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 45 F 0,86 5Q 2L  15 G CurăŃiri   Nul 

IV 45 G 1,78 5Q 2L  45 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 45 H 0,46 4E 5Q  45 M Rărituri   Pozitiv sau nul 

IV 45 A1 0,1    0      

IV 45 A2 0,53    0      

IV 45 C 0,22    0      

IV 45 P 0,65    0      
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

IV 46 A 22,84 5Q 2L  150 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 46 B 0,61 5Q 2L  30 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 47 A 13,84 2A 5Q  160 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 47 B 7,27 2A 5Q  160 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 47 C 0,9 2A 5Q  45 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 48 A 6,31 2A 5Q  155 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 48 B 1,55 2A 2C 5Q 150 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 48 C 0,48 2A 5Q  55 M T. Igienă   Slab negativ 

IV 48 D 9,7 2A 5Q  160 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 49 A 14,25 2A 5Q  150 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 49 B 1,69 2C 5Q  140 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 49 C 8,73 2A 5Q  160 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 50 A 2,37 4E 5Q  140 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 50 B 14,68 5Q 2L  160 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 50 C 0,83 4E 5Q  65 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 50 D 7,2 2A 5Q  120 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 51 A 7,52 2A 4E 5Q 165 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 51 B 5,01 2A 5Q  165 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 52 A 25,19 2A 4E 5Q 165 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 52 B 2,27 5Q 2L  75 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 52 C 1,11 5Q 2L  55 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 53 A 10,37 5Q 2L  160 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 53 B 2,76 5Q 2L  75 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 53 C 1,42 4E 5Q  20 M Rărituri   Pozitiv sau nul 

IV 54 A 4,02 2A 4E 5Q 145 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 54 B 15,75 5Q 2L  160 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 54 C 1,14 5Q 2L  100 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

IV 54 D 1,34 5Q 2L  75 G T. Igienă   Impact neutru 

IV 55 A 14,71 2A 4E 4B 155 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 55 B 4,83 4B 5Q  150 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 55 C 0,82 4B 5Q  85 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 55 M 0,16          
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

IV 56 C 0,1          

IV 57  1,14 5Q 2L  20 G Rărituri   Pozitiv sau nul 

IV 58 A 0,92 2A 4E 5Q 45 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 58 B 1,51 5Q 2L  45 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 59 R 4,28          

IV 60 D 0,96          

IV 61 D 0,18          

IV 361 D           

IV 362 D           

IV 363 D           

IV 364 D           

IV 365 D           

IV 501 A 0,96 5Q 2L  90 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 501 B 23,4 2A 5Q  90 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 501 C 0,56 2A 5Q  40 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 501 D 4,06 2A 5Q  80 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 502 A 11,85 2A 5Q  90 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 502 B 0,45 2A 5Q  40 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 502 C 4,57 2A 5Q  80 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 503 A 15,17 2A 5Q  100 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 503 B 0,92 2C 5Q  85 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 503 C 0,5 2A 5Q  70 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 503 D 5,31 2A 5Q  100 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 504 A 29,05 2A 5Q  100 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 504 B 4,14 2C 5Q  85 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 504 C 8,76 2A 5Q  80 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 504 D 0,29 2I 5Q  25 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 505 A 23,53 5Q 2L  100 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 505 B 3,01 2C 5Q  90 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 505 C 2,42 2A 5Q  100 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 505 N1 0,26          

IV 505 N2 0,13          

IV 506 A 14,98 2A 5Q  110 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului Slab negativ 

IV 506 B 2,83 2C 5Q  90 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 568 D 0,60          

IV 701 A 3,83 4B 5Q  20 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 701 B 4,51 4B 5Q  140 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 
Impact negativ 

nesemnificativ 

IV 701 C 1,67 4B 5Q  80 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 701 D 3,4 4B 5Q  110 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 
Impact negativ 

nesemnificativ 

IV 701 E 0,48 2A 4B 5Q 40 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 701 F 1,23 4B 5Q  70 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 701 F1 0,02          

IV 701 F2 0,01          

IV 701 M 0,09          

IV 702 A 18,57 4B 5Q  150 G 
Tăieri de 

transformare 
spre 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Impact negativ 

nesemnificativ 
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 
grădinărit 

IV 702 B 1,04 4B 5Q  75 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 702 C 1,19 4B 5Q  75 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 702 D 6,81 4B 5Q  170 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 702 E 0,94 4B 5Q  30 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 702 G 0,56 4B 5Q  5 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 703 A 6,94 2A 5Q  150 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 703 B 2,11 2A 5Q  170 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

IV 703 C 1,21 5Q 2L  75 G Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 703 D 6,95 2A 5Q  170 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 704 A 24,13 2A 5Q  170 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 704 B 2,25 2A 5Q  160 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 704 C 1,94 2C 5Q  15 M Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 705 A 18,96 4B 5Q  160 G Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 705 B 2,12 4B 5Q  80 G Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 705 C 0,74 4B 5Q  80 G Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 705 D 0,71 4B 5Q  80 G Rărituri   
Impact pozitiv 

nesemnificativ 

IV 706 A 3,83 4B 5Q  90 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 706 B 0,93 4B 5Q  90 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 706 C 7,32 4B 5Q  65 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 706 D 4,64 4B 5Q  150 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

IV 706 E 0,87 4B 5Q  80 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 706 F 0,4 4B 5Q  80 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 706 G 0,79 4B 5Q  80 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 707 A 4,53 4B 5Q  90 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 707 B 23,99 4B 5Q  160 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 707 C 0,39 4B 5Q  80 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

IV 708 A 2,07 4B 5Q  95 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 708 B 17,51 4B 5Q  120 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 708 C 0,85 4B 5Q  120 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 709 A 14,4 2A 5Q  120 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 709 B 2,77 2A 2C 5Q 170 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 709 C 0,94 2A 5Q  50 M Rărituri   Pozitiv sau nul 
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa  

- ha 

Categoria  

funcŃională 
Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

IV 710 A 12,47 2A 5Q  170 M Lucrări de 
conservare 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 710 B 2,35 2C 5Q  150 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 711  12,02 2A 5Q  130 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 712 A 0,71 2A 5Q  40 M T. Igienă    Pozitiv sau nul 

IV 712 B 12,88 5Q 2L  120 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

IV 713  11,74 5Q 2L  160 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

IV 714 A 1,10 2A 5Q  40 M Taieri de 

igienă 
  Pozitiv sau nul 

IV 714 B 11,28 2A 5Q  140 M Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 714 C 0,77 5Q 2L  10 G T. Igienă    Pozitiv sau nul 

IV 714 D 9,22 5Q 2L  160 G 

Tăieri de 
transformare 

spre 
grădinărit 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

IV 714 A 0,38          

IV 714 C 0,06          

IV 750 D 0,60          

IV 751 D 0,66          

Total U.P. IV   813,48          

VI 92 A 10,54 1E 5Q  55 A T. Igienă    Pozitiv sau nul 

VI 92 B 21,88 5Q   100 A T. Igienă    Pozitiv sau nul 

VI 93  10,98 5Q   100 A T. Igienă    Pozitiv sau nul 

VI 94 A 17,49 5Q   100 A T. Igienă    Pozitiv sau nul 

VI 94 B 4,31 2C 5Q  180 M 
Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

VI 95 A 18,01 5Q   100 A T. Igienă    Pozitiv sau nul 

VI 95 B 2,65 2C 5Q  140 M 
Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

VI 96 A 2,77 1E 5Q  45 A T. Igienă    Pozitiv sau nul 

VI 96 B 38,22 5Q   100 A T. Igienă    Pozitiv sau nul 

VI 96 C 8,44 2C 5Q  140 M 
Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

VI 97 A 17 2A 5Q  100 M T. Igienă    Pozitiv sau nul 

VI 97 B 23,74 2A 2C 5Q 140 M 
Lucrări de 
conservare 

Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

VI 143 D 1,68          

Total U.P. VI 177,71 - - - - - - - 

TOTAL 1921,87 - - - - - - - 

 

*Facem precizarea că în interiorul ROSCI0013 Bucegi, pentru zona luată  în studiu, sunt de 
menŃionat şi suprafeŃele incluse în zona de protecŃie integrală (S.U.P. E, categoria funcŃională 1.6.G 
– tipul funcŃional TI), (teritoriul U.P. I), în care nu se fac nici un fel de lucrări silvice, fiind supuse 
regimului de ocrotire integrală. 
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Tabel  16. Lucrările care se execută în suprafaŃa de suprapunere cu Parcul Natural Bucegi  

U.P. u.a. 
SuprafaŃa 

 - ha 
Categoria funcŃională Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

Zona  de protecŃie integrală 

I 14 A 11,65 6G 2A 5Q 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 14 B 1,38 6G 2A 5Q 80 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 14 C 4,07 6G 2A 5Q 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 14 D 0,57 6G 2A 5Q 20 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 14 E 0,66 6G 2A 5Q 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 14 F 0,19 6G 2A 5Q 20 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 14 M 0,01          

I 14 N 0,50          

I 15 A 3,68 6G 2A 5Q 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 15 D 0,23 6G 2A 5Q 20 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 15 F 1,10 6G 2A 5Q 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 15 F 0,10    0     Pozitiv 

I 17 A 19,75 6G 5Q  130 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 17 B 0,22 6G 5Q  100 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 17 C 5,40 6G 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 17 F 0,03          

I 18 B 7,25 6G 5Q  160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 18 C 2,18 6G 5Q  95 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 18 D 1,02 6G 2A 5Q 190 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 18 F 0,06          

I 19 A 6,50 6G 5Q  165 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 19 B 1,90 6G 5Q  90 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 19 C 1,90 6G 5O 5Q 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 19 D 1,49 6G 5O 2A 190 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 19 F 0,12         Pozitiv 

I 20 A 15,57 6G 4C 5Q 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 20 B 0,35 6G 4C 5Q 80 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 20 C 4,86 6G 4C 5Q 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 20 E 1,31 6G 5O 5Q 180 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 20 F 0,02          

I 21 B 19,97 6G 4C 5Q 165 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 21 F 0,58 6G 5Q  100 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 21 G 2,55 6G 4C 5Q 90 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 21 F1 0,03          

I 21 F2 0,13          

I 21 M1 0,04          

I 205 A 25,95 6G 5O 2A 150 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 206 A 27,29 6G 5O 2A 150 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 207 A 14,80 6G 5O 2A 150 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 237 A 8,76 6G 5O 5Q 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 238 A 26,33 6G 5O 2A 180 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 239 A 20,09 6G 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 241 A 20,48 6G 5O 5Q 180 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 241 B 1,34 6G 5O 5Q 190 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 242 A 20,26 6G 5O 5Q 180 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 242 C 0,12          

I 243 A 3,97 6G 5O 5Q 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 244 A 3,82 6G 5O 5Q 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 244 B 5,62 6G 5O 2A 60 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 244 C 1,42 6G 5O 5Q 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa 

 - ha 
Categoria funcŃională Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

I 245 A 15,07 6G 5O 5Q 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 245 B 11,88 6G 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 245 C 2,91 6G 5O 2A 25 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 245 V 2,43          

I 246  14,49 6G 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 247 A 8,98 6G 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 247 B 9,83 6G 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 247 C 2,56 6G 5O 2C 150 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 247 D 0,43 6G 5O 5Q 50 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 247 M 1,14          

I 248 A 16,46 6G 5O 2A 130 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 248 B 11,36 6G 5O 2C 110 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 249 A 20,10 6G 5O 2A 150 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 249 B 3,46 6G 5O 2C 110 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 255 A 7,36 6G 5Q  140 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 255 B 7,74 6G 5Q  150 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 255 C 3,63 6G 2C 5Q 100 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 255 D 0,90 6G 5Q  45 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 255 E 0,74 6G 5Q  45 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 255 A 0,43          

I 256 A 16,72 6G 5O 5Q 140 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 256 B 4,98 6G 2C 5Q 110 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 256 C 0,33 6G 5Q  45 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 256 D 6,53 6G 5Q  140 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 256 E 1,11 6G 5Q  25 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 256 A 0,77         Pozitiv 

I 257 A 9,24 6G 5O 5Q 140 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 257 B 1,04 6G 5Q  110 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 257 C 0,76 6G 2C 5Q 120 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 257 D 2,15 6G 2C 5Q 120 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 257 E 6,45 6G 5Q  110 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 257 A 0,50          

I 258 A 7,15 6G 5O 5Q 150 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 258 B 2,77 6G 5O 2C 140 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 258 C 6,98 6G 5Q  120 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 258 D 2,31 6G 5Q  130 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 258 E 1,16 6G 2C 5Q 140 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 258 M 0,25         Pozitiv 

I 284 D 0,53         Pozitiv 

Total  511,25          

Zonă de protecŃie strictă 

I 23 A 77,75 6F 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 23 M 0,03          

I 24  75,62 6F 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 205 B 4,22 6F 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 206 B 8,71 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 207 B 13,52 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 237 B 22,42 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 238 B 23,85 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 239 B 2,11 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 242 B 17,72 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 242 C 1,5 6F 5O 2A 150 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 243 B 1,83 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa 

 - ha 
Categoria funcŃională Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

I 243 C 1,2 6F 5O 2A 150 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 244 D 10,48 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 244 V 1,18          

Total 262,14          

Zonă de management durabil 

I 11 E 2,76 4C 6H 5Q 35 M T. Igienă   Impact neutru 

I 19 G 0,64 4C 6H 5Q 190 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 19 A1 0,25          

I 19 A2 0,47          

I 19 C 0,02          

I 20 D 0,79 4C 6H 5Q 170 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 20 F 0,26 4C 6H 5Q 170 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 20 A 0,09          

I 21 A 1,43 4C 6H 5Q 80 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 21 C 0,86 4C 6H 5Q 140 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 21 D 0,98 4C 6H 5Q 180 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului Slab negativ 

I 21 E 1,15 4C 6H 5Q 120 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 21 H 0,15 4C 6H 5Q 165 M Lucrări de conservare 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 21 I 0,7 4C 6H 5Q 165 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

I 21 A 0,5          

I 21 F3 0,04          

I 240  13,02 5O 2A 6H 180 E Nu se efectuează nici o lucrare   Pozitiv 

I 250 A 4,84 6H 5Q  140 G Tăieri de transformare spre grădinărit 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 250 B 4,96 6H 5Q  140 G Tăieri de transformare spre grădinărit 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 250 C 1,42 2C 6H 5Q 140 M Lucrări de conservare Ingrijirea 
seminŃişului 

 Slab negativ 

I 253 A 11,45 5H 6H 5Q 140 K T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 253 F 1,49 6H 5Q  170 G Tăieri de transformare spre grădinărit 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

I 253 E 0,28 6H 5Q  60 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 254 A 11,3 5H 6H 5Q 140 K T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 254 B 0,43 6H 5Q  40 G T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 16 C 0,18          

I 20 M 0,01          

I 21 M2 0,05          

I 284 D 0,95      T. Igienă   Pozitiv sau nul 

Total 61,47        - - 

I 15 B 0,29 4C 5Q 6I 90 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 15 C 0,21 4C 5Q 6I 120 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 15 E 0,04 4C 5Q 6I 20 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 15 G 0,07 4C 5Q 6I 120 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 15 A 0,33          

I 15 M1 0,01          

I 15 M2 0,02          

I 17 A 0,13          
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U.P. u.a. 
SuprafaŃa 

 - ha 
Categoria funcŃională Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

I 18 A 0,26          

I 20 G 0,63 4C 5Q 6I 170 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 201 A 1,27 4C 5Q 6I 55 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 201 B 1,41 4C 5Q 6I 110 M Lucrări de conservare 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 201 C 0,34 4C 5Q 6I 100 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 201 D 1,88 4C 5Q 6I 140 M Lucrări de conservare 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 201 A 0,48          

I 201 F1 0,26          

I 201 F2 0,03          

I 201 M 0,04          

I 202 A 1,35 4C 5Q 6I 140 M Lucrări de conservare 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 202 B 3,62 4C 5Q 6I 140 M Lucrări de conservare 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 202 A 0,23          

I 203 A 2,57 4C 5Q 6I 120 M Lucrări de conservare 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 203 B 0,28 4C 5Q 6I 120 M Lucrări de conservare 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 203 M 0,2    0      

I 204 A 6,18 5H 4C 5Q 130 K T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 204 F 0,01          

I 204 M 0,06          

I 251 A 8 5Q 6I  140 G Tăieri de transformare spre grădinărit 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

Ingrijirea 
seminŃişului 

Slab negativ 

I 251 B 4,92 5Q 6I  130 G Tăieri de transformare spre grădinărit 
Ajutorarea 
regenerări 
naturale 

 Slab negativ 

I 251 C 1 2C 5Q 6I 110 M Lucrări de conservare 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 252 A 16,24 5Q 6I  140 G Tăieri de transformare spre grădinărit 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 252 B 7,17 5Q 6I  110 G Tăieri de transformare spre grădinărit 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 252 C 0,54 2C 5Q 6I 110 M Lucrări de conservare 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 252 A 0,92          

I 252 M 1,29          

I 253 B 1,15 2A 5Q 6I 70 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 253 C 4,42 5Q 6I  150 G Tăieri de transformare spre grădinărit 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 253 D 2,67 2C 5Q 6I 110 M Lucrări de conservare 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 253 A 0,25          

I 254 C 1,32 5Q 6I  160 G Tăieri de transformare spre grădinărit 
Ingrijirea 

seminŃişului 
 Slab negativ 

I 254 A 0,4          

I 257 F 4,22 2C 5Q 6I 15 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 258 F 1,29 2C 5Q 6I 15 M T. Igienă   Pozitiv sau nul 

I 282 D 0,84          

I 284 D 0,20          

Total  79,04          

Total UP I 913,90          
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Tabel  17. Lucrările care se execută în suprafaŃa de suprapunere cu RezervaŃia naturală 
Abruptul Prahovean Bucegi 

U.P. u.a. SuprafaŃa - ha Categoria funcŃională Vârsta S.U.P.* Lucrări propuse 

Impactul lucrărilor 

propuse de 

amenajament 

I 23 A 77,75 6F 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 23 M 0,03        

I 24  75,62 6F 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 205 B 4,22 6F 5O 2A 160 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 206 B 8,71 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 207 B 13,52 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 237 B 22,42 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 238 B 23,85 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 239 B 2,11 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 242 B 17,72 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 242 C 1,5 6F 5O 2A 150 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 243 B 1,83 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 243 C 1,2 6F 5O 2A 150 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 244 D 10,48 6F 5O 2A 170 E Nu se efectuează nici o lucrare Pozitiv 

I 244 V 1,18        

I Total U.P. I 262,14      - - 

 
*Facem precizarea că în interiorul RezervaŃiei naturale Abruptul Prahovean Bucegi, 

suprafeŃele sunt incluse în zona de protecŃie integrală (S.U.P. E, categoria funcŃională 1.6.F – tipul 
funcŃional TI), (teritoriul U.P. I), în care nu se fac nici un fel de lucrări silvice, fiind supuse 
regimului de ocrotire integrală. Această încadrare funcŃională respectă prevederile Planului de 
Management Al Parcului Natural Bucegi. 

Pentru încadrarea arboretelor din Parcul Natural Bucegi s-a Ńinut cont de zonarea internă din 
Planul de Management al Parcului Natural Bucegi. Dacă arboretele îndeplinesc funcŃii mai 
restrictive decât zonarea internă a parcului acestea au fost încadrate funcŃional corespunzător. 

Notă*: Codurile din tabelele anterioare au următoarele semnificaŃii: 
 
 Categorii funcŃionale (FCT): 

  - I.1.E- 
Păduri situate în albia majoră a 
 Pârâului Azuga (T III) 

- I.2.A- 
Păduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 30g pe substrate formate din 
roci sedimentare (T II) 

- I.2.C- 
Benzi de pădure din jurul golurilor alpine şi de munte, ale munŃilor Bucegi şi 
Baiului (T II). 

- I.2.I- 
Păduri situate pe terenuri cu înmlăştinare 
 permanentă (T II). 

- I.2.L- 
Păduri situate pe substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări, 
cu înclinarea până la 30g (T IV). 

- I.4.B- Arborete situate în jurul localităŃii Azuga (T III) 
- I.4.C- Arborete din jurul staŃiunii balneoclimaterice de interes naŃional Buşteni (T II) 

- I.4.E- 
Benzi de pădure situate în lungul drumului european şi naŃional D.N. 1 Bucureşti - 
Braşov (T II) 

-I.5.G- 
Arborete în care sunt amplasate suprafeŃe experimentale pentru cercetări forestiere 
de durată, neconstituite în rezervaŃii ştiinŃifice (T II) 

- I.5.H- 
Arborete constituite ca rezervaŃii  
seminologice (T II) 

- I.5.O- Arboretele din păduri cvasivirgine (T I) 
- I.5.Q- Arborete care fac parte din situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi (T IV) 
- I.6.F- Arboretele din Parcul Natural Bucegi incluse, prin planul de management în zona 
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de protecŃie strictă (T I) 

- I.6.G- 
Arboretele din Parcul Natural Bucegi incluse, prin planul de management în zona 
de protecŃie integrală (T I) 

- I.6.H- Arborete incluse în zona de management durabil al Parcului Natural Bucegi (T III) 
- II.1.C- Arborete destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea  (T VI) 

SubunităŃi de gospodărire (S.U.P.): 

- S.U.P.”A” -Codru regulat, sortimente obişnuite. 
- S.U.P.”G’’ -Codru grădinărit 
- S.U.P.”O” -Păduri validate pentru a fi retrocedate 
- S.U.P.”M” -Păduri supuse regimului de conservare deosebită. 
- S.U.P.”K” -RezervaŃii de seminŃe. 
- S.U.P.”E” -RezervaŃii pentru ocrotirea integrală a naturii. 

 
Din suprafaŃa fondului forestier, proprietate publică a statului, administrat de O.S. Azuga, 

inclusă în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi, 1891.44 ha sunt ocupate cu pădure.  
RepartiŃia acestora pe subunităŃi de producŃie este: 41% în S.U.P. E, 27% în S.U.P. M, 21% 

în S.U.P. G, 6% în S.U.P. A, 3% în S.U.P. O şi 2% în S.U.P. K.    

Zonarea după funcția prioritară și subunitățile de gospodărire în care sunt încadrate 
arboretele din ROSCI0013, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabelul nr. 18 Evidența parcelelor, categoriilor funcționale și subunităților de gospodărire 
Categoria funcŃională: Subunitatea de gospodărire: 

SuprafaŃă 
Aria naturală 
protejată de 

interes comunitar 

U.P. şi parcele 
componente Denumire 

SuprafaŃă 
(ha) 

Tip 
(ha) % 

I.1.E Păduri situate în albia majoră a Pârâului 
Azuga (T III) 

13.31 A 13.31 1 

I.2.A Păduri situate pe terenuri cu înclinare 
mai mare de 30g în zona cu roci sedimentare 

(T II) 
430.84 

I.2.C Benzi de pădure din jurul golurilor 
alpine şi de munte, ale munŃilor Bucegi 55.42 

I.2.I Păduri situate pe terenuri cu înmlăştinare 
permanentă (T II) 

0.29 

M 486.55 25 

I.4.B Arborete situate în jurul localităŃii 
Azuga (T III) 140.05 G 140.05 7 

I.4.C Arborete din jurul staŃiunii de interes 
naŃional Buşteni (T II) 

23.68 M 

I.4.E Păduri situate în lungul drumului 
european şi naŃional Bucureşti – Braşov (T II) 9.64 M 

33.32 2 

I.5.H Arborete constituite ca rezervaŃii 
seminologice (T II) 28.93 K 28.93 2 

I.5.O Arborete din păduri cvasivirgine (T I) 13.02 E 13.02 1 

106.58 A 106.58 5 

250.64 G 250.64 13 
I.5.Q Arborete care fac parte din situl Natura 

2000 ROSCI0013 Bucegi (T IV) 

42.07 O 42.07 2 

I.6.F Arborete din Parcul Natural Bucegi 
incluse în zona de protecŃie strictă (T I) 

260.93 E 260.93 14 

I.6.G Arborete din Parcul Natural Bucegi 
incluse în zona de protecŃie absolută (T I) 504.04 E 504.04 26 

I.6.F Arborete din Parcul Natural Bucegi 
incluse în zona de management durabil (T III) 12.00 O 12.00 1 

ROSCI0013 Bucegi 

U.P. I: 11, 14 – 21, 
23, 24, 201 – 207, 

237 – 261 
(911.92 ha). 

U.P. IV: 31 D, 32, 33 A, 39 
– 55, 57, 58, 501 – 506, 

701, 702 A - 702 E,  
702 G, 703, 704, 705 A – 

705 D, 706, 707 A – 707 C,  
708 A – 708 C, 

709 – 714 
(803.49 ha). 

U.P. VI:  
92 – 97 

(176.03 ha). 
SuprafaŃă totală =  

1891.44 ha 

Total 1891.44 - 1891.44 100 
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Lucrările silvice propuse vor avea următorul impact potenŃial asupra stării de conservare a 
habitatelor de interes comunitar din padurile O.S. Azuga: 

 
Tabel nr. 19. Estimarea impactului lucrărilor propuse asupra habitatelor Natura 2000 

Impact negativ: 

SCI 
Habitat 

Nat. 
2000 

Lucrare propusă 
Impact pozitiv, 

nul sau slab 
negativ  

Mediu sau 
puternic 

Durata 
impactului 

(ani) 

ObservaŃii 

Ocrotire integrală 
 (fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 

lemnos. 

Lucrări de 
conservare 

Slab negativ - - 

Posibilul impact negativ se va resimŃi, pe 
o scurtă perioadă, cu ocazia deschiderii 

căilor de colectare şi a extragerii 
materialului lemnos. 

Tăieri de 
transformare spre 

grădinărit 
Slab negativ - - 

Posibilul impact negativ se va resimŃi, pe 
o scurtă perioadă, cu ocazia deschiderii 

căilor de colectare şi a extragerii 
materialului lemnos. 

Ajutorarea 
regenerării 

naturale 
Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o foarte 

scurtă perioadă, la nivelul stratului 
ierbaceu. 

9110 

Îngrijirea 
seminŃişului 

Pozitiv - - - 

Ocrotire integrală 
 (fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 

lemnos. 

Lucrări de 
conservare 

    

Ajutorarea 
regenerării 

naturale 
Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o foarte 

scurtă perioadă, la nivelul stratului 
ierbaceu. 

9410 

Îngrijirea 
seminŃişului 

Pozitiv - - - 

9420 
Ocrotire integrală 

 (fără lucrări) 
Pozitiv - - - 

91E0* 
Ocrotire integrală 

 (fără lucrări) 
Pozitiv - - - 

Ocrotire integrală 
 (fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 

lemnos. 

Curățiri Nul - - - 

Rărituri Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 

lemnos. 

ROSCI0013 
Bucegi 

91V0 

Lucrări de 
conservare 

Slab negativ - - 

Posibilul impact negativ se va resimŃi, pe 
o scurtă perioadă, cu ocazia deschiderii 

căilor de colectare şi a extragerii 
materialului lemnos. 
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Impact negativ: 

SCI 
Habitat 

Nat. 
2000 

Lucrare propusă 
Impact pozitiv, 

nul sau slab 
negativ  

Mediu sau 
puternic 

Durata 
impactului 

(ani) 

ObservaŃii 

Tăieri de 
transformare spre 

grădinărit 
Slab negativ - - 

Posibilul impact negativ se va resimŃi, pe 
o scurtă perioadă, cu ocazia deschiderii 

căilor de colectare şi a extragerii 
materialului lemnos. 

Ajutorarea 
regenerării 

naturale 

Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o foarte 

scurtă perioadă, la nivelul stratului 
ierbaceu. 

91V0 

Îngrijirea 
seminŃişului 

Pozitiv - - - 

Ocrotire integrală 
 (fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 

colectare şi a extragerii materialului 
lemnos. 

Lucrări de 
conservare 

Slab negativ - - 

Posibilul impact negativ se va resimŃi, pe 
o scurtă perioadă, cu ocazia deschiderii 

căilor de colectare şi a extragerii 
materialului lemnos. 

Tăieri de 
transformare spre 

grădinărit 
Slab negativ - - 

Posibilul impact negativ se va resimŃi, pe 
o scurtă perioadă, cu ocazia deschiderii 

căilor de colectare şi a extragerii 
materialului lemnos. 

Ajutorarea 
regenerării 

naturale 
Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o foarte 

scurtă perioadă, la nivelul stratului 
ierbaceu. 

Îngrijirea 
semințițului 

Pozitiv - - - 

fără 
coresp. 

Tăieri de 
transformare spre 

grădinărit 
Slab negativ - - 

Posibilul impact negativ se va resimŃi, pe 
o scurtă perioadă, cu ocazia deschiderii 

căilor de colectare şi a extragerii 
materialului lemnos. 

3220 Fără lucrări 
Cel mult slab 

negativ 
- - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 
lemnos, din arboretele învecinate. 

4060 
Ocrotire integrală 

 (fără lucrări) 
Pozitiv - - - 

4070* 
Ocrotire integrală 

 (fără lucrări) 
Pozitiv - - - 

Ocrotire integrală 
 (fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 

lemnos. 

ROSCI0013 
Bucegi 

6430 

Lucrări de 
conservare 

Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 

lemnos. 
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Impact negativ: 

SCI 
Habitat 

Nat. 
2000 

Lucrare propusă 
Impact pozitiv, 

nul sau slab 
negativ  

Mediu sau 
puternic 

Durata 
impactului 

(ani) 

ObservaŃii 

Tăieri 
transformare 

grădinărit 
Pozitiv sau nul - - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 

lemnos. 

Ajutorarea 
regenerării 

naturale 

Pozitiv sau nul - - 
Se poate resimŃi un posibil impact 

negativ de slabă intensitate, dar pe o 

foarte scurtă perioadă. 

6430 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Pozitiv sau nul - - - 

Fără lucrări 
Cel mult slab 

negativ 
- - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 
lemnos, din arboretele învecinate. 

8120 

Ocrotire integrală 
 (fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Fără lucrări 
Cel mult slab 

negativ 
- - 

Un posibil impact negativ de slabă 
intensitate se poate resimŃi, pe o scurtă 

perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de 
colectare şi a extragerii materialului 
lemnos, din arboretele învecinate. 

ROSCI0013 
Bucegi 

8210 

Ocrotire integrală 
 (fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

 

Se constată că niciuna dintre lucrările propuse nu vor avea impact negativ puternic sau 
mediu, asupra niciunuia dintre habitatele de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0013, de 
pe teritoriul O.S. Azuga. 

Lucrările silvice propuse vor avea următorul impact potenŃial asupra stării de conservare a 
speciilor de interes comunitar din pădurile O.S. Azuga: 

 
Tabel nr. 20. Estimarea impactului lucrărilor propuse asupra speciilor Natura 2000 

Impact negativ: 
SCI sau 

SPA 
Specie de interes 

comunitar 
Lucrare propusă 

Impact pozitiv, nul 
sau slab negativ  Mediu sau 

puternic 

Durata 
impactului 

(ani) 

ObservaŃii 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Nul - - - 
CurăŃiri Nul - - - 
Rărituri Nul - - - 

Lucrări de 
conservare 

Nul - - - 

Tăieri transformare 
grădinărit 

Nul - - - 

Ajutorarea 
regenerării naturale 

Pozitiv sau nul - - - 

Îngrijirea culturilor Nul - - - 

ROSCI 
0013 

Canis lupus*, Ursus 
arctos*, Lynx lynx 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

 
Nul - - - 
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Impact negativ: 
SCI sau 

SPA 
Specie de interes 

comunitar 
Lucrare propusă 

Impact pozitiv, nul 
sau slab negativ  Mediu sau 

puternic 

Durata 
impactului 

(ani) 

ObservaŃii 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 

CurăŃiri Nul - - - 

Rărituri Nul - - - 

Lucrări de 
conservare 

Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 

Tăieri transformare 
grădinărit Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 

Tăieri progresive Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 

Ajutorarea 
regenerării naturale 

Nul - - - 

Îngrijirea culturilor Nul - - - 

Barbastella 
barbastellus, 
Rhinolophus 
hipposideros 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Pozitiv până la slab 
negativ 

- - 

Impact pozitiv poate aduce 
executarea unor drumuri de 

pământ, pentru colectare. Un 
posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 

CurăŃiri Nul - - - 

Rărituri Pozitiv până la slab 
negativ 

- - 

Impact pozitiv poate aduce 
executarea unor drumuri de 

pământ, pentru colectare. Un 
posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 

Lucrări de 
conservare 

Pozitiv până la slab 
negativ 

- - 

Impact pozitiv poate aduce 
executarea unor drumuri de 

pământ, pentru colectare. Un 
posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 

Tăieri transformare 
grădinărit 

Pozitiv până la slab 
negativ 

- - 

Impact pozitiv poate aduce 
executarea unor drumuri de 

pământ, pentru colectare. Un 
posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 

ROSCI 
0013 

Bombina variegata 

Tăieri progresive 
Pozitiv până la slab 

negativ 
- - 

Impact pozitiv poate aduce 
executarea unor drumuri de 

pământ, pentru colectare. Un 
posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 
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Impact negativ: 
SCI sau 

SPA 
Specie de interes 

comunitar 
Lucrare propusă 

Impact pozitiv, nul 
sau slab negativ  Mediu sau 

puternic 

Durata 
impactului 

(ani) 

ObservaŃii 

Ajutorarea 
regenerării naturale 

Nul - - - 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Triturus montandoni 
Tăieri de igienă Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 
CurăŃiri Nul - - - 

Rărituri Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

Lucrări de 
conservare 

Slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

Tăieri transformare 
grădinărit Slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 
Ajutorarea 

regenerării naturale Nul - - - 

Triturus montandoni 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 
CurăŃiri Nul - - - 

Rărituri Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

Lucrări de 
conservare Slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

Tăieri transformare 
grădinărit Slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 
Ajutorarea 

regenerării naturale 
Nul - - - 

Cottus gobio 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Nul - - - 
CurăŃiri Nul - - - 
Rărituri Nul - - - 

Lucrări de conservare Nul - - - 

Tăieri transformare 
grădinărit 

Nul sau cel mult 
slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia extragerii 
materialului lemnos. 

Ajutorarea 
regenerării naturale 

Nul - - - 

ROSCI 
0013 

Cucujus cinnaberinus,  
Rosalia alpina* 

Îngrijirea  
seminŃişurilor Nul - - 

- 
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Impact negativ: 
SCI sau 

SPA 
Specie de interes 

comunitar 
Lucrare propusă 

Impact pozitiv, nul 
sau slab negativ  Mediu sau 

puternic 

Durata 
impactului 

(ani) 

ObservaŃii 

Extragerea vegetaŃiei 
lemnoase invadante 

din fâneŃe, de pe 
terenurile destinate 

administraŃiei silvice 
şi culoare pentru linii 

electrice 

Pozitiv - - - 
Colias myrmidone, 
Euphydryas aurinia 

Cositul fâneŃelor Nul sau slab negativ - - 
Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 
resimŃi imediat după cosit. 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Nul - - - 

CurăŃiri Nul - - - 
Rărituri Nul - - - 

Lucrări de 
conservare 

Nul - - - 

Tăieri transformare 
grădinărit 

Nul sau cel mult 
slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 
Ajutorarea 

regenerării naturale 
Nul - - - 

Nymphalis vaualbum* 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

Extragerea vegetaŃiei 
lemnoase invadante 

din fâneŃe, de pe 
terenurile destinate 

administraŃiei silvice 
ți culoare pentru linii 

electrice 

Pozitiv - - - Isophyta costata, 
Odontopodisma 

rubripes, Pholidoptera 
transsylvanica 

Cositul fâneŃelor Nul sau slab negativ - - 
Un posibil impact negativ de 

slabă intensitate se poate 
resimŃi imediat după cosit. 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Nul - - - 
CurăŃiri Nul - - - 
Rărituri Nul - - - 

Lucrări de 
conservare 

Nul - - - 

Tăieri transformare 
grădinărit 

Nul sau cel mult 
slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 
Ajutorarea 

regenerării naturale 
Nul - - - 

Cordulegaster heros 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

ROSCI 
0013 

Chilostoma banaticum, 
Vertigo genesii 

Curătiri Nul - - - 

Rărituri Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

Lucrări de 
conservare Slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 

ROSCI 
0013 

Chilostoma banaticum, 
Vertigo genesii 

Tăieri transformare 
grădinărit 

Slab negativ - - Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi, pe o scurtă perioadă, 
cu ocazia colectării 

materialului lemnos. 
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Impact negativ: 
SCI sau 

SPA 
Specie de interes 

comunitar 
Lucrare propusă 

Impact pozitiv, nul 
sau slab negativ  Mediu sau 

puternic 

Durata 
impactului 

(ani) 

ObservaŃii 

 
 

Ajutorarea 
regenerării naturale 

Nul - - - 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

Extragerea vegetaŃiei 
lemnoase invadante 

din fâneŃe  
Pozitiv - - - 

Campanula serrata* 

Cositul fâneŃelor - Mediu 1 – 5 

Un posibil impact negativ îl 
reprezintă cositul înainte de 

perioada de diseminare a 
speciei respective 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi,cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Degajări Nul - - - 

Rărituri Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Lucrări de 
conservare 

Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi,cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Tăieri transformare 
grădinărit 

Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi,cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Ajutorarea 
regenerării naturale 

Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi cu ocazia efectuării 
lucrării. 

Buxbaumia viridis, 
Dicranum viride, 
Meesia longiseta 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

Tăieri de igienă Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi,cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

CurăŃiri Nul - - - 

Iris aphylla ssp. 
hungarica 

Rărituri Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ  
se poate resimŃi cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Lucrări de 
conservare 

Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi,cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Tăieri transformare 
grădinărit 

Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi,cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Ajutorarea 
regenerării naturale Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi cu ocazia efectuării 
lucrării. 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

Extragerea vegetaŃiei 
lemnoase invadante 

din fâneŃe  
Pozitiv - - - 

Iris aphylla ssp. 
hungarica 

Cositul fâneŃelor - - - 

Un posibil impact negativ îl 
reprezintă cositul înainte de 

perioada de diseminare a 
speciei respective 

Ocrotire integrală 
(fără lucrări) 

Pozitiv - - - 

ROSCI 
0013 

Ligularia sibirica, 
Tozzia carpatica 

Tăieri de igienă Nul sau slab negativ - - Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi,cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
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Impact negativ: 
SCI sau 

SPA 
Specie de interes 

comunitar 
Lucrare propusă 

Impact pozitiv, nul 
sau slab negativ  Mediu sau 

puternic 

Durata 
impactului 

(ani) 

ObservaŃii 

materialului lemnos. 

CurăŃiri Nul - - - 

Rărituri Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Lucrări de 
conservare 

Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi,cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Tăieri transformare 
grădinărit 

Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ se 
poate resimŃi,cu ocazia 

executării lucrării şi colectării 
materialului lemnos. 

Ajutorarea 
regenerării naturale Nul sau slab negativ - - 

Un posibil impact negativ de 
slabă intensitate se poate 

resimŃi cu ocazia efectuării 
lucrării. 

Îngrijirea 
seminŃişurilor 

Nul - - - 

 
MenŃinerea statutului de conservare favorabilă la nivelul speciilor este indisolubil legată de 

existenŃa unei stări favorabile de conservare a habitatelor. Deci păstrând habitatul speciilor într-o 
stare propice, se poate afirma cu certitudine că parametrii de stare ai populaŃiilor acestora se vor 
menŃine nemodificaŃi.  

Asupra animalelor posibilele efecte negative  nu depăşesc nivelul de intensitate slab. 
Aceasta şi datorită mobilităŃii acestora în teritoriu şi pentru că habitatele, la nivelul sitului, cunosc o 
dinamică continuă şi echilibrată a vârstelor, astfel în timp ce unele arborete îmbătrânesc altele sunt 
întinerite. În cazul plantelor, posibilele efecte negative pot fi mai importante, totuşi printr-o cartare 
adecvată a răspândirii lor se pot evita acŃiunile care să le afecteze. În plus o parte importantă din 
habitatele favorabile acestor specii fie sunt supuse regimului de ocrotire integrală sau de conservare 
deosebită, fie presupun măsuri silviculturale minimale. 

 
A.6. Emisii şi deşeuri generate de plan şi modalitatea de eliminare a acestora 

 
A.6.1. Emisii de poluanŃi în apă 

 
Prin aplicarea Amenajamentelor Silvice nu se generează ape uzate, tehnologice şi nici 

menajere. 
VegetaŃia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea 

învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafaŃă şi subterane, în special în perioadele 
când se înregistrează precipitaŃii importante cantitativ. 

În urma activităŃilor de exploatare forestieră şi a activităŃilor silvice poate apare un nivel 
ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de 
suprafaŃă, mai ales în timpul precipitaŃiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea 
concentraŃilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaŃă. Totodată mai pot apăre pierderi 
accidentale de carburanŃi şi lubrifianŃi de la utilajele şi mijloacele auto care acŃionează pe locaŃie. 

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării 
apelor de suprafaŃă şi subterane, concentraŃiile maxime de poluanŃi evacuaŃi în apele de suprafaŃă în 
timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeŃele exploatate, se vor încadra în valorile 
prescrise în anexa 3 a HG 188/2002, completat şi modificat prin HG 352/2005 - Normativ privind 
stabilirea limitelor de încarcare cu poluanŃi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005. 

Măsurile ce trebuie avute în vedere, în timpul exploatărilor forestiere pentru a limita 
poluarea apelor sunt următoarele: 
            - se construiesc podeŃe la trecerile cu lemne peste paraiele văilor principale; 
            - se curăŃă albiile pâraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturării scurgerilor şi 
spălarea solului fertil din marginea arboretelor; 
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            - schimburile de ulei nu se fac în parchetele de exploatare; 
            - este strict interzisă spălarea utilajelor în albia sau malul pâraielor; 

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

A.6.2. Emisii de poluanŃi în aer 
 

Emisiile în aer rezultate în urma funcŃionării motoarelor termice din dotarea utilajelor şi 
mijloacelor auto ce vor fi folosite în activităŃiile de exploatare sunt dependente de etapizarea 
lucrărilor, întrucât aceste lucrări se vor desfăşura punctiform pe suprafaŃa analizată şi nu au un 
caracter staŃionar. Ca atare nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP 
nr. 462/1993 pentru aprobarea CondiŃiilor tehnice privind protecŃia atmosferei şi Normelor 
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanŃi atmosferici produşi de surse staŃionare. 
Aşadar nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. 

Se poate afirma, totuşi, că nivelul acestor emisii este scăzut şi nu depăşeşte limitele maxime 
admise, iar efectul acestora este anihilat de vegetaŃia din pădure. 

Prin implementarea amenajamentelor silvice, vor rezulta emisii de poluanŃi în aer în limite 
admisibile. Acestea vor fi: 
              - emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanŃi organici 
persistenŃi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi  aplicarea amenajamentului 
silvic. Cantitatea de gaze de eşapare este în concordanŃă cu mijloacele de transport folosite şi de 
durata de funcŃionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament; 

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanŃi organici 
persistenŃi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, 
etc.); 
           - emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanŃi organici 
persistenŃi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (ferăstraie mecanice) care vor fi folosite în 
activitatea de exploatare; 

                - pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităŃilor de doborâre, curăŃare, transport 
şi încărcare masă lemnoasă. 
 

A. 6.3. Emisii de poluanŃi în sol 
 

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, sursele posibile de poluare a solului şi a 
subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), 
combustibilii şi lubrifiantii utilizaŃi de acestea. Măsurile ce se vor lua pentru protecŃia solului şi 
subsolului sunt prevăzute în regulile silvice, conform Ordinului nr. 1540 din 3 iunie 2011, respectiv:  

- se vor evita zonele mlăştinoase şi cele cu pante mari; 
- în raza parchetelor se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de 

exploatare aprobate de administratorul silvic şi aflate în stare corespunzătoare de funcŃionare; 
- în perioadele ploioase, în lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a 

apei pentru a se evita şiroirea apei pe distanŃe lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora şi 
transportul de aluviuni în aval. 

 
A. 6.4. Deşeuri generate de plan 

 
Prin H.G. nr. 856/2002 pentru EvidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase se stabileşte obligativitatea pentru agenŃii 
economici şi pentru orice alŃi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice, de a Ńine evidenŃa 
gestiunii deşeurilor. 

Conform listei menŃionate, deşeurile rezultate din activităŃile rezultate din implementarea 
planului se clasifică după cum urmează: 

- deşeuri din exploatări forestiere. 
Prin lucrările propuse de Amenajamentul Silvic nu se generează deşeuri periculoase, în 

cadrul desfăşurăriilor activităŃilor specifice pot apărea următoarele deşeuri: 
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            a ) La recoltarea arborelui: Rumeguşul (în medie 0,0025 mc la o cioată cu diametrul de 40 
cm) şi talpa tăieturii (cca 0,004 mc), crăcile subŃiri (1 - 3% din masa arborelui) rămân în pădure şi 
prin procesele dezagregare şi mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului. 
           b)  Deşeurile rezultate din materialele auxiliare folosite în procesul de exploatare al 
lemnului: în afara de resturile de exploatare nevalorificabile care rămân în parchet, nu rezultă 
deşeuri. 
          c) În jurul construcŃiilor provizorii, vagoanelor de dormit amplasate în apropierea 
parchetelor, se amenajeaza locuri special destinate deşeurilor menajere. Astfel deşeurile organice 
vor fi compostate (un strat de resturi organice, un strat de pământ aşezate alternativ şi udate) iar cele 
nedegradabile: cutii de conserve, sticle, ambalaje din mase plastice vor fi strânse şi transportate pe 
rampe de gunoi amenajate. 

Deşeurile menajere vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor 
întreprinde lucrările prevăzute de Amenajamentul Silvic. În perioada de execuŃie a acestor lucrări, 
cantitatea de deşeuri menajere poate fi estimata după cum urmeaza: 
            - 0,50 kg om/zi x 22 zile lucrătoare lunar =11 kg/om/luna 

Cantitatea totală de deşeuri produsă se determină funcŃie de numărul total de persoane 
angajate pe şantier şi durata de execuŃie a lucrărilor exploatare (parchete de exploatare), selectate şi 
evacuate periodic la depozitele existente sau, după caz, reciclate. Organizarea de şantier va cuprinde 
facilităŃi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Pe durata 
executării lucrărilor de exploatare - cultura, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr 
suficient, raportat la numărul mediu de muncitori din şantier. 

Antreprenorul are obligaŃia, conform Hotararii de Guvern menŃionate mai sus, să Ńină 
evidenŃa lunara a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării 
definitive a deşeurilor. 

Pentru lucrările planificate, tipurile de deşeuri rezultate din activitatea de implementarea a 
prevederilor planului se încadrează în prevederile cuprinse în H.G. nr. 856/2002. 

Ca deşeuri toxice şi periculoase rezultate în activităŃiile din implementare a planului propus, 
se menŃionează cele provenite de la întreŃinerea utilajelor la frontul de lucru : 
            -  uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere. 

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi aduse pe şantier în stare normală de funcŃionare 
având efectuate reviziile tehnice şi schimburile de ulei în ateliere specializate. Stocarea 
corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr. 235/2007. 

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuŃie a lucrărilor proiectate se prezintă 
sintetic în cele ce urmează: 

Tabel nr. 21 Gestionarea deşeurilor 

Amplasament Tip deşeu Mod de colectare/evacuare ObservaŃii 

Menajer 
sau 

asimilabile 

În interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare 
prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic (cel puŃin 

săptămânal) acestea vor fi golite. 

Se vor elimina la depozite 
de deşeuri pe bază de 

contract cu firme 
specializate. 

Deşeuri 
metalice 

Se vor colecta temporar în incinta de şantier, pe platforme 
şi/sau în containere specializate. 

Se valorifică obligatoriu 
prin unităŃi specializate. 

Ueiuri 
uzate 

Materiale cu potenŃial poluator asupra mediului 
înconjurător. Vor fi stocate şi depozitate corespunzător, în 

vederea valorificării. Se va păstra o evidenŃă strictă. 

Vor fi predate unităŃilor de 
recuperare specializate. 

Organizarea de 
şantier 

Anvelope 
uzate 

În cadrul spaŃiilor de depozitare pe categorii a deşeurilor va 
fi rezervată o suprafaŃă şi anvelopelor. 

Se recomandă ca în cadrul caietelor de sarcini, 
antreprenorului să-i fie solicitată prezentarea cel puŃin a 

unei soluŃii privind eliminarea acestor deşeuri către o 
unitate economică de valorificare. 

Deşeuri tipice pentru 
Organizările de şantier. 

Se recomandă interzicerea 
în mod expres prin avizul de 

mediu a arderii acestor 
materiale. 

Parchetul de 
exploatare 

Deşeuri din 
exploatări 
forestiere 

La terminarea exploatării parchetelor, resturile care pot să 
fie valorificate vor fi scoase din parchet. Resturile de 
exploatare nevalorificabile rămân în pădure şi prin 

procesele dezagregare şi mineralizare naturală formează 
humusul, rezervorul organic al solului. 

- 



 - 59 - 

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în exploatări forestiere astfel încât 
cantităŃile de deşeuri rezultate să fie limitate la minim, iar gestionarea acestora să fie făcută astfel 
încât să nu genereze impact negativ asupra mediului. 

 
A.7. CerinŃe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuŃia planului 

          
Referitor la ocupaŃiile evidenŃiate se pot spune următoarele: 
- în U.P. I Caraiman: 

- suprafeŃele aflate în litigiu însumează 4.49 ha şi reprezintă suprafeŃe de teren întabulate de diverşi 
proprietari, însă suprafeŃele respective figurează în evidenŃele silvice, ca făcând parte din fondul 
forestier proprietate publică a statului; 

- în U.P. IV Clăbucetul Taurului: 
- suprafeŃele aflate în litigiu însumează 1.38 ha. Acestea reprezintă: o staŃie de tratare a apei 
(701M), Cimitirul Eroilor din Azuga (55M) şi un fost teren administrativ (753M) care a făcul 
obiectul unui schimb cu Primăria Oraşului Azuga, iar ulterior schimbului s-a constatat că terenul se 
află în proprietatea unor persoane fizice din localitatea Azuga. 

- în U.P. VI Obârşia Azugii: 
- suprafeŃele aflate în litigiu însumează 5.36 ha. Acestea sunt constituite dintr-o suprafaŃă din fondul 
forestier şi construcŃiile aferente, pentru care o instituŃie cu personalitate juridică pretinde că sunt în 
proprietatea sa. De asemenea o societate comercială a întabulat suprafeŃe de teren care, în evidenŃele 
silvice figurează în proprietatea publică a statului.  

Conform actelor, în fondul forestier proprietate publică a statului, o suprafaŃă totală de 0.86 
ha, la nivelul O.S. Azuga, este scoasă temporar şi transmisă altor utilizatori. 
 
          Modul de utilizare a fondului forestier din O.S. Azuga se prezintă astfel: 
 

Tabel nr. 22 Utilizarea fondului forestier 
Categoria de folosinŃă RepartiŃia suprafeŃelor pe U.P. (OCOL) 

Simbol Specificări I IV VI OCOL 

P Fond forestier total 935,30 1198,49 2070,70 4204,49 

PD Terenuri acoperite cu pădure 911,92 1164,98 2046,11 4123,01 

PC 
Terenuri care servesc nevoilor de 

cultură 
 0,65  0,65 

PS 
Terenuri care servesc nevoilor de 

producŃie silvică 
3,61  0,93 4,54 

PA 
Terenuri care servesc nevoilor de 

administraŃie silvică 
13,95 29,65 15,05 58,65 

PI Terenuri afectate împăduriri   0,33 0,33 
PN Terenuri neproductive 0,50 1,80 2,92 5,22 

PT 
Terenuri scoase temporar din 
fondul  forestier (ocupaŃii şi 

litigii) 
0,83 0,03  0,86 

PO  4,49 1,38 5,36 11,23 

 
A.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului 

Nu este cazul. 
 

A.9. Durata funcŃionării planului 
 
            Amenajamentele U.P. I Caraiman, U.P. IV Clăbucetul Taurului, şi U.P. VI Obârşia Azugii - 
O.S. Azuga au întrat în vigoare la 1 ianuarie 2019, având o durată de aplicare de 10 ani, până la 
31.12.2028. Revizuirea acestora, faz dce teren, se va efectua în ultimul an de aplicare adică în 2028. 
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A.10. ActivităŃi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului 
 

              Principalele activităŃi generate sunt: 
              -  Lucrări de recoltare a masei lemnoase; 
              - Colectarea produselor accesorii (vânat, ciuperci, fructe de pădure şi plante medicinale); 
              -  Lucrări de regenerare a pădurii. 
 

A.11. Descrierea proceselor tehnologice ale planului 
 

 Recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă principala activitate 
generată de implementarea planului.  

Ca urmare pentru reducerea pe cât posibil a efectelor negative a acestei activităŃi asupra 
pădurii trebuie să se aplice tehnologiile de exploatare prin care să se evite dezgolirea şi degradarea 
solului şi care să asigure o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum şi regenerarea 
acestora în cele mai bune condiŃii. 

 Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare în cadrul unităŃilor de producŃie 
din cadrul O.S. Azuga  se are în vedere protejarea solului şi a arborilor care rămân în arboret. 

   În vederea asigurării protecŃiei ecologice a pădurilor şi a mediului înconjurător   
tehnologia de exploatare a masei lemnoase va consta în următoarele: 

- arborii se vor extrage sub formă de catarge şi trunchiuri; 
- coroana arborilor secŃionată în bucăŃi la cioată, va fi colectată sub formă lemn mărunt; 
- pe terenurile cu pantă până la 25º adunatul lemnelor se va face cu tractorul cu pneuri late 

prin purtare (suspendat) pentru a evita afectarea solului; 
- pe terenurile cu pantă de peste 25º adunatul lemnelor se va face cu atelaje; 
- reŃeau de colectare va fi stabilită astfel încât seminŃişul natural instalat să fie afectat cât mai 

puŃin în arboretele în care se vor face tăieri de crâng. 
În scopul protejării seminŃişului, arborilor rămaşi şi a solului se vor avea în vedere 

următoarele: 
 - la emiterea autorizaŃiei de exploatare să se pună accent pe materializarea în teren a 
limitelor parchetului, a limitelor postatelor de tăiere, a zonelor regenerate, a căilor de scos apropiat 
efectuându-se pe durata exploatării controale exigente în scopul respectării regulilor silvice; 
 - să se adopte tehnologii de exploatare adecvate tratamentului aplicat şi să se stabilească 
corect epocile şi termenele de tăiere şi scoatere a materialului lemnos; 
 - pentru fiecare parchet se va preciza actul de punere în valoare, tehnologia de exploatare, 
acestea se vor menŃiona în mod expres şi în autorizaŃia de exploatare; 
 - doborârea arborilor să se facă în afara ochiurilor cu seminŃiş evitându-se deprecierea şi 
vătămarea puieŃilor şi a arborilor nemarcaŃi care rămân în picioare; 
 - colectarea materialului lemnos să se facă numai pe trasee stabilite cu ocazia predării 
parchetelor cu respectarea strictă a tehnologiei adoptate, a mărimii şi amplasării căilor de acces; 
 - accesul tractoarelor şi a atelajelor se va limita la căile strict marcate pe teren şi planuri în 
raport cu orografia terenului, umiditatea solului; 
 - pe parcursul exploatării se va face receparea seminŃişurilor vătămate şi curăŃirea 
parchetelor în care lucrările sunt terminate, depozitarea resturilor de exploatare se va face în afara 
suprafeŃelor cu seminŃiş; 
 - la terminarea lucrărilor de exploatare unitatea de exploatare să execute nivelarea căilor 
(traseelor) folosite la colectarea lemnului, dacă acestea nu sunt necesare îngrijirii şi conducerii 
ulterioare a arboretelor, în vederea împăduririi lor. 
 Reprimirea parchetelor se va face în mod obligatoriu la termenele şi în condiŃiile stabilite 
prin autorizaŃia de exploatare şi numai după evacuarea completă a materialului lemnos comerciabil 
din parchet şi curăŃirea integrală, corespunzătoare a acestuia. 
 În afară de precizările de mai sus se va Ńine seama în totalitate de reglementările stabilite 
prin “instrucŃiunile privind termenele, modalităŃile şi epocile de recoltare şi transport ale 
materialului lemnos din păduri” în vigoare. 
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A.12. Caracteristicile  proiectelor sau planurilor existente, propuse sau aprobate ce pot genera 
impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care pot afecta aria naturală 

protejată de interes comunitar 
 

            Momentan nu există alte planuri care se implementează în zonă cu care ar putea interacŃiona 
implementarea amenajamentului astfel încât ar fi posibil un impact cumulativ asupra mediului. 
 

A.13. Alte informaŃii solicitate de către autoritatea competentă pentru protecŃia mediului 
 

Pădurile din cuprinsul O.S. Azuga sunt situate în zona de munte, care chiar şi în perioadele 
secetoase cele mai defavorabile nu duc lipsă de apă, pentru o eventual intervenŃie în caz de incendii, 
iar la lucrările prevăzute de amenajament nu se folosesc substanŃe chimice care să pună în pericol 
sănătatea populaŃiei ori a personalului. 

Obiectul prezentului studiu este analiza impactului aplicării planului de Amenajament Silvic 
pentru fondul forestier proprietate publică a statului încadrat în:  U.P. I Caraiman, U.P. IV 
Clăbucetul Taurului, şi U.P. VI Obârşia Azugii - O.S. Azuga asupra sitului de interes comunitar 
ROSCI0013 - Bucegi (U.P. I Caraiman, U.P. IV Clăbucetul Taurului şi U.P. VI Obârşia Azugii) şi a  
Parcululi Natural Bucegi -  (U.P. I Caraiman). 

Amenajamentul Silvic este un document programatic, bazat pe obiective şi măsuri de 
management pentru atingerea obiectivelor, respectiv lucrări silvice (stabilite conform normelor 
silvice de amenajare). 

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluŃiile tehnice stabilite în 
amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că modul de 
aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de evaluare a impactului am 
urmărit efectele generate de soluŃiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de 
conservare a habitatelor şi speciilor prezente în suprafaŃa studiată. 

B. InformaŃii privind ariile naturale protejate de interes comunitar, afectate de implementarea 
planului 

 
B.1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafaŃa, tipuri de 

ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului 
 

Teritoriul Ocolului Silvic Azuga este situat, conform Geografiei României, în CarpaŃii 
Meridionali, subunitatea munŃilor Bucegi - Leota şi CarpaŃii de Curbură, MunŃii Baiului, în bazinul 
hidrografic al Râului Prahova, în nordul judeŃului Prahova şi parŃial în sudul judetului Braşov. 

Aplicarea studiilor de amenajare pentru unitatăŃile de producŃie U.P. I Caraiman, U.P. IV 
Clăbucetul Taurului şi U.P. VI Obârşia Azugii aparŃinând Ocolului Silvic Azuga, având ca perioada 
de implementare perioada 2019 – 2028, se suprapun peste limitele ariei protejate ROSCI0013 - 
Bucegi şi peste Parcul Natural Bucegi menŃionate mai sus. 

MenŃinerea statutului favorabil de conservare a habitatelor şi a speciilor de interes comunitar 
este reglementata prin prevederile OrdonanŃei de Urgenta a Guvernului nr. 57 / 2007, ordonanŃa 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, completata şi modificata cu prevederile OrdonanŃei de Urgenta a Guvernului nr. 154 / 
2008. 

Parcul Natural Bucegi şi situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi cuprind ecosisteme 
montane, subalpine şi alpine. 

Pe teritoriul celor două arii protejate suprapuse au fost identificate, ca şi tipuri principale de 
ecosisteme: 

a) ecosisteme forestiere reprezentate, în principal, prin: păduri de fag, păduri de amestec: 
fag, brad şi molid; păduri de amestec brad şi molid; păduri de molid; pe o suprafaŃă redusă, păduri 
de pin silvestru şi păduri de larice; coridoare riverane de anin alb şi anin negru; 

b) ecosisteme de pajişti montane, utilizate ca fâneŃe sau păşuni; 
c) ecosisteme de pajişti subalpine, unele dintre ele fiind utilizate ca păşuni; 
d) ecosisteme de tufărişuri subalpine formate în principal de asociaŃii caracterizate de 

dominanŃa jneapănului, smârdarului, ienupărului, afinului sau merişorului; 
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e) ecosisteme de stâncării şi grohotişuri. 
f) ecosisteme acvatice - râuri, pârâuri, bălŃi. 
 

B.1.1. Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi 
 

Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi, parte integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 
2000 în România, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanŃă 
comunitară, ca parte integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin 
Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011. 

ROSCI0013 Bucegi contribuie semnificativ la menŃinerea sau restaurarea unor stări de 
conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a speciilor de interes comunitar pentru care a fost 
declarat, în acest fel contribuind semnificativ la coerenŃa reŃelei Natura 2000 şi la menŃinerea 
diversităŃii biologice în regiunea biogeografică din care face parte.  

 Situl de importanŃă comunitară ROSCI0013 Bucegi are Plan de Management comun cu 
Parcul Natural Bucegi care este în curs de aprobare, iar administrarea se face de către AdminstraŃia 
Parcului Natural Bucegi.  

 SuprafaŃa totală a sitului este de 38787 ha, cca 5 % (1921,87 ha) fiind pe teritoriul cu 
pădure aparŃinând domeniului public al statului, administrat de  Ocolul Silvic Azuga, restul fiind pe 
raza altor ocoalele silvice vecine şi a altor proprietari din împrejurimi. Din cele 1921,87 ha (1891,44 
ha pădure şi 30,43 ha alte terenuri), în U.P. I Caraiman sunt 930,68 ha, în UP IV Clăbucetul 
Taurului 813,48 ha şi în U.P. VI Obârşia Azugii  177,71 ha. 

Pe raza unităŃii de producŃie I Caraiman, situl se suprapune pe o suprafaŃă de 930,68 ha 
(911,92 ha pădure şi 18,76 ha alte terenuri), în u.a.: 11, 14 - 21, 23, 24, 201 - 207, 237 - 261, 282D, 
283D, 284D,  %857D. 

 Pe raza unităŃii de producŃie IV Clăbucetul Taurului, situl se suprapune pe o suprafaŃă de 
813,48 ha în u.a.: 31 D, 32, 33 A, 39 - 55, 57, 58, %59R, 60D, 61D, 361D, 362D, 363D, 364D, 
365D, 501 - 506, %568D, 701, 702 A - 702 D, 702 G, 703, 704, 704, 705 A - 705 D, 706, 707 A - 
C, 708 A - C, 709 - 714, 750D, 751D. 

Pe raza unităŃii de producŃie VI Obârşia Azugii, situl se suprapune pe o suprafaŃă de 177,71 
ha, în u.a.: 92 - 97, %143D. 

Ecosistemele principale ale Sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi sunt tipice zonei 
continental boreale. Se poate observa o zonalitate clară, care porneşte de la pădurile montane de 
foioase, păduri de conifere şi ajunge în zona alpină la paşunile alpine şi stâncăriile din golul alpin. 
Aceste ecosisteme sunt unele dintre cele mai complexe întalnite în Europa, fiind foarte bine 
conservate. 

În sit au fost menŃionate (conform formularului standard) următoarele tipuri de habitate de 
interes comunitar (habitatele notate cu * sunt considerate prioritare la nivel european): 

- 3220 VegetaŃie herbacee de pe malurile râurilor montane ; 
- 3230 VegetaŃie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane;  
- 3240 VegetaŃie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane ; 
- 4060 Tufărişuri alpine şi boreale ; 
- 4070 * Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium;  
- 4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix;  
- 6110 * ComunităŃi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi;  
- 6170 Pajişti califile alpine şi subalpine;  
- 6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase ; 
- 6430 ComunităŃi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pânâ la cel 

montan şi alpin; 
- 6520 FâneŃe montane;  
- 7140 Mlaştini turboase de tranziŃie şi turbării oscilante (nefixate de substrat) ; 
- 8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi 

Galeopsietalia ladani); 



 - 63 - 

- 8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin 
(Thlaspietea rotundifolii). 

- 8160 * Grohotişuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar şi montan;  
- 8210 VersanŃi stâncoşi cu vegetaŃie chasmofitică pe roci calcaroase;  
- 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis; 
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;  
- 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 
- 9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe versanŃi abrupŃi, grohotişuri şi ravene ; 
- 91E0*Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae); 
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);  
- 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea);  
- 9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană;  
Situatia habitatelor identificate prin Planul de management al ROSCI0013 Bucegi este 

următoarea:  
 

 Tabel nr. 23 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 
Tipuri de habitate Evaluare 

AIBICID AIBIC 
Cod PF NP 

Acoperire 
(ha) 

Peşteri 
(nr.) 

Calitate 
date Rep. Supr. Rel. Status 

conserv. 
Eval. 

globală 

3220      1163,6  G B C B B 

3230      38,8  G D    

3240      387,9  G B C B B 

4060      1939,4  G B B B B 

4070*      1939,4  G A A A A 

4080      38,8  G B A B B 

6110*      7,8  G A B A A 

6170      38,8  G B B B B 

6230*      3,9  G B C B B 

6430      387,9  G B C B B 

6520      3878,7  G B B B B 

7140      38,8  G B C B B 

8110      38,8  G B C B B 

8120      38,8  G A B A B 

8160 *   X  3,9  G B B B B 

8210      3,9  G C C B B 

8310      1939,4  G C C A B 

9110      4266,6  G B C B B 

9150      775,7  G A C B B 

9180      659,4  G A B A B 

91E0      193,9  G B C B B 

91V0      8688,3  G A C A A 

9410      2559,9  G A C A A 

9420      1008,5  G A A A A 

Notă: 
 
Tipuri de habitat prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte: 
PF= X: în cazul în care habitatul nu a fost identificat  prin Planul de management 
NP=*prezent în Parcul Natural Bucegi 
Calitatea datelor:G= Bună (in baza studiilor), M=Moderată (bazate pe date parŃiale), P=Săracă(estimare aproximativă)m VP= Foarte săracă. 
Reprezentativitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativă;  
SuprafaŃa relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0% 
Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă,  
Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă 
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Tabel nr. 24 Specii de interes comunitar prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce la priveşte   
Specie PopulaŃie Sit 

Mărime Categ. AIBICID AIBIC 
Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP Tip 

Mîn. Max. 
Unit. 

măsură CIRIVI
P 

Calit. 
date Pop. Conserv. Izolar

e 
Global 

M 1354 Ursus arctos   P   170 185  i C  G C  B  C  B  

M 1352 Canis lupus    P   55 65  i P  G C  B  C  B  

M 1361 Lynx lynx    P   27 34  i R  G C  B  C  B  

M 1308 
Barbastella 
barbastellus 

   P   10 50  i P  G C  B  C  B  

M 1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

   P      i P  G C  B  C  B  

A 1193 Bombina variegata    P      i C  G C  B  C  B  

A 2001 Triturus montandoni    P      i R  G C  B  C  B  

F 6965 Cottus gobio all others    P   5000 10000  i P  DD  C  B  C  B  

I 1086 Cucujus cinnaberinus    P      i P  G B  B  C  B  

I 1087 Rosalia alpina    P      i R  G C  B  C  B  

I 1065 Euphydryas aurinia    P      i P  G B  B  A  B  

I 4046 Cordulegaster heros    P      i R  G B  B  A  B  

I 4057 Chilostoma banaticum    P      i C  G B  B  A  B  

I 4054 
Pholidoptera 
transsylvanica 

   P      i P  G C  B  A  B  

I 4030 Colias myrmidone   P    i C  B B C B 

I 4039 Nymphalis vaualbum*   P    i P?  - - - - 

I 4048 Isophyta costata   P    i P  B B A B 

I 4052 
Odontopodisma 
rubripes  

  P    i P  C B A B 

I 1015 Vertigo genesii   P    i P?  - - - - 

I 1083 Lucanus cervus    P      i R  G C  B  C  B  

P 1386 Buxbaumia viridis    P   Mii  i V  G A  A  C  A  

P 4070 Campanula serrata    P   2000 3000  i C  G B  B  C  B  

P 1381 Dicranum viride    P      i V  G B  B  C  B  

P 2113 Draba dorneri    P      i V  G A  B  A  B  

P 4097 
Iris aphylla ssp. 

hungarica 
   P      i R  G C  B  C  B  

P 1758 Ligularia sibirica    P   500   i R  G B  B  C  B  

P 1389 Meesia longiseta    P   mii  i V  G A  B  C  B  

P 4116 Tozzia carpathica    P      i R  G B  B  C  B  

 
Notă: Grup: A = Amfibieni, B = păsări, F = peşti, I = nevertebrate, M = mamifere, P = plante, R = reptile 
                         S: în cazul în care datele sunt sensibile pentru public se va nota : yes 

NP:în cazul în care speciile nu mai sunt prezente în sit: x (optional) 

Tip: p = permanent, r =reproducere, c =concentrare , w =iernat\ (pentru plante şi specii nemigratoare folosiŃi permanent) 

Unit: i = individual, p = perechi de alte unităŃi în acord cu lista standard de unităŃi de  populaŃie  

Categorie prezenŃă (Cat.): C = comune, R = rare, V = foarte rare, P = present -pentru date deficiente (DD)  

Calitatea datelor: G =Bună (în baza studiilor); M =Moderată (bazate pe date parŃiale); P = Săracă estimare aproximativă); VP =Foarte săracă 

Alte specii importante din ROSCI0013 Bucegi: 
Tabel nr. 25 Alte specii importante de floră şi faună 

Specie PopulaŃie MotivaŃie 
Mărime Categ. Anexa Alte categorii 

Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP 
Mîn. Max. 

Unit. 
măsură CIRIVIP IV V A B C D 

P  Abies alba      C      X 
I  Acentrella sinaica      P      X 
P  Acer platanoides      P      X 
P  Acer pseudoplatanus      P      X 

P  
Achillea oxyloba ssp. 

schurii 
     R      X 

P  
Aconitum lycoctonum 

ssp. vulparia 
     P      X 

P  Aconitum moldavicum      R      X 
P  Aconitum toxicum      P      X 
P  Actaea spicata      C      X 

P  
Aegopodium 
podagraria 

     C      X 
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Specie PopulaŃie MotivaŃie 
Mărime Categ. Anexa Alte categorii 

Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP 
Mîn. Max. 

Unit. 
măsură CIRIVIP IV V A B C D 

P  Agrostis capillaris      C      X 
P  Alliaria petiolata      C      X 
P  Allium ursinum      C      X 
I  Alopia glorifica alpina      P      X 
I  Alopia livida      P      X 
I  Alopia nixa      R      X 

I  
Alopia straminicollis 

monacha 
     R      X 

P  
Anacamptis 
pyramidalis 

     R     X  

P  Anemone nemorosa      C      X 

P  
Anemone 

ranunculoides 
     C      X 

P  Angelica archangelica      R      X 
P  Angelica sylvestris      C      X 
R 2432 Anguis fragilis      C     X  

P  
Anthemis carpatica 
ssp. pyrethriformis 

     R      X 

P  
Anthemis tinctoria ssp. 

fussii 
     R      X 

P  
Aquilegia nigricans 

ssp. subscaposa 
     V      X 

P  
Aquilegia 

transsilvanica 
     R      X 

P  Arctium tomentosum      C      X 
P 1762 Arnica montana      C     X  

M  
Arvicola terrestris 

scherman 
     R      X 

P  Asarum europaeum      C      X 
P  Asperula capitata      R      X 

P  
Asplenium 

trichomanes 
     C      X 

P  Astragalus australis      R      X 

P  
Athamanta turbith ssp. 

hungarica 
     V      X 

P  Athyrium filix-femina      C      X 
I  Balea jugularis      R      X 
I  Balea viridana      R      X 
I  Boloria pales      P      X 
P  Bromus benekenii      C      X 
A 2361 Bufo bufo      C     X  
A 1201 Bufo viridis      R     X  
P  Bupleurum falcatum      C      X 

P  Calamagrostis 
arundinacea 

     C      X 

P  Caltha palustris      C      X 
P  Campanula glomerata      C      X 

P  
Campanula patula ssp. 

abietina 
     C      X 

P  
Campanula 

transsilvanica 
     R      X 

M 2644 Capreolus capreolus      P     X  
P  Cardamine amara      C      X 

P  
Cardamine 

glanduligera 
     P      X 

P  Cardamine impatiens      C      X 
P  Cardamine pratensis      C      X 

P  
Cardaminopsis halleri 

ssp. ovirensis 
     R      X 

P  
Cardaminopsis 

neglecta 
     R      X 

P  Carduus kerneri      R      X 
P  Carduus personata      P      X 
P  Carex chordorrhiza      V      X 
P  Carex pilosa      C      X 
P  Carex remota      C      X 
P  Carex sylvatica      C      X 
P  Centaurea kotschyana      P      X 
P  Centaurea pinnatifida      R      X 

P  
Cerastium arvense 

ssp. lerchenfeldianum 
     R      X 

P  Cerastium 
transsilvanicum 

     R      X 

M 2645 Cervus elaphus      R     X  
P  Chelidonium majus      C      X 
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Specie PopulaŃie MotivaŃie 
Mărime Categ. Anexa Alte categorii 

Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP 
Mîn. Max. 

Unit. 
măsură CIRIVIP IV V A B C D 

M  Chionomys nivalis      P      X 
I  Chondrina avenacea      R      X 

P  
Chrysosplenium 

alternifolium 
     C      X 

P  Circaea lutetiana      C      X 
P  Clinopodium vulgare      C      X 

P  
Conioselinum 

tataricum 
     P      X 

R 1283 Coronella austriaca      V     X  
P  Corydalis cava      R      X 
P  Corydalis solida      C      X 
M 2591 Crocidura leucodon      R     X  
M 2593 Crocidura suaveolens      R     X  
P  Crocus banaticus      R      X 

P  
Crocus vernus ssp. 

vernus 
     P      X 

P  Dactylorhiza fuchsii      V     X  

P  
Dactylorhiza 

incarnata 
     R     X  

P  Dactylorhiza maculata      R     X  

P  Dactylorhiza 
sambucina 

     V     X  

M 2646 Dama dama      R     X  
P  Daphne blagayana      P      X 

P  
Dianthus glacialis ssp. 

gelidus 
     V      X 

P  Dianthus spiculifolius      R      X 
P  Dianthus tenuifolius      R      X 

P  
Doronicum 
carpaticum 

     R      X 

P  Draba fladnizensis      V      X 
P  Draba haynaldii      R      X 
M 1342 Dryomys nitedula      R     X  
P  Dryopteris filix-mas      P      X 
R 1281 Elaphe longissima      R     X  
M 1327 Eptesicus serotinus      R     X  
I  Erebia gorge      P      X 
I  Erebia melas      P      X 
I  Erebia pharte      P      X 

P  
Eritrichium nanum 

ssp. jankae 
     R      X 

P  Fagus sylvatica      C      X 
M 1363 Felis silvestris      R     X  
P  Festuca bucegiensis      P      X 

P  
Festuca nitida ssp. 

flaccida 
     V      X 

P  Festuca porcii      R      X 
P  Fraxinus excelsior      P      X 
P  Gentiana bulgarica      R      X 
P  Gentiana frigida      V      X 
P 1657 Gentiana lutea      P     X  
P  Gentiana punctata      V      X 

P  Geranium sylvaticum 
ssp. caeruleatum 

     R      X 

F  Gobio kesslerii      R      X 
I  Grammia quenseli      P      X 

P  
Gymnocarpium 

robertianum 
     R      X 

P  
Helleborus 

purpurascens 
     P      X 

P  Hepatica 
transsilvanica 

     R      X 

P  Heracleum carpaticum      R      X 
P  Heracleum palmatum      V      X 

P  
Heracleum 

sphondylium ssp. 
transsilvanicum 

     P      X 

Fu  
Hesperis matronalis 

ssp. moniliformis 
     R      X 

P  Hesperis oblongifolia      P      X 
A 1203 Hyla arborea      P     X  

Fu  
Koeleria macrantha 
ssp. transsilvanica 

     R      X 

R 1261 Lacerta agilis      C     X  
Fu  Laricifomes officinalis      V      X 
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Specie PopulaŃie MotivaŃie 
Mărime Categ. Anexa Alte categorii 

Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP 
Mîn. Max. 

Unit. 
măsură CIRIVIP IV V A B C D 

P  Larix decidua      R      X 

Fu  
Larix decidua ssp. 

carpatica 
     R      X 

P  
Larix decidua ssp. 

polonica 
     P      X 

P  
Leontodon croceus 

ssp. rilaensis 
     V      X 

P  
Leontopodium 

alpinum 
     R      X 

P  
Leucanthemum 

vulgare 
     C      X 

I  Leuctra carpathica      P      X 
P  Ligularia glauca      V      X 
P  Linaria alpina      R      X 

P  
Linum perenne ssp. 

extraaxillare 
     R      X 

P  Lonicera xylosteum      C      X 
P  Luzula luzuloides      C      X 
P 1413 Lycopodium spp.      R     X  
M 1357 Martes martes      R     X  

I  
Mastus 

transsylvanicus 
     R      X 

I  Mastus venerabilis      R      X 
M  Myoxus glis      P     X  
M  Nannospalax leucodon      P      X 
I  Nemoura carpathica      P      X 

M 2595 Neomys anomalus      R     X  
M 2597 Neomys fodiens      R     X  
I  Neptis sappho      P      X 

P  
Nigritella nigra ssp. 

nigra 
     R     X  

P  
Nigritella nigra ssp. 

rubra 
     P     X  

M 1331 Nyctalus leisleri      R     X  

Fu  
Onobrychis montana 
ssp. transsilvanica 

     R      X 

I  Orchestes fagi      P      X 
P  Orchis militaris      R     X  
P  Orchis morio      R     X  
P  Orchis ustulata      R     X  
I  Orenaia alpestralis      P      X 
P  Papaver alpinum      R      X 

P  
Papaver alpinum ssp. 

corona-sancti-stephani 
     V      X 

I 1057 Parnassius apollo      V     X  

I 1056 
Parnassius 
mnemosyne 

     P     X  

I  
Phtheochroa 
drenowskyi 

     P      X 

I  
Phyllodesma 

ilicifolium 
     P      X 

P  Picea abies      C      X 
P  Pinus cembra      R      X 
M 1317 Pipistrellus nathusii      R     X  

Fu  
Plantago atrata ssp. 

carpatica 
     R      X 

M 1326 Plecotus auritus      R     X  

P 4122 
Poa granitica ssp. 

disparilis 
     V     X  

Fu  Poa laxa ssp. pruinosa      V      X 
P  Poa molinerii      R      X 
R 1256 Podarcis muralis      R     X  
I  Pyrgus andromedae      P      X 
I  Pyrgus cacaliae      P      X 
A 1209 Rana dalmatina      R     X  
A 1213 Rana temporaria      C     X  
P  Ranunculus carpaticus      R      X 
P  Ranunculus thora      V      X 
P  Ribes alpinum      P      X 
P  Rosa pendulina      P      X 
P  Rubus hirtus      C      X 
P  Rubus idaeus      C      X 
P  Rumex scutatus      R      X 

M 5819 Rupicapra rupicapra 
carpatica 

     R      X 
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Specie PopulaŃie MotivaŃie 
Mărime Categ. Anexa Alte categorii 

Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP 
Mîn. Max. 

Unit. 
măsură CIRIVIP IV V A B C D 

A 2351 Salamandra 
salamandra 

     R     X  

P  Salix hastata      C      X 
P  Salix phylicifolia      R      X 

P  
Salix silesiaca x 

caprea 
     P      X 

P  Salix viminalis      R      X 
P  Sambucus nigra      C      X 
P  Saxifraga carpatica      R      X 
P  Saxifraga cernua      V      X 
P  Saxifraga demissa      V      X 

P  
Saxifraga mutata ssp. 

demissa 
     V      X 

Fu  
Scabiosa lucida ssp. 

barbata 
     R      X 

P  
Senecio abrotanifolius 

ssp. carpathicus 
     R      X 

Fu  
Sesleria rigida ssp. 

haynaldiana 
     R      X 

M 1343 Sicista betulina      P     X  
I  Sitona lineatus      P      X 

P  
Soldanella hungarica 

ssp. hungarica 
     R      X 

P  Sorbus aucuparia      P      X 
M 2598 Sorex alpinus      R     X  

I  
Strophosoma 

melanogrammum 
     P      X 

P  Swertia punctata      V      X 
P  Symphytum cordatum      P      X 

P  
Tanacetum 

corymbosum 
     C      X 

P  Taxus baccata      R      X 
P  Thalictrum alpinum      R      X 
P  Thesium kernerianum      P      X 
P  Thlaspi dacicum      R      X 
P  Thymus comosus      R      X 
P  Traunsteinera globosa      R     X  

P  
Trisetum 

macrotrichum 
     R      X 

A 2353 Triturus alpestris      R     X  
A 2357 Triturus vulgaris      C     X  
P  Trollius europaeus      P      X 
P  Ulmus glabra      P      X 

P  Veronica 
baumgartenii 

     V      X 

M 1332 Vespertilio murinus      R     X  
I  Vestia elata      R      X 
P  Viola dacica      R      X 
P  Viola reichenbachiana      C      X 
P  Viola tricolor      P      X 
R 2473 Vipera berus      V     X  
P  Woodsia glabella      V      X 
I  Xylosteus spinolae      P      X 
I 1053 Zerynthia polyxena      P     X  
I  Zygaena exulans      P      X 

 
Descrierea sitului. Caracteristici generale ale sitului 
Acestea sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel nr. 26 Caracteristici generale ale sitului 
Cod Clase habitate Acoperire (%) 
N06 Râuri, lacuri 0.40 
N08 Tufişuri, tufărişuri 4.24 

N09 Pajişti naturale, stepe 17.94 

N14 Păşuni 0.38 

N15 Alte terenuri arabile 0.27 
N23 Alte terenuri artificiale (localitǎIi, mine..) 0.46 
N16 Pǎduri de foioase 5.74 

N17 Păduri de conifere 36.97 
N19 Păduri de amestec 30.07 

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziŃie) 1.71 
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Calitate şi importanŃă 

In teritoriul O.S Azuga, situl de importanŃă comunitară ROSCI0013 Bucegi ocupă suprafeŃe 
de fond forestier în M-Ńii Baiului şi Masivul Bucegi. In MunŃii Bucegi acesta se suprapune cu 
Parcul Natural Bucegi.  

Zona se suprapune parŃial peste teritoriul Parcului Natuaral Bucegi şi zona se caracterizeaza 
prin ecosisteme valoroase montane si forme carstice deosebite. Valea Malaiestilor a aparut ca 
urmare a sculptarii de catre vechii ghetari montani a unor circuri si vai glaciare. Relieful carstic este 
reprezentat prin numeroase pesteri, chei, doline si lapiezuri. Pe conglomerat, datorita eroziunii 
diferentiate, au luat nastere forme bizare cum ar fi Sfinxul si Babele, pt ca la capetele de strat sa 
existe numeroase brane. Zona conserva o diversitate biologica deosebita: cca 3037 sp de plante, de 
la alge la cormofite si cca 3500 sp de animale (dintre care 1300 sp de insecte, peste 100 sp de melci 
, 45 sp de mamifere , 129 sp de pasari, etc). Apar habitate de limita superioara a padurilor cum ar fi 
: jnepenisuri, petice de smirdar, asociatii floristice specif ice golului alpin. In Bucegi apar pe langa 
specii endemice si protejate si specii relicte glaciare cum sunt: Carex chordorrhiza, Salix bicolor, 
Draba fladnitzensis, Thalictrum alpinum, Saxifraga cernua, Ligularia sibirica. În perimetrul 
parcului, pe teritoriul judeului Dâmbovia sunt situate noua rezervaii naturale de interes naional, 
declarate prin Legea 5/2000, i anume: Petera–Cocora, Poiana Crucii, Valea Horoabei, Orzea - 
Zanoaga, Zanoaga – Lucacila, Cheile Tatarului, Turbaria Laptici, Petera Ratei şi Plaiul Hoilor. Se 
remarca la limita superioara a padurilor covorul de jneapan, peticele de smârdar din caldarile 
glaciare, asociaiile floristice specifice golului alpin. Elementul endemic carpatic reprezinta 5,6% din 
flora Bucegilor.  

In masivul Bucegi sunt cunoscute 3037 specii vegetale, cuprinzand toate grupele mari, de la alge 
pana la plantele cormofite inclusiv. Elementul endemic carpatic reprezinta 5,6% din flora 
Bucegilor, fiind reprezentat prin 62 unitati sistematice. Speciile vegetale endemice numai pentru 
Muntii Bucegi sunt in numar de 5. Speciile carpato-balcanice (raspandite numai in Carpatii 
romanesti si Balcani) sunt in numar de 58 (5% din flora). Relictele glaciare sunt cantonate in 
general pe Valea Ialomitei, in locuri turboase si sunt reprezentate prin 10 specii. Se remarca bogatia 
cenotaxonilor, multi dintre acestia fiind proprii pentru teritoriul Bucegilor. Intreaga vegetatie din 
zona alpina inglobeaza un numar mare de relicte glaciare precum si specii endemice care dau 
acestor fitocenoze o nota aparte si care au determinat descrierea a numerosi cenotaxoni noi pentru 
stiinta. Fauna terestra a pesterilor nu include elemente troglobionte dar fauna acvatica a fost putin 
studiata, numai in Pestera Ialomitei a fost gasita o subspecie probabil endemica de amfipod, 
Niphargus carpathicus. In acest masiv sunt cunoscute pana in prezent aproximativ 3500 specii de 
animale, de la rotiferi pana la mamifere. Insectele cuprind 1300 specii dintre care foarte multe sunt 
endemice pentru Carpati si au fost semnalate si in Bucegi. Clasa pasarilor este reprezentata prin 129 
specii dintre care 50 cuibaresc in aceasta zona. Din punct de vedere biogeografic se intalnesc specii 
strict europene, alte specii sunt rare, relicte glaciare sau ocrotite, cu importanta ecologica. 
Remarcabil este si numarul mare de specii noi pentru stiinta descoperite in acasta zona. In cuprinsul 
Masivului Bucegi sunt semnalati 375 de taxoni algali ce apartin la 8 filumuri: Cyanophyta(138 
taxoni), Chlorophyta (78 taxoni), Xanthophyta (49 taxoni), Bacillariophyta (81 taxoni), 
Chrysophyta (6 taxoni), Flagellata (1 taxon), Euglenophyta (2 taxoni), Pyrophyta (2 taxoni). Algele 
au fost gasite in mai multe biotopuri: ape, roci, soluri, pesteri. Dintre acestia Sinaiella terricola 
Gruia si Oxicoccus irregularis Gruia, precum si formele morfologice Hydrurus vaucherii C.Ag. 
morpha amorpha Gruia si Hydrurus vaucherii C.Ag. morpha caulinara Gruia sunt unitati sistematice 
noi pentru stiinta, semnalate in decursul mai multor ani de catre cercetatorul Lucian Gruia (1962-
1979). In privinta florei lichenologice sunt identificati 141 de taxoni corticoli, 35 muscicoli, 48 
lignicoli, 183 saxicoli, 78 tericoli. Dintre acestia, 4 specii si o varietate sunt endemice pentru M-tii 
Bucegi (Verrucaria bucegiensis, Polyblastia butschetschensis, Microglaena butschetschensis, 
Thelidium bucegiensis, Lecanora verrucosa var. bucegica) si doua specii sunt descrise noi pentru 
stiinta, cu “locus classicus” in aceasta regiune (Calicium cretzoiui Nadv. si Caloplaca calcivora 
Zasch.). Briofitele sunt prezente in toate etajele cat si in toate formatiunile de vegetatie, cu variatii 
in functie de conditiile de mediu. Se intalnesc, in etajul pajistilor alpine, grupari raslete de 
Polytrichum juniperinum, Polytrichum communae, Distichium montanum s.a., Pe vaile reci, 
umbroase gasim Bucegia romanica, descrisa in 1899 de Radian si despre care s-a crezut ca este 



 - 70 - 

endemism din Bucegi, ulterior fiind semnalata si in alte masive muntoase. In padurile de molid si de 
amestec predomina specii de Hylocomium splendens, Pleurozium schreiberi s.a. Majoritatea 
statiunilor cu elemente briofloristice importante se afla preponderent in rezervatiile naturale. De 
exemplu in Rezervatia botanica Turbaria Laptici, pe cursul superior al raului Ialomita, exista 
formatiuni turboase de Sphagaceae pe care se dezvolta numeroase elemente relictare ce merita 
protejate. Cea mai mare parte este reprezentata de elementele montane (36,7 %), polizonale 
(25,1%), montan alpine (16,6%), si respectiv alpine (13,1%). Din punct de vedere al substratului 
predomina speciile tericole (27,7%) si saxicole (23,1%).  

 
Vulnerabilitate : 
 
-practicarea turismului necontrolat (drumeŃii care ies din potecile marcate) 
-aruncarea gunoaielor întâmplatoare de turişti 
-paşunat intensiv în unele locuri 
-managementul forestier-exploatări forestiere pe suprafete restrânse 
-colectarea şi incendierea jepilor, plante rare 
-braconaj. 

 

         Tabel nr. 27. ActivităŃi şi consecinŃe  în interiorul  sitului  
COD Activitate Intensitate %din sit InfluienŃă 

160 160 Managementul forestier general  A  - 
151 151 Indepartarea haturilor si crangurilor  B  - 
171 171 Furajare stocuri de animale  A  - 
230 Vanatoare  C  0 
530 Imbunatatirea accesului la zona  A  - 
710 Poluare fonica  B  - 
250 Luare/Indepartare de flora  A  - 
600 Structuri (complexe) pentru sport si odihna  B  - 
166 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare  B  0 
511 Linii electrice  C  0 
602 Complex de ski  B  - 
943 Alunecarile de teren  B  - 
942 Avalanse  C  - 
421 Depozitarea deseurilor menajere  B 5 - 
624 Drumetii montane, alpinism, speologie.  C 10 0 
900 Eroziunea  C 4 0 
230 Vanatoare  C 2 0 
141 Abandonarea sistemelor pastorale  C  - 
165 Indepartarea latarisului  B  - 
180 Incendiere  A  - 
501 Poteci,trasee, trasee pentru ciclism  C  - 
622 Plimbare,calarie si vehicule nemotorizate     
608 Locuri de campare si zone de parcare pentru rulote B  - 
409 Alte modele(tipuri) de habitare  C  - 
251 Pradarea statiunilor floristice(rezervatiiile floristice) A  - 
500 Retele de comunicare  C  0 
512 Conducte  C  0 
624 Drumetii montane, alpinism, speologie.  B  - 
944 Furtuni, cicloane  B  - 
140 Pasunatul  B 20 - 
170 Cresterea animalelor  A  - 
140 Pasunatul  B 35 - 
609 Alte complexe sportive/de odihna  C 3 0 

 
Notă: intensitatea influienŃei: A-mare, B-medie, C-scăzută; 
         InfluenŃă (+)-pozitivă, (0)-neutră, (-)-negativă 
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       Tabel nr. 28 ActivităŃi şi consecinŃe  în jurul  sitului   
COD Activitate Intensitate %din sit InfluienŃă 
140 Pasunatul  B 10 0 
160 Managementul forestier general  B  - 
170 Cresterea animalelor  A  - 
250 Luare/Indepartare de flora  B  0 
410 Zone industriale sau comerciale  A  - 
500 Retele de comunicare  C  0 
502 Drumuri, drumuri auto  C  - 
511 Linii electrice  C  0 
702 Poluarea aerului  B  - 
942 Avalanse  B 5 - 
140 Pasunatul  C 10 0 
160 Managementul forestier general  B 25 + 
230 Vanatoare  B  - 
400 Zone urbanizate, habitare umana  A  - 
421 Depozitarea deseurilor menajere  B 5 - 
501 Poteci,trasee, trasee pentru ciclism  B 15 0 
503 Linii de cale ferata, TGV  C  - 
512 Conducte  C  0 
710 Poluare fonica  B  - 
990 Alte procese naturale  B 10 - 

Notă: intensitatea influienŃei: A-mare, B-medie, C-scăzută; 
         InfluenŃă (+)-pozitivă, (0)-neutră, (-)-negativă 
 

          Managementul sitului 
 
Situl de importanŃă comunitară ROSCI0013 Bucegi are Plan de Management comun cu 

Parcul Natural Bucegi care este în curs de aprobare, iar administrarea se face de către AdminstraŃia 
Parcului Natural Bucegi. 

  
Măsuri de conservare a sitului 
 
 Măsurile de conservare a sitului în situl ROSCI0013 Bucegi: 

• MenŃinerea habitatelor de pajişti aflate în stare bună de conservare; 
• Refacerea stării de conservare pentru habitatele de pajişti cu stare de conservare nefavorabilă; 
• MenŃinerea / îmbunătăŃirea condiŃiilor optime pentru speciile dependente de habitatele de pajişti 

- de exemplu prin reglementarea păşunatului şi cositului; 
• Armonizarea măsurilor de management forestier cu prevederile planului de management; 
• Menținerea habitatelor forestiere aflate în stare bună de conservare – cu structuri naturale ale 

habitatelor și proporția claselor de vârstă optime în bazinete – pentru păstrarea biodiversității; 
• Refacerea stării de conservare pentru habitatele forestiere cu stare de conservare nefavorabilă – 

consistență, structură populațională; 
• Asigurarea condițiilor favorabile pentru speciile dependente de habitatele forestiere – coleoptere, 

lilieci, amfibieni și alte specii (minim 5 arbori morți/bătrâni, scorburoși / ha pe picior sau pe sol, 
iar în arboretele mature, lemnul mort va reprezenta 5-10 m3  pe hectar); 

• Menținerea bălților permanente pe suprafața pădurilor, în suprafața habitatelor favorabile 
amfibienilor până în luna iunie; 

• MenŃinerea habitatelor de mlaştini şi turbării luând în considerare şi procesele naturale; 
• Refacerea habitatelor de turbării şi mlaştini prin reconstrucŃii ecologice, dacă este cazul; 
• Reglementarea exploatării de agregate minerale - nisip, piatră pentru prevenirea degradării 

habitatelor de interes conservativ; 
• MenŃinerea pe păşuni a minim 10 arbori bătrâni la ha, din cei existenți; 
• MenŃinerea condiŃiilor favorabile pentru speciile dependente de terenuri agricole; 
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• Inventarierea şi stabilirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar, altele decât cele 
menŃionate în Formularele Standard şi stabilirea de măsuri de management, dacă este necesar; 

• Managementul terenurilor din imediata vecinătate a ariei protejate astfel încât să se asigure 
starea de conservare favorabilă pentru speciile de interes de conservare din arie; 

• Asigurarea condițiilor pentru menținerea stării favorabile de conservare a speciilor de lilieci 
prin măsuri specifice de management (5 arbori / ha din categoria arborilor bătrâni, scorburoși 
sau uscați după tăierile definitive sau în arboretele mature, lemnul mort va reprezenta 5-10 m3  

pe hectar); 
• Prevenirea degradării habitatelor de pești prin micșorarea debitelor râurilor și poluare (referitor 

la trasul lemnelor în/peste pârâu, obturare pâraie cu resturi lemnoase, deșeuri și alte lucrări cu 
caracter obstructiv); 

• Menținerea și refacerea habitatelor favorabile pentru amfibieni; 
• Menținerea condițiilor de habitat favorabile speciilor de nevertebrate dependente de păduri și 

pajiști (5 arbori uscați sau în curs de uscare / ha, să nu se depoziteze pe timpul verii arbori de 
fag exploatați în rampa primară, iar în arboretele mature, lemnul mort va reprezenta 5-10 m3  pe 
hectar); 

• Măsuri de protecŃie crescute pentru conservarea populaŃiei de peşti; 
• Reducere a pagubelor produse culturilor agricole şi animalelor domestice, de către carnivore 

mari şi alte specii de faună sălbatică; 
• Reglementarea activităților cinegetice și piscicole astfel încât să se asigure condițiile pentru 

conservarea speciilor de interes conservativ (zone de liniște în fondurile de vânătoare, pâraie 
fără specii invazive de pești); 

• MenŃinerea în extravilan a coridoarelor critice pentru conservare şi a zonelor critice pentru 
menŃinerea habitatelor şi speciilor de interes conservativ; 

• IniŃierea refacerii conectivităŃii longitudinale pe pâraiele afectate de diferite construcŃii, unele 
devenite inutile - pentru asigurarea condiŃiilor necesare unui statut de conservare favorabil al 
speciilor acvatice; 

• Menținerea/refacerea vegetației ripariene naturale de-a lungul cursurilor de apă și păstrarea 
arborilor bătrâni în zăvoaiele de luncă pe toate cursurile de apă, pentru asigurarea condițiilor de 
viață necesare speciilor de pești și amfibieni (minim 5 arbori bătrâni / km râu). 

• Reglementarea managementului reŃelei hidrografice astfel încât să se asigure condiŃiile necesare 
conservării habitatelor şi speciilor de interes conservativ; 

• Reglementarea managementului reŃelei hidrografice astfel încât să se asigure conectivitatea 
pentru speciile şi habitatele de interes de conservare; 

• MenŃinerea aninişurilor la reglementarea lucrărilor de amenajări hidrotehnice; 
• MenŃinerea pajiştilor umede, a mlaştinilor, turbăriilor şi a comunităŃilor de ierburi înalte de 

lizieră, la reglementarea lucrărilor de desecare şi a celor de refacere a sistemelor de desecare 
existente; 

• Promovarea includerii valorilor naturale în strategiile de turism ale judeŃului şi regiunii; 
• Identificarea de potenŃiali parteneri şi iniŃierea şi implementarea de proiecte / programe pentru 

promovarea zonei în programe turistice; 
• Proiectarea şi amenajarea de trasee turistice, cu prioritate a celor ce îndeplinesc condiŃiile pentru 

ecoturism, cu legături, dacă este posibil şi relevant, cu trasee din alte zone importante pentru 
conservare; 

• Încurajarea realizării de pachete de programe turistice care integrează valorile sitului şi le 
promovează, în parteneriat cu factori interesaŃi relevanŃi; 

• Dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi conştientizare a vizitatorilor şi a comunităŃilor umane 
din jurul sitului; 
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• Întocmirea unui plan de comunicare pentru identificarea celor mai eficiente metode şi acŃiuni de 
comunicare cu diferitele grupuri de factori interesaŃi; 

• Informarea continuă a publicului larg cu privire la managementul sitului şi la oportunităŃi de 
finanŃare legate de conservarea habitatelor şi speciilor, prin mass media şi pagina web a sitului; 

• Organizarea de evenimente de conştientizare legate de sit şi promovarea acestora; 
• Pregătirea de pachete educative - tematice şi identificarea colaboratorilor / partenerilor pentru 

realizarea de evenimente educative în şcoli; 
• Organizarea de activităŃi de educaŃie ecologică pentru diferite grupe de vârstă; 
• Realizarea şi întreŃinerea infrastructurii de educaŃie ecologică; 
• Oferirea de informaŃii despre valorile naturale şi promovarea includerii lor în strategiile şi 

programele de dezvoltare ale judeŃului şi regiunii; 
• Promovarea, alături de comunităŃile locale, a valorilor şi specificului sitului, pentru creşterea 

numărului de vizitatori şi atragerea de potenŃiali parteneri în vederea creşterii beneficiilor aduse 
comunităŃilor locale; 

• Idenificarea de surse de finanŃare şi elaborarea de proiecte pentru asigurarea resurselor necesare 
implementării măsurilor de management; 

• Asigurarea instruirii periodice a personalului implicat în administrarea sitului; 
• Cooptarea şi managementul eficient al voluntarilor pentru realizarea de activităŃi specifice; 
• Încheierea de contracte de parteneriat cu universităŃi, organizaŃii non-guvernamentale şi alte 

entităŃi în vederea eficientizării asigurării resurselor necesare pentru management şi 
implementarea planului de management; 

• Identificarea temelor prioritare pentru cercetare şi asigurarea resurselor necesare pentru 
efectuarea acestora în colaborare cu instituŃii relevante; 

• Implementarea unui sistem eficient de supraveghere continuă a fondului forestier; 
• Completarea informaŃiilor necesare pentru managementul valorilor specifice sitului; 
• Elaborarea planurilor anuale de lucru şi revizuirea lor, în funcŃie de necesităŃi; 
• Identificarea neconcordanŃelor din legislaŃia sectoarelor relevante şi legislaŃia de mediu şi 

promovarea de propuneri de soluŃii pentru managementul ariilor protejate similare; 
• Corelarea/actualizarea limitelor sitului cu distribuŃia actuală a valorilor de biodiversitate; 
• Implementarea Planului de Monitoring al sitului; 
• Evaluarea eficienŃei managementului sitului; 
• Analiza rezultatelor monitorizărilor şi îmbunătăŃirea măsurilor de management utilizând 

informaŃiile din analize. 
 
  B.1.2. Parcul Natural Bucegi 

 
 Parcul Natural Bucegi se întinde pe o suprafaŃă de 32500 ha, cca. 3% (913,90 ha) fiind pe 
teritoriul cu pădure aparŃinând domeniului public al statului în U.P. I Caraiman, administrat de  
Ocolul Silvic.  

Zona MunŃilor Bucegi, datorită peisajelor inegalabile şi diversităŃii deosebite a specilor de 
plante şi animale, a fost propusă spre protejare încă din anul 1936. La început au fost create câteva 
rezervaŃii naturale iar în anul 1990 Ordinul Ministerului Mediului nr. 7 / 1990 prevede constituirea 
Parcul Natural Bucegi, din păcate respectivul ordin nu a fost publicat în Monitorul Oficial. 
Constituirea oficială a parcului are loc în anul 2000, prin Legea nr. 5, în interiorul parcului fiind 
menŃionată, pentru zona în studiu, şi rezervaŃia naturală Abruptul Prahovean. Limitele Parcului 
NaŃional Bucegi sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern 230 / 2003, iar zonarea internă a parcului 
este realizată prima oară prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 
552 / 2003 şi ulterior prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 57 / 2007 (aprobată prin Legea 
nr. 49 / 2011) şi prin Planul de Management al Parcului Natural Bucegi, aprobat prin Hotărârea de 
Guvern 187 / 2011.  
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Parcul Natural Bucegi se întinde în OS Azuga pe 913,90 ha fiind pe teritoriul cu pădure 
aparŃinând domeniului public al statului în U.P. I Caraiman, administrat de  Ocolul Silvic.  

În substratul geologic predomină conglomeratele şi calcarele, ceea ce conferă reliefului un 
aspect maiestuos. Altitudinal, în teritoriul studiat, zona parcului se situează între 885 – 2505 m.  

ExpoziŃia generală este estică. CondiŃiile topoclimatice sunt extrem de variate. Solurile cele 
mai răspândite sunt cambisolurile. Dispunerea vegetaŃiei forestiere este puternic influenŃată de 
altitudine.  

In momentul intrării în vigoare a prezentului amenajament, zonarea internă a parcului se 
prezintă astfel: 

    Tabelul nr. 29.  Zonarea internă a pădurilor din Parcul Natural Bucegi 
Zona U.P. Parcele componente SuprafaŃa (ha) 

De protecŃie integrală I 

14, 15 A, 15 D, 15 F, 15F, 17 A - 17 C, 17F, 18 B - 18 D, 18F, 19 
A - 19 D, 19F, 20 A - 20 C, 20 E, 20F, 21 B, 21 F, 21 G, %21F1, 

21F2, 21M1, 205 A, 206 A, 207 A, 237 A, 238 A, 239 A, 241, 
242 A, 242C, 243 A, 244 A - 244 C, 245 - 249, 255 - 256, 257 A - 

257 E, 257A, 258 A - 258 E, %284D 

511.25 

De protecŃie strictă I 
23, 24, 205 B, 206 B, 207 B, 237 B, 238 B, 239 B, 242 B, 242 C, 

243 B, 243 C, 244 D, 244V 
262.14 

De management durabil  I 
11 E, 16C, 19 G, 19A1, 19A2, 20 D, 20 F, 20A, 20M, 21 A, 21 C, 
21 D, 21 E, 21 H, 21 I, 21A, %21F1, 21F3, 21M2, 240, 250, 253 

A, 253 F, 253 E, 254 A, 254 B, %283D, %284D 
61.47 

De dezvoltare durabilă a 
activităŃilor umane 

I 
15 B, 15 C, 15 E, 15 G, 15M1, 15M2, 17A, 18A, 20 G, 201, 202, 

203, 204, 251, 252, 253 B - 253 D, 253A, 254 C, 254A, 257 F, 
258 F, 282D, %283D 

79.04 

Total parc în O.S. Azuga 913.90 

  
Facem menŃiunea că, în tabelul anterior am trecut doar indicativul parcelei în cazul în care 

suprafaŃa parcelei se află intregral într-o anumită categorie din zonarea internă a parcului sau am 
defalcat la nivel de subparcelă în cazul în care suprafaŃa unei parcele se găseşte în mai multe 
categorii din zonarea internă a parcului. 

Practic zonei de protecŃie strictă îi corespunde rezervaŃia naturală Abruptul Prahovean 
Bucegi.  

- RezervaŃia naturală Abruptul Prahovean Bucegi se întâlneşte în U.P. I Caraiman şi are 
suprafaŃa de 262,14 ha. SuprafeŃele de pădure din cadrul rezervaŃiei naturale sunt incluse în grupa I 
funcŃională, categoria funcŃională 1.5C – arborete cuprinse în rezervaŃii naturale, cu regim strict de 
protecŃie (T. I). Arboretele în cauză sunt încadrate în S.U.P. E – rezervaŃii pentru ocrotirea integrală 
a naturii. 

În aceste arborete este interzisă, prin lege, recoltarea de masă lemnoasă, inclusiv tăierile de 
igienă şi lucrările de îngrijire, precum şi alte activităŃi care ar putea deregla echilibrul ecologic  
(păşunatul, turismul, etc…). Asemenea activităŃi pot fi întreprinse numai în baza unor cercetări de 
specialitate aprobate de organul prevăzut de lege, respectiv Comisia Monumentelor Naturii din 
cadrul Academiei Române.  

In afara ecosistemelor ce se suprapun peste cele două arii protejate (ROSCI0013 Bucegi şi 
Parcul Natural Bucegi), în urma inventarului de bază al florei şi faunei din Parcul Natural Bucegi se 
poate constata prezenŃa unor ecosisteme foarte importante şi diverse, care au un grad de sensibilitate 
ridicat. Astfel, păşunile alpine sunt acele complexe ecologice care suferă cel mai mult în urma 
activităŃilor legate de prezenŃa omului, respectiv din cauza păşunatului excesiv. Speciile care trăiesc 
pe aceste păşuni depind foarte mult de starea ecosistemelor, aici găsindu-se cele mai multe specii 
vulnerabile şi rare. 

Pe teritoriul Parcului Natural Bucegi o prezentă certă o au cele 24 de tipuri de habitate listate 
în formularul standard al sitului Natura 2000. 

Pe teritoriul O.S Azuga şi Conform Planului de Management se regăsesc următoarele tipuri 
de habitate forestiere:  
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- 9110. Păduri de fag de tip Luzulo – Făgetum 
- 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno – Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto – Fagion) 
- 9410 Păduri acidofile de Picea abies, din regiunea montană (Vaccinio – Piceetea) 
- 9420 Păduri de Larix decidua şi / sau Pinus cembra din regiunea montană 
Conform Planului de Management, pe Lista Roşie a plantelor superioare din Parcul Natural 

Bucegi se regăsesc următorii taxoni: Abies alba, Achillea schurii, Aconitum toxicum, Aconitum 
vulparia ssp. lasianthum, Alyssum repens, Anacamptis pyramidalis, Androsace chamaejasme, 
Angelica archangelica, Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis, Aquilegia nigricans, Aquilegia 
transsilvanica, Arnica montana, Astragalus australis ssp. bucsecsi, Campanula carpatica, 
Campanula patula ssp.abientina, Campanula serrata, Carduus kerneri, Carex capillaris, Carex 
fuliginosa, Carex rupestris, Centaurea kotschyana, Centaurea pinnatifida, Cerastium 
transsilvanicum, Corallorhiza trifida, Crocus banaticus, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza 
maculata, Dactylorhiza sambucina, Daphne blagayana, Dentaria glandulosa, Dianthus glacialis 
ssp. gelidus, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Doronicum carpaticum, Draba haynaldii, 
Eritrichum nanum, Festuca amethystina, Festuca bucegiensis, Festuca carpatica, Galanthus 
nivalis, Gentiana acaulis, Gentiana lutea, Gentiana punctata, Gentianella bulgarica, Gentianella 
germanica, Geranium caeruleatum, Geum reptans, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, 
Gymnadenia conopsea, Gypsophila petraea, Hedysarum hedysaroides, Hepatica transsilvanica, 
Heracleum carpaticum, Heracleum palmatum, Hesperis matronalis ssp. moniliformis, Hesperis 
oblongifolia, Hieracium transsylvanicum, Iris sibirica, Koeleria macrantha ssp. transsilvanica, 
Larix decidua ssp carpatica, Leontodon montanus ssp. pseudotaraxaci, Leontopodium alpinum, 
Leucanthemum waldsteinii, Linaria alpina, Ligularia sibirica, Linum extraaxillare, Lloydia 
serotina, Loiseleuria procumbens, Neottia nidus-avis, Nigritella nigra, Nigritella rubra, 
Onobrychis montana ssp. transsilvanica, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis 
ustulata, Origanum vulgare, Oxytropis halleri, Papaver alpinum ssp. corona-sancti-stephani, 
Phyteuma confusum, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Pinus cembra, Platago atrata, Poa 
molinerii ssp. glacialis, Primula halleri, Pulmonaria rubra, Ranunculus carpaticus, Rhododendron 
myrtifolium, Salix alpina, Salix bicolor, Salix myrtilloides, Salix retusa, Saxifraga demissa, Secale 
montanum, Senecio papposus, Sesleria bielzii, Sesleria haynaldiana, Scabiosa lucida ssp. barbata, 
Silene nutans ssp. dubia, Soldanella montana, Soldanella pusilla, Symphytum cordatum, Taxus 
baccata, Thesium kernerianum, Thlaspi dacicum, Thymus comosus, Thymus marginatus, Thymus 
pulcherrimus, Tozzia alpina ssp. carpatica, Traunsteinera globosa, Trisetum macratrichum, 
Trollius europaeus, Vaccinium uliginosum, Veronica alpina, Veronica aphylla, Veronica 
baumgartenii, Viola alpina, Viola dacica. 
 Conform Planului de Management, pe Lista Roşie a vertebratelor din Parcul Natural Bucegi 
se regăsesc următoarele specii: 
 a) peşti: Cottus gobio; 
 b) amfibieni: Bombina variegata, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana temporaria, 
Salamandra salamandra, Triturus alpestris, Triturus cristatus, Triturus montandoni, Triturus 
vulgaris; 
 c) reptile: Anguis fragilis, Coronella austriaca, Lacerta viridis, Vipera berus; 
 d) păsări: Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegolius funereus, Aegypius monachus 
(extinct), Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Anthus spinoletta, Anthus trivialis, 
Apus apus, Apus melba, Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Aquila pomarina, Asio otus, Athene 
noctua, Bonasia bonasia, Bubo bubo, Buteo buteo, Carduelis carduelis, Carduelis spinus, Certhia 
familiaris, Ciconia nigra, Cinclus cinclus, Columba oenas, Columba palumbus, Coracias garrulus, 
Corvus corax, Cuculus canorus, Delichon urbica, Dendrocopos major, Dryocopus martius, 
Emberiza citrinella, Eremophila alpestris, Erithacus rubecula, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, 
Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius, Gypaetus barbatus 
(extinct), Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius excubitor, Loxia curvirostra, Motacilla alba, 
Motacilla cinerea, Motacilla flava, Muscicapa striata, Nucifraga caryocatactes, Oriolus oriolus, 
Otus scops, Parus ater, Parus caeruleus, Parus cristatus, Parus major, Parus montanus, Parus 
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palustris, Passer domesticus, Passer montanus, Perdix perdix, Phylloscpus collybita, Pica pica, 
Picoides tridactylus, Picus canus, Prunella collaris, Prunella modularis, Regulus ignicapillus, 
Regulus regulus, Saxicola rubetra, Serinus serinus, Sitta europaea,  Strix aluco, Strix uralensis, 
Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Tetrao urogallus, Tichodroma muraria, Tringa 
hypolencos, Tringa ochropus, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus 
pilaris, Turdus torquatus; 
 e) mamifere: Sorex alpinus, Neomys fodiens, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 
blasii, Rhinolophus hipposideros, Myotis mystacinus, Myotis myotis, Pipistrellus pipistrellus, 
Vespertilio murinus, Sciurus vulgaris, Erinaceus europaeus, Sicista betulina, Dryomys nitedula, 
Muscardinus avellanarius, Myoxus glis, Microtus agrestis, Microtus nivalis, Lepus europaeus, 
Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Rupicapra rupicapra, Sus scrofa, Canis lupus, Vulpes 
vulpes, Ursus arctos, Meles meles, Martes martes, Martes foina, Mustela nivalis, Felis silvestris, 
Lynx lynx. 
 Dintre plantele inferioare reprezentative pentru Parcul Natural Bucegi, Planul de 
Management enumără următoarele: 
 a) alge: Amphora ovalis var. pediculus, Chlorella terricola, Chrysococcus rufescens, 
Cladophora glomerata, Cymbella microcephala, Diatoma elongateum var. tenue, Ellipsoiden 
annulatum, Ellipsoiden perminimum, Euglena adhaerens, Euglena spirogyra, Gleocapsa alpina, 
Gleocapsa montana f. fenestralis, Hydrurus vaucherii f. amorpha, Hydrurus vaucherii f. caulinara, 
Malomonas caudata, Muriella terrestris, Mycrocystis parietina, Navicula bryophyla, Nodularia 
halerveyana, Oscillatoria agardhii f. wislouchii, Oscillatoria simplicissima, Palmella miniata, 
Penium polymorphum, Pinnularia borealis, Pinnularia divergens, Pleurocapsa minor, Pleurogaster 
lunaris, Protoccocus viridis, Sinaiella terricola, Ulothrix oscillarina, Ulothrix tenerrima, 
Xenococcus irregularis; 
 b) ciuperci: Armillaria mellea, Boletus badius, Cantharellus cibarius, Lactarius piperatus, 
Melamopsorella caryophyllacearum; 
 c) licheni: Lecanora verrucosa var. bucegica, Letharia vulpina, Microglaena 
butschetschiensis, Parmelia sulcata, Polyblastia butschetschensis, Thelidium bucegiensis, Usnea 
articulata, Verrucaria bucegiensis; 
 d) muşchi: Buxbaumia viridis, Conostromum boreale, Catoscopium nigritum, Amblyodon 
dealbates, Polytrichum juniperinum, Polytrichum communae, Polytrichum pipliferum, Polytrichum 
norvegicum, Dicranum albicans, Dicranum viride, Bucegia romanica, Hylocomium splendens, 
Meesia longiseta, Sphagnum acutifolium, Sphagnum recurvum, Sphagnum platyphyllum. 
 Dintre nevertebratele reprezentative pentru Parcul Natural Bucegi, Planul de Management 
enumără următoarele: 
 a) rotifere: Habrotracha rosa, Adineta barbata, Adineta glauca; 
 b) gasteropode: Chilostoma banaticum, Vertigo genesii, Iphigena latestriata; 
 c) coleoptere: Carabus arvensis carpathus, Carabus planicollis, Carabus obsoletus, Cucujus 
cinnaberinus, Lucanus cervus, Rosalia alpina; 
 d) lepidoptere: Colias mymidone, Euphydryas aurinia, Nymphalis vaualbun, Erebia 
montana, Lycaena dispar; 
 e) himenoptere: Formica rufa; 
 f) odonate: Cordulegaster heros; 
 g) orthoptere: Isophyta costata, Odontopodisma rubripes, Pholidoptera transsylvanica. 

Din punct de vedere al managementului parcului natural, ar trebui să se realizeze o cartare 
detaliată actualizată a zonelor celor mai importante din punct de vedere al biodiversităŃii şi a 
speciilor importante. 
 
 
 
 
 



 - 77 - 

B.2. Date privind prezenŃa, distribuŃia, mărimea populaŃiilor şi ecologia speciilor de 
interes comunitar prezente pe suprafaŃa şi imediata vecinătate a planului, menŃionate în 

formularele standard ale ariilor naturale protejate de interes comunitar 
  

B.2.1. Tipuri de habitate 
 

În Planul de Management al Sitului Natura 2000 aflat în zona de influenŃa a proiectului sunt 
menŃionate tipurile de habitate de interes comunitar, pentru care s-au stabilit masuri de conservare 
în conformitate cu prevederile Directivei habitate 92/43/EEC.  

 
B.2.1.1. Tipuri de habitate de interes conservativ din ROSCI0013 Bucegi  

 
 Situația habitatelor identificate prin Planul de management al ROSCI0013 Bucegi este 
următoarea: 

 Tabel nr.  30 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 
Tipuri de habitate Evaluare 

AIBICID AIBIC 
Cod PF NP 

Acoperire 
(ha) 

Peşteri 
(nr.) 

Calitate 
date Rep. Supr. Rel. 

Status 
conserv. 

Eval. 
globală 

3220      1163,6  G B C B B 

3230      38,8  G D    

3240      387,9  G B C B B 

4060      1939,4  G B B B B 

4070*      1939,4  G A A A A 

4080      38,8  G B A B B 

6110*      7,8  G A B A A 

6170      38,8  G B B B B 

6230*      3,9  G B C B B 

6430      387,9  G B C B B 

6520      3878,7  G B B B B 

7140      38,8  G B C B B 

8110      38,8  G B C B B 

8120      38,8  G A B A B 

8160 *   X  3,9  G B B B B 

8210      3,9  G C C B B 

8310      1939,4  G C C A B 

9110      4266,6  G B C B B 

9150      775,7  G A C B B 

9180      659,4  G A B A B 

91E0 *     193,9  G B C B B 

91V0      8688,3  G A C A A 

9410      2559,9  G A C A A 

9420      1008,5  G A A A A 

 
Notă: 

Tipuri de habitat prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte: 
PF= habitatul identificat şi  prin Planul de management 
NP=In cazul în care habitatul nu a fost identificat prin Planul de management 
Calitatea datelor:G= Bună (in baza studiilor), M=Moderată (bazate pe date parŃiale), P=Săracă(estimare aproximativă), VP= Foarte săracă. 
Reprezentativitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativă;  
SuprafaŃa relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0% 
Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă,  
Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă 
 

Habitate prezente în zona de suprapunere a sitului cu fondul forestier proprietate publică a 
statului din O.S. Azuga sunt următoarele: 
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Tabel nr. 31 EvidenŃa habitatelor forestiere din ROSCI0013 Bucegi în O.S. Azuga 
U.P.: (ha) O.S. 

Tip habitat Natura 2000 Tip habitat românesc Tip pădure 
I IV VI ha % 

R4102 Păduri sud-est carpatice de 
molid, fag şi brad, cu Hieracium 

rotundatum 
134.1 185.70 39.83  225.53 12 

R4107 Păduri sud-est carpatice de 
fag şi brad,  

cu Vaccinium myrtillus 
416.1, 416.2 35.79  15.40 51.19 3 

9110 Păduri de fag de tip 
Luzulo - Fagetum 

Total 221.49 39.83 15.40 276.72 15 

91E0* Păduri aluviale de 
Alnus glutinosa şi Fraxinus 
excelsior (Alno – Padion, 
Alnion incanae, Salicion 

albae) 

R4401 Păduri sud-est carpatice de 
anin alb,  

cu Telekia speciosa 
982.1, 983.1  0.29 13.31 13.60 1 

R4101 Păduri sud-est carpatice de 
molid, fag şi brad, cu Pulmonaria 

rubra 
131.1, 141.3, 141.4 157.16 134.22  291.38 16 

R4104 Păduri sud-est carpatice de 
fag şi brad 

 cu Pulmonaria rubra 
221.1, 221.2 76.55 538.62  615.17 33 

R4109 Păduri sud-est carpatice de 
fag, cu Symphytum cordatum 

411.1, 411.4 18.44 48.60  67.04 3 

91V0 Păduri dacice de fag 
(Symphyto – Fagion) 

Total 252.15 721.44  973.59 52 

R4205 Păduri sud-est carpatice de 
molid,  

cu Oxalis acetosella 

111.1, 111.4 4.86 2.02 106.58 113.46 6 

R4206 Păduri sud-est carpatice de 
molid şi brad, 

 cu Hieracium rotundatum 
115.1, 115.3 41.87   41.87 2 

R4208 Păduri sud-est carpatice de 
molid şi brad,  

cu Luzula sylvatica 
124.1 10.08   10.08 1 

R4214 Păduri sud-est carpatice de 
molid şi fag  

cu Hieracium rotundatum 
142.3 20.06  40.74 60.80 2 

9410 Păduri acidofile de Picea 
abies, din regiunea montană 

(Vaccinio – Piceetea) 

Total 76.87 2.02 147.32 226.21 11 

9420 Păduri de Larix decidua 
şi / sau Pinus cembra din 

regiunea montană 

R4204 Păduri şi rarişti de larice,  
cu Saxifraga cuneifolia 

152.1 258.23   258.23 14 

* 
R4211 Păduri sud-est carpatice de 

molid şi brad  
cu Pulmonaria rubra 

121.1 50.97 36.60  87.57 4 

* 
R4212 Păduri sud-est carpatice de 

molid şi brad 
 cu Pleurozium schreberi 

211.1 49.51 3.31  52.82 3 

* 
R4213 Păduri sud-est carpatice de 

molid şi brad 
 cu Doronicum 

116.2 2.70   2.70  

Total 911.92 803.49 176.03 1891.44 100 

Notă:    * In fondul forestier din OS Azuga parte din ROSCI0013 Bucegi sunt tipuri de habitate româneşti care nu au 
corespondent în clasificarea tipurilor de habitate Natura 2000.           

                                                                                                                                                           
După cum se observă din tabel tipurile de habitate Natura 2000 din amenajament, diferă de 

tipurile de habitate din formularul standard.  
În tabelul de mai sus se prezintă habitatele care fac obiectul gospodăririi prin amenajament 

cu prezentarea ecosistemelor existente şi a tipurilor de pădure. Valorile prezentate se referă strict la 
suprafaŃa acestor ecosisteme şi tipuri de pădure care se află în aria de interes comunitar ROSCI0013 
Bucegi (numai pentru pădurea aparŃinând domeniului public al statului). De asemenea, se prezintă 
procentual şi cât din aceste ecosisteme îşi păstrează forma naturală. Pentru păduri, această formă 
poartă denumirea de păduri natural fundamentale. În zona de suprapunere a sitului, cu fondul 
forestier proprietate publică, arborete natural fundamentale sunt reprezentative. 

 Alte tipuri de habitate de interes comunitar care se întâlnesc, în fondul forestier administrat 
de O.S. Azuga, sunt următoarele: 
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- 3220, care cuprinde grupări deschise sau compacte de plante pioniere care colonizează 
depozitele de pietriş ale pâraielor montane. SuprafaŃa este destul de redusă, de ordinul hectarelor; 

- 4060, care cuprinde formaŃiuni arbustive pitice de ericacee, din etajul subalpin. SuprafaŃa 
ocupată este redusă, numai puncte mici dispersate în interiorul habitatului 9420; 

- 4070*, care cuprinde formaŃiunile de jneapăn din etajul subalpin. SuprafaŃa ocupată este 
redusă, numai puncte mici dispersate în interiorul habitatului 9420; 
 - 6430 include comunităŃi de ierburi înalte higrofile, de pe malul cursurilor de apă, sau de la 
liziere. SuprafaŃa este destul de redusă; 
 - 8120, cuprinde comunităŃile de grohotişuri calcaroase. SuprafaŃa este de câteva hectare (în 
unele terenuri neproductive sau la baza unor abrupturi stâncoase); 
 - 8210, include stâncăriile calcaroase neproductive. SuprafaŃa este de câteva hectare. 
 

B.2.2. Specii de plante de interes conservativ în situl ROSCI0013 Bucegi 
 

 Speciile de plante identificate (specii enumerate în anexa II la Directiva 92/439CEE) prin 
Planul de management al ROSCI0013 Bucegi sunt: 

 
 Tabel nr. 32 Tipuri de specii de plante prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce la priveşte   

Specie PopulaŃie Sit 
Mărime Categ. AIBICID AIBIC 

Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP Tip 
Mîn. Max. 

Unit. 
măsură CIRIVI

P 

Calit. 
date Pop. Conserv. Izolar

e 
Global 

P 1386 Buxbaumia viridis   P mii  i V G A A C A 

P 4070 Campanula serrata   P 2000 3000 i C G B B C B 

P 1381 Dicranum viride   P   i V G B B C B 

P 2113 Draba dorneri   P   i V G A B A B 

P 4097 
Iris aphylla ssp. 

hungarica 
  P   i R G C B C B 

P 1758 Ligularia sibirica   P 500  i R G B B C B 

P 1389 Meesia longiseta   P mii  i V G A B C B 

P 4116 Tozzia carpathica   P   i R G B B C B 

 Notă: 
Grup: A = Amfibieni, B = păsări, F = peşti, I = nevertebrate, M = mamifere, P = plante, R = reptile 

S: în cazul în care datele sunt sensibile pentru public se va nota : yes 

NP:în cazul în care speciile nu mai sunt prezente în sit: x (optional) 

Tip: p = permanent (rezident), r =reproducere, c =cuibărit , w =iernat\ (pentru plante şi specii nemigratoare folosiŃi permanent) 

Unit: i = individual, p = perechi de alte unităŃi în acord cu lista standard de unităŃi de  populaŃie  

Categorie prezenŃă (Cat.): C = comune, R = rare, V = foarte rare, P = present -pentru date deficiente (DD)  

Calitatea datelor: G =Bună (în baza studiilor); M =Moderată (bazate pe date parŃiale); P = Săracă estimare aproximativă); VP =Foarte săracă 
 

Plantele de interes comunitar care se întâlnesc, în fondul forestier administrat de O.S. 
Azuga, sunt: Buxbaumia viridis (muşchi), Campanula serrata* (clopoŃei), Dicranum viride 
(muşchi), Iris aphylla ssp. hungarica (stânjenei), Ligularia sibirica (curechi de munte), Meesia 
longiseta (muşchi) şi Tozzia carpatica (iarba gâtului). ClopoŃeii au ca habitat pajiştile şi tufărişurile 
din zona montană. Buxbaumia preferă lemnul putred de răşinoase, iar Dicranum creşte pe lemnul 
putred de foioase sau la baza trunchiurilor. Meesia are ca habitat mlaştinile şi solurile umede 
calcaroase, din etajul boreal. Curechiul de munte şi iarba gâtului se pot întâlni în locuri mlăştinoase 
şi în buruienişurile umede din lungul pâraielor. Stânjeneii pot aparea în pajişti, tufărişuri şi la 
marginea pădurilor de fag sau amestec de fag cu răşinoase. Deşi nu au fost făcute studii pentru 
cartarea detaliată a populaŃiilor acestor specii de plante, în fondul forestier al U.P. IV Clăbucetul 
Taurului, se poate afirma că habitatele în care se dezvoltă sunt într-o stare favorabilă de conservare. 
O mare parte din pădurile şi rariştile din sit sunt supuse fie regimului de ocrotire integrală fie celui 
de conservare deosebită, iar altă suprafaŃă importantă este gospodărită în codru grădinărit. Pentru 
managementul durabil al speciilor de pajişti, acolo unde acestea există este necesar (în special în 
cazul populaŃiilor puŃin numeroase), să nu se cosească înainte de momentul diseminării, să nu se 
păşuneze excesiv şi să fie pe cât posibil protejate atunci când se execută lucrări silvice în vecinătate 
(lucru valabil şi în cazul speciilor de buruienişuri umede din lungul pâraielor). 
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B.2.3.  Fauna din siturile Natura 2000 
 

        Fauna prezenta în cuprinsul situl de importanŃă comunitară existent este bine reprezentata, 
constituita din specii cu habitat terestru sau acvatic. Sunt specii rezidente în cuprinsul ariilor 
naturale protejate. Majoritatea speciilor sunt comune, având arie  larga de distribuŃie în Romania şi 
Europa, pentru care nu s-au stabilit masuri speciale de conservare. printre vertebratele menŃionate în 
formularele standard al siturilor, având statut de conservare, se menŃionează specii aparŃinând 
peştilor, amfibienilor şi reptilelor, mamiferelor.  
 

B.2.3.1. Fauna de amfibieni din ROSCI0013 Bucegi 
 
 Speciile de amfibieni identificate (specii enumerate în anexa II la Directiva 92/439CEE) prin 
Planul de management al ROSCI0013 Bucegi sunt: 
 

 Tabel nr. 33. Specii de amfibieni prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește 
Specie PopulaŃie Sit 

Mărime Categ. AIBICID AIBIC 
Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP Tip 

Mîn. Max. 
Unit. 

măsură CIRIVI
P 

Calit. 
date Pop. Conserv. Izolar

e 
Global 

A 1193 Bombina variegata    P - - - C  C B C B 

A 2001 Triturus montandoni    P - - - R  C B C B 

 Notă: 
Grup: A = Amfibieni, B = păsări, F = peşti, I = nevertebrate, M = mamifere, P = plante, R = reptile 

S: în cazul în care datele sunt sensibile pentru public se va nota : yes 

NP:în cazul în care speciile nu mai sunt prezente în sit: x (optional) 

Tip: p = permanent (rezident), r =reproducere, c =cuibărit , w =iernat\ (pentru plante şi specii nemigratoare folosiŃi permanent) 

Unit: i = individual, p = perechi de alte unităŃi în acord cu lista standard de unităŃi de  populaŃie  

Categorie prezenŃă (Cat.): C = comune, R = rare, V = foarte rare, P = present -pentru date deficiente (DD)  

Calitatea datelor: G =Bună (în baza studiilor); M =Moderată (bazate pe date parŃiale); P = Săracă (estimare aproximativă); VP =Foarte săracă 
 

Amfibieni de interes comunitar care se întâlnesc, în fondul forestier administrat de O.S. 
Azuga, sunt: Bombina variegata (buhaiul de baltă cu burta galbenă) şi Triturus montandoni 
(tritonul carpatic). În O.S. Azuga nu au fost făcute studii detaliate pentru evaluarea şi cartarea 
populaŃiilor acestor specii, dar se poate spune că buhaiul de baltă cu burta galbenă este frecvent în 
bălŃile temporare din întregul fond forestier, iar tritonul carpatic este prezent în pâraiele montane cu 
debit permanent. Se apreciază că starea de conservare a celor 2 specii este favorabilă. Pentru 
buhaiul de baltă nu sunt necesare restricŃii referitoare la managementul pădurilor, în schimb în cazul 
tritonului se va urmări şi în continuare să se menŃină la aceeaşi parametrii calitatea apelor (în special 
în perioada de reproducere), precum şi vegetaŃia malurilor. 

 
B.2.3.2. Fauna de mamifere din ROSCI0013 Bucegi 

 
 Speciile de mamifere identificate (specii enumerate în anexa II la Directiva 92/439CEE) prin 
Planul de management al ROSCI0013 Bucegi sunt: 
 

 Tabel nr.  34.  Specii de mamifere prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește 
Specie PopulaŃie Sit 

Mărime Categ. AIBICID AIBIC 
Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP Tip 

Min. Max. 
Unit. 

măsură CIRIVIP 
Calit. 
date Pop. Conserv. Izolare Global 

M 1354 Ursus arctos* - - P 170 185 i C G C B C B 

M 1352 Canis lupus* - - P 55 65 i P G C B C B 

M 1361 Lynx lynx - - P 27 34 i R G C B C B 

M 1308 
Barbastella 
barbastellus 

- - P 10 50 i P G C B C B 

M 1303 
Rhinolophus 

hipposideros 
- - P - - i P G C B C B 

Notă: 
Grup: A = Amfibieni, B = păsări, F = peşti, I = nevertebrate, M = mamifere, P = plante, R = reptile 

S: în cazul în care datele sunt sensibile pentru public se va nota : yes 

NP:în cazul în care speciile nu mai sunt prezente în sit: x (optional) 



 - 81 - 

Tip: p = permanent (rezident), r =reproducere, c =cuibărit , w =iernat\ (pentru plante şi specii nemigratoare folosiŃi permanent) 

Unit: i = individual, p = perechi de alte unităŃi în acord cu lista standard de unităŃi de  populaŃie  

Categorie prezenŃă (Cat.): C = comune, R = rare, V = foarte rare, P = present -pentru date deficiente (DD)  

Calitatea datelor: G =Bună (în baza studiilor); M =Moderată (bazate pe date parŃiale); P = Săracă estimare aproximativă); VP =Foarte săracă 
 

Mamifere de interes comunitar care se întâlnesc, în fondul forestier administrat de O.S. 
Azuga, sunt: mamifere mari şi chiroptere. 

Mamifere mari: PopulaŃiile de carnivore mari (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx)  sunt 
atent monitorizate atât de către gestionarii fondurilor cinegetice cât şi de personalul Parcului 
Natural Bucegi. Starea de conservare a acestor specii este favorabilă (chiar la urs efectivul este mult 
mai mare decât ar fi normal). 

Chiroptere: deşi nu au fost făcute studii detaliate pentru identificare, cartarea şi evaluarea 
populaŃiilor, se poate aprecia că speciile enumerare anterior iernează în peşteri şi cavităŃi stâncoase 
din sit (în special în zona Abruptului Prahovean). În tipul verii doar Barbastella barbastellus 
foloseşte ca adăpost şi scorburile din arbori. Rhinolophus hipposideros se hrăneşte în pădure, iar 
Barbastella barbastellus are ca habitat de hrănire locuri neîmpădurite dar şi liziera pădurilor. Se 
poate afirma că starea de conservare a speciilor de lilieci este favorabilă, zona cu grote şi peşteri 
fiind inclusă aproape în totalitate în tipurile funcŃionale I şi II. 
 

B.2.3.3. Fauna de peşti din ROSCI0013 Bucegi 
 

 Speciile de peşti identificate (specii enumerate în anexa II la Directiva 92/439CEE) prin 
Planul de management al ROSCI0013 Bucegi sunt: 
 

 Tabel nr. 35. Specii de pești prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește 
Specie PopulaŃie Sit 

Mărime Categ. AIBICID AIBIC 
Grup Cod Denumire ştiinŃifică S NP 

Ti
p Min. Max. 

Unit. 
măsură CIRIVI

P 

Calit. 
date Pop. Conserv. Izolar

e 
Global 

F 6965 Cottus gobio all others - - P  5000 10000   i P DD C B C B 

Notă: 
Grup: A = Amfibieni, B = păsări, F = peşti, I = nevertebrate, M = mamifere, P = plante, R = reptile 

S: în cazul în care datele sunt sensibile pentru public se va nota : yes 

NP:în cazul în care speciile nu mai sunt prezente în sit: x (optional) 

Tip: p = permanent (rezident), r =reproducere, c =cuibărit , w =iernat\ (pentru plante şi specii nemigratoare folosiŃi permanent) 

Unit: i = individual, p = perechi de alte unităŃi în acord cu lista standard de unităŃi de  populaŃie  

Categorie prezenŃă (Cat.): C = comune, R = rare, V = foarte rare, P = present -pentru date deficiente (DD)  

Calitatea datelor: G =Bună (în baza studiilor); M =Moderată (bazate pe date parŃiale); P = Săracă estimare aproximativă); VP =Foarte săracă 
 

Peşti de interes comunitar care se întâlnesc, în fondul forestier administrat de O.S. Azuga: 
deşi în apele din fondul forestier al O.S. Azuga nu au fost făcute studii detaliate pentru identificare, 
cartarea şi evaluarea populaŃiilor de Cottus gobio, se apreciază că sunt exemplare de zglăvoc în 
apele curgătoare montane. Se apreciază că starea de conservare a habitatului acestei specii este 
favorabilă. Nu se va pescui excesiv şi se vor respecta perioadele de prohibiŃie stabilite prin lege. 
 
 

B.2.3.4. Fauna de nevertebrate din ROSCI0013 Bucegi 
 
 Speciile de nevertebrate identificate (specii enumerate în anexa II la Directiva 92/439CEE) 
prin Planul de management al ROSCI0013 Bucegi sunt: 
 

 Tabel nr. 36.  Specii de nevertebrate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește 
Specie PopulaŃie Sit 

Mărime Categ. AIBICID AIBIC 
Grup Cod 

Denumire 
ştiinŃifică 

S NP Tip 
Min. Max. 

Unit. 
măsură CIRIVIP 

Calit. 
date Pop. Conserv. Izolare Global 

I 1086 
Cucujus 

cinnaberinus 
- - P  - - i P G B B C B 

I 1087 Rosalia alpina - - P  - - i R G C B C B 

I 1083 Lucanus cervus - - P  - - i R G C B C B 

I 4046 
Cordulegaster 

heros 
- - P  - - i R G B B A B 

I 4052 Odontopodisma - - P  - - i P G C B A B 
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rubripes  

I 4054 
Pholidoptera 
transsylvanica 

- - P  - - i P G C B A B 

I 4048 
Isophyta 

costata 
- - P  - - i P G B B A B 

I 4057 
Chilostoma 
banaticum 

- - P  - - i C G B B A B 

I 1015 Vertigo genesii - - P  - - i P? G - - - - 

I 1065 
Euphydryas 

aurinia 
- - P  - - i P G B B A B 

I 4030 
Colias 

myrmidone 
- - P  - - i C G B B C B 

I 4039 
Nymphalis 
vaualbum* 

- - P  - - i P? G - - - - 

 
Notă: 
Grup: A = Amfibieni, B = păsări, F = peşti, I = nevertebrate, M = mamifere, P = plante, R = reptile 

S: în cazul în care datele sunt sensibile pentru public se va nota : yes 

NP:în cazul în care speciile nu mai sunt prezente în sit: x (optional) 

Tip: p = permanent (rezident), r =reproducere, c =cuibărit , w =iernat\ (pentru plante şi specii nemigratoare folosiŃi permanent) 

Unit: i = individual, p = perechi de alte unităŃi în acord cu lista standard de unităŃi de  populaŃie  

Categorie prezenŃă (Cat.): C = comune, R = rare, V = foarte rare, P = present -pentru date deficiente (DD)  

Calitatea datelor: G =Bună (în baza studiilor); M =Moderată (bazate pe date parŃiale); P = Săracă estimare aproximativă); VP =Foarte săracă 
 
 

Gândaci: Cucujus cinnaberinus (gândacul de scoarŃă roşu) şi Rosalia alpina* (croitorul de 
fag). Croitorul de fag se întâlneşte în făgete bătrâne şi rare, iar gândacul de scoarŃă roşu preferă 
pădurile de foioase şi răşinoase. Se apreciază că starea de conservare a acestor specii este 
favorabilă, o suprafaŃă semnificativă din habitatul lor fiind inclusă în zonele de protecŃie strictă sau 
integrală ale parcului natural. În plus, conducerea şi în continuare a arboretelor din fondul productiv 
până la vârste de peste 100 ani şi aplicarea tratamentului codrului grădinărit, iar în cazul S.U.P. M şi 
K menŃinerea arborilor chiar la vârste mai mari de 150 ani, constituie premisa menŃinerii unor 
habitate favorabile dezvoltării speciilor care preferă arborete bătrâne. Păstrarea în arboretele de 
peste 80 de ani a 1 – 2 arbori uscaŃi / ha, în picioare sau căzuŃi la sol, va contribui şi ea la o bună 
conservare a populaŃiilor acestor specii. 
 Fluturi: Colias myrmidone (albiliŃa portocalie), Euphydryas aurinia (fluturele auriu) şi 
Nymphalis vaualbum* – prezenŃă nesigură. Primele 2 specii se pot întâlni în zona lizierelor, 
tufărişurilor şi poienelor din fondul forestier; ultima specie preferă pădurile de luncă, pădurile 
mlăştinoase şi văile umede. Faptul că pădurile de luncă şi multe dintre cele din vecinătatea pâraielor 
sunt supuse regimului de conservare deosebită, plus menŃinerea stării naturale a terenurilor pentru 
hrana vânatului (evitându-se suprapăşunatul) constituie premisa continuităŃii stării favorabile de 
conservare a speciilor de lepidoptere. 

Cosaşi:  Isophyta costata (cosaş), Odontopodisma rubripes (lăcusta de munte) şi 
Pholidoptera transsylvanica (cosaşul transilvan). Toate aceste 3 specii se pot întâlni mai ales în 
poienile din fondul forestier. Tot prin menŃinerea stării naturale a pajiştilor din fondul forestier se 
vor conserva favorabil şi speciile de lăcuste. 

Libelule: Cordulegaster heros (calul dracului). Calul dracului preferă luncile umbroase ale 
pâraielor montane. O mare parte din luncile montane sunt supuse regimului de conservare 
deosebită, deci se poate trage concluzia că starea de conservare a habitatului acestei specii se va 
menŃine la un nivel favorabil. 

Melci: Chilostoma banaticum (melcul carenat bănăŃean) şi Vertigo genesii (melc). Prima 
specie poate fi întâlnită în locuri umbrite şi umede din păduri şi din apropierea apelor, cea de a doua 
preferă izvoarele şi locurile mlăştinoase calcaroase. O parte importantă din zonele preferate de cele 
2 specii de melci sunt supuse regimului de conservare deosebită, deci se poate trage concluzia că 
starea de conservare a habitatului acestor specii se va menŃine la un nivel favorabil. 
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B.3. Descrierea funcŃiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar afectate 
(suprafaŃa, locaŃia, speciile caracteristice) şi relaŃia acestora cu ariile naturale protejate de 

interes comunitar învecinate şi distribuŃia acestora 
 

B.3.1. Tipuri de habitate de interes comunitar din ROSCI0013 Bucegi  
 
 Descrierea tipurilor de habitate existente în fondul forestier al O.S. Azuga: 
  

3220 VegetaŃie herbacee de pe malurile râurilor montane 
 
Habitat cu caracter hidro-higrofil. Este reprezentat de grupări deschise de plante pioniere 

erbacee sau sufrutescente, bogate în specii alpine, care colonizează depozitele de pietriș ale 
cursurilor de apă cu un regim hidrologic de tip alpin – cu debit maxim în timpul verii. Aceste 
grupări se pot instala și pe terenurile plane, cu apă stagnantă, din jurul pâraielor sau râurilor de 
munte. Habitatul se întâlneşte din etajul montan superior până în cel alpin.  

Habitatul apare pe marginile pîraielor, izvoare, locuri mlăştinoase din etajul montan până în 
cel subalpin, fiind destul de frecvent în tot masivul, de-a lungul râurilor IalomiŃa, Prahova a 
afluenŃilor acestora, in cheile Tătarului, etc..  

În Bucegi habitatul este reprezentat prin fitocenoze edificate de rogoz (Carex remota) şi  
calcea calului (Caltha laeta), alături de care se mai întâlnesc creŃuşcă (Filipendula ulmaria),        
nu-mă-uita (Myosotis palustris), piciorul cocoului târâtor (Ranunculus repens), pipirigul (Scirpus 
sylvaticus), specii de muşchi (Cratoneuron commutatum, Brachythecium rivulare) ş.a.  

De o mare valoare conservativă este fitocenoza din zona Cheile Zanoagei care  adăposteşte o 
populaŃie importantă de curechi de munte (Ligularia sibirica). 

Pe raza OS Azuga, acest habitat cuprinde grupări deschise sau compacte de plante pioniere 
care colonizează depozitele de pietriş ale pâraielor montane. SuprafaŃa este destul de redusă, de 
ordinul hectarelor. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute în studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 
4060 Tufărişuri alpine şi boreale 

 
Descriere generală. Fitocenozele caracteristice acestui tip de habitat sunt constituite din 

formaŃiuni arbustive scunde, pitice sau prostrate din etajele alpin şi subalpin ale CarpaŃilor, 
dominate de ericacee, Dryas octopetala, ienuperi pitici,  specii de drob şi grozamă (Cytisus spp., 
Genista spp.). 

În Bucegi au fost identificate mai multe subtipuri, conform clasificării Habitatelor 
Palearctice, prezentate în cele ce urmează: 

31.42 - Tufărişuri acidofile de Rododendron. Rhododendro-Vaccinion. Tufărişuri dominate 
de Rhododendron sp. Pe podzoluri acide din Alpi, Pirinei, munŃii Dinarici, CarpaŃi, lanŃul balcanic 
şi cel pontic, Caucaz şi sistemul himalaian, adesea cu Vaccinium sp., uneori şi cu pini pitici. 
CorespondenŃe habitatele din România: R3104 Tufărişuri sud-est carpatice de smârdar 
(Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus).  

AsociaŃii vegetale: Rhododendro myrtifolii-Vaccinietum Borza (1955) 1959 em. Boscaiu 
1971 (syn. Rhodoretum kotschyi auct. rom., Rhodoreto-Juncetum trifidi ResmeriŃă 1974 
saxifragetosum paniculatae Horeanu et ViŃalariu 1991  

31.49 Tapete montane de arginŃică. Tufărişuri pitice sub formă de tapete de Dryas 
octopetala, din munŃi înalŃi palearctici, în regiunile boreale şi în avanposturile izolate ale coastei 
Atlanticului. 
CorespondenŃe habitatele din România:  R3617 Tufărişuri pitice de arginŃică (Dryas octopetala). 

AsociaŃii vegetale: Dryadetum octopetalae Csürös et al. 1956 (Syn. : Salix reticulata-Dryas 
octopetala ass. Beldie 1967, Achilleo schurii - Dryadetum (Beldie 1967) Coldea 1984, Salicetum 
retuso-reticulatae Br.- Bl. 1926, Dryadetum octopetalae Br.-Bl. 1969)  
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Acest subtip de habitat apare pe suprafeŃe relativ restrânse în etajul alpin şi subalpin fiind dispus 
mozaicat între pajiştile şi tufărişurile specifice celor două etaje de vegetaŃie.  
În Bucegi suprafeŃele sunt de asemenea restrânse şi fragmentate, localizate pe brânele stâncăriilor 
calcaroase cu soluri rendzinice superficiale, în locuri adăpostite unde zăpada se acumulează si 
persistă pâna primăvara târziu, la altitudini de 1.750-2.200 m, pe expoziŃii umbrite şi parŃial 
însorite. 

31.43 Tufărişuri montane de ienupăr pitic. Juniperion nanae, Pino-Juniperion sabinae p.p., 
Pino-Cytision purgantis p.p. De obicei formaŃiuni dense de ienuperi prostraŃi, la altitudini mari, în 
munŃii palearctici sudici 
CorespondenŃe habitatele din România: R3108 Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic 
(Juniperus sibirica). 

AsociaŃii vegetale: Campanulo abietinae-Juniperetum Simon 1966 (syn. Juniperetum nanae 
Soó 1928, Juniperetum sibiricae RaŃiu 1965, Vaccinio-Juniperetum Kovács 1979, Junipereto-
Vaccinietum Puşcaru et al. 1956 n.n). 
Subtipul de habitat este semnalat din etajul subalpin şi cel boreal al CarpaŃilor Orientali, 
Meridionali şi Occidentali. In Bucegi cenozele dominate de Juniperus comunis ssp. alpina 
(Juniperus sibirica) sunt prezente fragmentar în staŃiuni mai însorite, din etajul subalpin până la 
nivelul crestei, realizând un optim de dezvoltare în rariştile de limită ale molidişurilor.  
Acest tip de habitat are o valoare conservativa foarte mare, adăpostind numeroase plante rare, 
vulnerabile şi endemice, dar şi specii Natura 2000, precum Campanula serrata, taxon evaluat ca 
fiind ameninŃat la nivel european (Mountford et al. 2008, Coldea et al. 2003). Este un habitat fragil, 
care poate fi uşor afectat de eroziune atât sub impactul păşunatului în exces, cât şi prin diferitele 
activităŃi turistice. Campanula serrata (familia Campanulaceae) este o plantă erbacee cu rădăcină 
îngroşată napiform (de aici numele cu care mai este cunoscută – Campanula napuligera), tulpină 
subŃire, înaltă de 20-60 cm, frunze sesile, lanceolate, cu marginea serată. Florile sunt de forma unor 
clopoŃei, albastre, grupate în inflorescenŃe. Înfloreşte din iulie şi până în septembrie. Campanula 
serrata este specie endemic pentru MunŃii CarpaŃi unde poate fi întâlnită prin pajişti şi tufărişuri din 
zona pădurilor de fag şi până în etajul alpin. FaŃă de factorii de mediu este mezofită şi 
microtermofită până la mezotermofită. 

SuprafaŃa ocupată de habitatul european 4060 în Parcul Natural Bucegi este de aproximativ 
1930 ha cu tendinŃa de extindere. 

Pe raza OS Azuga, cuprinde formaŃiuni arbustive pitice de ericacee, din etajul subalpin. 
SuprafaŃa ocupată este redusă, numai puncte mici dispersate în interiorul habitatului 9420. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute în studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 

4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium 

Habitat cu caracter hidro-higrofil. Este reprezentat de grupări deschise de plante pioniere 
erbacee sau sufrutescente, bogate în specii alpine, care colonizează depozitele de pietriş ale 
cursurilor de apă cu un regim hidrologic de tip alpin – cu debit maxim în timpul verii. Aceste 
grupări se pot instala şi pe terenurile plane, cu apă stagnantă, din jurul pâraielor sau râurilor de 
munte. Habitatul se întâlneşte din etajul montan superior până în cel alpin.  

Habitatul a fost identificat în lungul izvoarelor şi pâraielor din zona subalpină şi alpină.  
CorespondenŃe habitatele din România: R3105 Tufărişuri sud-est carpatice de jneapăn 

(Pinus mugo) cu smîrdar (Rhododendron myrtifolium). 
AsociaŃii vegetale: Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugi Borza 1959, em. Coldea 1995 

(Pinetum mugi carpaticum auct. rom., Calamagrostio villosae - Pinetum mugi Sanda et Popescu 
2002). 

Fitocenoza edificata de jneapăn (Pinus mugo) este tipică pentru etajul subalpin al CarpaŃilor 
româneşti. Acoperirea generală este de 90-100%, jneapănul realizând un strat compact. 
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Elementele floristice cu pondere mai mare sunt speciile circumpolare urmate de cele central-
europene, iar speciile alpino-carpatice şi cele carpato-balcanice sunt de asemenea prezente în 
proporŃie ridicată. 

În MunŃii Bucegi acest tip de habitat se dezvoltă la altitudini de peste 1700 m, în condiŃii 
climatice aspre, marcate de temperature anuale cuprinse între 0°C şi 1-2°C, sezon de vegetaŃie 
scurt, vânturi puternice şi soluri sărace în substanŃe nutritive. 
Speciile edificatoare sunt reprezentate de Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium, iar cele 
caracteristice de Pinus mugo, Rhododendron myrtifolium şi Calamagrostis villosa (DoniŃă et al. 
2005). 

Acoperirea generală cu vegetaŃie poate ajunge la 90-100%, speciile dominante fiind Pinus 
mugo şi Vaccinium myrtillus. Sunt tufărişuri subalpine (cca 2 m înălŃime) alcătuite din specii 
perene. Sunt dominate în proporŃie de cca 90% de Pinus mugo, plantă rară, mezofilă până la 
mezohigrofilă, microtermic dependentă (psichrotermofilă) şi oligotrofă. 

Deşi acest tip de habitat adăposteşte specii puŃine, valoarea sa conservativă este mare prin 
populaŃiile semnificative pe care le realizează Pinus mugo, specie ocrotită în România, dar şi prin 
prezenŃa plantei rare Rhododendron myrtifolium (Coldea et al. 2003). 
În decursul timpului, impactul antropic asupra acestui habitat a fost semnificativ şi a constat în 
defrişarea unor suprafeŃe pentru a crea păşuni, folosirea zonelor pentru păşunatul de vară al oilor, 
dezvoltarea turismului şi a infrastructurilor asociate, ducând la formarea de terenuri degradate prin 
eroziune (Puşcaru et al. 1956). 

Activitatea turistică, activitatea de recoltare a mugurilor şi păşunatul limitrof reprezintă 
unele dintre numeroasele efecte ale impactului antropic actual. 

Răspandire in Bucegi: Tătaru Doamnele, Bătrana, Lăptici, Oboare, Vânturiş, Zgarbura, 
Piatra Arsa, Jepii Mari , Jepii Mici, Valea Cerbului, Mălăieşti, Velicanu, Ciubotea, Şimon , 
GuŃanu, Grohotiş.  

SuprafaŃa ocupată de habitatul european 4070* în Parcul Natural Bucegi este de 
aproximativ 1930 ha cu tendinŃa de extindere. 

Pe raza OS Azuga acest habitat cuprinde formaŃiunile de jneapăn din etajul subalpin. 
SuprafaŃa ocupată este redusă, numai puncte mici dispersate în interiorul habitatului 9420. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute în studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 
6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile, de la nivelul câmpiilor până la 

cel montan și alpin 
 
Este un habitat alcătuit din comunităŃi („buruienări”) de plante ierboase foarte înalte, diverse 

din punct de vedere al compoziŃiei speciilor. Cele mai multe se cantonează de-a lungul pâraielor şi 
pădurilor galerii din lungul acestora, iar cele mai reprezentative se găsesc în etajul dealurilor înalte 
şi până la nivelul etajului molidului. Solurile pe care se instalează sunt jilave, cu un exces de 
umiditate moderat, permanent umectate de către pâraiele din imediata apropiere. Cele mai 
reprezentative comunităŃi de buruienării înalte (care nu trebuie confundate cu comunităŃile de 
buruieni ce se leagă nemijlocit de activităŃile omului) sunt cele formate din omag tauric, omag 
galben vulpesc, iarba ciutei austriacă, pălămida lui Waldstein, brânca ursului palmată, diverse 
specii de captalan, telekia, creŃuşcă, anghelică aromată, mărar aromat, cânepa codrului, lăptucă mov 
alpină, piciorul caprei, iarba zburătorului etc. ComunităŃile de la altitudini joase sunt adesea 
puternic degradate şi invadate de buruieni antropofile, uneori masiv chiar de specii venite de pe alte 
continente (floarea soarelui, nap porcesc, rudbeckia, reynoutria etc). Aceste comunităŃi sunt adăpost 
pentru o gamă foarte largă de nevertebrate dar sunt şi un habitat de bază şi loc de hrănire important 
pentru multe specii de mamifere mici şi mari, de aceea protejarea lor atentă fiind o necesitate. Ele 
completează adesea cu biomasa lor mare habitatul pădurilor galerii de luncă (91E0*) şi rolul 
acesteia de coridor ecologic. De aceea, în problemele legate de conservare trebuie vizate împreună 
pentru menŃinerea unei funcŃionări adecvate a acestor coridoare. 

Pe raza OS Azuga, acest habitat include comunităŃi de ierburi înalte higrofile, de pe malul 
cursurilor de apă, sau de la liziere. SuprafaŃa este destul de redusă. 
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Nu este afectat de lucrările prevăzute în studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel 

alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

CorespondenŃe habitatele din România: R6107 ComunităŃi sud-est carpatice de grohotişuri 
calcaroase mobile şi semi-mobile cu Cardaminopsis neglecta, Papaver corona sanctistephani şi 
Doronicum carpaticum 

Habitat pionier, sciafil, mezofil care prezintă o acoperire redusă, realizată de specii care s-
au adaptat acestor condiŃii dificile.  

CompoziŃie floristică, săracă în specii, se remarcă prin prezenŃa, uneori abundentă, a 
speciei saxicole sciafilchinofilă Festuca violacea. Se întâlnesc numeroase specii caracteristice 
alianŃei Papavero-Thymion pulcherrimi printre care: Thymus pulcherrimus, Saxifraga moschata, 
Saxifraga aizoides, Doronicum carpaticum. 

Valoare conservativă: mare, habitat endemic 
R6110 ComunităŃi sud-est carpatice de grohotişuri calcaroase mobile şi semi-mobile cu 

Acinos alpinus şi Galium anisophyllon. 
Habitat reprezentativ al grohotişurilor calcaroase. 
Fitocenozele evoluează către edificarea asociaŃiei Seslerietum bielzii trassilvanicum. 

Acumulările de zăpadă, ce se realizează în timpul iernii, asigură în sezonul de vegetaŃie un spor de 
umiditate. PersistenŃa zăpezii, până primăvara târziu, creează condiŃii pentru instalarea unor specii 
chionofile cum sunt: Hutchinsia brevicaulis, Cerastium cerastoides. În stratul ierbos, în afara celor 
două specii caracteristice Acinos alpinus (Calamintha baumgarteni) şi Galium anisophyllon sunt 
aproape nelipsite speciile endemice. 

Valoare conservativă: mare, habitat endemic. 
R6112 ComunităŃi montane sud-est carpatice pioniere de grohotişuri mobile sau semifixate 

cu Thymus comosus, Galium album şi Teucrium montanum 
 (1) Thymetum comosi Pop et Hodişan 1963. Habitat termofil. 
Stratul ierbos cuprinde un număr mare de specii, dintre cele mai frecvente amintim: 

Teucrium chamaedrys, Viola jóoi, Sedum hispanicum, Geranium robertianum, Hieracium 
pilosella, Festuca cinerea. Aceasta din urmă indică evoluŃia asociaŃiei sprepajişti xerofile.  

(2) Galietum erecti Pop et Hodişan 1964. Habitat pionier. Stratul ierbos – în care 
acoperirea realizată de Galium album este relativ mare (60–70%) deşi compoziŃia floristică nu este 
bine conturată, fiind o grupare pionieră. În afară de specia caracteristică, din alianŃa Teucrion 
montani mai cresc: Acinos alpinus ssp. majoranifolius, Cardaminopsis arenosa, Silene heuffelii, 
Minuartia verna, Cytisus nigricans, iar dintre speciile caracteristice clasei notăm: Scutellaria 
altissima, Lamium maculatum, Phyllitis scolopendrium, etc. PrezenŃa, în fitocenozele de Galium 
album, a unor specii caracteristice pajiştilor uscate (Festuco-Brometea) şi pădurilor (Querco-
Fagetea) este explicată prin vecinătatea acestora şi care, pe măsură ce substratul se îmbogăŃeşte în 
material organic, creează condiŃii pentru instalarea speciilor cu cerinŃe ecologice mai mari. 

(3) Galio – Hirundinarietum Dihoru 1975. În grupările de Vicetoxicum officinale şi Galium 
album mai participă: Geranium robertianum, Festuca rupicola var. saxatilis, Verbascum lychnitis, 
Fragaria vesca, Sedum telephium ssp. maximum, Poa nemoralis, Origanum vulgare, Luzula 
luzuloides. 

Speciile ce intră în componenŃa fitocenozelor sunt foarte heterogene, cuprinzând plante de 
stâncării, de pădure şi chiar de pajişti. 

Valoare conservativă: mare, habitat endemic. 
AsociaŃii vegetale: Cerastio lerchenfeldiani-Papaveretum Boşcaiu et al. 1977 (syn.: 

Papavereto-Cystopteridetum Csőrös et al. 1956, Papavero – Linarietum alpinae Puşcaru et al. 
1956, as. cu Papaver pyrenaicum şi Viola alpine Puşcaru et al. 1981); Cerastio transsilvanici-
Galietum lucidi Boşcaiu et al. 1996; Acino-Galietum anisophylli Beldie 1967 (syn.: as. cu 
Calamintha baumgartenii şi Galium anisophyllum Beldie 1967). 
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În Bucegi există atât grohotişuri mobile cât şi fixate. Formele morfologice principale 
generate de grohotişuri sunt cunoscute sub numele de torenŃi de pietre (râuri de pietre). 

Deşi, aparent lipsite de vegetaŃie, printre fragmentele colŃuroase de roci îşi găsesc adăpostul 
numeroase specii de plante, în anumite zone vegetaŃia realizând acoperiri cuprinse între 5 şi 90%.  

DispoziŃia în mozaic a vegetaŃiei grohotişurilor calcaroase din Bucegi, este determinată de 
cerinŃele ecologice diferite ale speciilor caracteristice acestui habitat în raport cu condiŃiile de 
mediu. La nivelul grohotişurilor, se întâlnesc mai multe tipuri de microstaŃiuni, cu particularităŃi 
ecologice diferite, ocupate preferenŃial de anumite fitocenoze.  

ComunităŃile vegetale caracteristice grohotişurilor calcaroase mobile şi semi-mobile cu 
mac galben (Papaver corona-sancti-stephani) şi specii de cornune (Cerastium lerchenfeldianum şi 
Cerastium transsilvanicum) sau firocenozele cu cimbru mare de munte (Acinos alpinus) şi Galium 
anisophyllon reprezintă prima fază a colonizării grohotişurilor calcaroase din Bucegi. În timp, ca 
urmare a acumuării materiei organice şi a formării unui strat tot mai gros de sol se instalează specii 
de plante noi, conducând la fixarea grohotişurilor prin instalarea pajiştilor, tufărişurilor de ienupăr, 
afin, merişor sau jneapăn la altitudini mai mari sau chiar a pădurii de molid, în partea lor 
inferioară. 

 Bucegi, habitatul este întâlnit între 1.285-2.196 m altitudine, cu suprafaŃă cea mai mare la 
altitudinea de 1.745 m.  

Pe raza OS Azuga, acest habitat cuprinde comunităŃile de grohotişuri calcaroase. SuprafaŃa 
este de câteva hectare (în unele terenuri neproductive sau la baza unor abrupturi stâncoase). 

Nu este afectat de lucrările prevăzute în studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 
8210 - VersanŃi stâncoşi cu vegetaŃie chasmofitică pe roci calcaroase 

CorespondenŃe habitatele din România: R6202 ComunităŃi sud-est carpatice pe stânci 
calcaroase cu Artemisia eriantha şi Gypsophila petraea 

Habitat xero-heliofil. În stratul ierbos, se remarcă prezenŃa constantă a unor specii saxicole 
heliofile şi a câtorva ierburi din pajiştele de pe brâne. Pe culmile mai înalte, grupările sunt sărăcite, 
lipsind speciile saxicole mezoterme. În schimb, în etajul alpin superior, intervin oligotermele 
Saxifraga moschata, Eritrichium nanum ssp. jankae şi Viola alpina. În porŃiunea inferioară a zonei 
alpine şi în staŃiuni adăpostite, habitatul se îmbogăŃeşte uneori cu specii din Seslerieto-Festucetum 
saxatilis ca: Dianthus spiculifolius, Laserpitium latifolium, Erysimum witmannii ssp. 
transsilvanicum, Galium album de pe stâncile înierbate subalpine, pe lângă mai apar şi Jurinea 
mollis, numai în abruptul Jepilor Mici. Habitatul prezintă un număr remarcabil de specii endemice. 

Valoare conservativă: mare, habitat endemic  
R6204 ComunităŃi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Saxifraga moschata şi Draba 

kotschyi 
Valoare conservativă: mare, habitat endemic. 
AsociaŃii vegetale: Asplenietum trichomano - rutae - murariae Kuhn 1937, Tx. 1937; 

Asplenio - Cystopteridetum fragilis Oberd. (1936) 1949; Achilleo schurii - Campanuletum 
cochleariifoliae Fink 1977; Saxifrago demissae -Gypsophiletum petraeae Boscaiu et Täber 1977. 

VersanŃii stâncoşi, spectaculoşi, reprezintă un element definitoriu al Parcului Natural 
Bucegi. VegetaŃia pereŃilor stâncoşi calcaroşi aproape verticali, este fragmentată, având o acoperire 
foarte mica. 

Habitatul are o mare valoare conservativă, adăpostind numeroase specii endemice: 
clopoŃelul carpatic (Campanula carpatica), guşa porumbelului (Silene nutans ssp. dubia), omag 
(Aconitum moldavicum), crucea vinicului (Hepatica transsilvanica), specii de cimbrişor de munte 
(Thymus comosus, Thymus pulcherrimus), barba ungurului (Dianthus spiculifolius), micsandre 
sălbatice (Erysimum witmannii ssp.transsilvanicum), Saxifraga mutata ssp. demissa, Achillea 
schurii, Androsace villosa ssp. arachnoidea, Draba haynaldii, ochiul şarpelui (Eritrichium nanum 
ssp. jankae), precum şi specia rară de ferigă - Woodsia pulchella. 

Habitatul este întâlnit din regiunea montana pâna în etajul subalpin. 



 - 88 - 

Pe raza OS Azuga, acest habitat include stâncăriile calcaroase neproductive. SuprafaŃa este 
de câteva hectare. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute în studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 
9110. Păduri de fag de tip Luzulo – Făgetum 
 
Habitatul este constituit din făgete acidofile, făgeto-molidete acidofile, făgeto-brădete 

acidofile şi amestecuri de fag, molid şi brad acidofile. În stratul arborescent al fitocenozei specia 
edificatoare dominantă este fagul (Fagus sylvatica), alături de care apar în diverse proporŃii (10-
60%), în regiunea montană, molidul (Picea abies), bradul ( Abies alba), iar în regiunea colinară 
gorunul (Quercus petraea), iar în anumite cazuri cerul (Q. cerris) sau chiar stejarul (Quercus 
robur). Stratul ierbos are o dezvoltare variabilă, în funcŃie de gradul de închidere al coronamentului 
arboretului, şi este reprezentat de specii acidofile: Hieracium rotundatum Calamagrostis 
arundinacea, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, etc. Calamagrostis 
arundinacea, Luzula luzuloides, Festuca drymeia, Vaccinium myrtillus, 
Deschampsia flexuosa, etc. 

AsociaŃii vegetale: Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968; Hieracio rotundati- 
Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987 (syn.: Deschampsio flexuosae-Fagetum Soó 1962).  

DistribuŃia: Este răspândit in toŃi CarpaŃii, preponderent la altitudini de peste 400(500)m. În 
etajul nemoral poate să aibă o distribuŃie întinsă, pe spaŃii mari (mai ales în nordul CarpaŃilor 
Orientali, CarpaŃii Meridionali şi în MunŃii Apuseni), însă în mod frecvent are o distribuŃie 
sporadică, pe culmi, boturi de deal, versanŃi puternic înclinaŃi, stâncării, fiind condiŃionat edafic de 
existenŃa unor soluri sărace, acide, superficiale, bogate în schelet, puternic acide sau chiar podzolite. 
Apare uneori şi insular, în condiŃii staŃionale specifice, în cuprinsul habitatelor 91V0, 9130 şi chiar 
9410. De cele mai multe ori între tipurile de habitate de făgete 9110 şi 91V0 nu există o linie de 
demarcaŃie clară, speciile ierboase caracteristice celor două tipuri de habitate se amestecă, ceea ce 
îngreunează separarea şi delimitarea lor în teren. 

Regiuni biogeografice: alpină, continentală; 
Pe raza OS Azuga, tipul de habitat se suprapune pe o suprafaŃă de 276,72 ha. In U.P. I 

Caraiman se suprapune pe o suprafata de 221,49 ha, în U.P. IV Clabucetul Taurului pe 39,83 ha, iar 
în U.P. VI Obârşia Azugii pe 15,40 ha. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute in studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 
91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno – Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
 
Habitatul include pădurile galerii de luncă din lungul râurilor, de la câmpie până în etajul 

montan superior. Este lesne de înŃeles că în cadrul acestui ecart altitudinal foarte larg există 
diferenŃieri ecologice considerabile, oglindite în subtipuri distincte clar diferenŃiate. Natura 
prioritară a acestui habitat nu a fost stabilită datorită speciilor de plante rare ci datorită faptului că 
acestea, crescând în lungul cursurilor de apă, consituie o resursă ecologică inestimabilă, fiind în 
primul rând culoare ecologice pentru mamiferele mari (şi singurele, mai ales la deal şi la câmpie), 
adăpost foarte preŃios pentru numeroase specii de nevertebrate, loc de cuibărit şi de hrănire pentru 
un număr foarte mare de specii de păsări. Solurile pe care apar aceste păduri sunt cele aluviale 
(fluvi- solurile), adesea gleizate. Subtipul de altitudine mai înaltă al habitatului este dat de pădurile 
de luncă din etajul montan superior până în cel al dealurilor înalte, dominate de arinul alb. Urmează 
pădurile galerii de luncă din arealele deluroase, dominate de arin negru şi/sau frasin, înlocuite pe 
scară largă de zăvoaie de salcie albă şi comună, mai rar de plop negru şi plop alb, care continuă 
acest tip de habitat până la Ńărmul mării şi în Delta Dunării. Din păcate, în multe locuri arinul negru 
şi frasinul au fost tăiaŃi şi eliminaŃi aproape complet ca specii în secolele trecute, primul din cauza 
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lemnului folosit pentru obŃinerea unei vopsele negre iar al doilea din cauza lemnului deosebit de 
trainic. O problemă majoră a pădurilor galerii de luncă o reprezintă uşurinŃa excesivă cu care sunt 
invadate de către specii exotice scăpate din cultură. Este cel mai sensibil tip de habitat din acest 
punct de vedere din întreaga Ńară. Speciile de talie înaltă şi căŃărătoare autohotone caracteristice 
acestui tip de habitat şi care dau un aspect luxuriant, precum pălămida galbenă uleioasă, telekia, 
captalanul, angelica, urzica, viŃa de vie sălbatică, curpenul, trestioara lânoasă sunt înlocuite de 
specii invadante precum napul porcesc, rudbeckia, reynoutria, polygonum-ul de Sahalin etc. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute în studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat 
Pe raza OS Azuga, tipul de habitat se suprapune pe o suprafaŃă de 13,60 ha. In U.P. IV 

Clabucetul Taurului se suprapune pe o suprafata de 0,29 ha,  iar în U.P. VI Obârşia Azugii pe 13,31 
ha. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute in studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto – Fagion) 
 
Este un habitat forestier endemic şi reprezintă la nivelul CarpaŃilor cel mai caracteristic tip 

de pădure, fiind strict răspândit doar în arealul acestora, pe suprafeŃe mari. Făgetele dacice, 
dominate de fagul comun european şi de multe ori însoŃit în trecut din abundenŃă de brad alb, apar 
la altitudini de 800 - 1200 metri, pe soluri fertile şi bine aerisite (de tipul cambisolurilor eutrice şi 
luvisolurilor), cele mai tipice fiind cele de pe roci ce aprovizionează bine cu nutrienŃi minerali solul 
şi menŃin un nivel scăzut al acidităŃii ca bazaltele, calcarele, gresiile calcaroase. Habitatul se 
recunoaşte în primul rând prin prezenŃa celor două plante caracteristice, ambele proprii doar 
CarpaŃilor, brusturele negru (sau tătăneasa galbenă carpatină, Symphitum cordatum – de la care 
vine numele ştiinŃific) şi mierea ursului roşie. Cândva se afla frecvent în aceste păduri tisa, care se 
mai întâlneşte abundent în făgetele carpatine în puŃine locuri (cum ar fi pe versantul nordic al 
Făgăraşului sau în MunŃii Apuseni pe Vâlcan) alături de brad alb, paltin de munte, paltin de câmp, 
ulm de munte, sorb, scoruş, cireş sălbatic. În urma gospodăririi silvice, multe făgete dacice sunt 
astăzi în stare pură. Stratul arbustiv dens cuprinde cruşinul, spinul cerbului, socul roşu, socul negru, 
călinul, salba moale, salba râioasă, măcieşul fără spini, caprifoiul negru, caprifoiul roşu, cununiŃa 
albă (pe substrate stâncoase). În covorul de plante ierboase regăsim şi alte plante endemice 
CarpaŃilor precum margareta carpatină, spânzul roşu, dentariŃa mov carpatină, clopoŃelul de brădet, 
piciorul cocoşului carpatin, crucea voinicului transilvană (în nord-vestul CarpaŃilor Meridionali), 
opaiŃa lui Heuffel etc. Pe substrate stâncoase calcaroase mai abrupte se întâlneşte des o variantă a 
făgetelor carpatine care are ca plantă indicatoare feriga numită limba soacrei, singura din flora 
noastră care are frunza nedivizată. 

Pe raza OS Azuga, tipul de habitat se suprapune pe o suprafaŃă de 973,59 ha. In U.P. I 
Caraiman se suprapune pe o suprafata de 252,15 ha,  iar în U.P. IV Clăbucetul Taurului pe 721,44 
ha. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute in studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 
9410 Păduri acidofile de Picea abies, din regiunea montană (Vaccinio – Piceetea) 
 
În acest tip de habitat sunt incluse toate pădurile de molid (din etajul boreal de taiga 

montană) din munŃii înalŃi ai Europei Centrale, inclusiv din CarpaŃii româneşti. Acestea se află în 
mod natural la noi în Ńară între 1200-1800 m, pe soluri acide cu o coloraŃie roşcată numite podzoluri 
cambice. Cele mai vaste suprafeŃe cu acest tip de habitat se află în CarpaŃii Orientali, apoi în cei 
Meridionali. MunŃii Apuseni au doar în jumătatea nordică prezente pe suprafeŃe mari pădurile de 
molid iar în MunŃii Banatului lipsesc. Molidul este specia dominantă absolută, adeseori fiind 
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prezentă în stare pură sau alături de fag şi brad alb (numai la altitudini mai mici), scoruş, plop 
tremurător, paltin de munte. Stratul arbuştilor este de obicei slab dezvoltat, multe specii fiind de 
talie mică, precum afinul, merişorul, iarba neagră, socul roşu. Stratul ierbos este compus din multe 
specii acidofile cum sunt deşampsia flexibilă, măcrişul iepuresc, omagul vulpesc, pufuliŃa, feriga 
femeiască, splinuŃa aurie, iarba ciutei austriacă, feriga lată, parisul, cruciuliŃa de pădure, stelaria de 
pădure, şopârlaiŃa urzică, valeriana cu trei frunze etc. Deşi, ca şi în cazul făgetelor carpatine, există 
şi pentru molidişurile noastre un cortegiu întreg de plante ierboase endemice la nivelul CarpaŃilor 
care le-ar putea diferenŃia de cele din restul Europei Centrale, această separare nu a fost făcută. 
MenŃionăm dintre acestea margareta lui Waldstein, clopoŃelul carpatin, omagul toxic, clopoŃelul de 
brădet, brusturele negru, degetărelul carpatin, vulturica transilvană, bruckenthalia etc. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute în studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
Pe raza OS Azuga, tipul de habitat se suprapune pe o suprafaŃă de 226,21 ha. In U.P. I 

Caraiman se suprapune pe o suprafata de 76,87 ha, în U.P. IV Clabucetul Taurului pe 2,02 ha, iar în 
U.P. VI Obârşia Azugii pe 147,32 ha. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute in studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 
9420 Păduri de Larix decidua şi / sau Pinus cembra din regiunea montană 
 
În Romania cele 2 specii care edifică acest tip de habitat nu apar împreună, doar separat, 

laricele preferand staŃiuni calcaroase (calcare, conglomerate calcaroase, etc.), iar zâmbrul preferând 
staŃiuni preponderent pe substrate cristaline şi vulcanice, mai acide. 

Ambele specii formează rar arborete pure (laricete, respectiv cambrete), cel mai frecvent 
formând amestecuri cu molidul, sau cu molidul, fagul şi chiar bradul in cazul laricelui (ex. in 
centrul MunŃii Lotrului). Habitatul este prezent doar în acele arborete in care proporŃia de 
participare a uneia din cele 2 specii este de peste 40-50%. 

Habitatul edificat de larice este fragmentat, reprezentat de păduri izolate, situate pe substrate 
calcaroase, caracteristice etajului nemoral al CarpaŃilor (începând din subetajul nemoral al fagului 
până în etajul boreal al molidului şi limita altitudinală inferioară a etajului subalpin, pe versanŃi 
înclinaŃi – foarte înclinaŃi, cu expoziŃii diverse, creste, stâncării. Fitocenozele sunt edificate de 
specii boreale montane, oligoterme, mezofile, oligotrofe. Stratul arborilor este compus din larice 
(Larix decidua) exclusiv sau cu amestec de molid (Picea abies), rar brad (Abies alba), fag (Fagus 
sylvatica), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), are o acoperire de 70 - 90% (pădure) la altitudini 
până la 1600 – 1750 m, sau mică, de 40 – 60% (rarişte) la altitudini mari peste 1750 m sau pe 
stâncării. Arborii au înălŃimi de 20 – 28 m la 100 de ani.  

Stratul arbuştilor este bine dezvoltat, compus din Juniperus sibirica, Salix silesiaca, Ribes 
petraeum, Sorbus aucuparia, mai rar Pinus mugo. Stratul ierburilor şi subarbuştilor este dezvoltat 
variabil, compus din amestec de specii acidofile (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Deschampsia 
flexuosa) dar şi specii de buruienişuri montane (Adenostyles orientalis) şi chiar specii de mull 
(Asperula odorata, Lamium galeobdolon). 

Habitatul edificat de zâmbru apare insular, la limita altitudinală superioară a molidişurilor şi 
la limita altitudinală inferioară a etajului subalpin, pe culmi, versanŃi puternic–mediu înclinaŃi, 
căldări şi văi glaciare, pe soluri de tip podzol, prepodzol, superficiale-mijlociu profunde, frecvent 
scheletice, foarte acide, oligobazice, umede, formate pe substrate de şisturi cristaline. 
Fitocenozele sunt edificate de specii boreale şi carpato – balcanice, oligoterme, mezofite, oligotrofe. 
Stratul arborilor este reprezentat prin rarişti de arbori de zâmbru (Pinus cembra), frecvent cu molid 
(Picea abies), mai rar scoruş (Sorbus aucuparia), cu acoperire redusă (sub 60%) şi înălŃimi de la 10 
– 12 m la altitudini de 1600 – 1700 m şi din ce în ce mai mici (până la 5 m) spre altitudini mari, 
frecvent cu arbori în grupe de câteva exemplare. Stratul arbuştilor acoperă aproape în întregime 
suprafaŃa şi este constituit mai ales din jneapăn (Pinus mugo), ienupăr pitic (Juniperus sibirica), cu 
participarea speciilor Rhododendron myrtifollium, Lonicera caerulea, Alnus viridis (pe versanŃi 
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umezi), Salix silesiaca, Ribes petraeum. Stratul ierburilor şi subarbuştilor este constituit mai ales 
din Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. gaultherioides, Luzula sylvatica, Calamagrostis villosa, 
Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Soldanella hungarica, Viola declinata ş.a. 

Specii caracteristice: Larix decidua, Pinus cembra. 
AsociaŃii vegetale: Bruckenthalio-Piceetum Borhidi 1969; Rhododendro myrtifolii-

Piceetum Coldea et Pânzaru 1986; Saxifrago cuneifolii-Laricetum (Beldie 1967) Coldea 1991.73 
Regiuni biogeografice: alpină. 
Pe raza O.S. Azuga, tipul de habitat se suprapune pe o suprafaŃă de 1891,44 ha. In U.P. I 

Caraiman se suprapune pe o suprafaŃă de 911,92 ha, în U.P. IV Clăbucetul Taurului pe 803,49 ha, 
iar în U.P. VI Obârşia Azugii pe 176,03 ha. 

Nu este afectat de lucrările prevăzute in studiul de amenajare. 
Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra speciilor din acest habitat. 
 

B.3.2. Specii de mamifere de inters comunitar din ROSCI0013 Bucegi 
  

Mamifere de interes comunitar care se întâlnesc, în fondul forestier administrat de O.S. 
Azuga, sunt: mamifere mari şi chiroptere. 

Descrierea tipurilor de mamifere existente în fondul forestier al O.S. Azuga: 
 
 Mamifere mari:  
 
Ursus arctos – ursul brun 
 
Specie holarctică. În Europa ursul este prezent în Suedia, Norvegia, Finlanda, Polonia, 

Cehia, Slovacia, Austria, spre sud - până în Italia și Grecia, iar spre est – în zonele muntoase din 
partea europeană a Rusiei.  

În România specia este întâlnită în zonele împădurite din lanțul Carpaților. Conform 
evaluărilor anuale, în fauna României există cca. 5.000 - 6.000 de indivizi. Preferă zonele cu păduri 
compacte, ajungând însă și în pajiștile alpine. În situații de foamete intră în localităti și atacă 
animalele domestice.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă - 
sedentară/rezidentă.  

Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. Pe teritoriul ariei protejate este o 
prezență constantă, populația rezidentă fiind de 170 -185 indivizi.  

Localizare pe teritoriul ariei protejate. Specia preferă versanții împăduriți, semne ale 
prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină. 

Ursul brun este cel mai mare carnivor terestru din Europa, aduŃii având lungimea corpului 
cuprinsă între 150-250 cm, înălŃimea la umăr între 90-150 cm şi o greutate de până la 250 kg 
(masculii). Culoarea blănii este în general maro şi adesea mai închisă sau chiar neagră pe spate, iar 
puii pot avea un guler alb care dispare după primul an de viaŃă. Este o specie solitară, astfel încât 
relaŃiile între indivizi, în special adulŃi, se bazează pe evitarea reciprocă, mai puŃin în cazul 
femelelor cu pui sau în perioada de împerechere. Iarna hibernează, dar dacă sursa de hrană nu 
lipseşte sau iernile sunt blânde, rămâne activ. 

SuprafaŃa teritoriului unui mascul este mult mai mare decât a unei femele, iar teritoriile 
variază în funcŃie de zonă, accesibilitatea hranei şi densitatea populaŃiei. 

Ursul este un animal omnivor, îşi satisface până la 85% din necesarul de hrană cu materie 
vegetală (fructe de pădure, plante verzi, suculente, alune etc.). Datorită dietei, ursul brun utilizează 
diferite tipuri de habitate naturale dar şi antropice, fiind o specie oportunistă din perspectiva 
obŃinerii hranei. În perioada de toamnă, hrănirea este esenŃială pentru supravieŃuire, urşii acumulând 
un strat adipos suficient care să le permită să intre în somnul de iarnă. 

Ursul este o specie poligamă. Împerecherea are loc în perioada aprilie-iunie, iar femela dă 
naştere la 1-3 pui, care au în primele zile o greutate de 350-500 g. 
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În cursul anului, ursul este vulnerabil în mod deosebit toamna (perioadă de hrănire intensă 
pentru intrare în hibernare, când se intensifică conflictul cu populaŃia locală) şi primăvara (când 
femelele ies din bârlog însoŃite de pui şi pot apărea conflicte om-urs). 

Pădurile de amestec din zona de deal şi de munte, de întindere mare, puŃin deranjate de 
activitatea antropică, care oferă condiŃii de adăpost, linişte şi hrană sunt indispensabile pentru 
supravieŃuirea speciei. Bârlogul este amenajat în cavităŃi naturale, arbori doborâŃi, sub stânci, în 
zone izolate etc., iar deplasările sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influenŃate de resursa trofică 
existentă. 

În România, populaŃia de urs este distribuită de-a lungul întregii suprafeŃe împădurite din 
CarpaŃii României (93% în zona de munte şi 7% în zona de deal), ocupând o zonă de aproximativ 
69.000 km². Mărimea populaŃiei la nivel naŃional este estimată la aproximativ 6.000 de exemplare, 
cea mai mare densitate înregistrându-se în judeŃele Harghita, Covasna, BistriŃa, Braşov, Buzău, 
Mureş şi NeamŃ. 

Specia urs (Ursus arctos) este inclusă în Anexa II a Directivei Habitate, respectiv Anexa 3 a 
O.U.G. nr. 57/2007, care include specii de faună şi floră sălbatică de interes comunitar, a căror 
conservare necesită declararea de Arii Speciale de Conservare (SAC) formând ReŃeaua Natura 
2000. Specia este listată în Anexa IV a Directivei Habitate, respectiv Anexa 4A a O.U.G. nr. 
57/2007, ca specie de interes comunitar care necesită protecŃie strictă. Printre obligaŃiile ce decurg 
din Directiva Habitate se numără: menŃinerea stării de conservare favorabilă a populaŃiei de urs 
brun, monitorizarea şi raportarea periodică către Comisia Europeană a stării de conservare a 
speciei.De asemenea, specia Ursus arctos este inclusă în Anexa II (Specii de faună strict protejate) a 
ConvenŃiei privind conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la 
Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993.În vederea asigurării 
regimului de protecŃie al speciilor de faună sălbatică de interes cinegetic, Ńinând cont de prevederile 
legislaŃiei UE şi ale convenŃiilor internaŃionale din domeniul protecŃiei naturii, Legea nr. 407/2006 a 
vânătorii şi a protecŃiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, impune 
restricŃii privind desfăşurarea activităŃii de vânătoare, specia Ursus arctos fiind inclusă în Anexa 2 a 
acestei legi, ca specie de interes cinegetic la care vânarea este interzisă. În vederea reducerii 
conflictelor om-urs şi controlului populaŃiei de urs brun, în România autorităŃile competente aprobă 
derogări de la măsurile de protecŃie strictă în baza prevederilor art. 16 din Directiva Habitate.Cartea 
Roşie a vertebratelor din România (Botnariuc şi Tatole 2005), în urma analizării datelor existente la 
acea dată, pe baza criteriilor şi categoriilor elaborate de IUCN (2001), a inclus populaŃia de urs brun 
din România în categoria speciilor vulnerabile. 

Starea de conservare - Evaluarea stării de conservare a tuturor mamiferelor sălbatice din 
Europa, iniŃiată în 2005, în conformitate cu liniile directoare IUCN de evaluare a statutului de 
conservare a speciilor la nivel regional, include specia urs brun în categoria speciilor neameninŃate 
(LC) pentru fiecare nivel regional analizat: continentul Europa (inclusiv partea europeană a Rusiei) 
şi respectiv teritoriul UE25 (Temple şi Terry 2007). 

În prezent, la scară globală, în urma evaluării statutului de conservare evaluat pe baza 
criteriilor IUCN, ursul brun este listat ca specie neameninŃată (LC - Least Concern) (McLellan şi 
colab., 2008). 

Ursul brun se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi,  ce se suprapune peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra speciilor din acest habitat. 

 
Canis lupus – lup 
 
Specie holarctică, în Europa dispărută din țările vestice, dar prezent încă în Portugalia, 

Spania, Italia, în Balcani, Carpați și partea europeană a Rusiei.  
În România - retras din zonele de câmpie și deal, a mai rămas în pădurile Carpaților. Preferă 

zonele împădurite, dar pentru căutarea hranei iese și în locuri deschise, intrând chiar și în localităti. 
Adăposturile și le face pe sub lespezi de piatră și sub rădăcinile arborilor din pădurile compacte. De 
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obicei, preferă locurile mai călduroase, de la baza dealurilor și din zonele submontane, dar 
împădurite. A fost însă raportat pe altitudine, pâna la 1160 m.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă - 
sedentară/rezidentă.  

Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. Pe teritoriul ariei protejate este o 
prezență constantă, populația rezidentă fiind de aproxinativ 55 -65 indivizi.  

Localizare pe teritoriul ariei protejate. Specia preferă versanții împăduriți, semne ale 
prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină. 

Lupul este o specie prioritară la nivelul Uniunii Europene şi cel mai mare membru al 
familiei Canidae (exceptând câteva rase de câini domestici).  

Lupul (Canis lupus) este o specie protejată în Romania, fiind inclus în anexele II şi IV din 
Directiva Habitate şi clasificat ca fiind o specie prioritară pentru conservare. Unele dintre obligaŃiile 
derivate din Directiva Habitate impun necesitatea de a menŃine o stare de conservare favorabilă 
populaŃiei naŃionale de lup şi de a aplica un protocol de monitorizare şi raportare periodică către 
Comisia Europeană. 

În contextul obiectivelor comunitare şi internaŃionale, România ca semnatară a ConvenŃiei 
de la Berna şi a Tratatului de aderare la Uniune Europeană, şi-a asumat rolul de a susŃine eforturile 
internaŃionale privind conservarea lupului (Canis lupus). În acest sens, în Legea nr. 407/2006, cu 
modificările si completarile ulterioare, specia a fost inclusă în Anexa II şi anume specii strict 
protejate, iar prin OUG nr. 57/2007 cu modificările si completarile ulterioare, act ce transpune 
prevederile Directivei Habitate, specia a fost inclusă în Anexa 4A, ca specie ce necesită o protecŃie 
strictă. 

Lungimea corpului este cuprinsă între 100-145 cm, înălŃimea la greabăn ajunge la 70-80 cm, 
iar greutatea este de 30-45 kg, putând ajunge chiar la 75 kg (masculul fiind de talie mai mare decât 
femela). Blana lupului este gri-gălbuie, cu pete mari negre dorsal şi pe coadă, urechile sunt relativ 
mici şi ridicate, caninii bine dezvoltaŃi (pot atinge 35 mm), coada lungă şi stufoasă şi unghiile 
puternice neretractile. 

Lupul este unul dintre cei mai eficienŃi prădători, trăieşte şi vânează în haiticuri (haite) cu o 
ierarhie puternică (haiticul este o unitate familială compusă din doi sau mai mulŃi adulŃi, puii 
perechii conducătoare şi supravieŃuitorii puilor din anul precedent). Vânează pe suprafeŃe mari şi 
depinde de concentraŃiile numerice ale prăzii, din această cauză putând apărea fluctuaŃii în 
densitatea şi efectivele membrilor haitei. 

Lupul este aproape exclusiv camivor. Prada este constituită în special din cerbi, căprioare, 
iepuri, mistreŃi, rozătoare şi uneori animale domestice, consumând şi nevertebrate, fructe sau 
carcase. 

Această specie este monogamă, se reproduce o dată pe an (în general o singură pereche de 
adulŃi, perechea alfa din haitic). Perechile de lupi se formează în perioada decembrie - februarie, iar 
perechea conducătoare se păstrează mai mulŃi ani, dacă nici unul dintre parteneri nu dispare. 
Împerecherea are loc în luna februarie, iar perioada de gestaŃie este de 9 săptămâni, după care 
femela dă naştere la 3-8 pui, orbi în primele 10-14 zile. 

Lupul ocupă o varietate mare de tipuri de habitate, de la tundra arctică la păduri, preerie şi 
zone aride, iar în Ńara noastră trăieşte mai ales în pădurile compacte de amestec din zona de deal şi 
de munte, la 600-2300 m altitudine. Lupii au nevoie de teritorii vaste, cu suprafeŃe cuprinse între 
10.000 şi 50.000 ha, dar lupii solitari nu au un teritoriu definit şi străbat distanŃe impresionante 
pentru a-şi găsi perechea şi a se reproduce. 

În România, populaŃia de lup se găseşte în întregul arc carpatic şi chiar în dealurile 
subcarpatice cu un procent mai mare de împădurire, însă arealul istoric al speciei cuprinde şi zone 
din bioregiunea stepică, unde se poate întâlni sporadic (Delta Dunării, MunŃii Măcin, Dealul Mare 
Hârlău şi Pădurea Bârnova). 

Lupul se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi,  ce se suprapune peste fondul 
forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra speciilor din acest habitat. 
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Lynx lynx – râs 
 
Specie palearctică, întâlnită în Europa - din Scandinavia până în estul Siberiei și Sakhalin, 

apoi în Carpați, Balcani, Alpi și Pirinei.  
În România - în pădurile de altitudine din lanțul Carpaților. Estimările asupra populațiilor de 

Lynx lynx la aproximativ 1.500 – 2.000 indivizi pe teritoriul României, pot fi optimiste, din cauza 
teritoriului individual foarte extins. Într-o noapte, un individ poate parcurge 40 km depărtare de la 
culcuș. Preferă în mod deosebit pădurile de conifere, dar coboară și în cele compacte, lespezi de 
piatră, lăstăriș etc.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă - 
sedentară/rezidentă.  

Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. Pe teritoriul ariei protejate este o 
prezență constantă, populația rezidentă fiind de 27 -34 indivizi.  

Localizare pe teritoriul ariei protejate. Specia preferă versanții împăduriți, semne ale 
prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină.  

Râsul este cea mai mare felină sălbatică din Europa, dimensiunile sale ajungând la 80-130 
cm lungime de la vârful botului la baza cozii şi 60-75 cm înălŃime la nivelul greabănului. Poate 
avea o greutate de până la 38 kg, masculul fiind mai mare decât femela. 
Blana este portocalie, cu pete negre, picioarele sunt relativ lungi, cu gheare retractile ce pot ajunge 
până la 4 cm, coada este scurtă, capul rotund, gâtul scurt, urechile mari şi ascuŃite au un smoc de păr 
de culoare neagră în vârf, iar părul mai lung de pe maxilarul inferior atârnă în formă de favoriŃi. 

Râsul este solitar (cu excepŃia perioadei de înmulŃire) şi preferă pădurile bătrâne, presărate 
cu stânci. Este nocturn şi timid şi nu tolerează prezenŃa omului. Teritoriile individuale sunt marcate 
cu secreŃii ale glandelor, urină şi excremente, teritoriile femelelor fiind mai mici (între 80-500 km2) 
decât cele ale masculilor (între 120-1800 km2). Efectivele sunt destul de restrânse din cauza 
pierderii tot mai mare a zonelor sălbatice atât de necesare speciei. 

Râsul este exclusiv carnivor, cu o dietă ce variază în funcŃie de speciile de pradă existente. 
Cel mai frecvent consumă căprior şi capră neagră, dar o parte importantă din hrana sa este 
reprezentată de cerb, iepuri şi păsări. 

Sezonul de împerechere este în perioada februarie-aprilie, după o perioadă de gestaŃie de 67-
74 zile femela dând naştere la 2-3 pui, pe care îi alăptează până la vârsta de 4 luni şi care stau cu 
aceasta până la 10 luni, când devin independenŃi. 

Deşi este considerat un prădător de pădure, râsul preferă habitatele forestiere în alternanŃă cu 
păşuni sau zone cu arbuşti. Această alternanŃă este mai mult prezentă în zonele de deal şi dealuri 
înalte şi mult mai puŃin caracteristică zonelor montane şi etajului molidişurilor. De asemenea, pe 
timpul iernii, specia urmăreşte prada în zonele de refugiu din văile largi, cu enclave forestiere sau 
păşuni de suprafeŃe mari. Pentru perioada de fătare şi creştere a puilor, râsul alege zone de pe 
versanŃii împăduriŃi, cu pante mari, stâncării sau grohotişuri şi la distanŃe mici faŃă de o sursă de 
apă. 

Râsul este una dintre speciile de feline cu cea mai mare răspândire din lume, în trecut trăind 
în toată Europa (exceptând Peninsula Iberică) şi Asia centrală. În prezent, specia este distribuită în 
Ńările nordice şi Rusia, dar fragmentată în populaŃii mici în centrul şi vestul Europei. În România, 
specia este răspândită în întregul arc carpatic şi în dealurile subcarpatice cu un procent mai ridicat 
de împădurire. 

Râsul se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi,  ce se suprapune peste fondul 
forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra speciilor din acest habitat. 
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Chiroptere:  
 
Barbastella barbastellus (liliacul cârn) 
 

Este una dintre cele mai rare specii de lilieci din Europa. Specie sud-palearctică și 
afrotropicală. Din Europa, Carpații Apuseni și cei Meridionali ai României, reprezintă limita 
nordică a arealului. Preferă formațiunile carstice pentru a se adăposti în timpul zilei. Pentru vânarea 
prăzilor, acești lilieci folosesc zonele împădurite din vecinătatea refugiilor.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă - 
sedentară/rezidentă.  

Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 
este cuprinsă în intervalul 10-50 de exemplare.  

Localizare pe teritoriul ariei protejate. Este o specie rară în perimetrul Parcului Natural 
Bucegi, nefiind identificată decât în vecinătatea lui, se hrănește pe teritoriul Parcului. 

Descrierea morfologică a speciei: Barbastella barbastellus este o specie de talie medie, cu 
bot scurt bombat. Urechile sunt unite la baza, iar marginile lor interne se ating deasupra capului. 
Narile se deshid in sus. Urechile sânt mai scurte de 20 mm şi au 5-6 pliuri orizontale. Tragusul este 
destul de lung, depaşind jumatate din inaltimea urechii şi ingustandu-se catre varful rotunjit. Adesea 
urechile au o excrescenta ca un nasture in mijlocul marginii exterioare. Pintenul ajunge pană la 
jumatatea uropatagiului şi prezinta epiblema. Blana de pe partea dorsală este negricioasa, mai 
deschisa la varfuri. Lungimea antebratului este cuprinsă intre 36,5-44,0 mm. 

Etiologia speciei: Vara se adaposteşte in scorburi, sau in fisurile de sub scoarta arborilor 
batrani, mai rar în cladiri. Coloniile de naştere sunt formate de obicei din 10-15 femele. Hiberneaza 
in adaposturi subterane, peşteri, galerii de mină, pivnite sau scorburi de copaci. Fiind foarte rezistent 
la frig, în peşteri poate fi intâlnit, în general, în apropierea intrării. Vânează în primul rând în păduri 
de foioase, in jurul vegetaŃiei de la marginea apelor, dar şi deasupra suprafeŃelor de apă. Are un zbor 
foarte rapid agil vâneaza aproape de vegetaŃie. 

Ultrasunete sunete sociale. Caracteristici ale sonogramei: Cu un detecor heterodin se 
inregistreaza semnale de tip FQC/FM, care sunt dare la 32-35 kHz (semnale de tip 1). Folosind un 
detector cu expansiune de timp se poate observa ca aceasta specie emite cloud semnale diferite ca 
forma, care alternează. Cel mai adesea insa, este folosit doar un singur tip de puls. Cele cloud 
pulsuri sunt, de obicei, emise la 32-35 (semnale de tip 1), respectiv 42-43 kHz (semnale de tip 2), 
cu unele variatii. Semnalele emise sunt de frecventa modulata (FM). 

Distributia speciei in Europa şi in Romania: Specia este răspândita pe intreg continentul 
european, limita nordică cuprinzând Anglia, sudul Suediei şi o singura semnalare in Norvegia. 
Barbastella barbastellus este prezent, de asemenea, în Insulele Baleare, Corsica, Sardinia, Insulele 
Canare, însă lipseşte din centrul şi sudul Spaniei, din Creta Cipru. 

 In Romania specia a fost semnalata in majoritatea regiunilor Ńării, mai ales în zone montane. 
Alte informatii privind monitorizarea speciei 
Specia emite ultrasunete destul de caracteristice, pe baza cărora, in majoritatea cazurilor, 

poate fi identificata cu succes. Daca se foloseşte metoda acustică pentru monitorizarea speciei, 
pentru a furniza date relevante este nevoie de o selectare atenta a habitatelor parcurse în transecte. 

Coloniile de naştere schimba frecvent adăposturile folosite, lucru care îngreuneaza 
identificarea acestor colonii şi evaluarea numărului de exemplare. 

Liliacul cârn se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi,  ce se suprapune peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipează un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra speciilor din acest habitat. 
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Rhinolophus hipposideros - liliacul mic cu potcoavă 

Specie vest-palearctică și marginal afro-tropicală, în Europa nedepășind 52° latitudine 
nordică, iar în sud - Peninsula Iberică, Italia și Grecia. În România are o răspândire largă, din 
Dobrogea până în întregul lanț al Carpaților.  

De obicei, preferă locurile mai călduroase, de la baza dealurilor și din zonele submontane, dar 
împădurite. A fost însă raportată până la 1.160 m altitudine.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă - 
sedentară/rezidentă.  

  Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată pentru populația 
speciei nu exista date privind numărul de exemplare.  

Localizare pe teritoriul ariei protejate. Specie relativ larg răspândită pe teritoriul Parcului în 
special Peștera lui Bogdan, Peștera Tunelul Apelor, Peștera Ialomiței, Peștera Mică, Peștera 
Ursilor, Peștera Rătei. 

Descrierea morfologică a speciei: Este cea mai mică specie a genului Rhinolophus; 
lungimea antebratului <43 mm (în general, 36-41 mm) Vazută din profil, partea inferioară a şeii este 
clar mai lungă decat proeminenta superioara, terminandu-se într-un vârf ascutit. Blana este moale şi 
tura, de culoare gri pe partea dorsală în cazul exemplarelor juvenile şi maronie în cazul adultilor. 

Etiologia speciei: Specia este des intalnita în pesteri, însă, de regula, în număr mic de 
exemplare. Coloniile de reproducere pot fi întâlnite şi în podurile clădirilor. De obicei formează 
colonii de mici dimensiuni, însă pot fi observate şi femele gestante care stau, de regulă, izolate în 
cadrul aceluiasi adăpost. Vânează la înălŃime mică sau medie, in päduri de foioase sau mixte, 
mature, dar şi la marginea lor. Zborul este foarte agil, vâneaza în general aproape de vegetaŃie, chiar 
şi în coronament dens. 

Ultrasunete sunete sociale. Caracteristici ale sonogramei: Emite intre 106 si 114 kHz 
(Vaughan et al., 1997; Russo & Jones, 2002). Semnalul are durata de 50 ms, însă, aceasta este de fapt 
a doua armonica. Frecventa fundamentals este slabs, la 55 kHz, putând fi uneori auzită daca liliacul 
este aproape (Russ, 1999). 
 DistribuŃia speciei în Europa şi în România: Este specia de Rhinolophus cu cea mai 
nordica distribuŃie, find prezentă în sud-vestul Marii Britanie şi vestul Irlandei. Datele din trecut 
sugerează un declin semnificativ în Europa în anii 1960, în prezent specia lipsind în cea mai mare 
parte a teritoriului Germaniei, Poloniei, vestul Frantei, Olanda, Luxemburg, iar în ElveŃia şi Austria 
aria de distributie este fragmentată. 

In fauna României este una dintre speciile frecvente de lilieci cu potcoava, find prezentă în 
aproape toate regiunile Ńării. Sunt însă diferente semnificative între diferite zone în privinŃa 
abundenŃei speciei şi a marimii coloniilor. 

Alte informaŃii privind monitorizarea speciei: Ultrasunetele emise de această specie sunt 
destul de slabe foarte bine directionate, lucru care limitează posibilitatile de sesizare identificare a 
speciei. Din acest motiv, metodele care stau la baza monitorizării cu ajutorul detectoarelor de 
ultrasunete nu sunt recomandate pentru aceasa specie. 

Liliacul mic cu potcoavă area un grad ridicat de fidelitate pentru adăposturile de maternitate, iar în 
perioada hibernării depinde în totalitate de adăposturi subterane. Astfel, pentru monitorizarea speciei 
Rhinolophus hipposideros sunt acceptate metodele care se bazează pe numărarea exemplarelor 
in adăposturile de vară şi cele de iarna. 

Liliacul mic cu potcoavă se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi,  ce se 
suprapune peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic 
Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 
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B.3.3. Specii de amfibieni de inters comunitar din ROSCI0013 Bucegi 
 

Descrierea tipurilor de amfibieni existente în fondul forestier al O.S. Azuga: 
 

Bombina variegata (izvoraşul cu burtă galbenă sau buhaiul de baltă cu burtă galbenă) 
 

Numele științific (Bombina) este onomatopeic, de la cântecul acestei broaștei, ce se poate 
transcrie „hum...hum” iar variegata se referă la modelul neregulat sau variat al petelor de culori de 
pe abdomen.  

Pe teritoirul României apare în zone de munte și deal. Ocupă mici bazine acvatice, 
temporare sau permanente: bălți, băltoace, mlaștini, șanțuri, gropi cu apă, dar și ape curgătoare: 
pâraie, râuri etc.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

nu este estimată din punct de vedere al numărului de exemplare. 
 Localizare pe teritoriul ariei protejate. În aria protejată este probabil răspândită, în număr 

mare, în regiuni întinse din parc,observată mai ales in zona cariera Lespezi.   
Rămâne poate una dintre cele mai comune specii-criteriu Natura 2000 din România, cu o 

populaŃie estimată la zeci de milioane de indivizi. 
 Descriere: Face parte din familia Discoglossidae. Are dimensiuni pana la 5cm, aspect mai 

îndesat decât buhaiul de balta cu burta roşie. Spatele este cenuşiu-măsliniu sau cenuşiu-brun, de 
obicei fără pete închise. Tegumentul de pe spate este bogat în glande cu venin; negii de pe spate au 
un puternic spin cornos, înconjurat de numeroşi spinişori. Abdomenul este negru sau cenuşiu-
albăstrui, cu pete mari, galbene, fără puncte galbene. Iernează pe uscat, în gauri. Depunerea ouălelor 
se face în mai şi chiar de doua ori pe an; ouăle sunt grupate în grămezi mici pe fundul apei sau lipite 
de plante. Larvele se metamorfozează toamna (septembrie).  

Hrană : Hrana constă din animale acvatice, dar şi din insecte de uscat. Are puŃini duşmani, 
datorită glandelor veninoase din piele; totuşi şerpii de apă o mănâncă.  

Răspândire: În România specia este larg răspândită în Transilvania, Banat, Arcul Carpatic 
mai rară în afara lanŃului carpatic (Moldova şi Muntenia), în populaŃii izolate, în special în Podişul 
Central Moldovenesc. Apare în şi pe lângă cursuri de ape stătătoare în general mici (ce conŃin chiar 
şi mai puŃin de 1l de apă, spre deosebire de B. bombina ce preferǎ bălŃile mai mari), bălŃi temporare 
şi permanente, ape cu o curgere nu foarte rapidă, zone umede.  

Habitat: Suportă foarte bine şi habitatele antropizate (şanŃuri, rigole, bazine artificiale). în 
afara perioadei de reproducere ce are loc obligatoriu în apă, poate rămâne în mediul acvatic sau 
poate ieşi pe uscat, rămânând însă în apropierea zonelor umede. 

 Trăieşte mai mult pe uscat de la altitudinea de 400 m în sus, găsindu-se şi pe văile înalte ale 
munŃilor până la 1500 m (probabil urca mai sus).  

Este o specie cu activitate nocturnǎ dar şi diurnă, strict legată de mediul acvatic, cu o 
rezilienŃă mare la factorii de stress. Este o specie gregară, un număr mare de indivizi putându-se 
regăsi în aceeaşi baltă chiar şi dacă dimensiunile acesteia sunt mici. Pe parcursul unui an parcurge 
mai multe secvenŃe de reproducere, ouăle fiind depuse în mici grămăjoare pe fundul apei. Datorită 
capacitǎŃii locomotorii înalte, se poate deplasa uşor pe uscat, putând coloniza rapid noile habitate 
favorabile, chiar şi cele apărute în urma unor activităŃi antropice acute (cariere, defrişări, căi de 
acces, şantiere, etc.).  

Larvele rămân pe perioada de dezvoltare exclusiv fitofage (consumă plante, detritus vegetal 
şi alge), treptat dobândind un regim carnivor odată cu finalizarea ciclului metamorfozic. AdulŃii 
consumă insecte, larve, oligochete, etc.  

Nişă spaŃială - buhaiul cu burtă galbenă nu prezintă exigenŃe de nişă spaŃială deosebite, 
instalându-se în orice ochi de apă temporară sau permanentă, chiar şi de dimensiuni foarte reduse, 
adeseori fiind întâlnit în rigole, bălŃi, canale de irigaŃii, ochiuri de ape, băltiri din zona forestieră, 
etc. 

 Mobilitatea speciei şi caracterul euribiont face ca prezenŃa speciei să fie limitată doar de 
mediile extrem xerice, altitudinile foarte mari de peste 2000 m.  
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Izvoraşul cu burtă galbenă se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se 
suprapune peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic 
Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 

Triturus montandoni – triton carpatic 
 

Specia este endemică pentru zona cuprinsă între Munții Carpați și Sudeți. În Carpați a fost 
raportată din Cehia și Slovacia, sudul Poloniei și Carpații Paduroși din Ucraina până în Carpații 
Orientali ai României și în estul Carpaților Meridionali.  

Specia este prezentă de la cca. 200 m altitudine pâna la peste 2.000 m. Preferă habitatele cu 
păduri de fag, de amestec foioase - rășinoase, sau numai de rășinoase, uneori pajiștile subalpine sau 
alpine, sau chiar turbării. Pentru reproducere, necesită adăposturi terestre și mici bazine acvatice, 
permanente sau temporare. AdulŃii sunt preponderent tereştrii. Spre sfârşitul lunii martie, prin 
mlaştinile mici din regiunile muntoase apar mai întâi masculii și mai târziu femelele, pentru 
împerechere. După depunerea ouălor părăsesc apa şi se retrag pe sub pietre, sub muşchi sau sub 
trunchiuri putrezite.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
 Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

nu este estimata ca număr de exemplare.  
Localizare pe teritoriul ariei protejate. În Bucegi este probabil mai răspândit de-a lungul 

văilor, dar în populații localizate și nu foarte numeroase in zone ca : Cariera Lespezi, Captare Rătei, 
Deleanu, Simon, Vîrdaleș. 

Tritonul carpatic este o specie endemică pentru munŃii CarpaŃi, dar a fost relocat şi în câteva 
zone din vestul Europei, unde persistă populaŃii izolate. Coloritul său este în principal verde, cu 
dungi la nivelul capului şi de-a lungul corpului mai închise la culoare. Masculul prezintă o creastă 
dorsală puŃin înaltă şi 2 tivituri laterale (în secŃiune transversală, corpul capătă formă pătrată). 

Tritonul carpatic preferă bălŃile permanente sau temporare, pârâuri curate, reci, ape lin 
curgătoare, mlaştini, lacuri etc., de la altitudini cuprinse între 500-2000 m. Este o specie nu foarte 
pretenŃioasă la calitatea apei (tolerează bine inclusiv apele poluate), dar puŃin rezistentă la căldură. 
AdulŃii părăsesc apa devreme (iunie), după care pot fi găsiŃi ascunşi sub buşteni sau pietre, în 
vecinătatea locului de reproducere. Preferă zonele împădurite şi hibernează pe uscat, rareori în apă. 

Pentru tritonul carpatic, perioada de reproducere începe în aprilie-mai şi culminează cu 
dansul nupŃial acvatic, apoi cu fecundarea internă a spermatoforului, după care ponta se depune pe 
vegetaŃia submersă în perioada mai-iunie. 

Specia este îndeosebi vulnerabilă în perioada de reproducere şi până la metamorfoza larvelor 
(martie-iulie), când modificările caracteristicilor mediului acvatic pot influenŃa supravieŃuirea noilor 
generaŃii de tritoni (secarea bălŃilor, dezechilibrarea regimului hidrologic al mlaştinilor, prin lucrări 
antropice). 

Tritonul carpatic poate fi întâlnit în habitate cu umiditate ridicată şi relativ umbrite din 
pădurile de conifere, de amestec sau de foioase (fag, anin, molid, chiar şi stejar), dar şi la marginea 
acestor păduri, în luncile râurilor sau pajişti (inclusiv regiunea sub-alpină). Reproducerea şi 
dezvoltarea larvară are loc în aproape toate categoriile de habitate acvatice disponibile în CarpaŃi, 
atât temporare, cât şi permanente: lacuri, bălŃi, mlaştini şi turbării, izvoare, pâraie, bălŃi adiacente 
râurilor, bălŃi în şanŃuri şi în urme de tractor pe drumuri secundare. 

Specia este endernică lanŃului Carpatic, fiind nativă în Cehia, Polonia, România, Slovacia şi 
Ucraina. În Ńara noastră, are o răspândire compactă suprapusă în cea mai mare parte CarpaŃilor 
Orientali, însă coboară spre sud şi vest în CarpaŃii Meridionali, fiind semnalată în masivele Bucegi 
şi Făgăraş. 

Tritonul carpatic se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune 
peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 
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B.3.4. Specii de peşti de inters comunitar din ROSCI0013 Bucegi 
 

Descrierea tipurilor de peşti existente în fondul forestier al O.S. Azuga: 
 
Cottus gobio - zglăvoc, zglăvoacă, moacă, bătoacă, buŃ, buŃă, moaŃă, zglăvoacă, bota, 

palipaş, slăvoc 
 
În România, este asociat cu păstrăvul indigen, în râuri și pâraie de munte din toată țara, unde 

stă ascuns pe fundul apei și pe sub pietre.  
Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

este este cuprinsă în intervalul 5000-10000 de exemplare.  
Localizare pe teritoriul ariei protejate. În Parcul Natural Bucegi, zglăvocul a fost semnalat în 

afluenți ai râului Ialomița, Carpeniș, Glăjărie.  
Descrierea specie. Zglăvocul este un cotid de talie mică (8-10 cm, rar 12-13 cm) al cărui 

corp este alungit, gros, fusiform, având aspect de guvid. Capul este mare, comprimat dorso-ventral 
şi este mai gros decât corpul. Gura este mare, terminală, prevăzută cu dinŃi mărunŃi, dispuşi pe mai 
multe rânduri pe premaxilar, vomer şi dentar. Preopercularul prezintă un Ńep cu orientare superioară, 
iar regiunea cozii este comprimată lateral. Pe linia medio-dorsală sunt vizibile două înotătoare 
dorsale (una în regiunea trunchiului, respectiv una în regiunea cozii) care se ating. Inotătoarele 
pectorale sunt mari (deosebit de mari) în raport cu talia, iar înotătoarele ventrale au poziŃie toracală. 
Exoscheletul lipseşte (tegument lipsit de solzi). Coloritul variază în funcŃie de condiŃiile mediului 
de viaŃă, respectiv stare fiziologică, vâstă şi sex. Zona dorsală a corpului este brun-cafenie şi 
totodată marmorată mai îchis. Jumătatea posterioară a corpului prezintă benzi transversale (3-4) de 
culoare îchisă, iar îotătoarele dorsale, pectorale şi caudală prezintă marmoraŃii dispuse în benzi 
longitudinale. 

Inotătoarea anală, respectiv înotătoarele ventrale nu prezintă marmoraŃii/pete, dar sunt 
întâniŃi rar/izolat indivizi care prezintă la nivelul îotătoarei anale benzi slab evidente, formate din 
pete cafenii. Epoca de reproducere debutează în luna martie şi se încheie în luna aprilie. Maturitatea 
sexuală se instalează la vâsta de 2 ani, iar dimorfismul sexual constă în faptul că masculii au botul 
mai lat şi ventralele mai lungi decât femelele (Bănărescu, 1964). 

După depunerea pontei, masculii păzesc ponta, respectiv o ventilează pânnă la eclozare, 
fenomen care apare după 4-5 săptămtămâni (perioada de eclozare este influenŃată de temperatura 
apei) de la depunerea pontei. Se hrăneşte cu larve de insecte, icre sau puiet de peşte, respectiv pontă 
de amfibieni. 

CerinŃe de habitat. Preferă apele reci reofile din zonele de munte (râuri, pâraie, rar lacuri 
de munte). Se refugiază adesea sub pietrele aflate în apropierea malului. Specie reofilă şi strict 
sedentară care nu îtreprinde migraŃii. 

Zglavoaca se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 
B.3.5. Specii de nevertebrate de inters comunitar din ROSCI0013 Bucegi 
 
Descrierea tipurilor de nevertebrate existente în fondul forestier al O.S. Azuga: 
Gândaci:  
 
Cucujus cinnaberinus (gândacul de scoarŃă roşu) 
 
Numele de gen este o variantă a latinescului cucullus – anteriu cu glugă, referitor la aspectul 

insectei. Numele de specie este grecescul kinnabari – pigment roşu, cinabru, referitor la culoarea 
gândacului.  

Cele mai stabile populaŃii sunt în Europa Centrală, în pădurile de foioase de la şes.  
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Situri desemnate pentru conservare: Bucegi, Călimani-Gurghiu, Cheile Vârghişului, 
Defileul Jiului, MunŃii Rodnei.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

nu este estimată. Localizare pe teritoriul ariei protejate : - aceasta specie poate fi întâlnită în zonele 
acoperite de habitatul european 91V0 si 9119, în special în zona Dobrești. 

Descriere. Este un coleopter de dimensiuni medii, de 11-15 mm lungime. Corpul plat, 
alungit, uşor de recunoscut după coloraŃia roşu-cinabru a părŃii dorsale. Antenele, picioarele, piesele 
bucale şi marginile laterale ale pronotului de culoare neagră. Capul de formă triunghiulară, tâmplele 
dezvoltate puternic, sub forma unor obraji. Pronotul transvers, mai îngust decât capul, cu o 
impresiune mediană largă, are marginile laterale uşor zimŃate şi unghiurile posterioare cu câte un 
dinte bine dezvoltat. Cap şi pronot cu punctuaŃie deasă, cu luciu slab, elitre mate, cu o carenă 
dezvoltată pornind de la unghiul humeral. Larvele acestei specii sunt mult mai uşor de găsit în teren 
decât adulŃii. Ele au 7-8 mm în primele stadii de dezvoltare şi 25-30 mm în ultimul stadiu. Culoarea 
lor este gălbuie până la brun roşcată. Corpul puternic sclerificat şi foarte aplatizat cu capul prognat, 
mai lat decât pronotul. Partea posterioară a corpului puternic înarmată, tergitul IX având o pereche 
de urogomfe bine dezvoltate, ascuŃite, fiecare cu câte un dinte robust şi bifid la bază, iar părŃile 
laterale ale tergitului cu câte un corn puternic sclerificat. 

Biotop. Specie stenotopă, saproxilică, silvicolă, corticolă. Atât adulŃii cât şi larvele trăiesc 
subscoarŃa umedă, putredă a arborilor, în special Quercus, Fagus, Populus, Acer, Salix, Ulmus şi 
chiar Abies, Pinus, Picea. În MunŃii CarpaŃi şi Tatra a fost semnalată pe Pinus sp. În MunŃii 
Maleshevska Planina (Bulgaria) au fost găsite larve şi adulŃi şi sub scoarŃa trunchiurilor moarte de 
Pinus sylvestris, în plantaŃie veche de 35 de ani (Guéorguiev et al., 2008). AdulŃii sunt prădători, în 
timp ce larvele pot fi şi necrofage (Bonacci et al., 2012). 

Răspândire. Specie cu răspândire europeană, rară. În România a fost semnalată de la Băile 
Tuşnad, Borsec, Măieruş, MunŃii Rodnei, MunŃii Bucegi, RăstoliŃa, Podu Coşnei, Sighişoara, iar 
mai recent din Parcul NaŃional Defileul Jiului (Bussler et al., 2005), Pădurea Bârnova (2012, date 
nepublicate C. Manci) şi MunŃii MehedinŃi (2014, date nepublicate C. Manci). În colecŃia Muzeului 
NaŃional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” din Bucureşti există un specimen colectat la Gura 
Văii (judeŃul MehedinŃi), în bioregiunea continentală. 

Gândacul de scoarŃă roşu se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se 
suprapune peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic 
Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 
 

Rosalia alpina* (croitorul de fag) 
 
În România, este o specie destul de rară, prezentă, localizat, în tot lanțul carpatic. Pădurile 

bătrâne de fag sunt habitatele caracteristice, această specie preferă arborii bătrâni, izolați din 
luminișuri sau de la marginea pădurii, mai ales cei parțial atacați de alți dăunători.  

  Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
  Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

nu este estimata ca număr de exemplare. Localizare pe teritoriul ariei protejate. 
 În Bucegi specia este rară, fiind întâlnită în zonele cu făgete bătrâne, însorite, cu expoziŃie 

sudică. 
Descriere. Este un croitor mare, cu lungimea de 15-38 mm. Corpul este gri-albăstrui până la 

albastru deschis, pronotul şi elitrele cu un desen variabil de pete şi benzi transversale negre. 
Pronotul de obicei cu o pată mediană la marginea anterioară, iar elitrele cu câte o pată în partea 
anterioară, o pată sau o bandă transversală mediană şi o pată mică în partea posterioară. Antenele 
lungi, cu articolele 1 şi 2 negre, iar articolele 3 până la 6 albastre cu smocuri apicale de peri negri. 
Specie inconfundabilă datorită coloritului şi antenelor caracteristice. Foarte rar pot fi întâlnite 
specimene cu petele negre de pe elitre mult reduse sau cu elitrele aproape complet negre.  
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Biotop. Predominant în pădurile de fag reci şi umede din zonele înalte, unde specia poate fi 
local comună. Se întâlneşte mai rar şi în păduri de amestec sau în păduri de quercinee şi fag. 
Larvele se dezvoltă în lemn mort sau în arbori vii bătrâni, cel mai adesea pe Fagus, dar uneori şi pe 
Acer sau alte foioase. AdulŃii pot fi văzuŃi pe aceşti arbori sau pe grămezi de buşteni recent tăiaŃi.  

Răspândire. Răspândită în Europa Centrală şi de Sud, la est până în MunŃii Caucaz precum 
şi în Turcia. În România prezentă în zona alpină joasă în pădurile de fag şi de amestec şi sporadic în 
zona colinară, continentală. Există şi semnalări vechi de la începutul secolului XX din MunŃii 
Măcin, în bioregiunea stepică (Montandon, 1908) confirmate recent (la Slava Rusă, com. pers. L. 
Székely). 

Croitorul de fag se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 
Lucanus cervus- rădaşcă 
 

 Numele de gen este denumirea latină a insectei. Numele speciei este latinescul cervus – 
cerb, referitor la coarnele masculilor.  

În România se găseşte în pădurile de stejar de la şes.  
Situri desemnate pentru conservare: Băgău, Bucegi, Călimani-Gurghiu, Câmpia 

Careiului, Cenaru, Cheile Nerei-BeuşniŃa, Comana, Coridorul Jiului, Cozia, Crişul Alb, Dealul 
IstriŃa, Dealul Mocrei-Rovina-Ineu, etc..  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă. 
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei  

nu este estimată.  
Descriere. Specie de dimensiune mare, la care masculii pot ajunge până la 80-90 mm. 

Femelele sunt mai mici, uneori de doar 20 mm. Corpul alungit, masiv, de culoare neagră sau brun 
închis, cu luciu mat în special la femele, iar în cazul masculului, mandibulele și elitrele de culoare 
brun-castanie. 
Specia prezintă un accentuat dimorfism sexual. La masculi capul este masiv, mai lat ca pronotul, iar 
mandibulele sunt foarte bine dezvoltate, lungi și ramificate cu aspectul unor coarne de cerb. Acestea 
sunt bifide la extremităŃi și prevăzute cu un dinte median sau postmedian la partea lor internă și pot 
atinge la exemplarele foarte mari jumătate din lungimea corpului. Femelele, mai mici ca masculii, 
au pronotul mult mai lat comparativ cu capul, mandibulele mai scurte decât capul și picioarele 
anterioare adaptate pentru săpat. 

Biotop. Este considerată specie polifagă, ce se dezvoltă în lemnul putred (aflat sub nivelul 
solului) al multor specii de foioase, dar preferă quercineele. Poate fi întâlnit în păduri de foioase cât 
și în zone deschise cu arbori izolaŃi sau cu garduri vii, în grădini urbane și suburbane, parcuri, 
pășuni împădurite, oriunde există o sursă suficientă de lemn mort. 

Răspândire. Toată Europa cu excepŃia nordului extrem. În România este frecventă în toată 
Ńara, cu excepŃia zonei alpine înalte. Specia este prezentă inclusiv în bioregiunea Mării Negre, în 
pădurile Letea și Caraorman (Stan, 2013). 

Rădaşca se întâlneşte în Parcul Natural Bucegi  ce se suprapune în U.P. I Caraiman peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 
 Fluturi:  
 

Colias myrmidone (albiliŃa portocalie) 
 
Numele de gen este latinescul colias – un fel de peştişor viu colorat, iar cel de specie face 

referire fie la Myrmidone din mitologia greacă, una dintre danaide, fie la myrmidoni, o populaŃie de 
greci ahei din sudul Thessaliei.  
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Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

nu este estimată. Trăieşte în fâneŃe, păşuni, tufărişuri.  
Situri desemnate pentru conservare: Apuseni, Bucegi, Cheile Turzii, MunŃii 

Maramureşului, MunŃii Rodnei. 
Descriere. Specie de talie medie (anvergura de 38-50 mm), cu un pronunŃat dimorfism 

sexual. La masculi, extradosul aripilor este de culoare portocaliu-roşcată, foarte intensă. Pe 
extradosul aripii anterioare, punctul discal este relativ mic şi rotund. Banda marginală de culoare 
neagră este compactă, doar foarte rar întreruptă la nivelul nervurilor v5-v8, care sunt subliniate cu 
galben, fără tendinŃa de a se extinde de-a lungul bordului posterior al aripii. Pe extradosul aripii 
posterioare, banda marginală de culoare neagră este relativ îngustă. Pe costa aripii posterioare, solzii 
androconiali formează o pată ovală evidentă în partea bazală a spaŃiului s7. Punctul discal este de 
culoare roşie. Pe intradosul aripii anterioare, seria de puncte postdiscale de culoare neagră este mult 
mai restrânsă: punctele postdiscale negre din spaŃiile s1b, s2 şi s3 sunt reduse sau absente. 
Intradosul aripii posterioare prezintă o difuzie de culoare neagră în zona bazală. La femele, 
extradosul aripilor este de culoare galben-portocalie sau albă, cu o uşoară tentă verzuie (f. alba 
Staudinger, 1871, destul de rar întâlnită, întrucâtva asemănătoare cu C. croceus f. helice Hübner, 
1799), fără ca marginea costală să iasă în evidenŃă în vreun fel. Pe extradosul aripii anterioare, 
banda marginală de culoare neagră include o serie de pete de culoare galbenă, relativ slab 
dezvoltate. Pe extradosul aripii posterioare, petele submarginale de culoare galbenă care bordează 
parŃial la interior banda marginală de culoare neagră sunt foarte bine dezvoltate, de formă aproape 
dreptunghiulară şi au tendinŃa de a forma o bandă. Exemplarele din a doua generaŃie sunt de talie 
sensibil mai mare. 

Biotop. Pajişti cu tufărişuri, bogate în Cytisus, din regiunea colinară-montană.  
Răspândire. Specie euro-siberiană, răspândită din Europa Centrală (Germania-München şi 

Leipzig), Câmpia Panonică şi Ucraina, până în nord-vestul Kazahstanului. În nordul Europei, 
arealul se extinde până la Kaliningrad, iar în sud ajungea până în Centrul Bulgariei (de unde a 
dispărut încă de la începutul secolului XX). După anul 2000 au dispărut complet populaŃiile din 
Austria, Cehia, Germania, Ungaria, Slovenia şi Serbia. Pe teritoriul UE, populaŃii de Colias 
myrmidone mai există doar în Slovacia, Polonia şi România, iar în afara teritoriului UE în Belarus, 
Ucraina şi Rusia. Specia are statut incert în CroaŃia, Kazahstan şi Republica Moldova. Înainte de 
anul 2000, în România erau cunoscute zeci de populaŃii, majoritatea dintre ele în sudul 
Transilvaniei (în judeŃele: Braşov, Covasna, Sibiu, Hunedoara şi Mureş); toate acestea s-au stins în 
perioada anilor 1990-2000 (Niculescu, 1963). Dintre populaŃiile din jurul Clujului (Coasta Lungă, 
Dealul Galişer, Făget, Valea Becaş, Balta-Lungă, Valea Pleşca, Cheile Turzii etc.) o parte mai 
supravieŃuiesc în zilele noastre. PopulaŃii viabile există numai în Bazinul Gheorgheni (Valea 
Belchia, Kürüc, Miercurea Ciuc, etc.) şi în judeŃul Cluj (Liteni). 

AlbiliŃa portocalie se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune 
peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 
Euphydryas aurinia (fluturele auriu)  
 
Numele de gen derivă din grecescul euphydryas – „adevăratul iubitor de copaci/păduri”.  

Numele de specie este derivat din latinescul aureus – auriu, referitor la nuanŃa aripilor fluturelui.  
Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă. 
 Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

nu este estimată. 
 Este întâlnită în pajişti umede şi turbării, din zonele joase până la altitudini de 1500 m.  
Situri desemnate pentru conservare: Apuseni, Bucegi, Grădiştea Muncelului-Ciclovina, 

MunŃii Făgăraş, Oltul Superior, Pădurea BogăŃii, Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, 
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Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, Poienile de la Şard, Râul Tur, Sighişoara-Târnava 
Mare, Strei-HaŃeg, 

Descriere. Specie de talie medie (anvergura de 35-48 mm), cu un dimorfism sexual relativ 
discret (femelele au talia întrucâtva mai mare decât masculii, iar desenul de pe aripi este întrucâtva 
mai tern şi mai slab contrastant). Capul, de culoare neagră, este acoperit cu peri roşcaŃi. Antenele 
sunt negre, flagelul având o inelaŃie albă. Măciuca antenei este neagră pe partea dorsală şi roşcată 
pe partea ventrală. Toracele este negru, acoperit cu peri roşcaŃi pe partea anterioară. Abdomenul 
este de culoare neagră pe partea dorsală, iar pe partea ventrală este acoperit cu peri albicioşi şi 
roşcaŃi. Extradosul aripilor este de culoare bej-gălbuie; pe suprafaŃa sa există un caroiaj de culoare 
neagră. Petele discale şi benzile postdiscale sunt de culoare portocaliu-roşcată. Regiunea marginală 
este formată din două benzi, una externă negră şi continuă, şi una internă. Regiunea submarginală 
este formată şi ea din două benzi. Banda externă, de culoare neagră, delimitează petele roşcate 
lunulare din regiunea marginală. Banda internă, foarte lată şi de culoare cărămizie, este formată din 
pete triunghiulare. Regiunea antemarginală cuprinde o bandă transversală de culoare cărămizie. 
Regiunea mediană cuprinde o bandă neagră externă de forma literei S şi o bandă roşcată internă. Pe 
extradosul aripii posterioare, fiecare segment de culoare portocalie din cadrul benzii postdiscale 
aflat în intervalul cuprins între spaŃiile s1 şi s6 prezintă în mijloc un punct de culoare neagră. 
Aceste puncte sunt mai mari şi mai contrastante la masculi; ele formează o serie regulată, vizibilă şi 
pe intradosul aripilor. Petele marginale de culoare galbenă, albă sau portocalie de pe extradosul 
aripilor au de obicei marginea dreaptă sau rotunjită. Câmpul anal de pe extradosul aripii posterioare 
este de culoare neagră. Intradosul aripilor are o culoare de fond gri-gălbuie, mai deschisă decât 
culoarea de fond a extradosului; benzile sunt de culoare maroniu-portocalie deschisă, adeseori 
palide şi puŃin contrastante. Banda marginală este formată din lunule de culoare bej-gălbuie 
deschisă. Pe intradosul aripilor anterioare, seria de puncte postdiscale de culoare neagră este vagă, 
indistinctă, abia vizibilă. 

Biotop. La această specie se cunosc două forme ecologice: una preferă pajiştile umede 
aflate în regiunile colinare şi submontane, a doua este întâlnită în pajiştile mezofile şi mezoxerofile 
aflate pe soluri calcaroase, argilo-nisipoase sau loessoide. PopulaŃiile din România sunt întâlnite 
doar în pajiştile umede în care există din abundenŃă şopârliŃă (Succisa pratensis). 

Răspândire. Specie transpalearctică, răspândită din nord-vestul Africii, în toată Europa (în 
nord până la latitudinea de 60°), Asia Mică, Asia Centrală şi Siberia, până în Regiunea Amur şi 
peninsula Coreea. În România se cunoaşte din Banat, Crişana şi Transilvania. 

Fluturele auriu se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 
Nymphalis vaualbum*- Fluture Ńestos 
 
Numele de gen este grecescul nymphe – nimfă. Numele de specie se referă la forma 

semnelor albe de pe faŃa dorsală a aripilor fluturelui.  
Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

nu este estimată.  
Trăieşte în păduri de luncă sau mlăştinoase, pe valea râurilor, în liziere sau păduri de sălcii  
 Situri desemnate pentru conservare: Bucegi, Călimani-Gurghiu, Cheile Nerei-BeuşniŃa, 

Comana, Dealul Mocrei-Rovina-Ineu, Dealurile Clujului Est, Domogled-Valea Cernei, Frumoasa, 
Podişul Secaşelor, Retezat, Rusca Montană, Semenic- Cheile Caraşului. 
 Nymphalis vaualbum sau N. l-album, broasca Ńestoasă Compton, sau virgulă falsă, este o 
specie de fluture din familia Nymphalidae. O afirmaŃie conform căreia numele Nymphalis l-album 
este de fapt numele corect asupra Nymphalis vaualbum utilizat pe scară largă s-a dovedit a fi 
susŃinută atunci când a fost descoperită, descrierea care acoperă vaualbum nu include o descriere 
sau un specimen de tip. Astfel, vaualbum poate fi considerat nomen nudum, dând prioritate lui 
Nymphalis l-album.  
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 Descriere: Anvergură: 2 1/2 - 3 1/16 inci (6,4 - 7,8 cm). Partea superioară este maro 
portocaliu, cu bazele aripilor mai întunecate şi petele negre. Există o singură pată costală albă atât 
pe aripa anterioară, cât şi pe aripa posterioară. Versoul este gri şi maron, cu baze şi margini 
întunecate. Indiferent de culoarea solului (cenuşiu-maroniu sau maro şaten), există un contrast mare 
între regiunea discală maro ciocolată-întunecată şi zona postdiscală mai palidă la masculi, mai puŃin 
la femele. Reversul din aripa posterioară are un semn alb în formă de „V” adiacent celulei de la S4. 
La unele specimene, acest „V” este înlocuit cu o liniuŃă, un „L”, un „C” sau un „J” şi poate consta 
doar din câteva solzi albe sau poate lipsi cu totul. Această marcare este mult mai proeminentă la 
mascului. Această marcă V este împărtăŃită cu albumul Polygonia c, de unde şi denumirea de 
virgulă falsă. 
 DistribuŃie : Este văzut în pădurile de foioase şi conifere dintr-o gamă largă de-a lungul 
emisferei nordice.  

Fluturele Ńestos are prezenŃă nesigură în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se 
suprapune peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic 
Azuga. 

Impact estimat asupra speciei:  
Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra acestei specii. 
 

 Cosaşi:  
 

Isophyta costata (cosaş) 
Numele de gen este derivat din cuvintele greceşti iso – la fel, uniform şi phy(s)a – vezică, 

referitor la corpul uniform umflat al insectelor din acest gen. Numele speciei este latinescul costata 
– cu coaste, referitor la muchiile de pe corpul lăcustei. Indivizii acestei specii trăiesc din zonele de 
şes până în zonele montane.  

Ca habitat preferă pajiştile din interiorul lanŃului Carpatic, pajişti stepice dar şi zonele 
montane joase cu specii de plante stabilite pe sol sărac de tip leoss, în general vegetaŃia preferată 
fiind formată din specii de graminee.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei nu 

este estimată.  
Situri desemnate pentru conservare: Bucegi, Coridorul Jiului, Dealul Mocrei-Rovina- Ineu, 

Semenic-Cheile Caraşului, Strei-HaŃeg, Trascău, Valea Vâlsanului. 
Descriere. Specia are corpul de culoare verde, cu antenele gălbui, lung de aproximativ 23-26 

mm (♂) şi 25-27 mm (♀). Fastigiumul este mai subŃire decât primul antenomer. Tegminele la 
mascul sunt late, mai scurte decât pronotul, ating al doilea tergit abdominal, iar marginea aripii 
formează  un unghi drept. La femelă, tegminele sunt rotunjite. Cercii masculului sunt relativ lungi 
şi subŃiri, curbaŃi la mijloc în unghi drept. Carena stridulantă conŃine 240-280 dinŃişori. 
Ovipozitorul este lung de aproximativ 14-16 mm. StridulaŃia constă în silabe izolate sau grupuri de 
până la 10 silabe, fiecare silabă fiind compusă dintr-o serie compactă de 100-130 impulsuri (300-
600 ms), urmată de un grup de 1-20 impulsuri terminale (150-300 ms). Sunetele sunt produse la 
mişcarea de închidere a tegminelor. 

Biotop. Specie praticolă, preferă pajişti stepice de loess, pajişti mezofile, liziere şi poieni de 
pădure bogate în specii de dicotiledonate, din zonele de câmpie şi mai rar de deal. 

Răspândire. Frecventă în Ungaria şi rară în estul Austriei. În România, specia este răspândită 
în Câmpia de Vest, mai ales în apropierea văii Mureşului. Extrem de rară în sudul şi sud-vestul 
Transilvaniei. 

Cosaşul se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune peste fondul 
forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 
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 Odontopodisma rubripes (lăcusta de munte) 
 

Numele genului este o combinație a cuvintelor grecești odontos - dinte și podos - picior, 
însemnând „cea cu picioare dentate”, iar numele speciei provine din cuvintele latine ruber - roșu și 
pes - picior, „cu picioare roșii”.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei nu 

este estimată.  
Situri desemnate pentru conservare : Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare, 

Băgău, Bucegi, Câmpia Careiului, Ceahlău, Cozia, Crişul Repede amonte de Oradea, Defileul 
Crişului Repede - Pădurea Craiului, Domogled-Valea Cernei, Trascău, Tusa-Barcău. 

Descriere. Specia are corpul de culoare verde, cu dungi laterale negre. Lungimea corpului 
este de aproximativ 15-17 mm la mascul şi 19-24 mm la femelă. Tibiile posterioare sunt proximal 
gălbui şi 
distal roşii. Specia prezintă pe primul sternit toracic un tubercul de formă conică. Specia este 
brahipteră, tegminele fiind alungite, atingând treimea posterioară a primului tergit abdominal. Cercii 
masculului sunt lăŃiŃi la bază şi puternic curbaŃi. Placa subgenitală a femelei se termină cu un lob 
median şi 2 laterali triunghiulari. Specia nu stridulează. 

Biotop. Specie fruticolă, întâlnindu-se mai ales în zone de zmeurişuri, în poieni şi liziere ale 
pădurilor din zona de câmpie şi deal. 

Răspândire. Specia este răspândită în Slovacia, Ungaria, Ucraina, România şi Bulgaria. În 
România se întâlneşte în Transilvania şi Crişana. 

Lăcusta de munte se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune 
peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 

Pholidoptera transsylvanica (cosaşul transilvan) 
 

Specia este un indicator biologic al stării de conservare a pajiştilor montane şi lizierelor de 
păduri naturale. În România, este frecventă în munŃii CarpaŃi, între 400 - 2.300 m altitudine.  
Cosașul transilvan este o specie praticolă şi geofilă, mezofilă până la higro-mezofilă, caracteristică 
pentru pajiştile, poienile şi lizierele din zona montană.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria  protejată populația speciei 

nu este estimată. Localizare pe teritoriul ariei protejate.  
În aria protejată Bucegi, specia poate să fie identificată în zonele de lizieră, în pajiştile aflate 

în apropierea zonelor ripariene şi în poienile montane mai umede întalnita cel mai des in zona Stînii 
Regale. 

Descriere. Specia are corpul de culoare brună sau cenuşie, adesea cu o bandă transversală pe 
frons, deschisă la culoare. Lungimea corpului este de aproximativ 18-25 mm la masculi şi 21-30 
mm la 1 s 100 ms femele. Tegminele masculului au aproximativ aceeaşi lungime cu pronotul. 
Cercii masculului sunt subŃiri, cu dintele intern localizat în apropierea bazei. Titilatorii au partea 
bazală slab curbată, iar vârful puternic dinŃat. Carena stridulantă conŃine 100-130 dinŃişori. 
Ovipozitorul este aproape drept, cu lungimea de 20- 30 mm. StridulaŃia constă în strofe tri- sau 
tretrasilabice, izolate. La analiza oscilografică, se observă că fiecare silabă este compusă din 2 semi-
silabe, conform mişcărilor de deschidere şi închidere ale aripilor. 

Biotop. Specia preferă pajişti mezofile şi higro-mezofile, cu arbuşti, mai ales în poieni şi 
liziere de păduri din regiunile de munte (extrem de rar în zone deluroase). 

Răspândire. Specie carpatică, răspândită în Slovacia, Ungaria, Polonia, Ucraina şi 
Romania. În România este frecventă în munŃii CarpaŃi, între 400-2300 m altitudine. 

Cosaşul transilvan se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune 
peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 
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 Libelule:  
 

Cordulegaster heros (calul dracului) 
 
Numele de gen este alcătuit din latinescul cordula – inimioară şi grecescul gaster – stomac, 

pântec, referitor la forma stomacului la speciile genului. Numele speciei este grecescul heros – 
erou, apărător, referitor la agresivitatea speciei.  

Trăieşte pe lângă apele montane sau râuri şi pâraie foarte curate cu scurgere rapidă de la 
altitudine medie. Zboară de la sfârşitul lunii iunie până la începutul lui august.  

Situri desemnate pentru conservare: Bucegi, Cheile Nerei-BeuşniŃa, Domogled-Valea 
Cernei, Frumoasa, MunŃii Rodnei, PorŃile de Fier, Tinovul Mare Poiana Stampei.  

În Bucegi a fost observată în zona Lespezi. 
Descriere. Este una dintre cele mai mari libelule europene. Masculii măsoară 77-84 mm, iar 

femelele 88-96 mm lungime (Dijkstra, 2006). Culoarea corpului este neagră cu desene galbene. 
Segmentul abdominal S1 prezintă un desen galben pe marginea posterioară/inferioară în forma unui 
triunghi. La mascul, apendicii abdominali superiori prezintă, în vedere laterală, un singur dinte 
intern. În vedere dorsală, apendicii superiori sunt robuşti, divergenŃi apical şi se ating la bază. 
Apendicii inferiori sunt transverşi, formând o placă de forma unui pătrat. Triunghiul anal, la 
mascul, este format din 5 celule (rar 3-8). Triunghiul occipital este convex şi de culoare galbenă, 
ridicându-se deasupra marginii interne a ochilor. Labrum-ul prezintă marginea inferioară neagră. Pe 
mezotorace se afla o dungă galbenă cu marginea posterioară încovoiată (Askew, 2004). Specia se 
întâlneşte de la sfârşitul lunii iunie până la sfârşitul lunii august. Larvele se hrănesc cu alevini sau 
larve de insecte acvatice etc. iar adulŃii vânează mai ales diptere şi himenoptere (Dijkstra, 2006). 

Biotop. Specia este întâlnită în apropierea pâraielor montane rapide, curate, umbroase sau 
semiumbroase, de altitudine moderată şi care prezintă un substrat pietros (prundiş). 

Răspândire. Specia Cordulegaster heros este endemică pentru Europa de Sud-Est. Este 
întâlnită în Albania, Austria, Bosnia şi HerŃegovina, Bulgaria, CroaŃia, Grecia, Ungaria, Italia, 
Macedonia, Serbia, Muntenegru, Romania, Slovacia şi Slovenia. În România, specia Cordulegaster 
heros a fost semnalată din MunŃii Banatului, Țarcu-Godeanu, Poiana Ruscă, Apuseni şi Bazinul 
Bahluiului (Beutler, 1988; Kipping, 1998). 

Calul dracului se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 
 Melci:  
 

Chilostoma banaticum (melcul carenat bănăŃean)  
 
Acest melc poate fi considerat un indicator al vârstei și stării de sănătate pentru zonele 

ripaiene și ecosisteme forestire. În România, distribuția sa cuprinde subcarpații și lanțul Carpatic 
din Munții Țibleș la nord, până în Munții Aninei la sud și Masivul Ciucaș la est, mai puțin în 
Carpații Orientali. În sudul Carpaților Meridionali coboară pe văile râurilor până în zona 
submontană.  

Specia este un relict glaciar, al cărui centru de distribuŃie este considerat zona Banatului.  
Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei nu 

este estimată.  
Localizare pe teritoriul ariei protejate. În Bucegi specia este întâlnită pe marginea râurilor 

montane sau pe văi, acolo unde există vegetaŃie abundentă. 
Descriere. Aceasta specie se caracterizeaza prin cochilie solida, tare si rezistenta, turtit-

lentiforma, neregulat striata, brun-roscata pâna la brun-galbuia, rar verzuie, prevazuta cu o banda 
brun-roscata la periferie, cu o evidenta carena mediana, prezenta atât la adulti cât si (caracteristic) la 
juvenili; peristom întarit, albicios, ombilic deschis. Înaltime 15 – 20 mm, latime 25 – 35 mm. Este o 
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specie mezobionta, higrofila, prefera arii împadurite, sau cel putin vegetatie abundenta, microfaga, 
hermafrodita. 

Biotop. Ea este prezentă de-a lungul văilor din zona montană până la câmpie, preferând 
altitudini medii. Este o specie microfagă, mezobiontă, higrofilă, preferă zonele împădurite sau cele 
cu vegetaŃie abundentă. Se găsește pe sub pietre, printre lemne putrede, buşteni, pe stânci, pe plante, 
în frunzar pe sol, în păduri, tufărişuri, formaŃiuni vegetale dintre cele mai diverse, inclusiv parcuri şi 
grădini, la marginea drumurilor, în locuri umbrite şi umede, deseori în apropierea apelor.  

Răspândire. Arealul actual al speciei în Europa este cuprins mai ales în România, insular în 
Ungaria, Germania, Croatia, Ucraina, foarte probabil – sporadic – si în Serbia, Slovacia si Bulgaria. 
Cele mai abundente populatii, cea mai larga raspândire si centrul genetic sunt în România, si în mod 
special Banatul. În România specia Chilostoma banaticum are valente ecologice destul de largi, 
fiind întâlnita din etajul montan pâna la câmpie, de-a lungul vailor, respectiv a apelor curgatoare.  

Melcul carenat bănăŃean se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se 
suprapune peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic 
Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 
Vertigo genesii (melc) 
 
Numele de gen este latinescul vertigo – vârtej, învârtire, rotire. Numele speciei se referă la 

cuvântul latin genes – naştere, geneză, început, adică „al genezei”, cu referire la un presupus 
caracter primordial al acestei specii mici de moluscă ce duce o viaŃă ascunsă în sol.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă. 
 Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

nu este estimată.  
Trăieşte la şes şi în zonele colinare, în locuri umede, umbrite, printre ierburi, sub buşteni, 

uneori direct pe sol.  
Situri desemnate pentru conservare: Bucegi, Putna–Vrancea.  

Descriere. Cochilie dextră, ovoidă, de culoare brun-roşcată. Prezintă 4-5 anfracte puternic convexe, 
suprafaŃa cochiliei lucioasă, netedă, cu striuri de creştere aproape imperceptibile. Apertura este 
rotundă, cu peristomul foarte puŃin îngroşat şi lipsită de dinŃi. În stadiu adult cochilia poate atinge 
1.7-2.1 mm înălŃime şi 1.2 mm lăŃime (Waldén, 1966; Kerney & Cameron, 1979; Pokryszko, 1990). 

Biotop. În zone calcaroase, văi umbroase şi umede, prin poieni, printre rădăcinile ierburilor, 
sub buşteni putrezi, la munte sau zone de deal şi podiş, niciodată în populaŃii numeroase, se mai 
întâlneşte la baza stâncăriilor, printre plante sau direct pe sol (Grossu, 1955, 1987; Fechter & 
Falkner, 1990). Necesită soluri calcaroase, permanent umede, dar nu inundate, vegetaŃie edificată de 
rogozuri şi muşchi (în special Palustriella), sau soluri parŃial acoperite de vegetaŃie, substrat pietros 
cu scurgeri superficiale de apă dar nu inundate (Valovirta, 2003). În părŃile nordice ale arealului 
urcă până la 900 m altitudine, în timp ce în Alpi poate fi găsită până la 2000 m. Devine activă la 
temperatură şi umiditate ridicate, când urcă pe tulpinile plantelor până la cca. 5 cm înălŃime 
(Cameron et al., 2003). La nivel european este citată ca specie caracteristică habitatului HD 7240 - 
FormaŃiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae, dar este întâlnită şi în mlaştini 
alcaline (HD 7230) şi izvoare petrifiante cu formare de travertin (HD 7220) (Cameron et al., 2003). 

Răspândire. Specie arctic-alpină, în special nord-europeană, relict glaciar. Mai abundentă 
în munŃii calcaroşi din nordul şi centrul Scandinaviei, în restul arealului este rară şi sporadică, fiind 
regăsită sub formă de populaŃii locale izolate. Falkner et al. (2001) descriu specia ca fiind prezentă 
în Norvegia, Suedia, Finlanda, Marea Britanie, FranŃa, ElveŃia, Italia, Letonia. După Pokryszko 
(1990), în Polonia este prezentă exclusiv din Pădurea Bialowieza, alte semnalări din afara acesteia 
fiind cel mai probabil identificări eronate. Asemenea erori de identificare s-au făcut probabil şi în 
alte Ńări europene, astfel, după Colville (1998) s-au realizat frecvent confuzii între V. genesii şi V. 
geyerii “în mod special în statele din Rusia europeană şi România (Grossu, 1955, 1987)”. De altfel, 
Grossu (1987) descrie eronat specia, considerând formele cu 4 dinŃi aperturali mici care uneori se 
pot reduce (caracter tipic pentru V. geyeri) ca aparŃinând speciei V. genesii. Dacă această confuzie s-
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a făcut între cele două specii, care sunt foarte asemănătoare morfologic, V. geyeri fiind considerată 
subspecie a lui V. genesii înainte de 1966 (Walden, 1966), atunci este posibil ca puŃinele menŃionări 
din fauna Ńării noastre să aparŃină de fapt lui V. geyeri. 

Melcul se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune peste fondul 
forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

  
B.3.6. Specii de plante de inters comunitar din ROSCI0013 Bucegi 

 
Descrierea tipurilor de plante existente în fondul forestier al O.S. Azuga: 
 
Buxbaumia viridis (muşchi) 
 
Descriere şi identificare: Specie asemănătoare cu Buxbaumia aphylla Hedw., de care se 

deosebeşte prin capsula acoperită de o membrană duzială care la uscăciune se exfoliază. Sunt plante 
la care gametofitul este foarte redus, sporofitul dominând ciclul de ezvoltare. Sporofitul este verde 
în stadiile tinere şi este reprezentat de o setă de 0,5-1 cm şi o capsulă de 5-7 mm.  

Habitat: Creşte sporadic prin păduri montane, dezvoltându-se pe lemne putrede, rar pe 
soluri humoase.  

DistribuŃie şi ocurenŃă: Specie rară, se întâlneşte în pădurile montane din Europa. 
DistribuŃie în România: MunŃii Maramureşului; MunŃii Rodnei; Bazinul BistriŃa Aurie; 

Muntele Rarău; Munceii Rarăului; MunŃii Bârgăului; MunŃii Stânişoarei; Jud. NeamŃ, Dealul Olaru; 
MunŃii Bârsei, Piatra Mare; MunŃii Bucegi; MunŃii Piatra Craiului; MunŃii Cibinului; MunŃii 
Lotrului; MunŃii Parâng; MunŃii Vlădeasa.  

Populatie: Deşi este citată din multe zone ale României, specia se întâlneşte rar, fiind strict 
legată de habitatele de pădure, putând fi observată pe trunchiurile de copaci căzute, aflate în diferite 
stadii de degradare.  

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă. 
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. Având dimensiuni foarte mici nu 

se poate estima numărul indivizilor din această specie, care este probabil, de ordinul miilor. 
Localizare pe teritoriul ariei protejate. Buxbaumia viridis este data de Boros A. si Vajda L. din 
padurea de amestec de fag cu molid de pe Muntele Bucșoiu, alt. 1100-1400 m. (sub B. indusiata 
Boros & Vaida 1967), Cheile Zănoagei, Cheile Răteiului. 

Pe teritoriul Parcului Natural Bucegi, specia este rară. 
Ecologie şi comportament: Specie sapro-lignicolă. Este întâlnită în pădurile montane din 

CarpaŃi.  
Măsuri luate şi necesare pentru ocrotire: Specia este inclusă în Lista Roşie a briofitelor 

din România. La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninŃare este reprezentată 
de defrişarea pădurilor naturale de răşinoase. Pentru conservarea speciei se recomandă neincluderea 
în circuitul turistic a zonelor în care vegetează specia, Buxbaumia viridis fiind întâlnită foarte des pe 
marginea potecilor turistice. 

Buxbaumia viridis (muşchi) se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se 
suprapune peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic 
Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 
Campanula serrata – clopoŃel 
 
ClopoŃelul este o plantă erbacee perenă din familia Campanulaceae. 
Tulpina este dreaptă, cu înălŃimea de 100–250 mm, cu numeroase frunze ascuŃite, alungite, 

fără codiŃe. Frunzele de la mijloc sunt mai înghesuite şi mai late, dinŃate mărunt. Frunzele de sus 
sunt nedinŃate şi mai înguste. Florile sunt albastru-violete, puŃine la număr. Sunt aşezate la vârful 
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tulpinii, câteodată îndreptate într-o parte. Floarea are un caliciu cu cinci dinŃi înguşti şi o corolă în 
formă de clopot cu 20 mm lungime, cu cinci lobi pe margini. Înfloreşte în lunile iulie-august. 

E răspândită în munŃii CarpaŃi, prin păduri de molid, prin păşuni şi locurile ierboase. 
Este o specie endemică carpatică, fiind întâlnită doar în zona acestor munți. 4070 Campanula 
serrata se întâlnește în poieni, fâneŃe şi păşuni, pe stâncării şi printre tufărişuri, din regiunea 
montană şi până în zona alpină. 

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă. 
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

este estimată la 2000-3000 exemplare. 
Localizare pe teritoriul ariei protejate. În aria protejată specia apare sporadic, fiind 

semnalată in Deleanu, Duda Mare, Duda Mică, Tătaru, Colții Țapului, Doamnele, Obarșia, 
VînturiȘ, Furnica, Piatra Arsă, Valea Cerbului, Țigănești, Valea Gaura. 

ClopoŃelul se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Impact estimat asupra speciei:  
Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra acestei specii. 
 
Dicranum viride- muşchiul de pământ furculiŃă 

Etimologia denumirii științifice. Numele genului provine din latinescul dicranum – furcă, 
iar cel al speciei din latinescul viridis – verde.  

Situri desemnate pentru conservare: Bucegi, Călimani-Gurghiu, Frumoasa, Grădiștea 
Muncelului- Ciclovina, Herculian, Mestecănișul de la Reci, Munții Maramureșului, Munții Rodnei, 
Penteleu, Rarău- Giumalău, Tinovul Mare Poiana Stampei. 

Descriere şi identificare: Plante înalte de până la 4 cm. Se deosebeşte de alte specii de 
Dicranum prin celulele din partea superioară a laminei, scurte, lamina bistratosă, frunze erecte, 
drepte sau puŃin curbate, puŃin fragile la uscăciune, marginea întreagă sau uşor denticulată în vârf şi 
capsula erectă.  

Habitat:  Creşte în păduri de foioase.  
DistribuŃie şi ocurenŃă: Sporadică în Europa Centrală până în Scandinavia, lipseşte în 

vestul şi sudul Europei. DistribuŃie în România: Muntele Găina, Muntele Muncel, MunŃii 
Zarandului – Valea Cladova, MunŃii łibleşului –Valea Mestecănişului, Piciorul Arsurii, Vârful 
Păltiniş, MunŃii GalaŃiului spre Rodna, Ilva Mare, Coşna, Mlaştina Bâlbâitoarea, Cojocna, Valea 
Almaşului, Gilău, Ciuc, Bixad, Tuşnad, Trei Scaune, Reci, Deva, Valea pârâului 
Pângărăcior, Mlaştina Coşna, Codrul Secular Slătioara, Giumalău, Tinovul Poiana Stampei.  

Localizare pe teritoriul ariei protejate: Dicranum viride este semnalat în zona limitrofă 
localităŃii Sinaia (Papp 1967). Pe teritoriul Parcului Natural Bucegi, specia este rară. 

 
PopulaŃie: Deşi sunt multe citări ale speciei din România, prezenŃa în aceste zone trebuie 

verificată şi confirmată, planta putând fi uşor confundată cu alte specii de Dicranum.  
Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă. 
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată: Având dimensiuni foarte mici nu 

se poate estima numărul indivizilor din această specie. 
Ecologie şi comportament: Creşte în păduri de foioase pe lemn putred, la baza 

trunchiurilor de copaci, rar pe roci silicioase.  
Măsuri luate şi necesare pentru ocrotire: Specia este inclusă în Lista Roşie a briofitelor 

din România. La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninŃare este reprezentată 
de tăierile masive care se fac în pădurile de foioase. 

Dicranum viride- muşchi se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se 
suprapune peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic 
Azuga. 
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Impact estimat asupra speciei:  
Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra acestei specii. 
 
Draba domeri - flămânzica de colŃi  
 
Numele de gen provine din cuvântul grecesc drabe – gust acru-acid iute, pişcător, referitor la 

gustul arzător al frunzelor unor specii din acest gen, folosite uneori ca şi cataplasme. Numele 
speciei este o dedicaŃie pentru botanistul maghiar Joseph von Dorner (1808- 1873). 

Situri desemnate pentru conservarea acestei specii sunt Bucegi si Retezat. În Bucegi se găste în 
zona Jepilor Mari si Mici. 

Flămânzica de colŃ este o plantă scundă din genul Draba, familia Brassicaceae. 
Descriere:  Flămânzica de colŃi are tulpina mică, de 10-50 mm, fără frunze, cu un scurt 

mănunchi de flori mici galbene la vârf, cu patru petale aşezate în cruce. Înfloreşte în lunile iunie-
august. Frunzele sunt îngrămădite în rozete rotunde la baza tulpinilor. Ele sunt înguste, ascuŃite, 
rigide, cu peri rari şi Ńepoşi pe margini. Fructele sunt verzi şi ovale, de 50-70 mm lungime, au un 
cioc scurt la vârf. 

Răspândire: În România se găseşte pe stâncile calcaroase din munŃii CarpaŃi. 
Flămânzica de colŃi  se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune 

peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 
Impact estimat asupra speciei:  
Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra acestei specii. 
 
Ligularia sibirica – curechi de munte 
 
Plantă perenă, verde sau uneori cu tente purpurii (15/30-150 cm), cu un rizom cărnos şi 

fibros. Tulpina erectă, de obicei este simplă, glabră sau păroasă. Frunzele bazale  (3/10-25 x 3/7-20 
cm) sunt tringhiular-reniforme până la sagitate, dentate, subglabre până la dens păroase pe suprafaŃa 
inferioară, cu peŃiolul, de obicei, de câteva ori mai lung decât lamina; frunzele cauline sunt puŃine, 
mai mici, cele superioare fiind mai mici şi subsesile. 

Crește prin depresiuni, lunci, mlaștini, pajiști și păduri, în locuri mlaștinoase, buruienișuri 
de-a lungul văilor, în regiunea montană și subalpină. 

Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă.  
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

este de aproxinativ 500 de exemplare. 
Localizare pe teritoriul ariei protejate. Pe teritoriul Parcului Natural Bucegi, specia este 

rară, fiind întâlnită în special Cheile Zănoagei, Pestera, Valea Cerbului, Valea Azugii, in special pe 
văile umede și umbroase. 

Curechi de munte se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune 
peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Impact estimat asupra speciei:  
Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra acestei specii. 
 
Iris aphylla ssp. hungarica (stânjenei) 
 
Numele de gen provine de la numele zeiŃei greceşti a curcubeului, Iris, referitor la culorile 

extrem de variate şi de vii ale florilor unor specii din genul stânjeneilor, precum Iris germanica, Iris 
florentina sau Iris pumila. Numele de specie este grecescul aphyllon – fără frunze, florile speciei 
apărând pe tulpini fără frunze. Numele de subspecie este latinizatul hungarica – din Ungaria, 
ungurească, specia fiind descrisă prima dată din silvostepa panonică. 

Există trei habitate distincte, cu condiŃii ecologice relativ asemănătoare deşi îndepărtate ca 
locaŃie, în care găsim populaŃii mari de stânjenel de stepă. Mai precis, pajiştile stepice în măsura în 
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care nu sunt degradate prin suprapăşunat, sunt un habitat preferat al specie dar exemplare ceva mai 
viguroase (de multe ori şi cu tulpini ramificate, descrise uneori ca Iris aphylla ssp. dacica) se pot 
afla frecvent în masivele calcaroase sau conglomeratic-calcaroase (rar pe gneise în Cozia) de 
altitudine mai redusă din munŃi (până la 1500m).  

Situri desemnate pentru conservare: Apuseni, Bucegi, Călimani-Gurghiu, Câmpia 
Careiului, Ceahlău, Cheile Bicazului-Hășmaș, Cheile Glodului, Cibului și Măzii, Cheile Șugăului-
Munticelu, Cheile Turzii, Colinele Elanului, Cozia, Creasta Nemirei, etc.  

În munții Bucegi a fost observată în Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, Cheile Brăteiului, 
Lespezi, Raciu. 

Descriere şi identificare: Plantă erbacee perenă, cu rizom, cu tulpină aeriană de 15-35 cm 
înălŃime, ramificată de sub ijloc. Flori violete până la aproape purpurii, cu tepale interne şi externe 
uniform colorate şi spatul complet erbaceu. Tepalele externe sunt evident păroase pe nervura 
mediană, cu peri pluricelulari.   

PopulaŃii: Specia creşte ca indivizi izolaŃi, răspândiŃi în pajişti uscate şi pe stâncării, din 
zona stepei până în etajul  montan inferior.  

PopulaŃii izolate se află şi în pajiştile stepice ponto-sarmatice (62C0*) din Moldova, mai 
ales la marginea şi în poienile pădurilor din silvostepă unde pajiştile respective sunt mai bine 
păstrate. 

Ecologie şi comportament: Specia se instalează în pajişti naturale stepice, pe stâncării 
calcaroase, însorite sau pe loess, în  poienile pădurilor termofile. Nu cunoaştem dacă planta necesită 
insecte polenizatoare specifice/particulare.  

Măsuri luate şi necesare pentru ocrotire: Este listată în ConvenŃia de la Berna; în 
Directiva Habitate 92/43/EEC; în OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 236/2000. 
AmeninŃarea constă în schimbarea modului de folosinŃă a terenurilor unde creşte această specie. De 
aceea, este necesar a se păstra pajiştile respective ca fânaŃuri pentru cosit (şi nu pentru păşunat 
animalele !). A nu se ara ori prelua terenurile spre alte folosinŃe ori pentru construirea locuinŃelor 
sau a altor construcŃii de tip zootehnic/industriale. În zona montană unde creşte specia ameninŃarea 
o constituie colectarea de către turişti sau localnici pentru a oferi florile. 

Stânjenei se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 

Impact estimat asupra speciei:  
Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra acestei specii. 
 
Meesia longiseta (muşchi) 
 
Etimologia denumirii științifice. Numele genului este o dedicaŃie pentru botanistul olandez 

David Meese (1723-1770). Numele specie este latinescul longiseta – cu sete lungi, referitor la axele 
foarte lungi ale capsulelor cu spori din vârful tulpiniŃelor. 

Situri desemnate pentru conservare: Bucegi, Călimani-Gurghiu, Frumoasa, Harghita 
Mădăraș, Munții Făgăraș, Munții Maramureșului, Munții Rodnei, Munții Țarcu, Retezat, Sărăturile 
Ocna Veche, Tinovul Mohoș-Lacul Sf. Ana. 
Localizare pe teritoriul ariei protejate. Meesia longiseta este identificată pe Muntele Blana- Muntele 
Nucet (Ștefureac 1947), Rătei, Rezervația Lespezi,etc.. 

Descriere şi identificare: Planta creşte în turbării, printre specii de Sphagnum, 
Drepanocladus şi Hamatocaulis. Speciile de Meesia se disting uşor de alte specii de musci prin 
dispunerea frunzelor în mai multe rânduri, mai mult sau mai puŃin regulate. Meesia longiseta are 
frunzele lanceolate, erecte, dispuse în 5-8 rânduri. Coasta este mică. Celulele laminate din partea 
superioară a frunzelor sunt mici şi cu îngroşări. 

Habitat: Meesia longistea creşte în turbării, printre speciile de Sphagnum, repanocladus şi 
Hamatocaulis. 
  DistribuŃie şi ocurenŃă: În Europa se întâlneşte în Scandinavia, Alpi şi Europa Centrală. 
DistribuŃie în România: între  Arinieş şi Băile Borşa, MunŃii Rodnei, Corongiş, Ineu, Lacul Lala, 
Turbăria Coşna, MunŃii łarcu, Muntele Bistricioara, Băile Sărate – Turda, CăpâlniŃa, Tinovul 
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Mohoş, Muntele Tomnatec, MunŃii Călimani, între Muntele Blana şi Muntele Nucet, MunŃii 
Făgăraş, circul glaciar Bâlea, valea Arpaşului, MunŃii Cibinului, Muma, Măgura, Prejba, Nocrich, 
MunŃii Retezat, Tăul Judele, Lacul Galeşu.  

PopulaŃii: Specie rară. Nu am mai fost regăsită de foarte mult timp. Pe teritoriul Parcului 
Natural Bucegi, specia este rară. 
  Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă. 
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. Având dimensiuni foarte mici nu se poate 
estima numărul indivizilor din această specie, care este probabil, de ordinul miilor. 

Ecologie şi comportament: Specie turficolă. Planta este strict legată de habitatul în care 
creşte, mlaştina de turbă.  

Măsuri luate şi necesare pentru ocrotire: Specia este inclusă in Lista Roşie a briofitelor 
din România. La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninŃare este reprezentată 
de desecarea mlaştinilor de turbă. Pentru conservarea speciei se recomandă protejarea strictă a 
habitatelor în care specia creşte. 

Meesia longiseta (muşchi) se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se 
suprapune peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic 
Azuga. 

Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silvice asupra acestei specii. 

 
Tozzia carpatica (iarba gâtului) 
 
Descriere şi identificare: Plantă semiparazită înaltă de 10-50 cm, cu tulpina fragilă, glabră 

sau răzleŃ păroasă, în patru muchii şi ramificată adesea de la bază. Frunze glabre, opuse, sesile, lat-
ovate, acute sau obtuze, cu baza rotunjită sau uşor cordată şi cu marginile dur serate. InflorescenŃe 
raceme laxe, scurte, la vârful ramurilor. Flori galbene cu caliciul campanuzlat, slab bilabiat, cu cinci 
dinŃi mici. Corolă lungă de 6-8 mm cu 2 labii puŃin evidente. Labiul superior plan, bifidat, cel 
inferior trifidat, cu lobii egali, foarte fin ciliaŃi şi roşu-punctaŃi. Fruct capsular, închis în caliciu, 
lung de 2-2,5 mm, unilocular cu (1)-2 seminŃe. Înfloreşte în iulie-august. 

PopulaŃii: PopulaŃii mici dar prezente pe aproape tot întinsul CarpaŃilor.  
Tipul populaŃiei speciei în aria naturală protejată. PopulaŃie permanentă, rezidentă. 
Mărimea populaŃiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei 

nu a fost realizata o estimare a numărului de exemplare. 
Localizare pe teritoriul ariei protejate. În Parcul Natural Bucegi este o specie rară, fiind 

semnalată in zonele ocupate de habitatele 6150, 6170, 4960, 4070*, 3220, 
Ecologie şi comportament: Creşte în locuri ierboase şi umede din etajul montan mijlociu 

până în cel alpin. Geofit carpato-balcanic, mezofit, microterm, neutrofil.  
Iarba gâtului se întâlneşte în situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  ce se suprapune peste 

fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Ocolul Silvic Azuga. 
Nu se anticipeaza un impact semnificativ prin aplicarea prevederilor amenajamentelor 

silvice asupra acestei specii. 
 

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

Dintre siturile Natura 2000 delimitate în judeŃul Prahova şi Braşov, situl ROSCI0013 Bucegi 
este amplasat în zona desfăşurării proiectului, fiind posibil afectat de efectele implementării 
acestuia. Situl menŃionat este prezentat astfel: 

Tabel nr. 37. Situri existente în zona O.S. Azuga 

Nr.crt. JudeŃ Codul sitului Denumirea sitului 
SuprafaŃa ce se 
suprapune peste 

teritoriul O.S. Azuga 
Situri de importanta comunitara 

1 Prahova 1681,87 

2 Braşov 

ROSCI0013 Bucegi 

240,00 
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ROSCI0013 Bucegi a fost desemnat ca sit comunitar de protecŃie pentru prezenŃa în 
cuprinsul său a unor habitate de interes comunitar şi a unor specii de mamifere, amfibieni, peşti, 
insecte şi plante. 

Habitate de interes comunitar întâlnite în cadrul OS Azuga sunt următoarele: 3220, 4060, 
4070*, 6430, 8120, 8210, 9110, 91E0*, 91V0, 9410, 9420. 

Starea de conservare a habitatelor de pădure este în general favorabilă, aşa cum se poate 
constata din tabelul următor: 

Tabel nr. 38. Starea de conservare habitatelor forestiere din ROSCI0013 Bucegi 
Stare de conservare: 

Favorabilă: Nefavorabilă: 
Tip habitat 

Natura 2000 
ha % ha % Motivul Măsuri propuse pentru reabilitare 

275.57 100 1.15  
Un arboret care are consistenŃa sub 0.7 
din cauza condiŃiilor staŃionale dificile. 

S-au propus numai tăieri de igienă, 
considerându-se că starea sa se poate ameliora 

în timp, fără intervenŃii suplimentare. 
9110 

Total 276.72 16 - - 

0.29  
Un arboret care are consistenŃa sub 0.7 
din cauza condiŃiilor staŃionale dificile. 

S-au propus numai tăieri de igienă, 
considerându-se că starea sa se poate ameliora 

în timp, fără intervenŃii suplimentare.   

13.31 100 
Arborete artificiale realizate în 

suprafeŃe goale în urma politicii de 
înrezinare forŃată 

După exploatarea arboretelor, se va reveni la 
compoziŃia corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure 

91E0* 

Total 13.60 1 - - 

9.39 1 

Arborete care au consistenŃa sub 0.7 din 
cauza unor nerealizări în conducerea 
procesului de regenerare sau a unor 

doborâturi produse de vânt. 

Se vor efectua tăieri de transformare spre 
grădinărit sau lucrări de conservare acordându-

se o atenŃie deosebită îngrijirii seminŃişului 
existent iar unde este cazul ajutorării 

regenerării naturale 

963.25 99 

0.95  

Arborete total derivate (care au 
ponderea speciilor principale sub 30 % 
din normal), din cauza unor nerealizări 
în conducerea procesului de regenerare 
sau a aplicării lucrărilor de îngrijire, sau 
după construcŃia unor drumuri (arborete 

pioniere de anin alb situate în partea 
inferioară a unor versanŃi, pe alocuri şi 

cu eroziuni şi alunecări). 

Se vor efectua lucrări de îngrijire şi conducere 
prin care compoziŃia va fi condusă treptat spre 
cea corespunzătoare tipului natural de pădure. 

91V0 

Total 973.59 56   

201.05 99 1.42 1 
Un arboret care are consistenŃa sub 0.7 
din cauza condiŃiilor staŃionale dificile. 

Arboretul face parte din zona de protecŃie 
integrală a P.N. Bucegi, nu se va interveni, 

revenirea spre normalitate urmând să se facă 
treptat, în timp şi doar pe cale naturală. 

9410 

Total 202.47 12   
9420 258.23 100  15   

Tot. stare de 
conservare 1698.10 98 26.51 2   

Total habitat Natura 2000 1724.61    

 
 Principalele cauze cu efecte negative asupra habitatelor forestiere au fost unele deficienŃe în 
aplicarea lucrărilor de îngrijire sau a celor de regenerare naturală a speciilor principale şi politica de 
înrezinare forŃată (pe suprafeŃe mici au mai acŃionat şi alŃi factori ca: uscări anormale, alunecări de 
teren, doborâturi produse de vânt, eroziunea solului). Multe dintre cauze sunt de domeniul 
trecutului (cel puŃin în ceea ce priveşte extinderea răşinoaselor în afara arealului natural, de mai 
bine de 20 de ani fiind promovate numai compoziŃii Ńel conforme tipurilor natural fundamentale de 
pădure). Arboretele total derivate şi cele artificiale, din S.U.P. G, A şi M, care mai păstrează cât de 
cât compoziŃia naturală, vor fi conduse prin lucrările propuse spre compoziŃii normale. Procesul va 
fi de lungă durată, depăşind în majoritatea cazurilor 10 – 20 ani. În arboretele din S.U.P. E 
succesiunea speciilor se va face în mod natural, într-un interval de timp mult mai lung. 
 Arboretele total derivate şi cele artificiale care au o compoziŃie cu totul necorespunzătoare, 
vor fi substituite treptat, într-o perioadă mai lungă de timp (mai ales cele din S.U.P. E, unde 
procesul se va realiza pe cale naturală), pe măsură ce ajung la exploatabilitate, cu specii naturale şi 
provenienŃe locale, respectându-se compoziŃiile optime. În mod asemănător se va proceda şi în 
cazul arboretelor corespunzătoare din punct de vedere al compoziŃiei dar care sunt integral 
regenerate din lăstari, doar că în cazul acesta se va urmări regenerarea lor naturală, din sămânŃă. 

În cazul tăierilor de igienă este de dorit să se păstreze în arboretele (în special în cele cu 
vârste mai mari de 80 de ani) 1 – 2 arbori uscaŃi sau scorburoşi / ha, în picioare sau căzuŃi la sol, 
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pentru a contribui la o bună conservare a descompunătorilor, dar şi pentru a oferi locuri de cuibărit 
pentru păsări sau de adăpost pentru lilieci şi alte mamifere mici. 
 Alte tipuri de habitate de interes comunitar care se întâlnesc, în fondul forestier administrat 
de O.S. Azuga, sunt următoarele: 3220,  4060,  4070*, 6430, 8120,  8210. 
 Starea de conservare a acestor habitate se poate aprecia că este în general favorabilă. În 
cazul pajiştilor (care sunt cele mai vulnerabile), măsurile necesare pentru menŃinerea şi 
îmbunătăŃirea stării actuale, ar consta în evitarea suprapăşunatului cu animale domestice şi curăŃarea 
de vegetaŃia forestieră invadantă (aceste habitate fiind de origine secundară, rezultate în urma 
defrişării din trecut a pădurii). 

Speciile de mamifere menŃionate în Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC şi prezente O.S 
Azuga sunt următoarele: Ursus arctos*, Canis lupus*, Lynx lynx, Barbastella barbastellus 

Rhinolophus hipposideros cu statut  de conservare favorabilă.  
PopulaŃiile de carnivore mari sunt atent monitorizate atât de către gestionarii fondurilor 

cinegetice cât şi de personalul Parcului Natural Bucegi. Starea de conservare a acestor specii este 
favorabilă (chiar la urs efectivul este mult mai mare decât ar fi normal). 

Aceasta datorându-se, pe lângă faptul că 42 % din suprafaŃa pădurilor este inclusă în tipul I 
funcŃional (unde practic nu se fac nici un fel de intervenŃii), şi ansamblului de lucrări silvice 
propuse în restul arboretelor. Astfel, în fondul productiv, în S.U.P. A (6 % din suprafaŃa păduroasă), 
prin planificarea tăierilor de regenerare în spiritul continuităŃii recoltelor pe o durată de 110 ani, se 
va realiza un mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare. Tot în fondul 
productiv, dar în S.U.P. G (21 %) şi S.U.P. O (3 %), se vor aplica tăieri de transformare spre 
grădinărit, prin care practic se va păstra nealterată starea de masiv a pădurilor respective.  

În plus există o suprafaŃă importantă (27 %) supusă regimului de conservare deosebită, în care 
intervenŃiile silviculturale se fac mai rar şi cu intensitate mai redusă şi în care arborii sunt menŃinuŃi 
până la vârste apropiate de limita longevităŃii fiziologice. Se va asigura liniştea necesară în perioada 
de împerechere şi nu se va vâna în zonele de protecŃie strictă şi integrală din perimetrul Parcului 
Natural Bucegi. 

Dintre speciile de chiroptere menŃionate în Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC şi 
prezente în O.S Azuga, sunt urmatoarele: Barbastella barbastellus, Rhinolophus. Se poate afirma că 
starea de conservare a speciilor de lilieci este favorabilă, zona cu grote şi peşteri ca locuri de 
adăpost, fiind inclusă aproape în totalitate în tipurile funcŃionale I şi II. 

Dintre speciile de amfibieni menŃionate în Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC şi 
prezente în O.S Azuga, sunt urmatoarele: Bombina variegata (buhaiul de baltă cu burta galbenă) şi 
Triturus montandoni (tritonul carpatic). Se apreciază că starea de conservare a celor 2 specii este 
favorabilă.  

Dintre speciile de peşti menŃionate în Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC şi prezente 
în O.S. Azuga este prezentă specia, Cottus gobio având stare de conservare favorabilă.  

Dintre speciile de insecte (nevertebrate) menŃionate în Anexa II a Directivei Habitate 
92/43/EEC, în O.S. Azuga sunt prezente:  
- Gândaci:  Cucujus cinnaberinus şi Rosalia alpina, Lucanus cervus. 

Se apreciază că starea de conservare a acestor specii este favorabilă, o suprafaŃă 
semnificativă din habitatul lor fiind inclusă în zonele de protecŃie strictă sau integrală ale parcului 
natural. 

- Fluturi: Colias myrmidone, Euphydryas aurinia şi Nymphalis vaualbum* cu stare de 
conservare favorabilă. 

- Cosaşi: Isophyta costata, Odontopodisma rubripes şi Pholidoptera transsylvanica cu stare 
de conservare favorabilă. 

- Libelule: Cordulegaster heros (calul dracului). O mare parte din luncile montane sunt 
supuse regimului de conservare deosebită, deci se poate trage concluzia că starea de conservare a 
habitatului acestei specii se va menŃine la un nivel favorabil. 

- Melci: Chilostoma banaticum (melcul carenat bănăŃean) şi Vertigo genesii (melc). O parte 
importantă din zonele preferate de cele 2 specii de melci sunt supuse regimului de conservare 
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deosebită, deci se poate trage concluzia că starea de conservare a habitatului acestor specii se va 
menŃine la un nivel favorabil. 

Dintre speciile de plante de interes comunitar, menŃionate în Anexa II a Directivei 
92/43/EEC  şi prezente In O.S Azuga întâlnim speciile Buxbaumia viridis, Campanula serrata*, 
Dicranum viride, Iris aphylla ssp. hungarica, Ligularia sibirica,  Draba dorneri, Meesia longiseta 
şi Tozzia carpatica.  O mare parte din pădurile şi rariştile din sit sunt supuse fie regimului de 
ocrotire integrală fie celui de conservare deosebită, iar altă suprafaŃă importantă este gospodărită în 
codru grădinăritastfel că  habitatele în care se dezvoltă sunt într-o stare favorabilă de conservare. 

 
B.5. Date privind structura şi dinamica populaŃiilor de specii afectate (evoluŃia numerica 

a populaŃiei în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al 
populaŃiei unei specii afectate de implementarea PP) 

 
 În privinŃa habitatelor de interes comunitar desemnate în formularele standard, multe 

dintre acestea sunt pajişti sau asociaŃii de vegetaŃie lemnoasă din zona râurilor din zona de deal, 
nefiind afectate de desfăşurarea activităŃilor prevazute în proiect. Habitatele de păduri existente, 
destul de reprezentative, cu excepŃia pădurilor ripariene din lungul cursurilor de apă, au valoare 
conservativă redusă. 

Având în vedere faptul ca mamiferele au mobilitate mare în habitat şi utilizează frecvent 
tipuri diferite de ecosisteme pentru hrănire şi adăpost se considera ca impactul desfăşurării 
lucrărilor silvice asupra acestor specii este temporar, se realizează pe suprafeŃe mici din întregul 
habitat favorabil şi nu afectează semnificativ populaŃiile mamiferelor din aria de implementare a 
proiectului.  

Impactul lucrărilor desfăşurate în aria proiectului asupra speciilor de mamifere, amfibieni, 
insecte şi plante se considera a fi nesemnificativ. Speciile de mamifere sunt specii cu puternic 
caracter adaptativ. Prezenta lor în habitatele forestiere din cadrul ocolului silvic este permanentă. 
Având în vedere faptul ca mamiferele au mobilitate mare în habitat și utilizează frecvent tipuri 
diferite de ecosisteme pentru hrănire și adăpost se considera ca impactul desfășurării lucrărilor 
silvice asupra acestor specii este temporar, se realizează pe suprafețe mici din întregul habitat 
favorabil și nu afectează semnificativ populațiile mamiferelor din aria de implementare a 
proiectului.  

Efectivele (la nivel de sit) speciilor existente în fondul forestier al O.S. Azuga sunt 
următoarele: 

 Tabel nr. 39. Efectivele populațiilor speciilor de interes comunitar prezente în O.S. Azuga 
Specie PopulaŃie 

Mărime Grup Cod Denumire ştiinŃifică Tip 
Mîn. Max. 

Unit. măsură 

M 1354 Ursus arctos* P 170 185 i 

M 1352 Canis lupus* P 55 65 i 

M 1361 Lynx lynx P 27 34 i 

M 1308 Barbastella barbastellus P 10 50 i 

M 1303 Rhinolophus hipposideros P   i 

A 1193 Bombina variegata P   i 

A 2001 Triturus montandoni P   i 

F 6965 Cottus gobio  P 500 10000 i 

I 1086 Cucujus cinnaberinus P   i 

I 1087 Rosalia alpina* P   i 

I 1065 Euphydryas aurinia P   i 

I 4046 Cordulegaster heros P   i 

I 4057 Chilostoma banaticum P   i 

I 4054 Pholidoptera transsylvanica P   i 

I 4030 Colias myrmidone P   i 

I 4039 Nymphalis vaualbum* P   i 

I 4048 Isophyta costata P   i 

I 4052 Odontopodisma rubripes P   i 

I 1015 Vertigo genesii P   i 

I 1083 Lucanus cervus P   i 
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Specie PopulaŃie 
Mărime Grup Cod Denumire ştiinŃifică Tip 

Mîn. Max. 
Unit. măsură 

P 1386 Buxbaumia viridis P Cateva mii  i 

P 4070 Campanula serrata P 2000 3000 i 

P 1381 Dicranum viride P   i 

P 2113 Draba dorneri P   i 

P 4097 Iris aphylla ssp. hungarica P   i 

P 1758 Ligularia sibirica P 500  i 

P 1389 Meesia longiseta P Cateva mii  i 

P 4116 Tozzia carpathica P   i 

 
Nu se anticipează un impact negativ semnificativ prin aplicarea prevederilor 

amenajamentelor silvice asupra structurii şi dinamicii populaŃiilor acestor specii. 
 

B.6. RelaŃiile structurale şi funcŃionale care creează şi menŃin integritatea ariilor naturale 
protejate de interes comunitar 

 
Structura sistemelor biologice cuprinde elementele lor componente şi relaŃiile spaŃiale şi 

temporale care se stabilesc între acestea.  
Studiul structural al biocenozelor se bazează pe analiza pe grupe funcŃionale a speciilor 

componente (producători, consumatori, descompunători - reducători). Speciile au importanŃă 
diferită în funcŃionarea biocenozei fiind reprezentate prin număr diferenŃiat de indivizi şi valori ale 
biomasei. 

Raporturile cantitative dintre speciile biocenozei se exprimă prin anumiŃi indici: frecvenŃa 
de apariŃie a unei specii în biocenoză, abundenŃa relativă a unei specii, dominanŃa, constanŃa, 
fidelitatea, echitabilitatea, diversitatea). 

Între componentele biocenozei se stabilesc în mod natural o stare de echilibru dinamic, ce 
permite menŃinerea parametrilor de stare în anumite limite (valori). În condiŃiile apariŃiei unor 
factori externi, perturbatori, echilibrul stabilit între componentele biocenozei se modifică cu o 
valoare corespunzătoare intensităŃii factorilor destabilizatori. 

Aplicarea prevederilor amenajamentului silvic nu va destabiliza relaŃiile structurale şi 
funcŃionale stabilite între componentele biocenozei, nu va cauza fragmentarea habitatului . 

 
B.7. Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar,  stabilite 

prin planuri de management 
 

Conform Planului de management, în situl Natura 2000, ROSPA0013 Bucegi sunt stabilite 
următoarele obiective de conservare: 

 - menŃinerea stării favorabile de conservare prin măsuri active de management a habitatelor 
de interes comunitar şi asigurarea condiŃiilor necesare speciilor de interes conservativ; 
 - asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar prin măsuri de 
management specifice şi prin menŃinerea în stare optimă a habitatelor acestora; 
 - asigurarea conectivităŃii funcŃionale a habitatelor prin condiŃionarea investiŃiilor / lucrărilor 
care pot duce la fragmentare, astfel încât mişcarea speciilor să nu fie îngrădită. 

 
B.8. Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes 

comunitar, inclusiv evoluŃii/schimbări care se pot produce în viitor 
 

Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi, parte integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 
2000 în România, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanŃă 
comunitară, ca parte integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin 
Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011. 

ROSCI0013 Bucegi contribuie semnificativ la menŃinerea sau restaurarea unor stări de 
conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a speciilor de interes comunitar pentru care a fost 
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declarat, în acest fel contribuind semnificativ la coerenŃa reŃelei Natura 2000 şi la menŃinerea 
diversităŃii biologice în regiunea biogeografică din care face parte.  

Aria naturală protejată Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi cu o suprafaŃă totală de 38.787 
ha se caracterizează prin ecosisteme valoroase montane şi forme carstice deosebite. Valea 
Mălăieştilor a apărut ca urmare a sculptării de către vechii gheŃari montani a unor circuri şi văi 
glaciare. Relieful carstic este reprezentat prin numeroase peşteri, chei, doline şi lapiezuri. Pe 
conglomerat, datorită eroziunii diferenŃiate,  au luat naştere forme bizare cum ar fi Sfinxul şi 
Babele, pentru ca la capetele de strat să existe numeroase brâne. Apar habitate de limită superioară a 
pădurilor cum ar fi : jnepenişuri, petice de smîrdar, asociaŃii floristice specifice golului alpin. În 
Bucegi apar pe lîngă specii endemice şi protejate şi specii relicte glaciare cum sunt: Carex 
chordorrhiza, Salix bicolor, Draba fladnitzensis, Thalictrum alpinum, Saxifraga cernua, Ligularia 
sibirica.  
 Pe teritoriul judeŃului Prahova este situată rezervaŃia naturală de interes naŃional declarată 
prin Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional - SecŃiunea a 
III-a - zone protejate şi anume : Abruptul Prahovean. 

 
Calitate şi importanŃă  
 
Aria naturală protejată Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi se caracterizează prin 

ecosisteme valoroase montane şi forme carstice deosebite. Aria naturală protejată conservă o 
diversitate biologică deosebită: circa 3037 specii de plante, de la alge la cormofite şi circa 3500 
specii de animale(dintre care 1300 specii de insecte, peste 100 specii de melci , 45 specii de 
mamifere , 129 specii de păsări, etc) . 

ROSCI0013 Bucegi acoperă o suprafaŃă compactă şi întinsă de pădure în judeŃul O.S Azuga 
cca. 5 % (1921,87 ha). Se remarcă procentul însemnat ocupat de păduri 1891.44 ha (peste 98%) din 
cadrul sitului.  

Obiectivul de conservare pentru care a fost instituit situl este menŃinerea sau readucerea la o 
stare de conservare favorabilă a 24 habitate de interes comunitar dintre care 5 fiind prioritare 
(Directiva habitate) şi a 27 specii de interes comunitar: 5 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 
1 specie de peşti, 12 specii de nevertebrate şi 7 specii de plante. 

Pe raza O.S. Azuga situl este important deoarece asigură acoperirea geografică în acestă 
zonă există 11 habitate forestier,  dintre care 2 fiind prioritare (Directiva habitate), 5 specii de 
mamifere, 2 de amfibieni, 1 specie de peşte, 12 de nevertebtrate şi 7 specii de plante de interes 
comunitar (Directiva habitate)  

În Planul de management al ROSCI0013 se menționează că majoritatea habitatelor și 
speciilor de interes comunitar, pentru care a fost constituit situl, se afla în stare favorabilă de 
conservare.  

Nu se anticipează un impact negativ semnificativ prin aplicarea prevederilor 
amenajamentelor silvice asupra habitatelor și speciilor. 

 
B.9. Alte informaŃii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate de interes 

comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluŃia naturală a ariilor naturale protejate de interes 
comunitar 

 
 Situl de importanŃă comunitară ROSCI0013 Bucegi are Plan de Management comun cu Parcul 
Natural Bucegi care este în curs de aprobare, iar administrarea se face de către AdminstraŃia 
Parcului Natural Bucegi. 

Măsurile de conservare a sitului în situl ROSCI0013 Bucegi: 
• MenŃinerea habitatelor de pajişti aflate în stare bună de conservare; 
• Refacerea stării de conservare pentru habitatele de pajişti cu stare de conservare nefavorabilă; 
• MenŃinerea / îmbunătăŃirea condiŃiilor optime pentru speciile dependente de habitatele de pajişti 

- de exemplu prin reglementarea păşunatului şi cositului; 
• Armonizarea măsurilor de management forestier cu prevederile planului de management; 
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• Menținerea habitatelor forestiere aflate în stare bună de conservare – cu structuri naturale ale 
habitatelor și proporția claselor de vârstă optime în bazinete – pentru păstrarea biodiversității; 

• Refacerea stării de conservare pentru habitatele forestiere cu stare de conservare nefavorabilă – 
consistență, structură populațională; 

• Asigurarea condițiilor favorabile pentru speciile dependente de habitatele forestiere – coleoptere, 
lilieci, amfibieni și alte specii (minim 5 arbori morți/bătrâni, scorburoși / ha pe picior sau pe sol, 
iar în arboretele mature, lemnul mort va reprezenta 5-10 m3  pe hectar); 

• Menținerea bălților permanente pe suprafața pădurilor, în suprafața habitatelor favorabile 
amfibienilor până în luna iunie; 

• MenŃinerea habitatelor de mlaştini şi turbării luând în considerare şi procesele naturale; 
• Refacerea habitatelor de turbării şi mlaştini prin reconstrucŃii ecologice, dacă este cazul; 
• Reglementarea exploatării de agregate minerale - nisip, piatră pentru prevenirea degradării 

habitatelor de interes conservativ; 
• MenŃinerea pe păşuni a minim 10 arbori bătrâni la ha, din cei existenți; 
• MenŃinerea condiŃiilor favorabile pentru speciile dependente de terenuri agricole; 
• Inventarierea şi stabilirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar, altele decât cele 

menŃionate în Formularele Standard şi stabilirea de măsuri de management, dacă este necesar; 
• Managementul terenurilor din imediata vecinătate a ariei protejate astfel încât să se asigure 

starea de conservare favorabilă pentru speciile de interes de conservare din arie; 
• Asigurarea condițiilor pentru menținerea stării favorabile de conservare a speciilor de lilieci 

prin măsuri specifice de management (5 arbori / ha din categoria arborilor bătrâni, scorburoși 
sau uscați după tăierile definitive sau în arboretele mature, lemnul mort va reprezenta 5-10 m3  

pe hectar); 
• Prevenirea degradării habitatelor de pești prin micșorarea debitelor râurilor și poluare (referitor 

la trasul lemnelor în/peste pârâu, obturare pâraie cu resturi lemnoase, deșeuri și alte lucrări cu 
caracter obstructiv); 

• Menținerea și refacerea habitatelor favorabile pentru amfibieni; 
• Menținerea condițiilor de habitat favorabile speciilor de nevertebrate dependente de păduri și 

pajiști (5 arbori uscați sau în curs de uscare / ha, să nu se depoziteze pe timpul verii arbori de 
fag exploatați în rampa primară, iar în arboretele mature, lemnul mort va reprezenta 5-10 m3  pe 
hectar); 

• Măsuri de protecŃie crescute pentru conservarea populaŃiei de peşti; 
• Reducere a pagubelor produse culturilor agricole şi animalelor domestice, de către carnivore 

mari şi alte specii de faună sălbatică; 
• Reglementarea activităților cinegetice și piscicole astfel încât să se asigure condițiile pentru 

conservarea speciilor de interes conservativ (zone de liniște în fondurile de vânătoare, pâraie 
fără specii invazive de pești); 

• MenŃinerea în extravilan a coridoarelor critice pentru conservare şi a zonelor critice pentru 
menŃinerea habitatelor şi speciilor de interes conservativ; 

• IniŃierea refacerii conectivităŃii longitudinale pe pâraiele afectate de diferite construcŃii, unele 
devenite inutile - pentru asigurarea condiŃiilor necesare unui statut de conservare favorabil al 
speciilor acvatice; 

• Menținerea/refacerea vegetației ripariene naturale de-a lungul cursurilor de apă și păstrarea 
arborilor bătrâni în zăvoaiele de luncă pe toate cursurile de apă, pentru asigurarea condițiilor de 
viață necesare speciilor de pești și amfibieni (minim 5 arbori bătrâni / km râu). 

• Reglementarea managementului reŃelei hidrografice astfel încât să se asigure condiŃiile necesare 
conservării habitatelor şi speciilor de interes conservativ; 

• Reglementarea managementului reŃelei hidrografice astfel încât să se asigure conectivitatea 
pentru speciile şi habitatele de interes de conservare; 
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• MenŃinerea aninişurilor la reglementarea lucrărilor de amenajări hidrotehnice; 
• MenŃinerea pajiştilor umede, a mlaştinilor, turbăriilor şi a comunităŃilor de ierburi înalte de 

lizieră, la reglementarea lucrărilor de desecare şi a celor de refacere a sistemelor de desecare 
existente; 

• Promovarea includerii valorilor naturale în strategiile de turism ale judeŃului şi regiunii; 
• Identificarea de potenŃiali parteneri şi iniŃierea şi implementarea de proiecte / programe pentru 

promovarea zonei în programe turistice; 
• Proiectarea şi amenajarea de trasee turistice, cu prioritate a celor ce îndeplinesc condiŃiile pentru 

ecoturism, cu legături, dacă este posibil şi relevant, cu trasee din alte zone importante pentru 
conservare; 

• Încurajarea realizării de pachete de programe turistice care integrează valorile sitului şi le 
promovează, în parteneriat cu factori interesaŃi relevanŃi; 

• Dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi conştientizare a vizitatorilor şi a comunităŃilor umane 
din jurul sitului; 

• Întocmirea unui plan de comunicare pentru identificarea celor mai eficiente metode şi acŃiuni de 
comunicare cu diferitele grupuri de factori interesaŃi; 

• Informarea continuă a publicului larg cu privire la managementul sitului şi la oportunităŃi de 
finanŃare legate de conservarea habitatelor şi speciilor, prin mass media şi pagina web a sitului; 

• Organizarea de evenimente de conştientizare legate de sit şi promovarea acestora; 
• Pregătirea de pachete educative - tematice şi identificarea colaboratorilor / partenerilor pentru 

realizarea de evenimente educative în şcoli; 
• Organizarea de activităŃi de educaŃie ecologică pentru diferite grupe de vârstă; 
• Realizarea şi întreŃinerea infrastructurii de educaŃie ecologică; 
• Oferirea de informaŃii despre valorile naturale şi promovarea includerii lor în strategiile şi 

programele de dezvoltare ale judeŃului şi regiunii; 
• Promovarea, alături de comunităŃile locale, a valorilor şi specificului sitului, pentru creşterea 

numărului de vizitatori şi atragerea de potenŃiali parteneri în vederea creşterii beneficiilor aduse 
comunităŃilor locale; 

• Idenificarea de surse de finanŃare şi elaborarea de proiecte pentru asigurarea resurselor necesare 
implementării măsurilor de management; 

• Asigurarea instruirii periodice a personalului implicat în administrarea sitului; 
• Cooptarea şi managementul eficient al voluntarilor pentru realizarea de activităŃi specifice; 
• Încheierea de contracte de parteneriat cu universităŃi, organizaŃii non-guvernamentale şi alte 

entităŃi în vederea eficientizării asigurării resurselor necesare pentru management şi 
implementarea planului de management; 

• Identificarea temelor prioritare pentru cercetare şi asigurarea resurselor necesare pentru 
efectuarea acestora în colaborare cu instituŃii relevante; 

• Implementarea unui sistem eficient de supraveghere continuă a fondului forestier; 
• Completarea informaŃiilor necesare pentru managementul valorilor specifice sitului; 
• Elaborarea planurilor anuale de lucru şi revizuirea lor, în funcŃie de necesităŃi; 
• Identificarea neconcordanŃelor din legislaŃia sectoarelor relevante şi legislaŃia de mediu şi 

promovarea de propuneri de soluŃii pentru managementul ariilor protejate similare; 
• Corelarea/actualizarea limitelor sitului cu distribuŃia actuală a valorilor de biodiversitate; 
• Implementarea Planului de Monitoring al sitului; 
• Evaluarea eficienŃei managementului sitului; 
• Analiza rezultatelor monitorizărilor şi îmbunătăŃirea măsurilor de management utilizând 

informaŃiile din analize. 
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B.10. Alte aspecte relevante pentru ariile naturale protejate de interes comunitar 
 

Organismul responsabil pentru managementul sitului şi implementarea planului de management 
este AdministraŃia Parcul Natural Bucegi. 

 
 

C. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI 
 
 Impactul asupra diversităŃii biologice, a habitatelor naturale,  a florei şi faunei se produc 
uneori ca urmare a intervenŃiilor antropice desfăşurate în cadrul unor proiecte şi afectează structura 
şi funcŃiile biocenozelor şi biotopii acestora. Pentru atenuarea sau eliminarea efectelor impacturilor 
generate de activităŃile umane asupra speciilor şi habitatelor acestora se identifica şi se 
implementează diferite soluŃii/activităŃi care sa menŃină continuitatea spaŃială şi temporară a 
funcŃiilor ecosistemelor naturale. 
 

Presiuni şi amenint ̧ări la adresa valorilor naturale din sit sunt următoarele: 
 

 Tabel nr. 40. Impactul presiunilor (P) și amenințărilor (A) la nivelul sitului 
Nivel impact 

estimat: 
Amenint ̧area/Presiunea 

identificată 
Valoarea la care se face 

referire 
Explicaţii 

P A 

 Exploatarea forestieră şi extragerea lemnului 

Colectarea materialului 
lemnos prin bălŃi 

temporare 

Bombina variegata 
Triturus montandonii 
Chilostoma banaticum  

Vertigo genesii 

Cauza: Colectarea lemnului pe sol îmbibat cu 
apă  

Impact: Pe moment are impact negativ prin 
distrugerea parŃială a populaŃiei din baltă. Pe 

termen lung impactul este pozitiv prin 
menŃinerea bălŃii necolmatate 

0 0 

ÎntreŃinerea şanŃurilor 
drumurilor auto-forestiere. 

Bombina variegata 
Triturus montandonii 
Chilostoma banaticum  

Vertigo genesii 
 

Cauza: evitarea degradării drumurilor forestiere  
Impact: Pe moment are impact negativ prin 

distrugerea parŃială a populaŃiei din baltă. Pe 
termen lung impactul este pozitiv prin 

menŃinerea şanŃului necolmatat 

0 0 

NeîntreŃinerea drumurilor 
forestiere 

Bombina variegata 
Triturus montandonii 
Chilostoma banaticum  

Vertigo genesii 

Cauza: Lipsa fondurilor. Accesul pe sol îmbibat 
cu apă.  

Impact: Crearea de habitate capcană. La trecerea 
repetata a utilajelor de transport se distruge 

parŃial populaŃia din aceste habitate. 

1 1 

Extragerea lemnului mort 
Rosalia alpina,  

Lucanus cervus,  
Cucujus cinnaberinus 

Cauza: toate tăierile silvice, în special cele de 
igienă, lucrări de conservare 

Impact: reducerea sau chiar dispariŃia habitatului 
pe suprafaŃa parchetelor 

2 1 

Evacuarea indivizilor 
speciilor de insecte din 

pădure 

Rosalia alpina  
Cucujus cinnaberinus 

Cauza: Neevacuarea materialului lemnos din 
platforma primară la finalizarea exploatărilor şi 

evacuarea lor ulterioară 
Impact: crearea de habitate capcană 

1 1 

Depozitarea masei 
lemnoase în habitatul 

speciilor 

Colias myrmidone, 
Euphydryas aurinia şi 
Nymphalis vaualbum*  

Plante de habitate umede 

Cauza: Nerespectarea mărimii platformei 
primare. Amplasarea necorespunzătoare a 

platformei primare. 
Impact: distrugerea completă a habitatului pe 
porŃiuni de zeci de metri, dar şi tasarea solului 

umed, în urma căreia sunt favorizate procese de 
eroziune care crează în timp spaŃii libere de sol 

pentru instalarea buruienişurilor şi chiar a 
speciilor invazive alohtone 

2 2 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

Colectarea materialului 
lemnos prin albia râurilor 

şi pâraielor. 

Chilostoma banaticum  
Vertigo genesii 

Plante de habitate umede 
Habitat 6430 
Cottus gobio 

Cauza: amplasarea necorespunzătoare a căilor de 
scos apropiat. Nerespectarea căilor de scos 

apropiat. 
Impact: La nivel local, degradarea foarte 

puternica a habitatului pe perioada exploatării, 
turbiditate 

2 1 

Colectarea materialului 
lemnos pe versanŃi abrupŃi 

Habitatele forestiere de 
interes comunitar 

Cauza: neutilizarea funiculalelor în loc de 
tractoare pe terenurile forestiere cu pante peste 

25 grade 
Impact: degradarea, chiar spălarea solului cu 

afectarea habitatului 

2 2 

Tăierea arborilor izolaŃi Lucanus cervus 

Cauza: întreŃinerea pajiştilor, lemn de foc 
Impact: reducerea cu aproximativ 5% a 

suprafeŃei celor mai valoroase zone pentru 
nevertebrate 

3 3 

Exploatarea arborilor cu 
tot cu coroană 

Plante de habitate umede 

Cauza: reducerea consumurilor de carburanŃi  
Impact: depozitatrea finală a resturilor de 

exploatare - crăci, în habitatele caracteristice 
pentru plante de habitate umede 

1 1 

Tăierea arborilor de pe 
malurile râurilor 

Cottus gobio 
Ligularia sibirica  
Habitat 91 EO* 

Chilostoma banaticum  
Vertigo genesii 

habitat 3220 

Cauza: exploatarea în scop economic, 
sustragerea ilegală pentru încălzirea locuinŃelor, 
lucrari de intreŃinere a amenajărilor hidrotehnice  

Impact: turbiditate crescută şi distrugerea 
condiŃiilor optime pt aceste 

specii de peşti, care au nevoie de peste 80% 
umbrire a malului. Reducerea arinişurilor 

Modificarea microclimatului umed necesar 
acestor specii de plante.  

2 3 

Indepartarea haturilor şi crângurilor, lăstărişului 

Tăierea tufărişurilor şi 
arborilor izolaŃi de pe 

pajişti 

Rosalia alpina  
Pholidoptera 

transsylvanica 
Isophyta costata 

Odontopodisma rubripes 
Lucanus cervus 

 

Cauza: sistematizarea mai buna a pajiştilor. 
Indeplinirea cerinŃelor AgenŃia de PlăŃi şi 

IntervenŃii Agricole. Lemn de foc 
Impact: reducerea cu aproximativ 5% a 

suprafeŃei celor mai valoroase zone pentru 
nevertebrate, plante 

1 1 

Furajare stocuri de animale –recolte de plante  

Utilizarea insecticidelor şi 
a îngrăşămintelor chimice 

pe terenuri arabile 

Peştii, care pot suferi din 
cauza 

transferului/infiltrării 
acestor substanŃe în apele 

naturale 

Cauza: Necesitatea unor culturi competitive 
conform cerinŃelor pieŃii actuale. Accesul facil la 

chimicale. Impact: Afectarea capacităŃii 
reproductive în cazul peştilor 

2 2 

Desecarea pajiştilor umede 
pentru utilizarea 

terenurilor ca fâneaŃă 

Ligularia sibirica, Iris 
aphylla ssp. hungarica 

Campanula serrata 

Cauza: utilizarea terenurilor ca fâneaŃă  
Impact: Reducerea nivelului hidric necesar 

plantelor 
2 1 

Extinderea terenurilor 
arabile în defavoarea 

pajiştilor 

Plante de habitate umede 
Habitatul 6430 

Cauza: creşterea interesului pentru culturile 
agricole în defvoarea creşterii animalelor 

Impact: reducerea habitatului, restrângerea 
comunităŃilor de plante caracteristice în favoarea 
celor ruderale şi reducerea habitatului de hrănire 

pentru păsări de pajişti 
 
 

2 3 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

Tăierea tufărişurilor şi 
arborilor izolaŃi de pe 

pajişti 
Lucanus cervus 

Cauza: sistematizarea mai buna a pajiştilor. 
Indeplinirea cerinŃelor AgenŃia de PlăŃi şi 

IntervenŃii Agricole. Lemn de foc 
Impact: reducerea cu aproximativ 5% a 

suprafeŃei celor mai valoroase zone pentru 
nevertebrate 

1 1 

Vanatoare 
Vânarea ungulatelor 
- speciilor pradă pt 

carnivore 
Urs, lup, râs 

Cauza: pentru trofee, agrement, sursă de hrană  
Impact: reducerea speciilor de pradă şi afectarea 

populaŃiei de carnivore mari 
1 2 

Vânarea carnivorelor mari Urs şi lup 

Cauza: pentru trofee, agrement, eventuale 
pagube economice create  

Impact: Aplicarea greşită a derogărilor 
determină schimbarea structurii populaŃionale la 

urşi, eliminarea autoreglării populaŃionale 
exercitate de masculii mari, bătrâni, ducând la 
creşterea exagerată a proporŃiei tineretului şi 

creşterea pagubelor in agricultură. 

2 3 

Imbunatatirea accesului la zona 
-Şosele şi căi ferate 

IntreŃinerea de drumuri 
forestiere sau 

modernizarea lor 

VegetaŃia ripariană, 
Carnivorele mari 

peştii 

Cauza: accesibilizarea fondului forestier 
Impact: distrugeri şi remodelări albii minore, 

deranj şi migrare carnivore mari 
3 2 

Lucrări de investiŃii, 
modernizarea/construirea 
de drumuri şi autostrăzi 

Urs, lup, râs 
Cauza: dezvoltarea infrastructurii rutiere 
Impact: reducerea conectivităŃii, conflicte 

oameni-carnivore 
2 3 

-ReŃele de utilităŃi şi servicii - electricitate, cabluri, conducte, etc. 

Braconajul folosind 
curentul electric 

Peşti 

Cauza: prezenŃa stâlpilor neizolaŃi 
Impact: extragerea unor indivizi ai unor specii 
protejate, afectarea capacităŃii de reproducere a 

peştilor şi moartea unor indivizi 

2 3 

ReŃele de comunicare 

StaŃii de antene telefonie 
mobilă 

Nevertebratele  
Carnivorele mari 

Cauza: emisiile electromagnetice focusate 
pentru accesibilizare semnale telefonie mobilă 

Impact: perturbarea insectelor zburătoare, 
albinelor - probleme de polenizare făneŃe; prin 

circulaŃie întreŃinere se face perturbarea 
coridorului ecologic carnivore mari şi nu se 

încadrează în cadrul natural 

2 2 

Poluare fonica 

Zgomot produs de 
intreprinderi şi 

aglomeraŃia urbana, turişti 
Carnivorele mari 

Cauza: Sunete perturbatoare produse de 
intreprinderi şi aglomeraŃia urbana 

Impact: perturbarea coridorului ecologic 
carnivore mari  

2 2 

Luare/Indepartare de flora şi fructe de padure şi pradarea statiunilor floristice (rezervatiiile floristice) 

Colectarea fructelor de 
pădure 

Urs, lup, râs 

Cauza: asigurarea de venituri alternative pentru 
populaŃie. Lipsa unei zonări. 

Impact: reducerea fondului de hrană. Deranj 
provocat speciilor. La carnivore, se mai adaugă 
perturbarea continuă pe o rază semnificativă în 
perioada sensibilă pentru creşterea puilor de lup 

în special - mai- septembrie 
 

2 2 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

Colectarea plantelor 
utilizate în scop medicinal, 
comercial sau ornamental 

Plantele medicinale -  
Plantele cu caracter 

comercial sau ornamental 
- Campanula serrata, 
Dabra dorneri, Iris 

aphylla ssp. hungarica 
habitat 8120, 8210 

Cauza: utilizare în scop medicinal sau 
ornamental  

Impact: reducerea populaŃiilor de plante, până la 
dispariŃie, modificarea structurii habitatelor 

2 2 

Structuri (complexe) pentru sport si odihna,  
- Case şi aşezări 

Toate speciile 

Cauza: Interes pentru creşterea bazei de 
impozitare a localităŃilor şi a valorificării 

superioare a terenurilorşi construcŃii ilegale 
Impact: Fragmentarea ecosistemelor şi reducerea 

funcŃiilor acestora 

2 3 

Peşti 

Cauza: Interes pentru construirea de case de 
vacanŃă coroborat cu lipsa unui sistem 

centralizat de canalizare, dar şi a sistemelor 
individuale adecvate 

Impact: încărcarea apei cu material biologic, 
turbiditate crescută, colmatare 

2 2 

Urs, lup, râs 

Cauza: Interes pentru construirea de case de 
vacanŃă şi locuinŃe  

Impact: întreruperea conectivităŃii, afectare 
coridoare ecologice 

2 3 

Extindere intravilan 
ObservaŃie: are efect 

cumulativ cu 1.3. 

Habitatul 6440 

Cauza: Interes pentru construirea de case de 
vacanŃă, locuinŃe şi dependinŃe agricole 

Impact: Reducerea suprafeŃelor ocupate de 
habitat. 

1 1 

 - Infrastructură pentru turism şi recreere 

Dezvoltarea infrastructurii 
turistice în zona unor 

rezervaŃii naturale 
Toate speciile 

Cauza: Interes pentru valorificarea potenŃialului 
turistic  

Impact: deranjare şi degradarea habitatelor 
folosite de toate speciile în zona afectată 

2 2 

Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare 

Extragerea lemnului uscat 
Rosalia alpina,  

Lucanus cervus,  
Cucujus cinnaberinus 

Cauza: toate tăierile silvice, în special cele de 
igienă, lucrări de conservare 

Impact: reducerea sau chiar dispariŃia habitatului 
pe suprafaŃa parchetelor 

2 1 

ReŃele de utilităŃi şi servicii -linii electrice, conducte etc. 

Braconajul folosind 
curentul electric 

Peşti 

Cauza: prezenŃa stâlpilor neizolaŃi 
Impact: extragerea unor indivizi ai unor specii 
protejate, afectarea capacităŃii de reproducere a 

peştilor şi moartea unor indivizi 

2 3 

Complex de schii 

Distrugerea plantelor  

- Campanula serrata, 
Dabra dorneri, Iris 

aphylla ssp. hungarica 
habitat 8120, 8210 

Cauza: Distrugerea plantelor 
Impact: reducerea populaŃiilor de plante, până la 

dispariŃie, modificarea structurii habitatelor 
2 2 

Dezvoltarea infrastructurii 
turistice în zona unor 

rezervaŃii naturale 
Toate speciile 

Cauza: Interes pentru valorificarea potenŃialului 
turistic  

Impact: deranjare şi degradarea habitatelor 
folosite de toate speciile în zona afectată 

2 2 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

Alunecarile de teren, avalanşe, eroziune 

Alunecarile de teren, 
avalanşe, eroziune 

Habitat 9410 

Cauza: schimbările climatice, instabilitatea 
terenului 

Impact: reducerea habitatului prin transformarea 
în făgete şi amestecuri pe bază de fag. 

1 1 

Furtuni, cicloane 

Viiturile 
Bombina variegata 

Triturus montandonii 
Habitat 91E0, 8120 

Cauza: ploi torenŃiale.  
Impact: distrugerea habitatelor existente 

1 1 

Alunecarile de teren, 
avalanşe, eroziune 

Habitat 9410 

Cauza: schimbările climatice, instabilitatea 
terenului 

Impact: reducerea habitatului prin transformarea 
în făgete şi amestecuri pe bază de fag. 

1 1 

Poluarea şi depozitarea deseurilor menajere- provenită din surse din afara ariei sau generată în interiorul ariei protejate 
-Ape uzate de la gospodării şi din canalizarea urbană 

Apa reziduală de la 
gospodării/case de vacanŃă 
care ajung în râuri/ pânza 

de apă freatică 

Peşti 

Cauza: Interes pentru construirea de case de 
vacanŃă coroborat cu lipsa unui sistem 

centralizat de canalizare, dar şi a sistemelor 
individuale adecvate 

Impact: încărcarea apei cu material biologic, 
turbiditate crescută, colmatare 

2 2 

- EfluenŃi din agricultură şi silvicultură - de exemplu Îngrăşăminte şi pesticide în exces 

Poluarea cu uleiuri şi 
combustibili în punctele 

de alimentare 
Habitat 6430 

Cauza: nerespectarea/necunoaşterea prevederilor 
legale privind amenajarea punctelor de 

alimentare. 
Impact: schimbarea caracteristicilor chimice ale 

solului şi apelor subterane 

1 1 

- Gunoi şi deşeuri solide 

Depozitarea neconformă 
de deşeuri 

Peşti 
Specii de plante,  

habitate neforestiere 

Cauza: management deficitar al deşeurilor, lipsa 
conştientizării  

Impact: modificarea calităŃilor fizico-chimice ale 
apei şi solului cu efecte asupra habitatelor, 

plantelor şi animalelor acvatice 

1 2 

Drumetii montane, alpinism, speologie. 

Zone de recreere Habitatul 6430 

Cauza: stategia de vizitare  
Impact: Degradarea habitatului 6430 şi a 

speciilor de plante caracteristice prin camparea 
necontrolată, vetre de foc, etc. 

1 1 

Zone de drumeŃii şi 
alpinism, speologie - 

distrugerea prin activităŃi 
de recreere 

Iris aphylla ssp. 
hungarica, dar şi alte 

specii de plante 
Barbastella barbastellus, 

Rhinolophus 
hipposideros 

Habitatul 8210 

Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor , 
nerespectarea traseelor marcate,lipsa 

conştientizării, 
Impact: degradarea habitatului caracteristic, 

distrugerea indivizilor, recoltare 

1 1 

Accesul în scop turistic pe 
drumurile forestiere 

Toate speciile de faună 
Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor 

nerespectarea traseelor marcate, 
Impact: deranjarea speciilor protejate 

1 1 

- Alte forme de perturbări - pătrunderea ilegală, accesul, vandalismul et cetera. 

Off-road 
Peşti 

 

Cauza: lipsa conştientizării . DeficienŃe în 
implementarea legislaŃiei silvice. 

Impact: Creşterea turbidităŃii locale, modificări 
ale habitatului peştilor. 

1 2 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

Poteci,trasee, trasee pentru ciclism 

Zone de drumeŃii şi 
distrugerea prin activităŃi 

de recreere 

Iris aphylla ssp. 
hungarica, dar şi alte 

specii de plante 

Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor , 
nerespectarea traseelor marcate,lipsa 

conştientizării, 
Impact: degradarea habitatului caracteristic, 

distrugerea indivizilor, recoltare 

1 1 

Plimbare,calarie si vehicule nemotorizate 

Zone de drumeŃii şi 
distrugerea prin activităŃi 

de recreere 

Iris aphylla ssp. 
hungarica, dar şi alte 

specii de plante 

Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor , 
nerespectarea traseelor marcate,lipsa 

conştientizării, 
Impact: degradarea habitatului caracteristic, 

distrugerea indivizilor, recoltare 

1 1 

Abandonarea sistemelor pastorale şi livezi 
RenunŃarea la livezi, la 

cultivarea pomilor 
fructiferi 

Ursus arctos 
Cauza: lipsa pieŃei de valorificare a fructelor 

Impact: distrugerea habitatelor de hrănire 
reprezentate de livezi 

2 2 

Abandonarea sistemelor 
pastorale, subpăşunatul, 
lipsa cosirii fânaŃelor sau 

păşunatul fânaŃelor 

Campanula serrata, Dabra 
dorneri, Iris aphylla ssp. 

hungarica, Tozzia 
cappathica 

Campanula serrata 
Habitatele  

Cauza: abandonarea acestor practici şi orientarea 
către alte activităŃi, abandonul terenurilor, 

migraŃia tinerilor către oraşe 
Impact: distrugerea habitatului, restrângerea 

comunităŃilor de plante caracteristice în favoarea 
celor ruderale. 

1 1 

Incendiere 

Incendierea arborilor 
izolaŃi  

Lucanus cervus 
Cauza: incendierea vegetaŃei uscate  

Impact: reducerea cu aproximativ 5% a 
suprafeŃei celor mai valoroase zone 

2 2 

Locuri de campare si zone de parcare pentru rulote 

Zone de campare şi 
distrugerea prin activităŃi 

de recreere 
specii de plante 

Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor , 
nerespectarea traseelor marcate,lipsa 

conştientizării, 
Impact: degradarea habitatului caracteristic, 

distrugerea indivizilor, recoltare 

1 1 

Alte tipuri de habitare şi specii 

Specii invazive nonnative 
Habitatele 3220,  

6430, 8210 

Cauza: modificări aduse habitatului de exemplu 
prin modificarea regimului hidrologic 

Impact: restrângerea comunităŃilor de plante 
caracteristice în favoarea celor ruderale, 

scăderea drastică a numărului de specii rare şi a 
efectivelor lor populaŃionale. Instalarea speciilor 

invazive care au o mare capacitate de a ocupa 
suprafeŃe noi şi extinse, capacitate determinată 

genetic şi concretizată fenotipic prin producerea 
semintelor adaptate la răspandire rapidă şi 
eficientă, germinarea seminŃelor in condiŃii 

nefavorabile de mediu etc. 

1 2 

Păstrăvii de crescătorie, 
somnul pitic, crescătorii 

de vânat ş.a. 
Peştii 

Cauza: Popularea cu specii - Salvelinus 
fontinalis, care au o valoare economică mai 

mare; neglijenŃă datorată lipsei conştientizării în 
cazul anumitor specii fără valoare economică - 

de exemplu somn pitic. 
Impact: competiŃie pe anumite resurse de hrană, 
consumul pontei speciilor importante din punct 
de vedere conservativ, se poate ajunge până la 

2 3 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

eliminarea prin concurenŃă pe anumite porŃiuni a 
speciilor indigene. 

Pasunatul şi creşterea animaleleor  

Păşunatul animalelor în 
habitatele mlăştinoase 

Ligularia sibirica 
Meesia longiseta 

Habitatele 3220, 6430 

Cauza: creşterea şeptelului. Lipsa 
reglementărilor. Lipsa delimitărilor şi acŃiunilor 

de informare. 
Impact: degradarea habitatului şi a structurii 

acestuia şi distrugerea plantelor caracterisitce, 
favorizând pătrunderea speciilor ruderale şi 
invazive. Deranjarea speciilor. Uneori se şi 

incendiază 

2 2 

Păşunatul în fond forestier Urs, lup, râs 

Cauza: neaplicarea legislaŃiei silvice 
Impact: Bolile transmisibile, deranjul provocat, 

ceea ce poate afecta creşterea puilor de carnivore 
şi prezenŃa acestor animale. 

1 1 

Păşunatul intensiv în 
pajişti 

Habitatele  4060, 4070 

Cauza: lipsa informaŃiilor legate de capacitatea 
de suport  

Impact: Păşunatul intensiv cu oi şi vaci sau mixt 
duce la degradarea structurii habitatelor, 

dispariŃia plantelor caracteristice 

1 2 

Păşunatul în fâneŃe 
Habitatul 4060, 4070, 

6430 

Cauza: creşterea numărului de ovine în 
defavoarea bovinelor, care nu necesită mult fân 

iarna şi nu trebuie cosit 
Impact: reducerea habitatelor, restrângerea 

diversităŃii biologice, afectare de plante ocrotite 

3 3 

Scăldarea animalelor în 
special a oilor, după 

acestea au fost tratate 
împotriva paraziŃilor 

Peştii 

Cauza: Nevoia de adăpare, respectiv de spălare a 
blănii  

Impact: Scăderea capacităŃii reproducătoare a 
peştilor. 

1 1 

 Notă: nivel impact – 1 = redus, 2 = mediu, 3 = major. 
 

Presiunile şi amenint ̧ările legate de amenajamentul silvic al O.S. Azuga,  sunt următoarele: 
 

 Tabel nr. 41. Impactul presiunilor (P) și amenințărilor (A) la nivelul O.S. Azuga 
Nivel impact 

estimat: 
Amenint ̧area/Presiunea 

identificată 
Valoarea la care se face 

referire 
Explicaţii 

P A 

 Exploatarea forestieră şi extragerea lemnului 

Colectarea materialului 
lemnos prin bălŃi 

temporare 

Bombina variegata 
Triturus montandonii 
Chilostoma banaticum  

Vertigo genesii 

Cauza: Colectarea lemnului pe sol îmbibat cu 
apă  

Impact: Pe moment are impact negativ prin 
distrugerea parŃială a populaŃiei din baltă. Pe 

termen lung impactul este pozitiv prin 
menŃinerea bălŃii necolmatate 

0 0 

ÎntreŃinerea şanŃurilor 
drumurilor auto-forestiere. 

Bombina variegata 
Triturus montandonii 
Chilostoma banaticum  

Vertigo genesii 
 

Cauza: evitarea degradării drumurilor forestiere  
Impact: Pe moment are impact negativ prin 

distrugerea parŃială a populaŃiei din baltă. Pe 
termen lung impactul este pozitiv prin 

menŃinerea şanŃului necolmatat 

0 0 

NeîntreŃinerea drumurilor 
forestiere 

Bombina variegata 
Triturus montandonii 
Chilostoma banaticum  

Cauza: Lipsa fondurilor. Accesul pe sol îmbibat 
cu apă.  

Impact: Crearea de habitate capcană. La trecerea 
1 1 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

Vertigo genesii repetata a utilajelor de transport se distruge 
parŃial populaŃia din aceste habitate. 

Extragerea lemnului mort 
Rosalia alpina,  

Lucanus cervus,  
Cucujus cinnaberinus 

Cauza: toate tăierile silvice, în special cele de 
igienă, lucrări de conservare 

Impact: reducerea sau chiar dispariŃia habitatului 
pe suprafaŃa parchetelor 

2 1 

Evacuarea indivizilor 
speciilor de insecte din 

pădure 

Rosalia alpina  
Cucujus cinnaberinus 

Cauza: Neevacuarea materialului lemnos din 
platforma primară la finalizarea exploatărilor şi 

evacuarea lor ulterioară 
Impact: crearea de habitate capcană 

1 1 

Depozitarea masei 
lemnoase în habitatul 

speciilor 

Colias myrmidone, 
Euphydryas aurinia şi 
Nymphalis vaualbum*  

Plante de habitate umede 

Cauza: Nerespectarea mărimii platformei 
primare. Amplasarea necorespunzătoare a 

platformei primare. 
Impact: distrugerea completă a habitatului pe 
porŃiuni de zeci de metri, dar şi tasarea solului 

umed, în urma căreia sunt favorizate procese de 
eroziune care crează în timp spaŃii libere de sol 

pentru instalarea buruienişurilor şi chiar a 
speciilor invazive alohtone 

2 2 

Colectarea materialului 
lemnos prin albia râurilor 

şi pâraielor. 

Chilostoma banaticum  
Vertigo genesii 

Plante de habitate umede 
Habitat 6430 
Cottus gobio 

Cauza: amplasarea necorespunzătoare a căilor de 
scos apropiat. Nerespectarea căilor de scos 

apropiat. 
Impact: La nivel local, degradarea foarte 

puternica a habitatului pe perioada exploatării, 
turbiditate 

2 1 

Colectarea materialului 
lemnos pe versanŃi abrupŃi 

Habitatele forestiere de 
interes comunitar 

Cauza: neutilizarea funiculalelor în loc de 
tractoare pe terenurile forestiere cu pante peste 

25 grade 
Impact: degradarea, chiar spălarea solului cu 

afectarea habitatului 

2 2 

Tăierea arborilor izolaŃi Lucanus cervus 

Cauza: întreŃinerea pajiştilor, lemn de foc 
Impact: reducerea cu aproximativ 5% a 

suprafeŃei celor mai valoroase zone pentru 
nevertebrate 

3 3 

Exploatarea arborilor cu 
tot cu coroană 

Plante de habitate umede 

Cauza: reducerea consumurilor de carburanŃi  
Impact: depozitatrea finală a resturilor de 

exploatare - crăci, în habitatele caracteristice 
pentru plante de habitate umede 

1 1 

Tăierea arborilor de pe 
malurile râurilor 

Cottus gobio 
Ligularia sibirica  
Habitat 91 EO* 

Chilostoma banaticum  
Vertigo genesii 

habitat 3220 

Cauza: exploatarea în scop economic, 
sustragerea ilegală pentru încălzirea locuinŃelor, 
lucrari de intreŃinere a amenajărilor hidrotehnice  

Impact: turbiditate crescută şi distrugerea 
condiŃiilor optime pt aceste 

specii de peşti, care au nevoie de peste 80% 
umbrire a malului. Reducerea arinişurilor 

Modificarea microclimatului umed necesar 
acestor specii de plante.  

2 3 

Furajare stocuri de animale –recolte de plante  

Utilizarea insecticidelor şi 
a îngrăşămintelor chimice 

pe terenuri arabile 

Peştii, care pot suferi din 
cauza 

transferului/infiltrării 
acestor substanŃe în apele 

naturale 

Cauza: Necesitatea unor culturi competitive 
conform cerinŃelor pieŃii actuale. Accesul facil la 

chimicale. Impact: Afectarea capacităŃii 
reproductive în cazul peştilor 

2 2 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

Desecarea pajiştilor umede 
pentru utilizarea 

terenurilor ca fâneaŃă 

Ligularia sibirica, Iris 
aphylla ssp. hungarica 

Campanula serrata 

Cauza: utilizarea terenurilor ca fâneaŃă  
Impact: Reducerea nivelului hidric necesar 

plantelor 
2 1 

Extinderea terenurilor 
arabile în defavoarea 

pajiştilor 

Plante de habitate umede 
Habitatul 6430 

Cauza: creşterea interesului pentru culturile 
agricole în defvoarea creşterii animalelor 

Impact: reducerea habitatului, restrângerea 
comunităŃilor de plante caracteristice în favoarea 
celor ruderale şi reducerea habitatului de hrănire 

pentru păsări de pajişti 

2 3 

Tăierea tufărişurilor şi 
arborilor izolaŃi de pe 

pajişti 
Lucanus cervus 

Cauza: sistematizarea mai buna a pajiştilor. 
Indeplinirea cerinŃelor AgenŃia de PlăŃi şi 

IntervenŃii Agricole. Lemn de foc 
Impact: reducerea cu aproximativ 5% a 

suprafeŃei celor mai valoroase zone pentru 
nevertebrate 

1 1 

Vanatoare 
Vânarea ungulatelor 
- speciilor pradă pt 

carnivore 
Urs, lup, râs 

Cauza: pentru trofee, agrement, sursă de hrană  
Impact: reducerea speciilor de pradă şi afectarea 

populaŃiei de carnivore mari 
1 2 

Vânarea carnivorelor mari Urs şi lup 

Cauza: pentru trofee, agrement, eventuale 
pagube economice create  

Impact: Aplicarea greşită a derogărilor 
determină schimbarea structurii populaŃionale la 

urşi, eliminarea autoreglării populaŃionale 
exercitate de masculii mari, bătrâni, ducând la 
creşterea exagerată a proporŃiei tineretului şi 

creşterea pagubelor in agricultură. 

2 3 

Imbunatatirea accesului la zona 
-Şosele şi căi ferate 

ConstrucŃii de noi drumuri 
forestiere sau 

modernizarea lor 

VegetaŃia ripariană, 
Carnivorele mari 

peştii 

Cauza: accesibilizarea fondului forestier 
Impact: pierderi de teren cu habitate, distrugeri 
şi remodelări albii minore, deranj şi migrare 

carnivore mari 

3 2 

Lucrări de investiŃii, 
modernizarea/construirea 
de drumuri şi autostrăzi 

Urs, lup, râs 
Cauza: dezvoltarea infrastructurii rutiere 
Impact: reducerea conectivităŃii, conflicte 

oameni-carnivore 
2 3 

-ReŃele de utilităŃi şi servicii - electricitate, cabluri, conducte, etc. 

Braconajul folosind 
curentul electric 

Peşti 

Cauza: prezenŃa stâlpilor neizolaŃi 
Impact: extragerea unor indivizi ai unor specii 
protejate, afectarea capacităŃii de reproducere a 

peştilor şi moartea unor indivizi 

2 3 

ReŃele de comunicare 

StaŃii de antene telefonie 
mobilă 

Nevertebratele  
Carnivorele mari 

Cauza: emisiile electromagnetice focusate 
pentru accesibilizare semnale telefonie mobilă 

Impact: perturbarea insectelor zburătoare, 
albinelor - probleme de polenizare făneŃe; prin 

circulaŃie întreŃinere se face perturbarea 
coridorului ecologic carnivore mari şi nu se 

încadrează în cadrul natural 

2 2 

Poluare fonica 
Zgomot produs de 

intreprinderi şi 
aglomeraŃia urbana, turişti 

Carnivorele mari 
Cauza: Sunete perturbatoare produse de 

intreprinderi şi aglomeraŃia urbana 
Impact: perturbarea coridorului ecologic 

2 2 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

carnivore mari  

Luare/Indepartare de flora şi fructe de padure şi pradarea statiunilor floristice (rezervatiiile floristice) 

Colectarea fructelor de 
pădure 

Urs, lup, râs 

Cauza: asigurarea de venituri alternative pentru 
populaŃie. Lipsa unei zonări. 

Impact: reducerea fondului de hrană. Deranj 
provocat speciilor. La carnivore, se mai adaugă 
perturbarea continuă pe o rază semnificativă în 
perioada sensibilă pentru creşterea puilor de lup 

în special - mai- septembrie 

2 2 

Colectarea plantelor 
utilizate în scop medicinal, 
comercial sau ornamental 

Plantele medicinale -  
Plantele cu caracter 

comercial sau ornamental 
- Campanula serrata, 
Dabra dorneri, Iris 

aphylla ssp. hungarica 
habitat 8120, 8210 

Cauza: utilizare în scop medicinal sau 
ornamental  

Impact: reducerea populaŃiilor de plante, până la 
dispariŃie, modificarea structurii habitatelor 

2 2 

Structuri (complexe) pentru sport si odihna,  
- Case şi aşezări 

Toate speciile 

Cauza: Interes pentru creşterea bazei de 
impozitare a localităŃilor şi a valorificării 

superioare a terenurilorşi construcŃii ilegale 
Impact: Fragmentarea ecosistemelor şi reducerea 

funcŃiilor acestora 

2 3 

Peşti 

Cauza: Interes pentru construirea de case de 
vacanŃă coroborat cu lipsa unui sistem 

centralizat de canalizare, dar şi a sistemelor 
individuale adecvate 

Impact: încărcarea apei cu material biologic, 
turbiditate crescută, colmatare 

2 2 

Urs, lup, râs 

Cauza: Interes pentru construirea de case de 
vacanŃă şi locuinŃe  

Impact: întreruperea conectivităŃii, afectare 
coridoare ecologice 

2 3 

Extindere intravilan 

Habitatul 6440 

Cauza: Interes pentru construirea de case de 
vacanŃă, locuinŃe şi dependinŃe agricole 

Impact: Reducerea suprafeŃelor ocupate de 
habitat. 

1 1 

 - Infrastructură pentru turism şi recreere 

Dezvoltarea infrastructurii 
turistice în zona unor 

rezervaŃii naturale 
Toate speciile 

Cauza: Interes pentru valorificarea potenŃialului 
turistic  

Impact: deranjare şi degradarea habitatelor 
folosite de toate speciile în zona afectată 

2 2 

Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare 

Extragerea lemnului uscat 
Rosalia alpina,  

Lucanus cervus,  
Cucujus cinnaberinus 

Cauza: toate tăierile silvice, în special cele de 
igienă, lucrări de conservare 

Impact: reducerea sau chiar dispariŃia habitatului 
pe suprafaŃa parchetelor 

2 1 

ReŃele de utilităŃi şi servicii -linii electrice, conducte etc. 

Braconajul folosind 
curentul electric 

Peşti 

Cauza: prezenŃa stâlpilor neizolaŃi 
Impact: extragerea unor indivizi ai unor specii 
protejate, afectarea capacităŃii de reproducere a 

peştilor şi moartea unor indivizi 

2 3 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

Complex de schii 

Distrugerea plantelor  

- Campanula serrata, 
Dabra dorneri, Iris 

aphylla ssp. hungarica 
habitat 8120, 8210 

Cauza: Distrugerea plantelor 
Impact: reducerea populaŃiilor de plante, până la 

dispariŃie, modificarea structurii habitatelor 
2 2 

Dezvoltarea infrastructurii 
turistice în zona unor 

rezervaŃii naturale 
Toate speciile 

Cauza: Interes pentru valorificarea potenŃialului 
turistic  

Impact: deranjare şi degradarea habitatelor 
folosite de toate speciile în zona afectată 

2 2 

Alunecarile de teren, avalanşe, eroziune 

Alunecarile de teren, 
avalanşe, eroziune 

Habitat 9410 

Cauza: schimbările climatice, instabilitatea 
terenului 

Impact: reducerea habitatului prin transformarea 
în făgete şi amestecuri pe bază de fag. 

1 1 

Furtuni, cicloane 

Viiturile 
Bombina variegata 

Triturus montandonii 
Habitat 91E0, 8120 

Cauza: ploi torenŃiale.  
Impact: distrugerea habitatelor existente 

1 1 

Alunecarile de teren, 
avalanşe, eroziune 

Habitat 9410 

Cauza: schimbările climatice, instabilitatea 
terenului 

Impact: reducerea habitatului prin transformarea 
în făgete şi amestecuri pe bază de fag. 

1 1 

Poluarea şi depozitarea deseurilor menajere- provenită din surse din afara ariei sau generată în interiorul ariei protejate 
-Ape uzate de la gospodării şi din canalizarea urbană 

Apa reziduală de la 
gospodării/case de vacanŃă 
care ajung în râuri/ pânza 

de apă freatică 

Peşti 

Cauza: Interes pentru construirea de case de 
vacanŃă coroborat cu lipsa unui sistem 

centralizat de canalizare, dar şi a sistemelor 
individuale adecvate 

Impact: încărcarea apei cu material biologic, 
turbiditate crescută, colmatare 

2 2 

- EfluenŃi din agricultură şi silvicultură - de exemplu Îngrăşăminte şi pesticide în exces 

Poluarea cu uleiuri şi 
combustibili în punctele 

de alimentare 
Habitat 6430 

Cauza: nerespectarea/necunoaşterea prevederilor 
legale privind amenajarea punctelor de 

alimentare. 
Impact: schimbarea caracteristicilor chimice ale 

solului şi apelor subterane 

1 1 

- Gunoi şi deşeuri solide 

Depozitarea neconformă 
de deşeuri 

Peşti 
Specii de plante,  

habitate neforestiere 

Cauza: management deficitar al deşeurilor, lipsa 
conştientizării  

Impact: modificarea calităŃilor fizico-chimice ale 
apei şi solului cu efecte asupra habitatelor, 

plantelor şi animalelor acvatice 

1 2 

Drumetii montane, alpinism, speologie. 

Zone de recreere Habitatul 6430 

Cauza: stategia de vizitare  
Impact: Degradarea habitatului 6430 şi a 

speciilor de plante caracteristice prin camparea 
necontrolată, vetre de foc, etc. 

1 1 

Zone de drumeŃii şi 
alpinism, speologie - 

distrugerea prin activităŃi 
de recreere 

Iris aphylla ssp. 
hungarica, dar şi alte 

specii de plante 
Barbastella barbastellus, 

Rhinolophus 
hipposideros 

Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor , 
nerespectarea traseelor marcate,lipsa 

conştientizării, 
Impact: degradarea habitatului caracteristic, 

distrugerea indivizilor, recoltare 

1 1 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

Habitatul 8210 

Accesul în scop turistic pe 
drumurile forestiere 

Toate speciile de faună 
Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor 

nerespectarea traseelor marcate, 
Impact: deranjarea speciilor protejate 

1 1 

- Alte forme de perturbări - pătrunderea ilegală, accesul, vandalismul et cetera. 

Off-road 
Peşti 

 

Cauza: lipsa conştientizării . DeficienŃe în 
implementarea legislaŃiei silvice. 

Impact: Creşterea turbidităŃii locale, modificări 
ale habitatului peştilor. 

1 2 

Poteci,trasee, trasee pentru ciclism 

Zone de drumeŃii şi 
distrugerea prin activităŃi 

de recreere 

Iris aphylla ssp. 
hungarica, dar şi alte 

specii de plante 

Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor , 
nerespectarea traseelor marcate,lipsa 

conştientizării, 
Impact: degradarea habitatului caracteristic, 

distrugerea indivizilor, recoltare 

1 1 

Plimbare,calarie si vehicule nemotorizate 

Zone de drumeŃii şi 
distrugerea prin activităŃi 

de recreere 

Iris aphylla ssp. 
hungarica, dar şi alte 

specii de plante 

Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor , 
nerespectarea traseelor marcate,lipsa 

conştientizării, 
Impact: degradarea habitatului caracteristic, 

distrugerea indivizilor, recoltare 

1 1 

Abandonarea sistemelor pastorale şi livezi 
RenunŃarea la livezi, la 

cultivarea pomilor 
fructiferi 

Ursus arctos 
Cauza: lipsa pieŃei de valorificare a fructelor 

Impact: distrugerea habitatelor de hrănire 
reprezentate de livezi 

2 2 

Abandonarea sistemelor 
pastorale, subpăşunatul, 
lipsa cosirii fânaŃelor sau 

păşunatul fânaŃelor 

Campanula serrata, Dabra 
dorneri, Iris aphylla ssp. 

hungarica, Tozzia 
cappathica 

Campanula serrata 
Habitatele  

Cauza: abandonarea acestor practici şi orientarea 
către alte activităŃi, abandonul terenurilor, 

migraŃia tinerilor către oraşe 
Impact: distrugerea habitatului, restrângerea 

comunităŃilor de plante caracteristice în favoarea 
celor ruderale. 

1 1 

Incendiere 

Incendierea arborilor 
izolaŃi  

Lucanus cervus 
Cauza: incendierea vegetaŃei uscate  

Impact: reducerea cu aproximativ 5% a 
suprafeŃei celor mai valoroase zone 

2 2 

Locuri de campare si zone de parcare pentru rulote 

Zone de campare şi 
distrugerea prin activităŃi 

de recreere 
specii de plante 

Cauza: actiuni necontrolate ale  turiştilor , 
nerespectarea traseelor marcate,lipsa 

conştientizării, 
Impact: degradarea habitatului caracteristic, 

distrugerea indivizilor, recoltare 

1 1 

Alte tipuri de habitare şi specii 

Specii invazive nonnative 
Habitatele 3220,  

6430, 8210 

Cauza: modificări aduse habitatului de exemplu 
prin modificarea regimului hidrologic 

Impact: restrângerea comunităŃilor de plante 
caracteristice în favoarea celor ruderale, 

scăderea drastică a numărului de specii rare şi a 
efectivelor lor populaŃionale. Instalarea speciilor 

invazive care au o mare capacitate de a ocupa 
suprafeŃe noi şi extinse, capacitate determinată 

genetic şi concretizată fenotipic prin producerea 
semintelor adaptate la răspandire rapidă şi 
eficientă, germinarea seminŃelor in condiŃii 

1 2 
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Nivel impact 
estimat: 

Amenint ̧area/Presiunea 
identificată 

Valoarea la care se face 
referire 

Explicaţii 

P A 

nefavorabile de mediu etc. 

Păstrăvii de crescătorie, 
somnul pitic, crescătorii 

de vânat ş.a. 
Peştii 

Cauza: Popularea cu specii - Salvelinus 
fontinalis, care au o valoare economică mai 

mare; neglijenŃă datorată lipsei conştientizării în 
cazul anumitor specii fără valoare economică - 

de exemplu somn pitic. 
Impact: competiŃie pe anumite resurse de hrană, 
consumul pontei speciilor importante din punct 
de vedere conservativ, se poate ajunge până la 

eliminarea prin concurenŃă pe anumite porŃiuni a 
speciilor indigene. 

2 3 

Pasunatul şi creşterea animaleleor  

Păşunatul animalelor în 
habitatele mlăştinoase 

Ligularia sibirica 
Meesia longiseta 

Habitatele 3220, 6430 

Cauza: creşterea şeptelului. Lipsa 
reglementărilor. Lipsa delimitărilor şi acŃiunilor 

de informare. 
Impact: degradarea habitatului şi a structurii 

acestuia şi distrugerea plantelor caracterisitce, 
favorizând pătrunderea speciilor ruderale şi 
invazive. Deranjarea speciilor. Uneori se şi 

incendiază 

2 2 

Păşunatul în fond forestier Urs, lup, râs 

Cauza: neaplicarea legislaŃiei silvice 
Impact: Bolile transmisibile, deranjul provocat, 

ceea ce poate afecta creşterea puilor de carnivore 
şi prezenŃa acestor animale. 

1 1 

Păşunatul intensiv în 
pajişti 

Habitatele  4060, 4070 

Cauza: lipsa informaŃiilor legate de capacitatea 
de suport  

Impact: Păşunatul intensiv cu oi şi vaci sau mixt 
duce la degradarea structurii habitatelor, 

dispariŃia plantelor caracteristice 

1 2 

Păşunatul în fâneŃe 
Habitatul 4060, 4070, 

6430 

Cauza: creşterea numărului de ovine în 
defavoarea bovinelor, care nu necesită mult fân 

iarna şi nu trebuie cosit 
Impact: reducerea habitatelor, restrângerea 

diversităŃii biologice, afectare de plante ocrotite 

3 3 

Scăldarea animalelor în 
special a oilor, după 

acestea au fost tratate 
împotriva paraziŃilor 

Peştii 

Cauza: Nevoia de adăpare, respectiv de spălare a 
blănii  

Impact: Scăderea capacităŃii reproducătoare a 
peştilor. 

1 1 

   
Se mai menŃiomează că în zonele de protecŃie strictă şi integrală din perimetrul Parcului 

Natural Bucegi vânătoarea este interzisă. În fondul forestier proprietate publică a statului, zone de 
protecŃie a vânatului sunt declarate, în Parcul Natural Bucegi, conform Planului de Management 
parcelele: 23, 24, 241, 242 şi 243 din U.P. I Caraiman. 
 ActivităŃile de exploatare forestieră au caracter temporar, iar impactul cauzat asupra 
speciilor se reduce treptat şi se anulează în timp. În cadrul activităŃii de exploatare forestieră nu sunt 
generate impacturi cu caracter permanent, procesele tehnologice fiind ajustate astfel încât funcŃiile 
primare ale ecosistemelor forestiere sa se realizeze în condiŃii optime. În perioada desfăşurării 
lucrărilor nu se estimează manifestarea altor forme de impact cu caracter cumulativ asupra 
componentelor mediului natural. 

Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiect evidenŃierea efectelor negative, dar şi a 
celor pozitive, ca urmare a unei activităŃi proiectate (lucrări silvotehnice) sau a uneia în desfăşurare 
(în cazul proiectelor de dezvoltare sau modernizare a capacităŃilor existente) asupra mediului. 
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Evaluarea impactului asupra mediului s-a conturat ca un instrument de bază în identificarea şi 
reducerea consecinŃelor negative asupra mediului, datorate activităŃilor antropice, reflectând o 
abordare preventivă a managementului de mediu, în scopul dezvoltării durabile. Această evaluare 
caută să încorporeze planificarea pentru mediu din primele faze ale proiectelor de dezvoltare, în 
vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic negativ al activităŃii preconizate. 

UnităŃile amenajistice în care au fost prevăzute lucrările silvice, felul lucrărilor şi modul de 
execuŃie al acestora sunt în conformitate cu normele silvice în vigoare şi adecvate necesităŃilor 
reclamate în prezent de starea arboretelor respective.  

Lucrările silvotehnice, prevăzute în amenajamentele silvice, se încadrează în normele de 
gestiune forestieră cuprinse în amenajamentul silvic, raportându-se acestuia şi fac parte din 
complexul măsurilor de gospodărire a pădurilor. Asigurarea permanenŃei pădurii pe o anumită 
suprafaŃă este unul din principiile de baza ale silviculturii, iar acest lucru nu se poate face decât 
printr-o aplicare judicioasă a întregului ansamblu de lucrari silvotehnice.   

În acelaşi timp întemeierea unei noi generaŃii de pădure se intercondiŃionează cu actul 
exploatării vechii generaŃii şi conduce la o anumită structură a noii păduri în funcŃie de felul cum s-
a făcut această înlocuire. Exploatarea şi regenerarea reprezintă cele două laturi ale aceluiaşi proces 
şi se condiŃionează reciproc, fapt care determină ca regenerarea unui arboret să se desfăşoare 
concomitent sau să urmeze pas cu pas procesul de înlocuire a vechiului arboret. 

Slăbirea fiziologică a arborilor, odată cu înaintarea în vârstă, se repercutează în structura 
arboretului a cărui populaŃie scade, coronamentele se răresc prin uscarea unei părŃi din acestea, ceea 
ce influenŃează negativ rolul funcŃional al pădurii.  

De aceea, gospodărirea judicioasă a pădurilor, impune intervenŃia silvicultorului în 
desfăşurarea proceselor biologice amintite, spre a determina ştiinŃific momentul şi modalitatea 
întreruperii producŃiei vechiului arboret, concomitent cu crearea condiŃiilor pentru instalarea şi 
dezvoltarea noii generaŃii.  

Amenajamentului îi revin următoarele sarcini: 
-Elaborarea concepŃiei sistemice de organizare, modelare, optimizare, conducere şi reglare 

structural-funcŃională a pădurii; 
-Planificarea strategică, adică indicarea lucrărilor de efectuat în perspectiva îndepărtată, în 

vederea atingerii obiectivelor de bază ale gospodăriei silvice; 
-Planificarea tactică, cuprinzând specificarea la obiect (pe fiecare u.a.) a lucrărilor de efectuat 

într-o perioadă de cel mult 10 ani, în vederea realizării obiectivelor strategice, precum şi 
desfăşurarea în timp şi spaŃiu a lucrărilor propuse; 

-Urmărirea şi controlul modului de realizare a obiectivelor fixate şi al măsurii în care soluŃiile 
organizatorice adoptate corespund scopurilor gospodăriei silvice şi situaŃiilor sociale şi economice 
noi, ivite între timp, în vederea ameliorării permanente a funcŃionalităŃii pădurii. 
 

C.1.    IDENTIFICAREA IMPACTULUI 
 

ReŃeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menŃinerea, îmbunătăŃirea sau refacerea stării de 
conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanŃă comunitară din siturile Natura 2000, 
luând în considerare realităŃile economice, sociale şi culturale specifice la nivel regional şi local 
ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene. prin urmare această reŃea ecologică nu are în vedere 
altceva decât gospodărirea durabilă a speciilor şi habitatelor de importanŃă comunitară din 
siturile Natura 2000, însăşi existenŃa unor specii şi habitate într-o stare bună de conservare, chiar în 
zone cu management activ aşa cum sunt pădurile din siturile de importanŃă comunitară întâlnite în 
proiect, atestă faptul că gestionarea durabilă a resurselor naturale nu este incompatibilă cu 
obiectivele Natura 2000. 

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce 
acŃionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, 
structura şi funcŃiile, precum şi supravieŃuirea speciilor tipice. Această stare se consideră 
“favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condiŃiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 
1992): 
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- arealul natural al habitatului şi suprafeŃele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt 
stabile sau în creştere; 

- habitatul are structura şi funcŃiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, 
iar probabilitatea menŃinerii acestora în viitorul previzibil este mare; 

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă. 
Aşadar, la nivelul fiecărei regiuni biogeografice (în siturile de importanŃă comunitară 

propuse şi chiar în afara acestora), pentru ca un anumit habitat considerat de importanŃă comunitară 
să aibe o stare de conservare favorabilă, trebuie să fie gospodărit astfel încât să fie îndeplinite 
concomitent aceste trei condiŃii. 

Abordarea corectă şi completă a problemei gospodăririi durabile a habitate forestiere de 
importanŃă comunitară trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele patru etape (Stăncioiu et 
al. 2009): 

-  descrierea tipurilor de habitate; 
-  evaluarea stării lor de conservare (pentru a cunoaşte paşii necesari de implementat în 

continuare); 
-  propunerea de măsuri de gospodărire adecvate; 
- monitorizarea dinamicii stării de conservare (pentru imbunătăŃirea continuă a modului de 

management). 
În ceea ce priveşte pădurile din O.S.Azuga, situate în ROSCI0019 Bucegi, considerăm că 

menŃinerea structurii naturale şi a funcŃiilor specifice habitatelor forestiere va conduce la menŃinerea 
speciilor caracteristice într-o stare de conservare favorabilă şi ca atare va fi îndeplinită şi cea de-a 
treia condiŃie necesară pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă la nivel de habitat 
(speciile care sunt caracteristice unui anumit habitat se află într-o stare de conservare favorabilă). 

Din analiza obiectivelor Amenajamentului Silvic, aşa cum sunt ele prezentate în prima parte, 
tragem concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reŃelei Natura 2000, respectiv a 
obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. 

În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităŃii pădurii, 
promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menŃinerea funcŃiilor ecologice şi economice ale 
pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcŃionale şi subunităŃi de producŃie. 

Obiectivele de conservare a habitatelor de interes comunitar au un caracter general Ńinând 
cont de multitudinea tipurilor de habitate, însă putem concluziona că obiectivele asumate de 
Amenajamentul Silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susŃin integritatea reŃelei Natura 
2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată. 

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea măsurilor de management 
(lucrări silvice), în funcŃie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziŃia, consistenŃa şi 
funcŃiile pe care le îndeplinesc arboretele. 
           Pentru a putea fi estimat impactul acestor măsuri de management (lucrărilor silvice) asupra 
ariilor protejate de interes comunitar vor trebui prezentate principiile, specificul şi tehnicile de 
aplicare a lucrărilor silvotehnice prevăzute în amenajamentele silvice pentru arboretele studiate. 

In amenajamentul silvic al O.S. Azuga se disting următoarele categorii de măsuri de 
management (lucrări silvice): 

 
I. Lucrări de îngrijire şi conducere 
 
Lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii implică intervenŃia activă în viaŃa arborilor 

individuali, a arboretului în ansamblu, cât şi a pădurii ca ecosistem. prin efectuarea acestor lucrări 
se realizează reducerea gradată a numărului de exemplare arborescente fapt care determină o serie 
de schimbări în desfăşurarea proceselor fiziologice la arborii rămaşi, precum şi modificarea 
caracteristicilor structurale şi funcŃionale ale arboretului. Astfel se pot diferenŃia două grupe mari de 
efecte ale operaŃiunilor culturale: de natură bioecologică, respectiv economică. 

OperaŃiunile culturale se concentrează asupra arboretului dar prin modificarea repetată a 
structurii acestuia se acŃionează şi asupra celorlalte componente ale pădurii. OperaŃiunile culturale 
acŃionează asupra pădurii astfel: 
           - ameliorează permanent compoziŃia şi structura genetică a populaŃiilor, calitatea arboretului, 
starea fitosanitară a pădurii; 
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           - reduc consistenŃa şi permit lărgirea spaŃiului de nutriŃie pentru arborii valoroşi intensificând 
creşterea acestora; 
           - reglează convenabil raporturile inter şi intraspecifice; 
          - modifică treptat şi ameliorează mediul ducând la intensificarea funcŃiilor productive şi 
protectoare; 
           - permit recoltarea unei cantităŃi de masă lemnoasă valorificabilă sub forma produselor 
lemnoase secundare.; 

Premisele biologice ale operaŃiunilor culturale constau din suma cunoştinŃelor despre 
biologia arboretelor, despre modul de reacŃie a arborilor şi arboretelor la intervenŃiile practicate. 

Principii de bază în îngrijirea şi conducerea arboretelor: 
-Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire se Ńine seama de capacitatea arborilor de a reacŃiona 

favorabil la schimbarea mediului după ce s-a aplicat selecŃia artificială în loc de cea naturală.  
-În executarea lucrărilor de îngrijire se Ńine seama de variabilitatea individuală, dinamica 

competiŃiei inter- şi intraspecifice şi neuniformitatea condiŃiilor de mediu, ceea ce face să se 
promoveze speciile valoroase ele fiind susŃinute de condiŃiile mediului respectiv. 

-Pentru reducerea la maximum a pagubelor care se pot produce la exploatare este necesară 
armonizarea cerinŃelor biologice cu cele a gospodăririi pădurii cultivate. În acest sens trebuiesc 
cunoscute mijloacele materiale, soluŃiile tehnice şi procesele tehnologice de adoptat. 

-În plus trebuiesc urmărite eficienŃa economică imediată a fiecărei lucrări executate cât şi 
rentabilitatea globală. Sunt necesare aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a pădurii prin care 
se introduc în circuitul economic până la 50% din volumul lemnos recoltat la atingerea momentului 
exploatării, cantitate care s-ar pierde în urma procesului de eliminare naturală.  

-EficienŃa economică de perspectivă (rentabilitatea globală) rezultă prin reglarea raporturilor 
inter şi intraspecifice, ameliorarea condiŃiilor sanitare de vegetaŃie şi prin promovarea celor mai 
bune exemplare sub raport cantitativ şi valoric. 

Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor sunt: 
             - păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor; 
             - creşterea gradului de stabilitate şi rezistenŃă a arboretelor la acŃiunea factorilor externi şi 
interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli şi dăunători); 
             - creşterea productivităŃii arboretelor, precum şi îmbunătăŃirea calităŃii lemnului produs; 
             - mărirea capacităŃii de fructificare a arborilor şi ameliorarea condiŃiilor de regenerare; 
              - recoltarea biomasei vegetale în vederea valorificării ei. 

În planul decenal, pentru fiecare arboret în parte, s-a indicat natura lucrărilor preconizate şi 
numărul intervenŃiilor necesare în deceniu, cu luarea în considrare atât a stării şi structurii actuale, 
cât şi evoluŃia previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervenŃiilor poate fi modificat de 
către organele de execuŃie funcŃie de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menŃionându-se 
faptul că vor fi introduse în planurile anuale, în scopul asigurării unei producŃii cantitative şi 
calitative optime, corespunzătoare Ńelului de gospodărire propus, în funcŃie de compoziŃia şi starea 
arboretelor, de amplasarea teritorială şi destinaŃia lor.  

Arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situaŃiilor din amenajament cu 
următoarele lucrări: 
              
 a ) CurăŃiri 
 

Trecerea arboretelor din faza de desiş în faza de nuieliş-prăjiniş este marcată de apariŃia unor 
fenomene specific biologice ce se manifestă cu o intensitate ridicată. 

În acest stadiu, cauza principală a procesului de eliminare naturală este concurenŃa pentru 
spaŃiul de nutriŃie şi dezvoltare. 

CurăŃirile reprezintă intervenŃii repetate aplicate în pădurea cultivată în fazele de nuieliş şi 
prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. 

Scopul curăŃirilor este înlăturarea din arboret a exemplarelor copleşitoare din speciile de 
valoare economică redusă, precum şi a celor necorespunzătoare, indiferent de specie. 

Obiective urmărite prin executarea curăŃirilor: 
             - continuarea ameliorării compoziŃiei arboretului, în concordanŃă cu compoziŃia Ńel fixată. 
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Această cerinŃă este realizată prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile nedorite; 
           - îmbunătăŃirea stării fitosanitare a arboretului prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, 
rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, etc., având grijă să nu se întrerupă în nici un 
punct starea de masiv; 
           - reducerea desimii arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în 
înălŃime, precum şi a configuraŃiei coroanei; 
           - ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităŃii productive şi 
protectoare, ca şi asupra stabilităŃii generale a acesteia; 
            - menŃinerea integrităŃii structurale (consistenta K>0,8). 

Pentru aplicarea curăŃirilor este necesară identificarea şi alegerea exemplarelor de extras din 
fiecare tip de arboret. 

Prima curăŃire se execută la cca. 3-5 ani după ultima degajare când arboretul se găseşte în 
faza de nuieliş-păriş iar înălŃimea sa medie nu depăşeşte, în general, 3 m. 

Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curăŃiri sunt: 
- exemplarele uscate, atacate, rănite, bolnave (în special cele cu boli infecŃioase evolutive 

gen cancere); 
- preexistenŃi (adesea consideraŃi ca primă urgenŃă de extragere, din cauza vătămărilor 

produse arborilor remanenŃi la doborâre); 
            - exemplarele speciilor copleşitoare, nedorite şi neconforme cu compoziŃia Ńel, dacă sunt 
situate în plafonul superior al arboretului; 
            - exemplarele din lăstari, provenite de pe cioate îmbătrânite sau din arborete cu provenienŃă 
mixtă, care pot copleşi exemplarele mai valoroase din sămânŃă; 
          - exemplarele din specia dorită, chiar de bună calitate, dar grupate în pâlcurile prea dese. 

Se vor realiza curăŃiri mecanice, prin tăierea de jos a arborilor nevaloroşi, respectiv 
secuirea (inelarea arborilor) preexistenŃilor, utilizând diferite utilaje tăietoare, în general 
motoferăstraie sau motounelte specifice. 

Sezonul de execuŃie al curăŃirilor depinde de speciile existente, precum şi de condiŃiile de 
vegetaŃie. Astfel, în arboretele amestecate, se recomandă ca grifarea (însemnarea) arborilor de 
extras să se realizeze doar în perioada de vegetaŃie, această restricŃie eliminându-se în molidişurile 
pure sau amestecurile cu puŃine specii, când lucrarea se poate realiza şi în repaosul vegetativ, 
primăvara devreme, înaintea apariŃiei frunzelor, sau toamna târziu, după căderea acestora. 

În situaŃia analizată, intensitatea curăŃirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri 
excepŃionale, când condiŃiile de arboret o reclamă, pot fi şi forte, dar cu condiŃia ca, în nici un punct 
al arboretului, consistenŃa să nu se reducă după intervenŃie sub 0,8. 

Periodicitatea curăŃirilor variază, în general, între 3-5 ani, în funcŃie de natura speciilor, de 
starea arboretului, de condiŃiile staŃionale şi de lucrările executate anterior. 

În general, în pădurile noastre aflate în faza de nuieliş-prăjiniş, se recomandă să se execute 
între 2 şi 3 curăŃiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar şi la o singură intervenŃie în cazul 
regenerărilor artificiale. 

De calitatea punerii în practică a degajărilor şi curăŃirilor depinde, în mare măsură, calitatea 
viitoarelor păduri. 

În zona de suprapunere cu ROSCI0013 Bucegi, curăŃiri se vor face pe o suprafaŃă de 0,86 
ha. 
 b) Rărituri 
 

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu şi care 
se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea 
valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate. 

 Răriturile sunt considerate lucrări de selecŃie individuală pozitivă, preocuparea de bază 
fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării şi nu 
asupra celor extraşi prin intervenŃia respectivă. 

Răriturile sunt cele mai pretenŃioase, mai complexe şi mai intensive operaŃiuni culturale, cu 
efecte favorabile atât asupra generaŃiei existente, cât şi asupra viitorului arboret. 

Cele mai importante obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt: 
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            - ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziŃiei, al calităŃii tulpinilor 
şi coroanelor arborilor, al distribuŃiei lor spaŃiale, precum şi al însuşirilor tehnologice ale lemnului 
acestora; 

- ameliorarea structurii genetice a populaŃiei arborescente; 
- activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi (cu rezultat direct asupra măririi 

volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălŃime şi 
producerea elagajului natural (operaŃie de îndepărtare a crăcilor din partea înferioară a tulpînii 
arborilor, aplicată în exploatările forestiere) 
            - o iluminare mai pronunŃată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază pentru a 
crea condiŃii mai favorabile pentru fructificaŃie şi pentru regenerarea naturală a pădurii; 
            - o mărire a rezistenŃei pădurii la acŃiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu 
menŃinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaŃie cât mai active a 
arboretului rămas. 

In procesul de aplicare a răriturilor se va aplica metoda răriturilor selective. Prin execuŃia 
acestora se aleg arborii de viitor, care trebuie promovaŃi. După aceasta se intervine asupra 
arboretului de valoare mai redusă care vor fi extraşi, prin aşa numităraritură combinată (mixtă).   

Răritura combinată - constă în selecŃionarea şi promovarea arborilor celor mai valoroşi ca 
specie şi conformare, mai bine dotaŃi şi plasaŃi spaŃial, intervenindu-se după nevoie atât în plafonul 
superior, cât şi în cel inferior. 

Aceasta urmăreşte realizarea unei selecŃii pozitive şi îndividuale active având următoarelor 
obiective: 
-promovarea celor mai valoroase exemplare din arboret ca specie şi calitate; 
-ameliorarea producŃiei cantitative şi mai ales calitative a arboretului; 
-mărirea spaŃiului de nutriŃie şi a creşterii arborilor valoroşi; 
-mărirea rezistenŃei arboretului la acŃiunea factorilor vătămători biotici şi abiotici; 
-menŃinerea unui ritm satisfăcător de producere a elagajului natural; intensificarea fructificaŃiei şi 
ameliorarea condiŃiilor bioecologice de producere a regenerării naturale; 
-punerea în valoare a masei lemnoase recoltate sub formă de produse secundare. 

Tehnica de execuŃie, specifică acestui tip de răritura selectivă, este diferenŃierea în cadrul 
arboretelui a aşa numitelor biogrupe. În cadrul acestor unităŃi structurale şi funcŃionale (de mică 
anvergură), arborii se clasifică în funcŃie de poziŃia lor în arboret precum şi de rolul lor funcŃional. 

Biogrupă - este un ansamblu de 5-7 arbori, aflaŃi în intercondiŃionare în creştere şi 
dezvoltare, care se situează în jurul unuia sau a doi arbori de valoare (de viitor) şi în funcŃie de care 
se face şi clasificarea celorlalte exemplare în arbori ajutători (folositori) şi arbori dăunători (de 
extras). Uneori, se mai ia în considerare şi altă categorie, aceea a arborilor îndiferenŃi (nedefîniŃi). 

Arborii de valoare se aleg dintre speciile principale de bază şi se găsesc, de regulă, în clasele 
I şi a Il-a Kraft. Aceştia trebuie să fie sănătoşi, cu trunchiuri cilindrice bine conformate, fără 
înfurciri sau alte defecte, cu coroane cât mai simetrice şi elagaj natural bun, cu ramuri subŃiri 
dispuse orizontal, fără crăci lacome, etc. Totodată aceştia trebuie să fie cât mai uniform repartizaŃi 
pe suprafaŃa arboretului. 

Alegerea arborilor de viitor se realizează, în general, prin două metode: 
            -  prin alegerea lor precoce, la finalul fazei de păriş şi începutul celei de codrişor şi 
însemnarea acestora cu benzi de plastic sau inele de vopsea. Aceasta îi face uşor de reperat în cursul 
lucrărilor de exploatare sau al următoarelor intervenŃii cu rărituri. Această metodă prezintă 
inconvenientul că o parte dintre exemplarele desemnate pot fi rănite în cursul intervenŃiilor cu 
rărituri, pot să-şi modifice poziŃia socială (clasa poziŃională) sau chiar pot dispărea brusc (cazul 
arborilor doborâŃi de vânt). 

- prin selectarea arborilor la fiecare nouă intervenŃie cu rărituri, în acest caz în care se pot 
elimîna o parte dintre înconvenientele opŃiunii anterioare. 

Arborii ajutători (folositori) stimulează creşterea şi dezvoltarea arborilor de valoare. Ei 
ajută la elagarea naturală, formarea trunchiurilor şi coroanelor arborilor de viitor, îndeplinind în 
acelaşi timp rol de protecŃie şi ameliorare a solului. Aceştia se aleg fie dintre exemplarele aceleiaşi 
specii (cazul arboretelor pure) fie ale speciilor de bază sau de amestec, situate în general într-o clasă 
poziŃională inferioară (a Il-a, a IIl-a sau a lV-a). 
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Arborii pentru extras - sunt aceia care stânjenesc prin dezvoltarea lor arborii de viitor. Aici 
sunt incluşi: 
           - arborii din orice specie şi orice plafon care, prin poziŃia lor, împiedică creşterea şi 
dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor şi chiar a celor ajutători; 
           - arborii uscaŃi sau în curs de uscare, rupŃi, atacaŃi de dăunători, cei cu defecte tehnologice 
evidente; 
          -  unele exemplare cu creştere şi dezvoltare satisfăcătoare, în scopul răririi grupelor prea dese. 

Arborii nedefiniŃi - sunt cei care, în momentul răriturii, nu se găsesc în raporturi directe cu 
arborii de valoare, în consecinŃă aceştia nu pot fi încadraŃi în nici una dintre categoriile precedente. 
Aceştia se pot găsi în orice clasă poziŃională, fiind localizaŃi de obicei la marginea biogrupelor. 

În zona de suprapunere cu ROSCI0013 Bucegi, rărituri se vor face pe o suprafaŃă de 4,67 
ha, volumul decenal de extras fiind de 140 m3. 

 
c) Tăieri de igienă 
 

Adesea denumite şi tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare 
corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscaŃi sau în 
curs de uscare, căzuŃi, rupŃi sau doborâŃi de vânt sau zăpadă, puternic atacaŃi de insecte, precum şi a 
arborilor-cursă şi de control folosiŃi în lucrările de protecŃie a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să 
se restrângă biodiversitatea pădurilor. 

În pădurile parcurse sistematic cu operaŃiuni culturale, în special rărituri, precum şi cu 
tratamente, nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima 
urgenŃă prin astfel de intervenŃii sunt tocmai cei uscaŃi sau în curs de uscare, rupŃi, doborâŃi, etc, 
igienizarea realizându-se astfel concomitent. 

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind 
încadrată în categoria - tăiere fără restricŃii. Fac excepŃie răşinoaselor afectate de gândaci de scoarŃă 
care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulŃilor. 

Intensitatea  lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a arboretelor. Astfel, pe 
baza observaŃiilor de teren, se pot diferenŃia următoarele situaŃii: 

  - dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenŃia asupra lor 
nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză; 

  - dacă proporŃia arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 2-3 reprize, la 
interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată şi exagerat de mult starea de masiv; 
 - în situaŃia în care, prin recoltarea arborilor vătămaŃi, consistenŃa arboretului s-ar 
reduce sub 0,7 în arboretele tinere şi sub 0,6 în cele mature şi bătrâne (deci acestea ar deveni 
exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici specifice. 

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor 
accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 5 m3/an/ha, raportat la suprafaŃa unităŃii de producŃie 
din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu mărimea suprafeŃei periodice în rând a 
arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor). 

În zona de suprapunere cu ROSCI0013 Bucegi, tăiri de igienă se va parcurge o supafaŃa 
decenală de 377,94 ha, volumul anual de extras fiind de 324 m3. 

 
II. Regimuri şi tratamente silvice 
 
Regimul se referă la felul fundamental cum sunt destinate a se regenera sau a se reîntineri 

consecvent şi vreme îndelungată toate arboretele care constituie o pădure. Regenerarea sau 
reîntinerirea arboretelor se pot realiza pe cale generativă (din sămânŃă sau puieŃi) şi pe cale 
vegetativă (din lăstari, drajoni, butaşi). Această diferenŃiere a modului de regenerare a permis 
definirea, de-a lungul timpului, a trei regimuri fundamentale, respectiv al (1) codrului (cu 
regenerare generativă), al (2) crângului (cu regenerare vegetativă) şi al (3) crângului compus (cu 
regenerare, în mod ideal, atât generativă cât şi vegetativă). 

In O.S. Azuga arboretele sunt gospodărireapodărite in regimul codru şi codru grădinărit. 
În mod practic, gospodărirea unei păduri în cadrul unui regim se poate realiza prin mai 
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multe modalităŃi, ceea ce a condus la apariŃia noŃiunii de tratament. 
În sens larg, tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care aceasta 

este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare. Aceste măsuri culturale includ 
lucrările prin care, procedând consecvent, vreme îndelungată, se realizează regenerarea sau 
reîntinerirea, educarea, protecŃia, exploatarea tuturor arborilor care constituie o pădure. 

În sens restrâns, prin tratament se înŃelege modul special cum se face exploatarea şi se 
asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea atingerii unui scop. 

Masa lemnoasă care rezultă prin aplicarea tratamentelor este încadrată în grupa produselor 
principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale. 

În ceea ce priveşte succesiunea corectă a operaŃiunilor înaintea alegerii tratamentului este 
necesar să se stabilească regimul. Ca regulă generală, regimul se stabileşte în funcŃie de 
exploatabilitatea adoptată şi implicit de scopul urmărit. În consecinŃă acesta se exprimă prin Ńelurile 
de producŃie şi protecŃie ce le are de îndeplinit pădurea. 

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată, va fi acela care permite recoltarea 
produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli şi pierderi, dar care reuşeşte în acelaşi timp să 
asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire şi mai ales regenerarea mai valoroasă şi 
mai ieftină prin care să se realizeze cât mai sigur structura Ńel fixată pentru fiecare arboret şi 
ansamblu de arborete. 

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se Ńine seama de: 
 - în funcŃie de interesele exploatării se vor alege tratamente cât mai simple, mai extensive, 
care să permită o mai mare concentrare a tăierilor, creşterea gradului de mecanizare şi reducerea 
preŃului de cost aducerea, menŃinerea şi conservarea fondului forestier în stări şi structuri de optimă 
stabilitate ecosistemică şi maximă eficacitate polifuncŃională; 
 - prioritatea regenerării naturale cu rezultat direct în realizarea cu cheltuieli mai reduse a 
unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală; 
 - promovarea ori de câte ori şi oriunde este posibil ecologic şi justificat economic a 
arboretelor amestecate, divers structurate şi valoroase; 
 - promovarea tratamentelor prin care se evită întreruperea bruscă a funcŃiilor ecoprotective 
pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel crearea unor premize favorabile 
apariŃiei unor fenomene torenŃiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de 
înmlăştinăre etc. 
 - tratamentele de tăieri rase se pot adopta numai în pădurile constituite din specii al căror 
seminŃiş se poate instala şi dezvolta satisfăcător pe teren descoperit şi nu se pun probleme deosebite 
de ordin ecoprotectiv; 
 - în pădurile cu rol de protecŃie deosebit, la alegerea tratamentelor, se acordă prioritate 
considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea tratamentelor intensive 
bazate pe regenerarea sub masiv şi cu perioadă lungă de regenerare. În pădurile cu rol de protecŃie 
se pot adopta şi la alte tipuri de intervenŃii, respectiv lucrări speciale de conservare; 
 - trecerea de la o generaŃie la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu se 
pierde din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective şi a nu se întrerupe nici chiar 
pentru perioade mai scurte de timp. 
            În cadrul Amenajamentelor Silvice ale O.S. Azuga, ce se suprapun cu situl Natura 2000 
ROSCI0013 Bucegi se vor aplica următoarele tratamente: 
 

II.a Tăieri de transformare spre grădinărit 
 
         Codrul grădinărit reprezintă un tratament care implică aplicarea unui sistem de intervenții cu 
caracter continuu prin care se urmărește recoltarea selectivă a unor arbori sau grupe mici de arbori, ceea 
ce imprimă un caracter permanent procesului de exploatare-regenerare și lucrărilor de îngrijire, în 
vederea realizării și menținerii unei structuri pluriene specifice, în fiecare arboret în parte, corespunzător 
țelurilor stabilite. Prin practicarea acestor tăieri se tinde spre realizarea unei „structuri pluriene 
(grădinărite)”, optime în raport cu țelul de protecție și producție, prin alegerea arborilor și recoltarea 
posibilității prevăzute de amenajamentele silvice. 
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Prin fiecare intervenție trebuie să se asigure îmbunătățirea structurii arboretelor în cauză, în 
raport cu  funcțiilor social-economice atribuite, precum și a stării sanitare a acestora. Structura 
grădinărită reprezintă un model cultural al structurii naturale a pădurilor, adaptat condițiilor ecologice și 
cerințelor funcționale ale arboretelor în cauză. 

Principalii parametrii ai acestui model de structură sunt: 
- numărul total de arbori la hectar;  
- diametrul limită (țel) până la care pot fi menținuți arborii în picioare;  
- numărul de arbori la hectar din categoria diametrului limită; 
- coeficie ntul de creștere a numărului de arbori de la o categorie de diametru la alta;  
- numărul categoriilor de diametre.  
Tăierile grădinărite sau de transformare spre grădinărit se aplică cu precădere în arboretele de 

productivitate superioară și mijlocie, cu structură plurienă sau relativ plurienă de fag, brad, diverse 
amestecuri de fag cu rășinoase, situate în condiții de pantă a terenului și accesibilitate corespunzătoare. 

Prin aplicarea tăierilor de transformare spre grădinărit, pe lângă realizarea posibilității în 
condițiile menținerii capacități protectoare a pădurii, se va urmări: 

 - întreținerea procesului de regenrare naturală, astfel încât să existe în permanență un semințiș 
și tineret viguros, proporționat pe specii și stadii de dezvoltare, pentru a se putea asigura continuitatea;  

- activarea creșterii arborilor din toate categoriile de diametre, prin luminarea buchetelor sau 
grupelor existente, descopleșirea exemplarelor viguroase și bine conformate;  

- proporționarea amestecului, în raport cu compoziția-țel;  
- selecția permanentă în vederea realizării și menținerii unui fond de producție cât mai productiv 

și de cea mai bună calitate în raport cu obiectvele propuse.  
Primele lucrări de transformare vor avea mai mult un caracter de intervenții pregătitoare, 

recoltarea posibilității vizând în primul rând extragerea arborilor uscați, bolnavi, în curs de uscare, 
defectuoși, cu însușiri ereditare inferioare, din specii mai puțin valoroase ajunse la exploatabilitate, 
ținând seama de faptul că tratamentul tăierilor grădinărite, mai ales la prima și a doua intervenție, 
trebuie privit în principal prin prisma calității și stării de sănătate a arboretului. 

Deschiderea de puncte de regenerare se va face cu precădere în continuarea golurilor create prin 
extragerea arborilor respectivi sau în jurul grupelor de semințiș utlizabil existent. În arboretele, în care 
tăierile au început în deceniul trecut sau în alte decenii, iar acum are loc o continuare a tratamentului, 
volumul de extras este variabil în funcŃie de consistenŃă, vârstă, perioada de transformare, cu luarea în 
considerare a rolului polifuncŃional şi nu poate fi mai mare de 15-17% din volumul total la arboretele 
relativ pluriene și 12-14% la arboretele echiene și relativ echiene.  

Tăierile de transformare trebuie realizate iarna, pe strat de zăpadă, pentru a evita distrugerile de 
seminŃiş, iar marcările să fie dirijate de personalul ingineresc al ocolului care cunoaşte obiectivele socio-
economice urmărite. 

În concluzie, prin aplicarea tăierilor de transformare spre grădinărit, se vor avea în vedere 
următoarele: 

- se vor extrage în primul rând arborii necorespunzători, completarea volumului până la valoarea 
stabilită se va face prin deschiderea de noi puncte de regenerare, urmărindu-se şi normalizarea din punct 
de vedere structural; în cazul extragerilor, în special în arborete cu consistenŃă redusă, se va evita 
dezgolirea solului; 

- executarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale în anii de fructificaŃie; 
-promovarea regenerării naturale în toate punctele deschise; dacă nu s-a asigurat 

regenerarea, se va interveni prin completarea regenerării naturale; 
- se va urmări ca proporŃia speciilor în punctele de regenerare să se apropie cât mai mult de 

compoziŃia optimă a tipului natural fundamental de pădure; 
- se va executa toată gama de lucrări de îngrijire necesare dezvoltării arboretelor, 

concomitent cu tăierile de regenerare. 
SuprafaŃa pe care se fac tăieri de transformare spre grădinarit în deceniu este de 391,07 ha cu 

un volum anual de extras de 2925 m3. 
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III Lucrări de conservare 
 
Lucrările de conservare presupun amplasarea unor ochiuri mici, pentru punerea în valoare a 

semințișurilor preexistente valoroase sau instalate după un an bogat de fructificație. Ulterior 
ochiurile (nucleele) de regenerare se pun în lumină și se lărgesc, deschizându-se în același timp noi 
ochiuri, conform tehnicii specifice tratamentului tăierilor progresive. În ochiurile deschise și lărgite, 
până la realizarea stării de masiv, se execută diverse lucrări pentru asigurarea dezvoltării 
semințișului, iar după realizarea stării de masiv se intervine cu operațiuni culturale. 

Volumul de extras din arboretele mature diferă de la caz la caz, în funcŃie de necesitatea 
asigurării permanenŃei pădurii şi a continuităŃii funcŃiilor de protecŃie ale acesteia, urmărind, 
valorificarea corespunzătoare a ochiurilor (nucleelor) de seminŃiş şi înlăturarea treptată a 
elementelor necorespunzătoare din vechiul arboret, numai pe măsura preluării de către noua 
generaŃie a funcŃiilor respective. 

Limita minima a extragerilor va fi corespunzătoare volumului care se impune a fi recoltat 
prin tăieri de igienă, iar limita superioară a extragerilor respective nu poate fi precizată; ea diferă de 
la arboret la arboret, în funcŃie de starea şi de funcŃionalitatea acestora, intensitatea tăierilor putând 
ajunge până la înlăturarea totală a elementelor îmbătrânite ori degradate, necorespunzătoare sub 
raport funcŃional. În asemenea situaŃii se impune însă ca extragerile, prevăzute prin amenajament, 
care depăşesc 10 % din volumul pe picior, să fie justificate. 

În arboretele afectate de factori perturbatori de intensitate ridicată, intensitatea extragerii se 
va adapta stării de fapt, urmărindu-se menŃinerea, pe cât posibil, a integrităŃii şi funcŃionalităŃii 
arboretelor, potrivit precizărilor de mai sus. 

În arboretele mature, în care se înregistrează scăderea evidentă a capacității funcționale, se 
vor aplica măsuri de ajutorare a regenerării naturale, iar în porțiunile cu uscări sau degradarea 
pronunțată a coroanelor se vor crea nuclee de regenerare, în vederea asigurării permanenței și 
funcționalității ecosistemelor în cauză. 

Periodicitatea intervenŃiilor se diferenŃiază, în raport cu particularităŃile biologice şi starea 
arboretului, precum şi cu necesităŃile de dezvoltare a seminŃişului din regenerările nou-create. 
Tăierile de igienă se execută ori de câte ori este necesar, în unele cazuri constituind singura cale de 
recoltare a masei lemnoase, din arborete de mare intensitate funcŃională. 

La aplicarea acestor lucrări trebuie avute în vedere și restricțiile speciale privind 
exploatarea, în vederea protejării solului, semințișului, arboretului tânăr și arborilor care se mențin 
în continuare, în arborete. Astfel, în condițiile în care nu se pot respecta aceste prevederi, iar prin 
exploatarea unor arbori s-ar provoca vătămări mari, cu consecințe grave asupra stării și funcțiilor 
care le revin arboretelor, nu se vor executa decât tăieri de igienă și accidentale strict necesare. 

SuprafaŃa pe care se fac lucrări de conservare în deceniu este de 338,91 ha cu un volum 
anual de extras de 1730 m3. 

 
IV. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire: 
 

Regenerarea naturală este influenŃată decisiv de: 
             -   biologia fructificării speciilor forestiere (capacitatea lor de regenerare vegetativă); 
             -  cantitatea, calitatea şi modul de împrăştiere a seminŃelor (lăstarilor) pe suprafaŃa în curs 
de regenerare; 
             - starea, desimea şi structura arboretului pe picior devenit exploatabil sau de absenŃa 
acestuia; 

 - întemeierea pe cale naturală a pădurii impune realizarea unor condiŃii de bază şi anume: 
            - existenŃa unui număr suficient de arbori valoroşi (arbori apŃi de regenerare generativă sau 
vegetativă) împrăştiaŃi corespunzător pe întreaga suprafaŃă de regenerare sau capabili să asigure 
instalarea unei generaŃii juvenile, viabile şi valoroase ca urmare a modului de diseminare a 
seminŃelor; 
          - recoltarea cu anticipaŃie şi deci excluderea de la reproducere a arborilor necorespunzători 
sau nedoriŃi ca specie, genotip sau fenotip; 
          - reglarea corespunzătoare a desimii arboretului parental în vederea realizării unor condiŃii 
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ecologice favorabile instalării noii generaŃii, corelată cu preocuparea pentru Ńinerea sub control a 
instalării altor populaŃii (etaje) fitocenotice care pot prejudicia sau periclita instalarea regenerării în 
compoziŃia optimă dorită. 

În zonele în care s-a declanşat exploatarea-regenerarea pădurii cultivate, dar instalarea 
naturală a seminŃişului este periclitată sau îngreunată şi nesigură, se pot adopta, după împrejurări, 
unele lucrări sau complexe de lucrări specifice denumite Lucrări de ajutorarea regenerărilor 
naturale şi de împădurire. 

 
 IV.a. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale se constituie ca o 
componentă indispensabilă şi se integrează armonios în sistemul lucrărilor de îngrijire necesare în 
vederea producerii şi conducerii judicioase a regenerării pădurii cultivate. 

Obiectivele acestor lucrări sunt: 
           - crearea condiŃiilor corespunzătoare favorizării instalării seminŃişului natural, format din 
specii proprii compoziŃiei de regenerare; 
            -  realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire; 
            -  selecŃionarea puieŃilor corespunzători calitativ; 
            -  consolidarea regenerării obŃinute; 
            -  asigurarea compoziŃiei de regenerare; 
            -  remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase. 

Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării 
intervenŃiilor (tăieri de regenerare) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea seminŃişului cu 
anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de masiv şi constau 
din: 

  IV.a.1.  Lucrări de ajutorare a regenerării naturale 
Aceste lucrări se execută numai în porŃiunile din arboret în care instalarea seminŃişului din 

speciile de bază prevăzute în compoziŃia de regenerare este imposibilă sau îngreunată de condiŃiile 
grele de sol şi constau din: 

 Mobilizarea solului cu unelte manuale (sape) în jurul arborilor seminceri în scopul înlesnirii 
aderării seminŃelor la sol. 
  IV.a.2. .Lucrări de îngrijire a regenerării naturale 

Aceste lucrări se execută în arboretele bâtrâne, în curs de regenerare, în seminŃişurile 
naturale, din momentul instalării lor până ce arborii bătrâni se extrag integral şi constau din: 

Descopleşirea seminŃişului. Prin această lucrare se urmăreşte protejarea seminŃişului imediat 
după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenŃa sau care pot să-i 
împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenŃie 
făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetaŃie (pentru ca puieŃii să se fortifice înainte 
de venirea perioadei cu arşiŃă), iar cea de-a doua în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile 
să determine la căderea zăpezii, prin înălŃimea lor, culcarea puieŃilor. 

 
V. Procedura de urmat în cazul unor calamităŃi viitoare 

 
În principiu, în cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului, se 

vor produce calamităŃi din cauza unor factori biotici sau abiotici neprevăzuŃi (gen doborâturi de 
vânt, rupturi de zăpadă, uscări anormale, atacuri de insecte, incendii, alunecări de teren, inundaŃii, 
rezinaj, răni provocate de faună etc.) se va proceda conform Ordinului M.A.P. nr. 766 / 2018 
(pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea 
prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinŃă a terenurilor din fondul forestier şi a 
Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităŃii / posibilităŃii anuale în vederea recoltării 
produselor accidentale I), fără a fi necesară reluarea procedurii de evaluare de mediu. În principiu se 
va proceda astfel: 

a) se vor modifica prevederile amenajamentului silvic, inclusiv în situația în care acesta încă 
nu este aprobat, numai în cazul în care: 

- volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și / sau abiotici dintr-un arboret 
însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului, determinat prin 
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diminuarea volumului prevăzut în partea „Descrierea parcelară” din amenajamentul silvic, cu 
volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepție arboretele pentru care volumul 
însumat al arborilor afectați este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările 
silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare; 

- arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, cu excepția arborilor afectați 
de doborâturi / rupturi de vânt / zăpadă și de incendii, dintr-un arboret sunt concentrați pe o 
suprafață compactă mai mare de 0.5 ha sau în situația în care extragerea arborilor afectați de factori 
destabilizatori, biotici sau abiotici, prevăzuți la paragraful anterior, determină încadrarea arboretelor 
în urgența 1 de regenerare. Pentru suprafețele de peste 0.5 ha necesare realizării instalațiilor de scos 
– apropiat nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic; 

- arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete 
încadrate în tipul I funcțional; 

b) pentru situațiile menționate la a), ocolul silvic va elabora o documentație, elaborată în 
baza unei analize în teren realizată împreună cu specialiștii legal abilitați, pe care o va trimite mai 
întâi spre avizare Gărzii Forestiere Ploiești și ulterior spre aprobare autorității publice centrale care 
răspunde de silvicultură; 

c) în situația în care volumul produselor principale recoltate și / sau cele autorizate și / sau 
contractate în anul respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, va fi mai mare decât 
posibilitatea anuală stabilită pentru S.U.P. A, volumul produselor accidentale I cu care se va depăși 
posibilitatea anuală se va precompta în anul / anii următori de aplicare a amenajamentului silvic, în 
funcție de volumul cu care se depășește posibilitatea, prin reținerea de la exploatare a unui volum 
echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale. 
Precomptarea la nivel de arboret se va realiza, de regulă, în ordinea descrescătoare a urgențelor de 
regenerare, evitându-se pe cât posibil arboretele încadrate în urgența 1 de regenerare; 

d) masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și / sau abiotici, care se va 
recolta din arboretele încadrate în subunitățile de gospodărire de tip G, K, O și M, nu se va 
precompta. 

Conform Legii nr. 292 / 2018 (privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului), pentru amenajamentele silvice nu este necesară efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului, decât dacă prevăd împădurirea unor terenuri pe care nu a existat 
anterior vegetaŃie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaŃiei terenului.  

 
C.1.1.  IMPACTUL DIRECT ŞI INDIRECT 

 
Asupra habitatelor forestiere de interes comunutar identificate pe suprafaŃa de aplicare a 

Amenajamentelor Silvice din cadrul Ocolului silvic Azuga, (U.P. I Caraiman, U.P. IV. Clăbucetul 
Taurului şi U.P. VI Obârşia Azugii), prin lucrarile silvice propuse se va exercita preponderent un 
impactul direct, iar asupra habitatelor neforestiere şi a speciilor de interes comunitar un impact 
preponderent indirect şi de intensitate redusă. 

Evaluarea impactul lucrărilor silvice asupra habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor 
acestora asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare pentru fiecare tip de habitat şi 
specie. 

Majoritatea lucrărilor silvice propuse prin amenajament (cum ar fi: lucrările de îngrijire și 
conducere și lucrările de regenerare) au efect pozitiv sau nul asupra habitatelor și speciilor de 
interes comunitar. 

Impactul negativ direct se va manifesta în timpul executării lucrărilor de exploatare a masei 
lemnoase și va afecta habitatele forestiere, ale căror caracteristici funcționale și structurale se vor 
modifica temporar, dar reversibil. De asemenea, impact negativ direct se va putea produce uneori, 
pe o scurtă perioadă de timp, și asupra unor habitate neforestiere și specii. 

Impactul negativ al desfășurării unor activități se va manifesta și asupra componentelor 
abiotice ale ecosistemelor, respectiv solul și aerul. Impactul activităților de exploatare forestieră 
asupra aerului va fi practic nul, iar asupra solului redus și se manifesta exclusiv în perioada 
executării lucrărilor. Ca forme de poluare, activitățile de exploatare vor produce pe alocuri tasarea 
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solului, emisii sonore și emisii de noxe. Se apreciază că în cadrul activității de exploatare se vor 
utiliza pe cât posibil drumurile de tractor preexistente, iar unele noi nu se vor realiza decât acolo 
unde ste absolut necesar. 

Dintre lucrările prevăzute a se realiza, tăierile de regenerare – au impactul negativ cel mai 
mare asupra speciilor și habitatelor din ROSCI0013 Bucegi.  

Singurele lucrări cu impact slab negativ sunt lucrările de conservare şi tăierile de 
transformare spre grădinărit.  Impactul negativ se va resimți din momentul aplicării tăierilor în 
arboretul bătrân până când semințișul instalat natural va asigura o acoperire corespunzătoare. 

Dar merită subliniat că în cazul acestora efectele vor fi dispersate pe o perioadă de 10 ani, 
iar revenirea ulterioară la normalitate va fi rapidă (1 – 5 ani). În plus habitatele afectate (91V0, 9110 
şi 9410) nu au o valoare conservativă deosebit de mare la nivel naŃional şi european, nefiind 
habitate prioritare şi totodată ocupând suprafeŃe destul de întinse.  

 

C.1.2. DURATA MANIFESTĂRII IMPACTULUI 
 

 Impact pe termen scurt (până la 1 an): 
 Impactul negativ pe termen scurt se va manifesta în perioada desfăşurarii anumitor 
silvice (uneori răriturile) şi constau în exploatarea de masă lemnoasa şi transportarea acesteia în 
afara ariei naturale protejate, producerea de zgomot, vibraŃii şi emisia de noxe în atmosfera, 
modificarea temporară a habitatelor forestiere supuse intervenŃiilor, disturbarea temporară a 
activităŃii biologice a speciilor de animale. 
 Impact pe termen mediu (2-7 ani): 
 Impactul negativ pe termen mediu se va manifesta în perioada desfăşurarii anumitor 
silvice (lucrări de conservare, tăieri de transformare spre grădinarit) şi constau în exploatarea de 
masă lemnoasa şi transportarea acesteia în afara ariei naturale protejate, producerea de zgomot, 
vibraŃii şi emisia de noxe în atmosfera, modificarea temporară a habitatelor forestiere supuse 
intervenŃiilor, disturbarea doar temporară a activităŃii biologice a speciilor de animale. 
 Impactul pe termen lung (>7 ani): 
 Lucrările silvice propuse  prin amenajament nu vor avea impact negativ pe termen lung. 
 
lucrări de conservare 

C.1.3. IMPACTUL DIN FAZA DE EXECUȚIE 
 

Impactul direct asupra habitatelor şi speciilor 
Impactul generat de lucrările prevăzute în aplicarea amenajamentelor silvice ale Ocolului 

Silvic Azuga în perioada 2019-2028, pentru unităŃile amenajistice situate în cuprinsul siturilor 
Natura 2000 constă în desfăşurarea unor lucrări tehnice de silvicultura, inclusiv al unor activităŃi de 
exploatare forestieră.  

Impactul, cu caracter temporar, se va manifestă atât asupra habitatelor forestiere cât şi 
asupra speciilor de animale. Intensitatea, durata şi localizarea impactului precum şi caracterul 
periodic al executării unor lucrări sunt specificate în detaliile tehnice ale studiului de amenajare 
silvică.  

In amenajament sunt propuse: 
1. Tăieri de transformare spre grădinărit 
SuprafaŃa totală decenală a arboretelor din siturile Natura 2000, ce vor fi parcurse cu tăieri 

de transformare spre grădinărit, este de 391,07 ha (U.P. I Caraiman 53,36 ha şi U.P. IV Clăbucetul 
Taurului  337,71 ha). SuprafaŃa efectivă de parcurs este de 391,07 ha, de pe care se vor extrage 
anual 2925 m3.  

În U.P. I Caraiman, se vor aplica tăieri de transformare spre grădinărit, în arboretele din u.a. 
în u.a 250 A; 250 B; 251 A; 251 B; 252 A; 252 B; 253 C; 253 F; 254 C, pe o suprafaŃă de totală a 
subparcelelor de 53,36 ha. SuprafaŃa efectiva de parcurs este 53,36 ha.  

Prin tăieri de transformare spre grădinărit se va extrage un volum anual de 417 m3. 
În U.P. IV Clăbucetul Taurului, se vor aplica tăieri de transformare spre grădinărit, în 

arboretele din u.a.:32; 33 A; 39; 42; 43; 44 A; 45 B; 45 C; 45 D; 46 A; 50B; 53 A; 54 B;54 C; 55 B; 
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55 C; 505 A; 701 B; 701 D; 702 A; 702 D; 705 A; 706 B; 706 D; 707 B; 708 A; 708 B; 708 C; 712 
B; 713 şi 714 D. SuprafaŃă efectivă de parcurs este 337,71 ha. 

Prin tăieri de transformare spre grădinărit se va extrage un volum anual de  2508 m3. 
 

2. Lucrări de conservare 
 

SuprafaŃa totală decenală a arboretelor din siturile Natura 2000, ce vor fi parcurse cu lucrări 
de conservare, este de 338,91 ha (U.P. I Caraiman 38,07 ha, U.P. IV Clăbucetul Taurului  261,70 ha 
şi U.P. VI Obârşia Azugii 39,14 ha). SuprafaŃa efectivă de parcurs este de 338,91 ha, de pe care se 
va extrage anual 1730 m3.  

În U.P. I Caraiman, se vor aplica lucrări de conservare în u.a: 15 C; 19 G; 20 D, 20 F; 20 G; 
21 C; 21 D; 21 E; 21 H; 21 I; 201 B; 201 D; 202 A; 202 B; 203 A; 203 B; 250  C; 251 C;  252 C; 
253 D; 259 A; 259 B; 260  A; 260  B; 261  A şi 261  B, pe o suprafaŃă efectivă de 38,07 ha. 

Prin lucrări de conservare se va extrage un volum anual de 198 m3. 
În U.P. IV Clăbucetul Taurului, se vor aplica tăieri de de conservare, în u.a. 31  D; 40  A; 45  

A; 47  A; 47  B; 48  A; 48  B; 48  D; 49  A; 49  B; 49  C; 50  A; 50  D; 51  A; 51  B; 52  A; 54  A; 
55  A; 506  A; 703  A; 703  B; 703  D; 704  A; 704  B; 709  A; 709 B; 710  A; 710  B; 711; 714  B.  
SuprafaŃă efectivă de  parcurs este 261,70 ha. 

Prin lucrări de conservare se va extrage un volum anual de 1357 m3. 
În U.P. VI Obârşia Azugii, se vor aplica tăieri de de conservare, în u.a. 94 B; 95 B; 96 C; 97 

B pe o suprafaŃă efectivă de de 39,14 ha. 
Prin lucrări de conservare se va extrage un volum anual de 175 m3. 
 

A. Lucrări cu caracter de îngrijire şi conducere a arboretelor 
Planul lucrărilor de îngrijire este întocmit pentru următoarea perioadă de 10 ani la nivel de 

u.a. şi cuprinde următoarele categorii de lucrări: degajări, curăŃiri, rărituri şi tăieri de igienă.  
Posibilitatea de produse secundare, din arboretele incluse în siturile Natura 2000, se va 

recolta prin: 
 

CurăŃiri - au fost stabilite pentru un arboret tânăr de 15 ani cu o consistenŃa de 0,9, 
suprafaŃa pe 10 ani fiind de 0,86 ha, aceeaşi ca suprafaŃa efectivă de parcurs (IV Clăbucetul 
Taurului).  

Prin curăŃiri se va extrage un volum anual  de 0,9 m3.  
Periodicitatea medie adoptată este de 10 ani, aceasta fiind stabilită în funcŃie de starea 

arboretelor, condiŃii staŃionale şi lucrări executate anterior. 
Rărituri - au fost adoptate în arborete cu consistenŃe mai mari de 0,9, cu vârste cuprinse 

între 20-80 ani.   
Se vor aplica rărituri pe o suprafaŃa efectivă de parcurs pe 10 ani de 4,67 ha (suprafaŃa totala 

a subparcelelor este 4,67 ha), în u.a. 45 H, 53 C, 57,705 D, 709 C  (IV Clăbucetul Taurului).  
Pri rărituri se va extrage un volum anual de 14 m3. 
Periodicitatea medie adoptată este de 10 ani, aceasta fiind stabilită în funcŃie de starea 

arboretelor, condiŃii staŃionale şi lucrări executate anterior. 
 
Tăieri de igienă – au fost prevăzute pentru toate arboretele care nu vor fi parcurse cu tăieri 

de regenerare sau lucrări de îngrijire şi conducere, indiferent de vârstă, consistenŃă sau clasă de 
producŃie, urmărindu-se asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare, prin extragerea arborilor 
uscaŃi sau în curs de uscare căzuŃi, rupŃi şi doborâŃi de vânt şi zăpada, puternic atacaŃi de insecte, 
precum şi a arborilor cursă şi de control folosiŃi la protecŃia pădurii. 

Tăierile de igienã se pot efectua tot timpul anului, fãrã restricŃii, ori de câte ori starea 
fitosanitarã a pădurii impune acest lucru. 

Periodicitatea intervenŃiilor este in principiu anuala şi se va stabili în funcŃie de starea 
fitosanitară a pădurii.  

Se vor aplica tăiri de igienă pe o suprafaŃa totală decenală a subpacelelor de 377,94 ha (U.P. 
I Caraiman – 42,50 ha în u.a. 11  E, 15 B, 15 E, 15 G, 21 A, 201 A, 201 C, 204 A, 253 A, 253  B, 
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253  E, 254 A, 254  B, 257 F, 258 F,  U.P. IV Clăbucetul Taurului 198,55 ha în u.a 40 B, 41 A, 41 
B, 41 C, 44B, 45 E, 45 G, 46 B, 47 C, 48 C, 50 C, 52 B, 52 C, 53 B, 54 D, 58 A, 58 B, 501  A, 501 
B, 501 C, 501 D, 502 A, 502 B, 502 C, 503 A, 503 B, 503 C, 503 D, 504 A, 504 B, 504 C, 504 D, 
505 B, 505 C, 506 B, 701 A, 701 C,701 E, 701 F, 702 B, 702 C, 702 E, 702 G, 703 C, 704 C, 705 
B, 705 C, 706 A, 706 C, 706 E, 706 F, 706 G, 707 A, 707 C, 712 A, 714 A, 714 C şi U.P. VI 
Obârşia Azugii – 136,89 ha în u.a 92 A, 92  B, 93, 94 A, 95 A, 96 A, 96 B, 97 A). 

 SuprafaŃa efectivă de parcurs cu lucrări, în 10 ani, este de 372,42 ha ( U.P. I Caraiman – 
39,40 ha, U.P. IV Clăbucetul Taurului 196,13 ha, U.P. VI Obârşia Azugii – 136,89 ha) . 

Prin tăieri de igienă se va recolta un volum anual de 324 m3. 
 
Posibilitatea de produse secundare din zona de suprapunere cu ROSCI0013 (curăŃiri + 

rărituri) este de 14,9 m3/an. Posibilitatea de produse secundare prevăzută a se recolta este doar 
orientativă. 

 
Lucrările de ajutorare a regenerării naturale s-au adoptat pentru arboretele în care este 

împiedicată sau îngreunată instalarea pe cale naturală a seminŃişului, menŃinerea şi buna dezvoltare 
a acestuia, până la închederea stării de masiv. Lucrările de ajutorare a regenerării naturale şi de 
împăduriri sunt grupate şi prezentate în planul lucrărilor de regenerare şi împăduriri. 

La întocmirea planului lucrărilor de regenerare şi împăduriri s-a avut în vedere împădurirea 
tuturor terenurilor goale, regenerarea integrală a suprafeŃelor parcurse cu tăieri de regenerare, 
asigurarea densităŃii optime a arboretelor, promovarea cu precădere a regenerărilor naturale şi a 
speciilor autohtone valoroase. 

Planul lucrărilor de regenerare şi împăduriri pentru această unitate de producŃie, a cuprins 
următoarele categorii de lucrări: 

a) Lucrări de ajutorarea regenerării naturale, și anume: 
- mobilizarea solului, pe 25,09 ha; 
Mobilizarea solului va consta în afânarea superficială a solului (8-15 cm) în jurul puieŃilor 

pentru întreruperea capilarităŃii ce favorizează evaporarea apei, distrugerea florei ierbacee şi 
asigurarea înmagazinării apei provenite din precipitaŃii. 

b) Lucrări de îngrijire a regenerării naturale, și anume: 
- descopleşirea seminŃişurilor, 110,45 ha; 
Descopleşirea puieŃilor de ierburi şi specii necorespunzătoare va consta în îndepărtarea 

florei ierbacee şi a speciilor copleşitoare din jurul puieŃilor pentru a se evita umbrirea, sufocarea, 
concurenŃa la apa şi hrana din sol. 
 
 Impactul indirect asupra habitatelor şi speciilor 
 
 În faza de execuŃie a lucrărilor impactul indirect se manifestă prin funcŃionarea utilajelor 
de exploatare a masei lemnoase şi prezenŃa echipelor de muncitori care constituie factori 
perturbatori asupra activităŃii biologice a indivizilor din speciile de interes conservativ. Nu se 
estimează generarea de praf în urma desfăşurării activităŃilor de exploatare.  
 

Tehnologia exploatării arboretelor 
Impactul cauzat de activităŃile desfăşurate asupra vegetaŃiei şi faunei prin generarea de 

poluanŃi poate fi analizat sub următoarele: 
 -impactul generat prin eliberarea de particule solide în atmosferă; 
 -generarea de deşeuri menajere; 
 -generarea de ape uzate; 
 -generarea de ape pluviale; 
 -ocuparea de suprafeŃe de teren pentru realizarea lucrărilor de construcŃie; 
 -producerea de zgomot şi vibraŃii prin funcŃionarea utilajelor de exploatare şi a vehiculelor 
destinate exploatării materialului lemnos. 
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Exploatarea pădurii este un proces complex, ce presupune o tehnologie specifică reglementată 
de o serie de norme şi care presupune o succesiune de operaŃiuni bine stabilite. 

Procesele de exploatare cuprind o serie de operaŃii specifice: 
� recoltarea  – este alcătuită din operaŃiile de doborâre, curăŃire de crăci şi 

secŃionare; 
� colectarea constituie procesul de deplasare a lemnului de la locul recoltării 

(de la cioată) până la o cale de transport cu caracter permanent şi cuprinde operaŃiile de 
adunat şi apropiat, adeseori intervenind şi o operaŃie intermediară denumită scos. 
Adunatul constituie prima operaŃiune de deplasare a lemnului de la locul de recoltare, fie 
pentru formarea directă a sarcinilor la un mijloc mecanizat de colectare, fie pentru o 
concentrare prealabilă a lemnului în tasoane, sau pachete de piese. Caracteristic pentru 
adunat este faptul că se desfăşoară pe distanŃe scurte, în general sub 100 de metri. 
Apropiatul este operaŃia de deplasare pe căi special amenajate a materialului lemnos de la 
locurile unde a fost concentrat prin adunat până la platforma primară. DistanŃele de 
apropiat sunt în general distanŃe lungi, în cadrul acestei operaŃiuni înregistrându-se cele 
mai multe prejudicii aduse mediului. Aceste operaŃiuni se realizează cu tractorul, cu 
funicularul sau cu atelaje. 

� lucrările de platforma primară constau în curăŃirea crăcilor rămase în fazele 
anterioare, secŃionarea la lungimi reclamate de mijloacele de transport, manipulare, 
încărcare şi stivuire a lemnului, alte operaŃii. 

Metoda de exploatare folosită va fi metoda sortimentelor definitive la cioată (short wood 
system) sau o variante combinate funcŃie de felul intervenŃiei silvotehnice, condiŃiile de teren, 
utilajele folosite, gradul de accesibilitate. 

Proiectarea tehnologică a exploatării lemnului din arboretele supuse studiului se va face prin 
elaborarea unor soluŃii tehnologice individuale pentru fiecare partidă. Etapele de lucru pentru 
elaborarea soluŃiei tehnologice de exploatare a lemnului dintr-o partidă sunt următoarele: 

� studiul masei lemnoase, care presupune verificarea actului de punere în 
valoare (APV-ului), stabilirea consumurilor tehnologice în funcŃie de specie şi de 
condiŃiile de lucru şi stabilirea structurii masei lemnoase pe categorii dimensionale şi 
calitative; 

� studiul terenului prin diverse procedee şi studiul soluŃiilor tehnologice care 
presupune compartimentarea parchetului în raport cu zonele de colectare (denumite 
secŃiuni sau postaŃe) după criterii geomofologice  şi tehologice; 

� determinarea distanŃelor medii de colectare pe postaŃe şi a volumelor de 
colectat cu mijloacele preconizate; 

� întocmirea fişei soluŃiei tehnologice adoptate şi a documentaŃiei tehnico-
economice de exploatare a parchetului. 

PostaŃele sunt suprafeŃe tehnologice elementare, necesare din punct de vedere al proiectării 
tehnologice pentru determinarea condiŃiilor de lucru la colectarea lemnului (volume şi distanŃe), iar 
din punct de vedere tehnico-organizatoric pentru programarea şi urmărirea lucrărilor de exploatare. 
Se recomandă ca dimensiunile postaŃelor să nu fie prea mari pentru a nu se crea decalaje între 
duratele de execuŃie a operaŃiunilor de exploatare, lăŃimea lor să fie egală cu dublul distanŃei 
maxime economice de adunat sau cu 2-3 înălŃimi de arbore.  

Prin soluŃiile tehnologice aplicate pentru fiecare parchet în parte se va urmări să se evite 
declanşarea unor dereglări ecologice sau diminuarea funcŃiilor speciale în arboretele cu rol deosebit 
de protecŃie a apelor şi solurilor,  să se asigure protecŃia arborilor rămaşi pe picior şi seminŃişurilor 
utilizabile. 

La aşezarea spaŃială a parchetelor se va Ńine seama în mod obligatoriu de direcŃia vânturilor 
periculoase. Stabilirea acestor direcŃii se poate face direct prin observaŃii, Ńinând seama de modul în 
care s-au produs anterior doborâturi de vânt. În scopul asigurării unei protecŃii împotriva vântului se 
vor organiza succesiuni de tăieri, în cadrul cărora tăierile încep din partea adăpostită şi înaintează 
împotriva vântului periculos. 

La colectare, circulaŃia intensivă  a tractoarelor pe suprafaŃa parchetelor, precum şi târârea şi 
semitârârea sarcinilor provoacă rănirea solului. Fenomenele specifice prin care se manifestă 
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acŃiunea tractoarelor asupra solului sunt : scalparea solului, producerea de făgaşe şi compactarea 
excesivă. Pentru a asigura protecŃia solului este necesar să se respecte următoarele prevederi 
tehnice: 

� declivitatea traseelor să se încadreze în limitele admise, preferabil să fie sub 
20%, mai ales pe versanŃi; 

� traseele să fie conduse pe teren tare, stâncos, evitându-se porŃiunile cu 
portanŃă redusă; 

� distanŃele de scos-apropiat să fie cât mai scurte; 
� să se evite porŃiunile  de coborâre cu pante mari; 
� să se evite efectuarea unor lucrări voluminoase de terasamente. 

Problema se pune în principal la colectarea lemnului, în special în faza de apropiat care poate 
produce perturbaŃii mediului. În condiŃiile acestor parchete, colectarea cu tractoare trebuie să fie 
restrânsă şi să se execute numai  pe trasee cu panta mai mică de 20%, pe sol tare, uscat sau îngheŃat 
şi pe distanŃe cât mai scurte. De asemenea se impune ca deplasarea tractoarelor să se facă numai pe 
drumuri dispuse lateral pe trasee de talveg în afara albiei pâraielor la 1 – 1,5 metri deasupra 
nivelului apei şi nicidecum prin patul pârâului. Sunt de preferat soluŃiile de colectare bazate pe 
funiculare care produc pagube incomparabil mai reduse decât tractoarele. 

Unde acest lucru nu este posibil se va prefera adunatul şi scosul cu atelajele care produc 
pagube mult mai mici decât tractoarele. 

Pentru protecŃia arboretelor care rămân pe picior, atât cele de limită cât şi cele prin care vor 
trece căile de colectare se recomandă următoarele: 

� traseele de exploatare vor fi marcate cu vopsea pentru a fi cât mai vizibile şi 
pentru a fi respectate pe parcursul exploatării; 

� traseele să aibă aliniamente cât mai lungi; 
� raza curbelor să fie mai mare de 12 metri pentru a permite înscrierea 

sarcinilor colectate fără să rănească arborii marginali traseului; 
� ramificaŃiile căilor de colectare să formeze unghiuri cât mai ascuŃite; 
� apropiatul lemnului în parchetele de pe terenurile degradate să se realizeze pe 

cât posibil în poziŃie suspendată (purtat); 
� să se acorde o importanŃă deosebită protecŃiei seminŃişului acolo unde este 

cazul; 
� protecŃia arborilor marginali căilor de acces se va face prin structuri specifice 

de tipul manşoanelor de lemn sau cauciuc; 
� astuparea tuturor şanŃurilor şi ogaşelor formate în procesul de exploatare, la 

nevoie efectuând lucrări de frânare a eroziunii (gărduleŃe, cleionaje, etc); 
� biomasa neutilizată (crăci subŃiri, arbori putregăioşi, iescari, ş.a), să rămână în 

locul de doborâre al arborelui, pentru reciclarea materiei şi conservarea biodiversităŃii. 
Alegerea zonelor în care vor fi amplasate platformele primare se va face astfel încât acestea să 

fie suficient de mari ca suprafaŃă pentru a permite stivuirea şi fasonarea volumului de lemn, să 
permită încărcarea acestuia în vehicule. Lucrările de amenajare a unei platforme primare constau în 
nivelarea terenului cu buldozerul sau cu tractorul forestier, nivelări manuale ale terenului, aşezarea 
de lungoane pentru stivuirea lemnului, executarea unui drum de manipulare. În zonele de la obârşia 
văilor cu teren accidentat platformele primare vor fi amplasate peste pâraie, stivuindu-se lemnul 
peste doi buşteni aşezaŃi tranversal, sau sprijinindu-se lateral pe arborii rămaşi pe picior care se vor 
tăia la sfârşitul exploatării. La amplasarea acestor suprafeŃe se va urmări ca ele sa fie aşezate cu 
precădere la intersecŃia traseelor de scos cu căile de transport permanente, să fie  în zone ferite de 
viituri, să nu necesite mari volume de lucrări terasiere. 

Pentru a preveni atacurile diverşilor dăunători sau agenŃi patogeni se vor adopta măsuri 
specifice de prevenire. Astfel se va evita menŃinerea lemnului o perioadă mai îndelungată în 
parchete şi în platformele primare pentru a preveni apariŃia ciupercilor lignicole. Răşinoasele se vor 
exploata doar în afara sezonului de vegetaŃie, iar în cazurile în care exploatarea se va face în sezonul 
de vegetaŃie, materialul lemnos va fi imediat evacuat şi cojit pentru a se evita riscul apariŃiei unor 
atacuri de Ipidae. De asemenea cioatele se vor coji şi trata cu cu diferite substanŃe criptogamice în 
acelaşi scop. 
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Resturile de exploatare se vor stivui în martoane aşezate pe linia de cea mai mare pantă astfel 
încât să ocupe suprafeŃe cât mai reduse. 

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta toate instrucŃiunile tehnice în vigoare cu 
privire la organizarea de şantier, procesele tehnologice şi perioadele de exploatare. 

SoluŃiile specifice de exploatare vor fi stabilite în funcŃie de particularităŃile staŃionare ale 
fiecărui şantier. 

Exploatarea lemnului se va face cu o firmă specializată şi atestată în lucrări de exploatări 
forestiere, pe baza unui proces tehnologic avizat de administraŃia silvică. 

Impactul cauzat de activităŃile desfăşurate asupra vegetaŃiei şi faunei prin generarea de 
poluanŃi poate fi analizat sub următoarele: 
 -impactul generat prin eliberarea de particule solide în atmosfera; 
 -generarea de deşeuri menajere; 
 -generarea de ape uzate; 
 -generarea de ape pluviale; 
 -ocuparea de suprafeŃe de teren pentru realizarea lucrărilor de construcŃie; 
 -producerea de zgomot şi vibraŃii prin funcŃionarea utilajelor de exploatare şi a vehiculelor 
destinate materialului lemnos. 
 

Procese de închidere şi dezafectare a şantierului de exploatare 
În cadrul activităŃii de dezafectare a şantierului de exploatare nu există şi nu se stochează 

substanŃe periculoase, nu se emit radiaŃii, iar nivelul de zgomot şi emisiile de gaze de eşapament 
sunt pe plan local şi se vor manifesta, doar pe perioadă foarte scurtă (1-2 luni). 
 

Deşeuri rezultate din activitatea de exploatare 
În urma lucrărilor silvotehnice şi a activităŃii de exploatare rezultă deşeuri vegetale 

(organice) şi deşeuri  de natură anorganica (uleiuri uzate, anvelope uzate, deşeuri metalice) 
datorate funcŃionarii utilajelor. Cele organice  vor fi colectate, stivuite şi se vor degrada in-situ, 
contribuind la circuitul natural al materiei organice. 

Eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol vor fi izolate, perimetrele respective fiind 
decopertate şi apoi tratate pentru neutralizarea poluantului. 

Deşeurile menajere extrem de reduse cantitativ, vor fi colectate în saci tip pubelă şi 
transportate în afara terenului silvic. 

În ceea ce priveşte gospodărirea substanŃelor toxice şi periculoase, nu este cazul. Nu se va 
lucra cu substanŃe toxice şi periculoase, în afara carburanŃilor, care nu vor presupune manopere 
complicate care să justifice luarea unor măsuri suplimentare de protecŃie, altele decât cele prevăzute 
în normele tehnice de protecŃie a muncii. 

Nu se vor realiza depozite de carburanŃi. Aceştia vor fi aduşi ori de câte ori este nevoie cu 
mijloace auto proprii specializate (autocisterne, cisterne remorcate de tractor.) 

 
Generarea deşeurilor 
În timpul exploatării forestiere vor rezulta următoarele deşeuri: rumeguş, resturi de lemn, 

uleiuri arse de la utilajele de exploatare şi maşinile de transport buşteni, resturi menajere. 
 
Managementul deşeurilor 
Pentru reducerea poluării, gospodărirea acestor deşeuri se va proceda astfel: 
Deşeurile solide formate din resturi de materiale şi materii prime nu se vor depozita în afara 

culoarelor de lucru aprobate, iar la terminarea lucrărilor se vor aduna şi transporta de către 
constructor în locuri de depozitare special amenajate (în afara fondului forestier) sau se vor preda 
direct centrelor de recuperare a materialelor refolosibile.  

Uleiul uzat se va depozita în recipienŃi metalici şi se va transporta la punctele de colectare; 
Resturile organice rezultate în urma exploatarii masei lemnoase sunt reprezentate de rumeguş 

(0,12%), respectiv crengi (cetină, frunze, ramuri subŃiri, etc.) ce vor rămâne pe suprafeŃele de 
exploatare, grupate conform tehnologiei silvice specifice, reintrând în ciclurile naturale, în 
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consecinŃă fiind valorificate în economia pădurii (participare la realizarea straturilor de humus, 
constituirea unor nişe ecologice, etc.). 

 
Nu se produc deşeuri periculoase în timpul efectuării lucrărilor silvice. 

 
Impactul prognozat asupra resurselor de apă 
 
VegetaŃia forestieră are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în 

reglarea debitelor de apă, în special în perioadele când se înregistrează precipitaŃii importante 
cantitativ. 

Nivelul de perturbare a terenului după activitatea silvică poate face să crească încărcarea cu 
sedimente, mai ales în timpul precipitaŃiilor abundente, crescând astfel concentraŃiile de materii în 
suspensie în receptori. 

Izvoare subterane, conductele de distribuŃie a apei potabile existente nu vor fi afectate de 
activitatea de exploatare, ele fiind situate în afara ariei ce va fi impactată, la distanŃă şi protejate de 
vegetaŃia forestieră. Deci nu există un impact previzibil.   

În cadrul şantierelor de exploatare, în timpul funcŃionării utilajelor, pot apărea accidental şi 
local emisii care ar putea polua apele şi solul. Acestea sunt din categoria pulberilor în suspensie sau 
a combustibililor, lubrifianŃilor şi reziduurilor acestora, care pot fi manevrate, depozitate sau 
deversate neglijent în timpul funcŃionării utilajelor (ferăstraie mecanice, tractoare forestiere, 
buldozere pentru nivelat terenul) şi a autovehiculelor pentru transportul lemnului.  

 
Măsuri de diminuare a impactului 
 
Impactul prognozat asupra componentei de mediu – apă – poate fi redus, dacă în timpul 

execuŃiei se respectă următoarele:  
 - limitarea accesului tractoarelor forestiere evitând traversarea pâraielor; 
 - situarea căilor de colectare la cca 1-1,5 m deasupra firului văii; 
 - depozitarea rumeguşului şi a resturilor de lemn rezultate se va face în afara zonelor cu 
potenŃial inundabil, a văilor cu caracter de torenŃialitate; 
 - amplasarea platformelor primare pe firul văilor se va face cu asigurarea unei înălŃimi 
suficiente pentru a evita antrenarea masei lemnoase în cazul unor calamităŃi naturale. 

Riscurile datorate deversării accidentale a resturilor de combustibili, lubrifianŃi şi reziduurile 
acestora, pot fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării şantierului de lucru şi a 
normelor tehnice de securitate a muncii: desfăşurarea etapizată a exploatării  pe partizi cu 
concentrări minime de utilaje, materiale şi forŃă de muncă. 

Impactul prognozat asupra aerului  

Sursele de poluanŃi atmosferici aferenŃi obiectivului se grupează astfel: 

Sursele de poluanŃi atmosferici   

Tabel nr. 42. Surse de poluanŃi atmosferici                                                                                                                                                          
Nr. Tipul sursei PoluanŃi emişi Faza în care acŃionează 

Surse de combustie de tip motoare cu ardere 
internă (punctiforme în zona frontului de lucru): 
- vehicule de mică putere cu combustibil benzină 

(asimilat fierăstrău mecanic) 

 
- pulberi 

- oxizi de sulf 
 

1 

- vehicule de mare putere cu combustibil 
motorină; 

 

- pulberi 
- oxizi de sulf 
- monoxid de 

carbon 
- oxizi de azot 
- hidrocarburi 

- aldehide 
- acizi organici 

LUCRARI   SILVOTEHNICE SAU  DE  
EXPLOATARE 

- transporturi grele (masă lemnoasă) 
- doborât şi format material lemnos 
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FuncŃionarea utilajelor în timpul exploatării 
CantăŃile de poluanŃi emise în atmosferă de utilaje depind de nivelul tehnologic al motorului, 

puterea motorului, consumul de carburanŃi pe unitatea de putere, etc. 
Emisiile de particule în suspensie datorată funcŃionării utilajelor în zona frontului de lucru 

variază zilnic. Conform metodologiei A.P.-42, emisiile de suspensii rezultate pe durata lucrărilor 
pot fi apreciate la 0,8 t/ha/lună. Cantitatea de particule în suspensie este proporŃională cu aria 
terenului pe care se desfăşoară lucrările. Apreciind că într-o etapă (în funcŃie de tipul de intervenŃii) 
lucrările de execuŃie nu se desfăşoară pe o suprafaŃă mai mare de 20 ha, cantitatea de emisii pe lună 
va fi egală cu 0,8 t/ha  x 20 ha = 16 t/lună.  

Utilajele care funcŃionează în incinta perimetrului de exploatare sunt dotate cu motoare 
Diesel, principalele noxe eliberate în atmosferă, de către acestea, fiind rezultate din gazele de 
eşapament, şi anume: oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon, compuşi organici, pulberi. 
Cantitatea de gaze de eşapare emise în aer variază funcŃie de numărul de utilaje folosite şi timpul de 
funcŃionare al acestora. Cantitatea medie de combustibil consumat  pentru o ora de funcŃionare a 
utilajelor, la capacitatea medie de funcŃionare, este estimată la 2 litri pe utilaj. Avându-se în vedere 
ca emisiile medii rezultate din consumarea unui litru de motorină sunt: 

-NO...............25 g 
-SO.................5,6 g 
-CO..............11g 
-COV...........12,2 g 
Rezultă că la cantitatea medie de combustibil (motorina) consumat pe ora, se vor emite în aer: 
-NO.............98,0 g 
-SO.............22,4 g  
-CO.............42,6 g  
-COV..........48.0 g  
Datorită faptului ca emisiile gazelor de eşapament în aer nu sunt controlate în conformitate cu 

Ordinul 462/1993, nu se poate efectua o încadrare a valorilor evaluate în prevederile acesteia.  
 

Măsuri de diminuare a impactului  

Tabel nr. 43. Măsuri de diminuare a impactului 

Nr. Tip activitate Măsuri de reducere 

 În perioada de exploatare 

1 FuncŃionare utilaje Folosirea de utilaje periodic verificate tehnic, de generaŃie recentă, 
dotate cu sisteme de reducere a poluanŃilor  

2 Transport materiale Trasee optime  

 
Nu sunt preconizate a se produce modificări ale compoziŃiei atmosferice, dat fiind faptul că în 

activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje a căror noxe să ducă la acumulări regionale 
cu efect asupra sănătăŃii populaŃiei locale şi a animalelor din zonă. De asemenea, activităŃile sunt 
distribuite etapizat, astfel încât în fiecare etapă vor fi afectate suprafeŃe relativ reduse de pădure. 

Emisiile provenite de la motoarele cu ardere internă ale utilajelor de exploatare forestieră şi de 
la moto-uneltele folosite se vor constitui în seria de emisii aferente funcŃionării acestora, fiind 
corespunzătoare din punct de vedere tehnic. 

Sursele de zgomot şi vibraŃii sunt cele datorate funcŃionării utilajelor de exploatare forestieră 
şi a moto-uneltelor. 

Din punctul de vedere a producerii vibraŃiilor, date fiind soluŃiile constructive ale 
autovehiculelor utilizate, precum şi gabaritul ce se încadrează în grupa medie, producerea de 
vibraŃii nu poate fi considerată ca sursă majoră de impact. 

Nivelele de zgomot vor avea un efect local, personalul implicat în activităŃile de exploatare 
fiind cel mai expus acestui gen de impact. În acest sens se vor lua măsuri compensatorii prin 
aplicarea normelor tehnice de protecŃie şi securitate a muncii. 
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Analiza efectuată în cadrul studiului precum şi informaŃiile deŃinute din alte situaŃii 
similare (parchete în exploatare) indică faptul că aerul din amplasament şi din jurul acestuia 
NU va fi afectat la nivel local sau  global. 
 

Impactul prognozat asupra resurselor de sol 
 
Poluarea solului apare în activitatea de exploatare, datorită tasării solului pe traseele de 

colectare, eroziunii de suprafaŃa a solului când lemnul este transportat târât sau semi-târât, mai ales 
în zonele cu pante cu înclinaŃie mare. Tot ca o sursă de poluare accidentală a solurilor sunt şi 
scurgerile de carburanŃi şi produse petroliere, datorate defecŃiunilor utilajelor. 

Prin specificul său, acest proiect nu conŃine surse de poluare a solului. 
SubstanŃele care ar putea polua local şi accidental solul sunt combustibilii, lubrifianŃii şi 

reziduurile acestora, care pot fi manevrate, depozitate sau deversate neglijent în timpul funcŃionării 
utilajelor (fierăstraie mecanice pentru tăiat lemnul, buldozere pentru nivelat terenul, excavatoare, 
etc.) şi autovehiculelor pentru transportul lemnului. Impactul prognozat va fi doar local: 
- temporar (în timpul exploatării) – de compactare şi tasare în perioada execuŃiei prin circulaŃia 
utilajelor (tăierea, fasonarea şi transportul masei lemnoase, nivelarea terenului, amenajarea 
drumurilor de acces); 
- accidental, în timpul exploatării, s-ar putea deversa pe sol substanŃe cu caracter poluant de tipul: 
combustibili, lubrifianŃi şi reziduurile acestora, care pot fi manevrate neglijent;                                                

 Aceste riscuri pot fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării şantierului de 
lucru. 

 
Măsuri de diminuare a impactului 
Pe lângă prevederile tehnice specifice exploatării pădurilor se vor lua şi alte măsuri. 

Eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol, vor fi îndepărtate prin decopertare şi depozitare în 
perimetre de compost, unde vor fi tratate pentru a putea fi recuperate. 

Pentru zonele afectate de exploatare sunt prevăzute măsuri de protecŃie a solului după cum 
urmează: curăŃarea terenului de resturi vegetale provenite de la arborii tăiaŃi. 
 

Impactul prognozat asupra subsolului 
 
Pe amplasamentele zonei luate în studiu nu există nici un obiectiv geologic protejat sau cu 

vreo altă valoare deosebită. Din activitatea de lucrări silvice nu rezultă nici un fel de impact 
asupra factorului de mediu subsol, în nici un substrat geologic.  

 
Măsuri de diminuare a impactului 
Nu este cazul. 

 
         Impactul asupra florei şi faunei 
 

Impactul prognozat asupra habitatelor 
Deoarece sistemele ecologice analizate sunt sisteme funcŃionale cu organizare complexă, 

modificările structurale la nivelul acestora nu sunt sesizabile de la un an la altul (decât în cazul unor 
accidente ecologice majore şi pe termen scurt). 

Pădurile rămân unele din cele mai importante ecosisteme naturale, păstrătoare ale unor 
echilibre majore, ce se răsfrâng la nivel regional, balansând ansamblul de fenomene naturale. 

Conform amenajamentelor silvice în unitățile de producție aparținând Ocolului Silvic Azuga, 
urmează a se efectua lucrări silvotehnice care se încadrează în normele de gestiune forestieră și 
vizează menținerea funcțiilor speciale și parametrilor tehnici de producție ai pădurii. Gestionarea 
durabilă a resurselor naturale regenerabile reprezentate de materialul lemnos dar și de alte produse 
naturale recoltate din fondul forestier constituie principiul de bază al amenajamentelor silvice. 
Utilizarea durabilă a resurselor regenerabile este o condiție a dezvoltării durabile a unei regiuni și 
această acțiune trebuie să continue într-un areal în care ponderea cea mai mare o au astfel de resurse 
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(pădurea). Prin lucrările silvotehnice se intervine periodic în ecosistem cu extrageri izolate de 
arbori, având rolul de a modela și impulsiona acumularea de resurse, bazându-ne pe dinamica 
acestuia. 

Gestionarea responsabilă, realizată pe baza unor studii elaborate referitoare la descrierea 
condițiilor geologice, geomorfologice, climatice și de vegetație, reprezintă o garanție a menținerii 
și perpetuării funcțiilor pădurii, de dezvoltare a diversității specifice habitatelor forestiere. În multe 
situații, ca de exemplu în rezervațiile științifice în care s-a interzis pe o perioadă îndelungată de 
timp desfășurarea oricărei activități antropice (de gospodărire a pădurilor) s-a constatat alterarea 
habitatelor, dispariția speciilor ca urmare a modificării complete a structurii și funcțiilor inițiale ale 
ecosistemelor. Altfel spus, intervenŃiile în ecosistemele forestiere, fundamentate ştiinŃific, 
avantajează pe termen mediu și lung diversitatea biologică specifică pădurii, deci are un efect 
benefic managementului durabil al biodiversității în general. 

Realizarea unor biocenoze complexe, stabilizarea populațiilor într-un anumit mediu de viață 
reprezintă rezultatul interconexiunii speciilor cu mediul de viață.  

Prin efectuarea lucrărilor silvice propuse de amenajamentele silvice ale Ocolului silvic 
Azuga, în conformitate cu prevederile normativelor silvice în vigoare şi conform celor prezentate în 
acest raport, starea de conservare a habitatelor (atât ale celor de interes comunitar, cât şi a celorlalte) 
nu va fi afectată semnificativ, în sens negativ. Atât prin lucrările de îngrijire şi conducere a 
arboretelor, cât şi prin tăierile de regenerare se urmăreşte și ameliorarea stării ecosistemelor 
forestiere şi minimizarea impactului asupra acestora. 

În general se va înregistra un impact de intensitate redusă în deranjarea covorului vegetal 
(ierbos si lemnos), în timpul tăierilor, pe parcelele în care se intervine. Deosebit de importantă este 
perioada în care se desfăşoară lucrările 

 
Măsuri de diminuare a impactului 
Una dintre cele mai importante măsuri de diminuare a impactului o constituie efectuarea 

lucrărilor, pe cât posibil, în perioada toamnă-iarnă, când numărul de specii de păsări este redus cu 
mai mult de 50 %, iar cele rezidente se pot retrage în alte zone. 

Efectele pierderilor de habitat vor fi atenuate prin aplicarea treptată şi dispersată a lucrărilor 
silvotehnice, evitarea lucrărilor în timpul perioadei de cuibărit şi printr-o bună gospodărire a zonelor 
de conservare.  

Se va evita împădurirea cu puieŃi obŃinuŃi din material de reproducere (semînŃe, puieŃi, butaşi, 
drajoni, etc) de provenienŃă incertă, astfel de procedee ducând la degradarea habitatelor. 

Se vor evita poluările accidentale cu substanŃe petroliere prin limitarea vitezei în perimetrul 
proiectului evitându-se astfel accidentele, se va evita mânuirea necorespunzătoare a maşinilor şi 
utilajelor. 

 
Impactul prognozat asupra speciilor de plante 
Se va înregistra un impact de intensitate redusă în deranjarea covorului vegetal în timpul 

lucrărilor silvice, pe parcelele în care se intervine. 
Modificarea resurselor de plante cu importanŃă economică şi cu statut de protecŃie: nu este 

cazul. 
 
Măsuri de diminuare 
Efectuarea lucrărilor, pe cât posibil, în perioada de toamnă-iarnă. 

 
Impactul prognozat asupra speciilor de animale. Formele de impact prognozate asupra 

faunei, care s-ar putea produce în urma aplicării lucrărilor silvice sunt următoarele: 
• modificarea/distrugerea habitatelor speciilor de animale; 
• alterarea speciilor şi populaŃiilor de nevertebrate, reptile, amfibieni, mamifere; 
• modificarea/distrugerea adăposturilor de animale pentru creştere, hrană, odihnă şi iernat. 

Deosebit de importantă este perioada în care se desfăşoară lucrările.  
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Se va înregistra un impact de intensitate redusă în deranjarea covorului vegetal (ierbos si 
lemnos) și a solului, în timpul lucrărilor silvice, pe parcelele în care se intervine. Astfel, aceasta 
disturbare minoră va atrage de la sine şi deranjarea unor specii de nevertebrate (ortoptere, araneide, 
heteroptere, himenoptere etc.) cu mobilitate scăzută. Mobilitatea speciilor este un factor foarte 
important în stabilitatea unor populaŃii.  

Speciile de nevertebrate sunt foarte sensibile la impact în primele stadii de dezvoltare, 
respectiv stadiul de ou, stadiul larvar şi stadiul de pupă. 

Mamiferele, vor părăsi temporar parchetele în care se exploatează lemn, retrăgându-se în 
zonele din jurul acestora. O bună gospodărire a habitatelor din aceste zone va atenua impactul. 

Măsuri de diminuare. Efectuarea lucrărilor, pe cât posibil, în perioada de toamnă-iarnă. 
 

C.1.4. Impactul rezidual 
 

În urma desfăşurării lucrărilor specifice de silvicultură se apreciază că nu există impact 
rezidual: nu există deşeuri produse, nu se deversează substanŃe toxice, ape uzate etc.  

 
C.1.5. Impactul cumulativ 

 
În zona desfăşurării proiectului nu vor fi implementate proiecte/planuri al căror efect să fie 

cumulativ. 
 

D.Măsuri de diminuare a impactului 
 

D.1. Măsuri şi recomandări cu caracter general 
 

În ghidul de interpretare – Natura 2000 și pădurile `Provocări și oportunități`, elaborat de 
Comisia Europeană în anul 2003, sunt prezentate următoarele sugestii privind conservarea 
biodiversității în siturile de interes comunitar: 

- să se conserve arbori izolați, maturi, uscați sau în descompunere, care constituie un habitat 
potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (ciuperci, ferigi, 
briofite etc.);  

- să se conserve arbori cu scorburi, care pot fi utilizați de păsări și mamifere mici pentru 
cuiburi, respectiv vizuini;  

- să se conserve arborii mari în care cuibăresc frecvent păsări răpitoare, precum și cei din 
imediata apropiere; 

- să se mențină zonele umede din fondul forestier (bălți, pâraie, izvoare, mlaștini, mocirle 
etc.) într-o stare care să le permită să-și joace rolul pe care îl au în ciclul de reproducere al peștilor, 
amfibienilor, insectelor, etc., evitându-se fluctuațiile excesive de nivel a apei; 

- să se zoneze adecvat suprafețele forestiere mari, atât pentru operațiuni forestiere, cât și 
pentru activități de turism / recreative, în acord cu diferitele niveluri de intensitate presupuse de 
măsurile de gospodărire, urmărindu-se aplicarea unor măsuri tampon în zonele din jurul ariilor 
naturale protejate; 

- să se folosească măsurile de gospodărire de după dezastre naturale, cum ar fi furtuni 
puternice sau incendii pe suprafețe mari, pentru a se lua în calcul posibilitățile de creștere a 
biodiversității, prin acceptarea ca desfășurarea succesiunii să se realizeze pe cale naturală, în 
potențiale zone interesante; 

- să se adapteze perioada de aplicare a operațiunilor silviculturale și de exploatare astfel 
încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor de animale sensibile, în special 
în cazul cuibăritului și împerecherii de primăvară a păsărilor de pădure; 

- să se păstreze distanțe adecvate pentru a se evita perturbarea speciile rare sau periclitate, a 
căror prezență a fost confirmată; 

- să se realizeze o rotație ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenție în timp și spațiu; 
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- în cazul în care nu contravine legislației și reglementărilor forestiere în vigoare, ar merita 
să se ia în considerare ca să nu se acopere întregul spațiu disponibil, cu ocazia lucrărilor de 
reîmpădurire, așa încât să se păstreze mici zone naturale asociate cu pădurea ca, de exemplu, petice 
de iarbă, pajiști calcaroase, buruienișuri, mlaștini, turbării, depresiuni aluviale și zone cu alunecări 
de teren. Toate acestea pot îmbogăți enorm oferta generală a biodiversității unui teritoriu, datorită 
producerii de tranziții între diferite tipuri de vegetație (ecotonuri), cu frecvență crescută; 

- din același motiv, decizia de a nu replanta anumite puncte neregenerate, în plantații noi 
făcute în scopuri economice, poate genera o varietate suplimentară și recolonizare spontană 
dispersată cu specii pioniere, ceea ce va duce la o sporire în timp a biodiversității, asigurându-se 
nișe corespunzătoare pentru o varietate mare de specii. Mai mult, valoarea suplimentară a 
regenerării complete (100 %) este de obicei scăzută, deoarece completările sunt foarte costisitoare; 

- să se asigure monitorizarea regulată a bogăției speciilor naturale, pentru a putea evalua 
efectul măsurilor luate și pentru a garanta cunoașterea prezenței elementelor de floră și faună rare 
sau periclitate. 

 
D.1.1. Măsuri propuse pentru gospodărirea durabilă a habitatelor și speciilor  

de interes comunitar din perimetrul amenajamentului 
 
 Administratorul pădurilor (O.S. Azuga) va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea 
biodiversităŃii  la nivelul unităŃii administrate:  
  

A. Măsuri particulare referitoare la habitatele forestiere 
 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

- conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a răşinoaselor sau / şi a speciilor pioniere, 
către o compoziŃie apropiată de cea a tipului natural de pădure (fie prin extragerea treptată a 
speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea au o proporŃie de peste 20%, fie 
prin substituirea speciilor necorespunzătoare – în momentul ajungerii la vârsta exploatabilităŃii – şi 
împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporŃie de cel putin 80% 
din răşinoase sau / şi specii pioniere); 

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; 
- valorificarea la maxim a posibilităŃilor de regenerare naturală din sămânŃă, a speciilor 

principale; 
- valorificarea la maxim a seminŃişurilor naturale existente; 
- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenŃi cu ocazia recoltării masei lemnoase; 
- executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulŃirii în masă a insectelor 

dăunătoare şi a proliferării agenŃilor fitopatogeni; 
- menŃinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special urşi şi cerbi) la valori optime + 

protejarea arborilor din zonele sensibile; 
- aplicarea unor lucrări de intensitate ridicată în arboretele tinere. 
 
91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
 - evitarea substituirii aninilor cu răşinoase; 

- conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a răşinoaselor, către o compoziŃie apropiată 
de cea a tipului natural de pădure (fie prin extragerea treptată a răşinoaselor, în cazul arboretelor în 
care există anin în proporŃie de peste 20%, fie prin substituirea răşinoaselor – în momentul ajungerii 
la vârsta exploatabilităŃii – şi împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite 
în proporŃie de cel putin 80% din răşinoase);  

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; 
- respectarea compoziŃiilor de împădurire potrivit tipului natural de pădure;  
- evitarea la maxim a regenerării vegetative (lăstari / drajoni) a aninului; 
- valorificarea la maxim a seminŃişurilor naturale existente; 
- eliminarea tăierilor în delict;  
- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenŃi cu ocazia recoltării masei lemnoase; 
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- menŃinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special urşi şi cerbi) la valori optime + 
protejarea arborilor din zonele sensibile; 

- evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin 
arborete. 

 
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 
- conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a răşinoaselor sau / şi a speciilor pioniere, 

către o compoziŃie apropiată de cea a tipului natural de pădure (fie prin extragerea treptată a 
speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea au o proporŃie de peste 20%, fie 
prin substituirea speciilor necorespunzătoare – în momentul ajungerii la vârsta exploatabilităŃii – şi 
împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporŃie de cel putin 80% 
din răşinoase sau / şi specii pioniere); 

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; 
- valorificarea la maxim a posibilităŃilor de regenerare naturală din sămânŃă, a fagului; 
- valorificarea la maxim a seminŃişurilor naturale existente; 
- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenŃi cu ocazia recoltării masei lemnoase; 
- executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulŃirii în masă a insectelor 

dăunătoare şi a proliferării agenŃilor fitopatogeni; 
- menŃinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special urşi şi cerbi) la valori optime + 

protejarea arborilor din zonele sensibile; 
- aplicarea unor lucrări de intensitate ridicată în arboretele tinere. 
 
9410 Păduri acidofile de Picea abies, din regiunea montană (Vaccinio – Piceetea) 
- menŃinerea tipului natural de pădure 
 
B.Măsuri minime de conservare particulare referitoare la factori cu potenŃial perturbator 

care trebuie avute în vedere pentru evitarea deteriorării stării de conservare a habitatelor 
forestier 
 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

- intervențiile silviculturale vor respecta cu strictețe legislația silvică în vigoare (acte 
legislative și normele de aplicare ale acestora), cât și metodologiile fundamentate științific în 
literatura de specialitate;  

- pentru a se evita degradarea acestui tip de habitat, se urmărește limitarea ponderii excesive 
a rășinoaselor și/sau a speciilor pioniere și conducerea acestor arborete spre o compoziție cât mai 
apropoiată de cea a tipului natural fundamental de pădure, prin extragerea treptată a acestor specii, 
când aceste specii au o proporție de peste 20% sau prin substituirea speciilor necorespunzătoare, 
atunci când acestea ating vârsta exploatabilității și proporția speciilor de rășinoase și/sau specii 
pioniere este de peste 80%;  

- se vor evita replantările și completările cu molid și pin în arealul fagului;  
- promovarea regenerării naturale a pădurii, se vor valorifica la maxim posibilitățile de 

regenerare naturală din sămânță a speciilor principale;  
- prevenirea declanșării unor succesiuni în favoarea altor specii decât cele caracteristice 

habitatului;  
- se interzice reâmpădurirea și completarea cu specii alohtone, necaracteristice habitatului;  
- evitarea oricărui tip de intervenție în habitat care ar putea amenința instalarea și 

dezvoltarea semințișului natural;  
- reglementarea/ controlul strict al activităților turistice (vetre de foc, crearea de noi poteci);  
- reglementarra/controlul strict al pășunatului și al valorificării superioare a altor produse ale 

fondului forestier în afara lemnului (produse cinegetice, salmonicole, fructe de pădure, ciuperci 
comestibile);  

- monitorizarea regenerării naturale și aplicarea de lucrări specifice de ajutorarea regenerării 
naturale;  
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- în cazul tăierilor definitive, se vor menține pe picior minim 5 arbori, cu o vârstă de minim 
80 ani și partial debilitați/ha;  

- se recomandă menținerea unor arbori uscați (căzuți și pe picior) pentru asigurarea 
conservării speciilor dependente de acest tip de habitat;  

- lucrările edilitare, lucrări de întreținere, reparație, modernizarea, reabilitare a drumurilor se 
vor face cu maximă precauție pentru a nu deteriora habitatul în zona limitrofă acestora. Se va evita 
pe cât posibil construirea de drumuri prin habitat (se acceptă doar când nu există altă variantă și 
când drumul respectiv are o importanță vitală pentru proprietar, comunitatea locală sau este de 
interes național). 

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

- intervențiile silviculturale vor respecta cu strictețe legislația silvică în vigoare (acte 
legislative și normele de aplicare ale acestora), cât și metodologiile fundamentate științific în 
literatura de specialitate;  

- promovarea regenerării naturale a pădurii, iar în cazul compozițiilor de împădurire să se 
respecte compoziția tipului natural de fundamental de pădure; 

 - se va evita pe cît posibil declanșarea regenerării vegetative a aninului – lăstari/drajoni; 
 - prevenirea declanșării unor succesiuni în favoarea altor specii decât cele caracteristice 

habitatului (ca de exemplu substituirea aninilor cu rășinoasele);  
- se interzice reâmpădurirea și completarea cu specii alohtone, necaracteristice habitatului; 
 - evitarea oricărui tip de intervenție în habitat care ar putea amenința instalarea și 

dezvoltarea semințișului natural;  
- lucrările de regularizare/amenajare a malurilor care pot produce daune habitatului sunt 

interzise);  
- în sectoarele de râu în care este prezent acest tip de habitat, exploatarea resurselor minerale 

din albie este interzisă;  
- reglementarea/ controlul strict al activităților turistice (vetre de foc, crearea de noi poteci);  
- reglementarra/controlul strict al pășunatului și al valorificării superioare a altor produse ale 

fondului forestier în afara lemnului (produse cinegetice, salmonicole, fructe de pădure, ciuperci 
comestibile);  

- monitorizarea regenerării naturale și aplicarea de lucrări specifice de ajutorarea regenerării 
naturale);  

- se recomandă menținerea unor arbori uscați (căzuți și pe picior) pentru asigurarea 
conservării speciilor dependente de acest tip de habitat;  

- lucrările edilitare, lucrări de întreținere, reparație, modernizarea, reabilitare a drumurilor se 
vor face cu maximă precauție pentru a nu deteriora habitatul în zona limitrofă acestora. Se va evita 
pe cât posibil construirea de drumuri prin habitat (se acceptă doar când nu există altă variantă și 
când drumul respectiv are o importanță vitală pentru proprietar, comunitatea locală sau este de 
interes național). 

 
 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

- intervențiile silviculturale vor respecta cu strictețe legislația silvică în vigoare (acte 
legislative și normele de aplicare ale acestora), cât și metodologiile fundamentate științific în 
literatura de specialitate;  

- pentru a se evita degradarea acestui tip de habitat, se urmărește limitarea ponderii excesive a 
rășinoaselor și/sau a speciilor pioniere și conducerea acestor arborete spre o compoziție cât mai 
apropoiată de cea a tipului natural fundamental de pădure, prin extragerea treptată a acestor specii, 
când aceste specii au o proporție de peste 20% sau prin substituirea speciilor necorespunzătoare, 
atunci când acestea ating vârsta exploatabilității și proporția speciilor de rășinoase și/sau specii 
pioniere este de peste 80%;  

- se vor evita replantările și completările cu molid și pin în arealul fagului;  
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- promovarea regenerării naturale a pădurii, se vor valorifica la maxim posibilitățile de 
regenerare naturală din sămânță a speciilor principale;  

- prevenirea declanșării unor succesiuni în favoarea altor specii decât cele caracteristice 
habitatului;  

- se interzice reâmpădurirea și completarea cu specii alohtone, necaracteristice habitatului; 
 - evitarea oricărui tip de intervenție în habitat care ar putea amenința instalarea și dezvoltarea 

semințișului natural;  
- reglementarea/ controlul strict al activităților turistice (vetre de foc, crearea de noi poteci);  
- reglementarra/controlul strict al pășunatului și al valorificării superioare a altor produse ale 

fondului forestier în afara lemnului (produse cinegetice, salmonicole, fructe de pădure, ciuperci 
comestibile);  

- monitorizarea regenerării naturale și aplicarea de lucrări specifice de ajutorarea regenerării 
naturale;  

- în cazul tăierilor definitive, se vor menține pe picior minim 5 arbori, cu o vârstă de minim 
80 ani și partial debilitați/ha;  

- se recomandă menținerea unor arbori uscați (căzuți și pe picior) pentru asigurarea 
conservării speciilor dependente de acest tip de habitat);  

- lucrările edilitare, lucrări de întreținere, reparație, modernizarea, reabilitare a drumurilor se 
vor face cu maximă precauție pentru a nu deteriora habitatul în zona limitrofă acestora. Se va evita 
pe cât posibil construirea de drumuri prin habitat (se acceptă doar când nu există altă variantă și 
când drumul respective are o importanță vitală pentru proprietar, comunitatea locală sau este de 
interes național). 

 
9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană 

          În cadrul O.S. Azuga, arboretele incluse în acest tip de habibat, fac partea din subunitatea de 
gospodărire E – rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii. În aceste nu s-a propus nici o 
intervenție silviculturală. 
 

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

– nu se permite reducerea suprafeței; amplasarea drumurilor și căilor de scos apropiat se vor 
face în afara habitatului; se vor respecta căile de scos apropiat la recoltarea masei lemnoase; se vor 
respecta amplasarea și mărimea platformelor primare la recoltarea masei lemnoase. 

 
C. Măsuri referitoare la specii de interes comunitar 
 

  Așa cum s-a menționat în capitolele anterioare, chiar dacă prevederile Amenajamentelor 
Silvice implică doar habitatele forestiere, trebuie luate în considerare şi speciile de interes 
comunitar care sunt prezente în situl ROSCI0013 Bucegi care utilizează pădurile ca habitat. Pentru 
asigurarea unei stări de conservare favorabilă a acestor specii, se propun câteva măsuri de 
gospodărire ce trebuie avute în vedere de către administratorul pădurilor din cadrul 
Amenajamentelor Silvice, pentru menŃinerea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes 
comunitar întâlnite în sit. 

 
Mamifere 
Pentru a evita producerea de schimbari fundamentale în ceea ce priveste starea de conservare 

a populatiilor de mamifere, se vor evita pe cât posibil:   
       -    exploatarea masivă a exemplarelor mature de fag care fructifică abundent; 

-     organizarea simultană de parchete de exploatare pe suprafețe învecinate. 
- pentru Canis lupus și Lynx lynx – asigurarea efectivelor speciilor pradă (3 cerbi / km2, 4-5 

mistreți / km2, 7-10 căpriori / km2); 
- pentru Ursus arctos – la sfârșitul exploatării în fiecare parcelă se vor păstra minim 3 arbori 

morți / ha; asigurarea efectivelor speciilor pradă (3 cerbi / km2, 4-5 mistreți / km2, 7-10 
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căpriori / km2); interzicerea hrănirii artificiale; selectarea pentru vânătoare exclusiv a 
exemplarelor mici și mijlocii; 

- pentru Barbastella barbastellus şi Rhinolophus hipposideros – menținerea tipului natural de 
pădure; la sfârșitul exploatării în fiecare parcelă se vor păstra minim 5 (3) arbori morți / ha; 
egalizarea în timp a suprafețelor pe clase de vârstă, la nivel de U.P.; 
 

 Specii de amfibieni 
Pentru a menține starea de conservare favorabilă a populațiilor de amfibieni, se vor evita pe 

cât posibil următoarele activități:   
- menŃinerea aninişurilor  existente; 

 -degradarea zonelor umede, desecări, drenări sau acoperirea ochiurilor de apă; 
 -depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare in zone umede; 
 -bararea cursurilor de apă; 
      -    astuparea podurilor/podețelor cu material levigat sau cu resturi de vegetație. 

- pentru Bombina variegata – ocolirea bălților de la marginea drumurilor de către utilajele cu 
care se fac exploatări forestiere; repararea periodică a drumurilor forestiere; 

- pentru Triturus montandoni – ocolirea bălților de la marginea drumurilor de către utilajele 
cu care se fac exploatări forestiere; repararea periodică a drumurilor forestiere; la 
amenajarea șanțurilor de la drumuri, de pe văile cu populații existente, să se ocolească 
porțiunile de șanț unde există bălți. 

 
 Specii de pești 

Pentru a menține starea de conservare favorabilă a populațiilor de pești, se va avea în vedere:   
-în cadrul parcelelor limitrofe cursurilor de apă, tehnicile de exploatare a masei lemnoase vor 

fi aplicate astfel încît să fie asigurată integralitatea ecosistemelor acvatice;   
- menŃinerea aninişurilor  existente; 
-în lungul cursurilor de apa va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri; 
-traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn, iar platformele 

primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia 
minoră a pâraielor. 

 
Specii de nevertebrate 
Pentru a menține starea de conservare favorabilă a populațiilor de nevertebrate, se vor aplica 

următoarele măsuri:  
- pentru Cucujus cinnaberinus – la sfârșitul lucrărilor de exploatare în fiecare parcelă se vor 

păstra minim 3 arbori morți / ha; 
- pentru Rosalia alpina – egalizarea în timp a suprafețelor pe clase de vârstă, la nivel de U.P.; 

la sfârșitul lucrărilor de exploatare în fiecare parcelă se vor păstra minim 3 (15) arbori morți 
/ ha. 

      -     păstrarea a cel puțin 5 exemplare de fag de cea mai mare dimensiune per hectar, pentru alte 
nevertebrate. 

 
Specii de plante 
Pentru a menține starea de conservare favorabilă a plantelor, se interzic următoarele:   
-se interzice orice forme de recoltare a florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea 

sau distrugerea cu intenŃie a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic;   
-reglementarea/controlul strict al activităŃilor turistice. 
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D.2. Analiza alternativelor 
 

Soluția tehnică pentru realizarea lucrărilor a fost aleasă în urma unei analize tehnico-
economice și ecologice complexe, urmând indicațiile din amenajamentele silvice, avându-se la bază 
următoarele criterii: 

a. Menținerea situației existente (fără aplicarea proiectului), va avea efectele următoare: 
- avansarea stadiului de degradare a stării fitosanitare a arboretelor; 

- deprecierea calității lemnului și a resurselor genetice pentru viitoarele generații de pădure 
prin neefectuarea lucrărilor silvice; 

- amplificarea fenomenelor de uscare a arborilor care au depășit vârsta fiziologică de viată; 
- creșterea riscurilor de incendiere a vegetației forestiere, cu dispariția unor suprafețe 

variabile din habitatele existente și a populațiilor speciilor de interes conservativ; 
- dificultatea accesului în habitatele forestiere; 
- menținerea unor structuri peisagistice afectate de fenomenele de uscare a arborilor; 
- pierderi economice; 
- limitarea ofertei de lemn de foc pentru populația din localitățile învecinate. 

b. Realizarea proiectului. Oportunitatea realizării proiectului trebuie privită și din 
perspectiva reabilitării ecologice a zonei în ansamblul ei, a mediului forestier în special. Lucrările 
silvice precizate în amenajamentele silvice, cu aplicabilitate în perioada 2019-2028 se vor efectua 
cu respectarea normelor tehnice în vigoare, se vor desfăşura gradual şi vor fi monitorizate 
permanent de factorii implicaŃi în acest proces, de către specialiștii silvici.  

 
C. Realizarea proiectului 
Oportunitatea realizării proiectului trebuie privită şi din perspectiva reabilitării ecologice a 

zonei în ansamblul ei, a mediului forestier în special. 
Lucrările silvice precizate în amenajamentele silvice, cu aplicabilitate în perioada 2021-2030 

se vor efectua cu respectarea normelor tehnice în vigoare, se vor desfăşura gradual şi vor fi 
monitorizate permanent de factorii implicaŃi în acest proces, de către specialiştii silvici.  

 

MONITORIZAREA 
 

FrecvenŃa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementării 
amenajamentului silvic vor fi stabilite prin actele de reglementare emise de AgenŃia pentru ProtecŃia 
Mediului Prahova. 

  
Tabel nr. 44. Planul de monitorizare a factorilor de mediu propus, pentru perioada de 

implementare a prevederilor amenajamentului silvic 
Factor 

monitorizat 
Parametrii 

monitorizaŃi 
Perimetrul analizat Scop 

Succesiunea 
vegetației în 

ariile exploatate 
Tipurile de vegetație 

Unitatea amenajistică cuprinsă 
în amenajementul 

silvic și imediata vecinătate 

Respectarea planurilor de exploatare conform cu evaluarea 
de mediu și prevederile amenajamentului silvic 

Metoda de 
exploatare 

Tipul de exploatare 
aplicat 

Unitatea amenajistică cuprinsă 
în amenajementul 

silvic 

Respectarea metodei de exploatare conform cu evaluarea 
de mediu și prevederile amenajamentului silvic 

Specii de animale Populația de animale 
Unitatea amenajistică cuprinsă 

în amenajementul silvic și 
imediata vecinătate 

Respectarea recomandărilor din evaluarea de mediu 

Floră/Habitate Starea de conservare 
Unitatea amenajistică cuprinsă 

în amenajementul silvic 

Respectarea condițiilor și măsurilor impuse atât prin 
amenajamentul silvic, cât și prin măsurile de reducere a 

impactului prevăzut în evaluarea adecvată întocmită pentru 
ariile naturale protejate 

Deșeuri 
 

Cantități de deșeuri 
generate, mod de 

eliminare/ 
valorificare 

 

Unitatea amenajistică cuprinsă 
în amenajementul silvic și 

imediata vecinătate 
 

Minimizarea cantităților de deșeuri rezultate, mărirea 
gradului de valorificare a acestora, colectare exclusiv 
selectivă și minimizarea impactului acestora asupra 

calității mediului 
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Monitorizarea va avea ca scop: 

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic; 
- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări adecvate; 
- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului Silvic 

corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate; 
- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la 

evitarea poluărilor accidentale și intervenția în astfel de cazuri. 
 

Program de monitorizare a efectelor semnificative ale implementării Amenajamentului 
Silvic 
 

Pe parcursul implementării și aplicării Amenajamentul Silvic se vor analiza următorii 
parametri: 

1. Analiza stadiului implementarii Amenajamentul Silvic 
- perioada: anual 

2. Inregistrarea volumelor de masa lemnoasa exploatată 
- perioada: la 31.12. al fiecarui an 

3. Inregistrarea și raportarea deșeurilor rezultate 
- se vor înregistra cantitățile de deșeuri rezultate în urma implementării Amenajamentului 

Silvic: dețeuri de tip menajer (urban) și deșeuri lemnoase. 
- evidența gestionării deșeurilor se va face, de către titularul activității de exploatare forestieră 

conform HG nr. 856/2002, Anexele nr. 1 (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, 
tratarea și transportul deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor și cap.4 eliminarea deșeurilor). 
Perioada – lunar. 

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în 
practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine – Ocolului Silvic Azuga ca 
administrator al fondului forestier proprietate publică.  

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul 
Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor 
Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate. 

 
E. Păduri cvasivirgine 

 
Pădurile cvasivirgine, identificate conform Ordinului M.M.P. nr. 3397/2012 în pădurile din 

O.S. Azuga sunt următoarele: 
Tabel nr. 45. EvidenŃa arboretelor cvasivirgine 

U.P. 
Numele pădurii 

cvasivirgine U.a. 
SuprafaŃa 

(ha) CompoziŃia Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor propuse 

de amenajament 

I Caraiman Caraiman 17 C 5.40 6FA 3BR 1MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Caraiman 19 C 1.90 10 MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Caraiman 19 D 1.49 7 FA 2BR 1MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Caraiman 20 E 1.31 8FA  1BR  1MO Nu se efectuează nici o 
lucrare 

pozitiv 

I Caraiman Caraiman 23 A 77.75 5LA  5MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Caraiman 24 75.62 6LA  4MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 205 A 25.95 4BR  4MO  2FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 205 B 4.22 7MO  3LA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 206 A 27.29 5BR  3FA  1MO  1MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 206 B 8.71 7MO  3LA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 
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U.P. 
Numele pădurii 

cvasivirgine 
U.a. 

SuprafaŃa 
(ha) 

CompoziŃia Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor propuse 

de amenajament 

I Caraiman Valea Cerbului 207 A 14.80 
  4BR  4FA  1MO  

1MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 207 B 13.52 7MO  2LA  1FA Nu se efectuează nici o 
lucrare 

pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 237 A 8.76 4BR  5MO  1FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 237 B 22.42 6MO  2LA  2FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 238 A 26.33 4FA  3MO  3BR 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 238 B 23.85   5MO  2LA  3FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 239 A 20.09   5FA  3MO 2BR 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 239 B 2.11   7MO  2LA  1FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 240 13.02 6FA  3BR  1MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 241 A 20.48   5FA  4BR  1MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 241 B 1.34 7FA  2BR  1MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 242 A 20.26   4FA  2BR  4MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 242 B 17.72 8MO  2LA Nu se efectuează nici o 
lucrare 

pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 242 C 1.50 10MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 243 A 3.97 3FA  5MO  2BR 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 243 B 1.83   8MO  2LA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 243 C 1.20 10MO Nu se efectuează nici o 
lucrare 

pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 244 A 3.82 6MO  3FA  1BR 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 244 B 5.62 6MO  2LA  2FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 244 C 1.42 10MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 244 D 10.48 8MO  2LA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 245 A 15.07 3MO  6FA  1BR 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 245 B 11.88 10MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 245 C 2.91 7MO  3LA Nu se efectuează nici o 
lucrare 

pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 246 14.49   2BR  2MO  6FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 247 A 8.98 6FA  3MO  1BR 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 247 B 9.83 10MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 247 C 2.56   6MO  4FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 247 D 0.43 10MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 248 A 16.46 3MO  2BR  5FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 248 B 11.36   5MO  5FA Nu se efectuează nici o 
lucrare 

pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 249 A 20.10 4BR  3FA  3MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Valea Cerbului 249 B 3.46 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Seaca Baiului 256 A 16.72 5BR  5FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Seaca Baiului 257 A 9.24   1MO  4BR  5FA Nu se efectuează nici o 
lucrare 

pozitiv 

I Caraiman Seaca Baiului 258 A 7.15 2BR  8FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

I Caraiman Seaca Baiului 258 B 2.77 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

Total U.P. I 617.59 -   
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U.P. 
Numele pădurii 

cvasivirgine 
U.a. 

SuprafaŃa 
(ha) 

CompoziŃia Lucrări propuse 

Impactul 

lucrărilor propuse 

de amenajament 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 113 A 32.37 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 114 A 4.38 10FA Nu se efectuează nici o 
lucrare 

pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 114 B 10.96 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 114 D 0.88 9LA1MO 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 115 A 12.43 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 115 B 6.57 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 116 A 26.04 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 116 B 11.60 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 117 B 4.80 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 118 A 9.32 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 118 B 1.63 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 119 A 37.32 10FA 
Nu se efectuează nici o 

lucrare 
pozitiv 

VI Obârşia 
Azugii 

Unghia Mare 119 B 2.87 10FA Nu se efectuează nici o 
lucrare 

pozitiv 

Total U.P. VI 161.17 -   
O.S. 778.76 -   

 
 Aceste arborete au fost încadrate în S.U.P. E, în categoria funcțională 1.5O, fiind exceptate 

de la orice fel de intervenții silviculturale. 

 
F. CONCLUZII 

 
Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care au 

durată de viaŃă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în 
compoziŃia şi structura acestora şi implicit influenŃează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaŃii, 
perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcŃie de amploarea 
perturbării şi de capacitatea de rezilienŃă a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la 
structura iniŃială după o anumită perturbare - Larsen 1995). ReŃeaua Ecologică Natura 2000 
urmăreşte menŃinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes 
comunitar pentru care a fost desemnat un sit. 

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faŃă, în fiecare caz în parte, măsurile de gospodărire au 
fost direct corelate cu funcŃia prioritară atribuită pădurii. BineînŃeles, că acolo unde a fost cazul, 
acestea s-au adaptat necesităŃilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru 
care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricŃii în gospodărire se datorează unor 
cerinŃe speciale privind conservarea speciilor de interes comunitar. Aceste restricŃii au fost atent 
analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaŃi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi 
inutile proprietarilor de terenuri. 

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentele silvice urmăresc o conservare (prin 
gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi 
tip de ecosistem natural (menŃinerea, refacerea sau îmbunătăŃirea structurii şi funcŃiilor lui). Pentru 
că lipsa măsurilor de gospodărire poate duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte 
tipuri de habitate, măsurile de gospodărire propuse urmăresc dirijarea dinamicii arboretelor în 
sensul perpetuării acestora nu numai ca ca tip de ecosistem (ecosistem forestier), dar mai ales ca 
ecosistem cu o anumită compoziŃie şi structură. 

Prevederile amenajamanetelor silvice în ceea ce privește dinamica arboretelor pe termen 
lung, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăŃirea lor. Astfel se 
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estimează: 
- menținerea diversităŃi structurale - atât pe verticală (structuri relativ pluriene), cât şi pe 

orizontală (structură mozaicată - existenŃa de arborete în faze de dezvoltare diferită); 
- menținerea compoziŃiei conform specificului ecologic al zonei. 
De asemenea, se mai poate concluziona că: 
- obiectivele amenajamentului silvic, coincid în bună măsură cu obiectivele generale ale 

reŃelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 
comunitar. În cazul habitatelor, obiectivul este asigurarea continuităŃii pădurii, promovarea tipurilor 
fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt 
stabilite ele prin încadrarea în grupe funcŃionale şi subunităŃi de producŃie; 

- obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi 
susŃin integritatea reŃelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere 
identificate în zona studiată; 

- lucrările propuse în pădurile din fondul forestier proprietate publică de stat administrat de 
O.S. Azuga, nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor și speciilor de 
interes comunitar pe termen mediu și lung; 

- prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafață din habitatele de 
interes comunitar; 

- multe lucrări (precum cele de regenerare și de îngrijire) au un caracter ajutător în 
menținerea sau îmbunătățirea după caz a stării favorabile de conservare; 

- pe termen scurt măsurile de management alese contribuie la modificarea microclimatului 
local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale și verticale 
(retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenŃiat, circulaŃia diferită a aerului); 

- având în vedere habitatele, etologia speciilor și regimul trofic specific nu se poate afirma 
că gospodărirea fondului forestier poate cauza schimbări fundamentale în ceea ce privește starea de 
conservare a populațiilor de mamifere; 

- la lucrările silvice prevăzute de amenajament nu se folosesc substanțe chimice iar noxele 
emanate de utilajele folosite sunt nesemnificative; 

- poluarea fonică este nesemnificativă; 
- se urmărește să nu se polueze apele cu carburanți, lubrefianți, resturi de exploatare; 
- managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve 

suprafețele ocupate la ora actuală de pădure, să păstreze compactitatea acesteia și în consecință 
conectivitatea speciilor naturale; 
  - aplicarea planurilor de amenajare al pădurilor analizate nu va avea un impact semnificativ 
asupra populațiilor de plante și animale, întrucât intervențiile sunt limitate ca perioadă de timp, pe 
suprafețele relativ reduse comparativ cu suprafața totală a sitului comunitar studiat, fără a fi toate 
efectuate simultan (sunt eșalonate în cei 10 ani de aplicare a amenajamentului) și în plus unele au și 
rol de conservare ori refacere a habitatelor naturale. 

Si pentru suprafețele ce nu se suprapun peste ROSCI0013 Bucegi, amenajamentele silvice 
prin măsurile de gospodărire, propuse mențin sau refac starea de conservare favorabilă a habitatelor 
naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor. 

Amenajamentul silvic are ca bază următoarele principii: 
- principiul continuității exercitării funcțiilor  atribuite pădurii; 
- principiul exercitării optimale și durabile a funcțiilor multiple de producție ori protecție;  
- principiul valorificării optimale și durabile a resurselor pădurii;  
- principiul conservării și ameliorării biodiversității;   
- principiul estetic, etc. 
La nivel european și mondial au fost identificate cinci probleme principale care pot fi 

responsabile pentru dispariŃia biodiversităŃii: (i) dispariŃia şi fragmentarea habitatului; (ii) 
supraexploatarea şi utilizarea lipsită de sustenabilitate a resurselor naturale; (iii) poluarea; (iv) 
speciile străine invazive şi (v) schimbările climatice. 
 În viitor, una din cele mai importante consecinŃe ale schimbărilor climatice va fi frecvența 
crescută şi intensitatea evenimentelor extreme, cum sunt inundaŃiile, secetele, furtunile şi valurile de 
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căldură. Schimbările climatice pot declanşa de asemenea alt pericole, unde clima şi condiŃiile 
atmosferice au un rol fundamental, cum sunt avalanşele de zăpadă, alunecările de teren şi incendiile 
de pădure.  
 În contextul schimbărilor climatice, abordările bazate pe ecosistem, așa cum se prezintă 
cazul în silvicultura românească, pot menŃine rezervele actuale de carbon, pot regulariza fluxul apei 
şi pot depozita apa, pot menŃine şi creşte rezistenŃa, pot reduce vulnerabilitatea ecosistemelor şi a 
oamenilor, ajută la adaptarea la impacturile schimbărilor climatice, îmbunătăŃesc modul de 
conservare a biodiversităŃii şi a oportunităŃilor de existenŃă şi oferă beneficii recreaŃionale şi pentru 
sănătate. Amenajamentul O.S. Azuga menține integritatea și compactitatea pădurilor, urmărește 
continuitatea în timp a funcțiilor, structurii și producției pădurilor, conduce arboretele la vârste mai 
mari de 100 ani și, pentru protecția solurilor (implicit și a apelor) impune un regim de conservare 
deosebită tuturor arboretelor situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g (1538,81 ha). 
 Sprijinirea biodiversităŃii oferă beneficii clare în ce priveşte carbonul prin îmbunătăŃirea 
abilităŃii mediului natural de a absorbi şi depozita carbonul, prin intermediul solului şi al plantelor. 
Dovezile indică faptul că habitatele naturale sănătoase, cum ar fi solul, zonele umede şi pădurile pot 
sechestra cantităŃi semnificative de carbon. Distrugerea biodiversităŃii sau a mediului fizic al acestor 
zone pot elibera carbonul stocat, chiar şi indirect, contribuind la schimbările climatice, ca şi la 
reducerea biodiversităŃii. Amenajamentul românesc îndeplinește cu prisosință aceste deziderate, 
prin conducere în regimul codru a arboretelor (care presupune conducerea arboretelor la vârste de 
peste 100 ani și regenerarea din sămânță a acestora – pe cât posibil pe cale naturală) și urmărirea 
compoziției tipului natural de pădure. 
 Biodiversitatea şi mediul natural oferă servicii care ne măresc rezistenŃa la impacturile 
schimbărilor climatice şi ale dezastrelor. De exemplu, pădurile care funcŃionează corespunzător pot 
regulariza fluxul apelor din furtuni, reducând riscul de inundaŃie. Ecosistemele forestiere şi 
serviciile acestora pot fi utilizate cu succes în multe planuri şi proiecte ca alternative eficiente din 
punctul de vedere al costurilor, pentru construirea infrastructurii sau pentru gestionarea riscului de 
inundaŃie. Pădurile au de asemenea un efect de răcire şi reduc impactul valurilor de căldură în 
zonele locuite, reducând efectul de insulă de căldură urbană. Arborii stabilizează solul, reducând 
riscul alunecărilor de teren şi al eroziunilor. 
 Amenajamentul silvic al O.S. Azuga urmăreşte pentru toate pădurile – nu numai în cele din 
ROSCI0013 Bucegi– și alte aspecte foarte importante referitoare la conservarea biodiversității: 

- ocrotirea arboretelor care fac parte din rezervaŃia naturală, Abruptul Prahovean; 
- ocrotirea arboretelor care fac parte din zona de protecŃie strictă a Parcului Natural Bucegi, 

conform Planului de Management; 
- ocrotirea arboretelor care fac parte din zona de protecŃie integrală a Parcului Natural Bucegi, 

conform Planului de Management; 
- ocrotirea arboretelor desemnate ca păduri cvasivirgine; 
- gospodărirea durabilă a arboretelor care fac parte din zonele de dezvoltare durabilă şi de 

magament durabil ala Parcului Natural Bucegi; 
- gospodărirea durabilă a habitatelor şi speciilor din Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi; 
- conservarea unor arborete cu fenotip foarte valoros din punct de vedere economic şi 

ecologic, în sistemul rezervaŃiilor de seminŃe şi al resurselor genetice forestiere;  
- conservarea arboretelor în care sunt amplasate suprafeŃe experimentale pentru cercetări 

forestiere de durată; 
- conservarea şi ameliorarea fertilităŃii solurilor, împiedicarea eroziunilor şi asigurarea 

stabilităŃii versanŃilor, în cazul terenurilor cu înclinare mare, grohotişuri şi stâncării; 
- prevenirea eroziunilor şi asigurarea stabilităŃii versanŃiilor, în cazul arboretelor limitrofe 

drumului naŃional Bucureşti – Braşov; 
- conservarea benzilor de pădure din jurul golurilor alpine şi de munte, din MunŃii Bucegi şi 

MunŃii Baiului; 
- conservarea arboretelor situate pe terenuri cu înmlăştinare permanentă; 
- gospodărirea arboretelor din jurul localităŃii Azuga; 
- gospodărirea pădurilor din jurul staŃiunii balneoclimaterice de interes naŃional Buşteni; 
- asigurarea unui circuit echilibrat al apelor; 
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- reglarea climatului, atât la nivel macro dar şi micro; 
- satisfacerea necesităŃilor recreaŃional – estetice şi sanogene ale locuitorilor din zonă şi ale 

turiştilor din zona Buşteni - Azuga; 
- conservarea valorii estetice a cadrului peisager de-a lungul drumului naŃional Bucureşti – 

Braşov; 
- obŃinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial; 
- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcŃie; 
- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile. 

 
Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona că, măsurile de 

gospodărire a pădurilor, prescrise de amenajamentul silvic propus, coroborate cu măsurile 
de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul 
administrării durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stări 
favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât și a speciilor de 
interes comunitar ce se regăsesc în suprafața cuprinsă de el. 
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Data naşterii 09/05/1960 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

I.N.C.D.S. "Marin Drăcea" – StaŃiunea Braşov, Str. Cloşca nr.13, Braşov 

Experienta Profesinala 
Perioada 

2010 - Prezent  I.N.C.D.S. "Marin Drăcea" – StaŃiunea Braşov, secția 
proiectare (Inginer Silvic, IDT II); 

2003 - 2010 SC Proiect Star S.R.L. (Șef proiect Amenajarea Pădurilor); 
2002 - 2003 SC Pădurea S.R.L. (Șef proiect Amenajarea Pădurilor); 

1990 - 2002 I.C.A.S Stațiunea Brașov secția proiectare (Inginer Silvic 
Amenajarea Pădurilor); 

1987 - 1990 U.F.E.T. Poiana Teiului, I.F.E.T. Piatra NeamŃ (Inginer Silvic 
Exploatări Forestiere). 

 

FuncŃia sau postul ocupat Inginer proiectant 

               ActivităŃi şi responsabilităŃi 

                                            principale 
studii de evaluare adecvatã (studii de mediu) 

 

Numele şi adresa angajatorului 
EducaŃie şi formare  

Perioada 

I.N.C.D.S. "Marin Drăcea" – StaŃiunea Braşov, Str. Cloşca nr.13, Braşov 

1987 - Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere; 
 1979 - Liceul Silvic Brăneşti. 

Calificarea / diploma obŃinută Inginer  
Profil: forestier 

Specializare: Silvicultură și Exploatări Forestiere 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

- botanică 
- topografie 
- meteorologie forestieră 
- dendrologie 
- ecologie 
- pedologie 
- împăduriri şi reconstrucŃii ecologice 
- dendrometrie 
- silvicultură 
- tehnologia exploatării lemnului 
- drumuri forestiere 
- amenajarea pădurilor 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Transilvania” din Braşov - Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere - Braşov, România  

Aptitudini şi competenŃe personale  
 



 - 174 - 

Limba(i) maternă(e) 
Romană 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Franceza – mediu, Engleza - începător 

CompetenŃe şi abilităŃi sociale - aptitudini pedagogice şi o bună capacitate de comunicare (am participat 
şi absolvit cursurile facultative de pedagogie şi psihologia muncii, din 
cadrul UniversităŃii Transilvania” din Braşov). 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a lucra în echipă, flexibilitate, adaptare rapidă la mediul 
de lucru profesional, punctualitate. 

CompetenŃe şi aptitudini tehnice 
Folosesc cu uşurinŃă instrumentele cu specific forestier 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- CunoştinŃe medii despre aplicaŃiile Microsoft Office™ (Word™, Excel™) 
- CunoştinŃe de bază despre AutoCADTM  

ExperienŃa relevantă pentru tipurile 
de studii pentru protecŃia mediului 

                                   solicitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permis(e) de conducere 

SEA a Amenajamentului Ocolului Silvic Teregova, I.N.C.D.S. "Marin 
Drăcea"; 2015, 
SEA a Amenajamentului Ocolului Silvic Bozovici, I.N.C.D.S. "Marin 
Drăcea"; 2018, 
SEA a Amenajamentului Ocolului Silvic Anina, I.N.C.D.S. "Marin 
Drăcea"; 2018, 
SEA a Amenajamentului Ocolului Silvic Crucea, I.N.C.D.S. "Marin 
Drăcea"; 2020, 
RM pentru SEA a Amenajamentului Ocolului Silvic Crucea, I.N.C.D.S. 
"Marin Drăcea"; 2020, 
SEA a Amenajamentului Ocolului Silvic Miercurea Sibiului, I.N.C.D.S. 
"Marin Drăcea"; 2020, 
RM pentru SEA a Amenajamentului Ocolului Silvic Miercurea Sibiului, 
I.N.C.D.S. "Marin Drăcea"; 2020, 
SEA a Amenajamentului Ocolului Silvic Penteleu, I.N.C.D.S. "Marin 
Drăcea"; 2020, 
RM pentru SEA a Amenajamentului Ocolului Silvic Penteleu, I.N.C.D.S. 
"Marin Drăcea"; 2020, 
 
Categoria B. 

          Alte competenŃe si aptitudini 
Hobby : călătoriile, muzica, lectura. 

InformaŃii suplimentare 
 

- căsătorit 
- un copil 
- îmi place să cunosc oameni şi locuri noi 
- referinŃe pot fi furnizate la cerere 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


