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A . INFORMAȚII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII 
 

 
A.0. Legislaţia utilizată şi glosar de termeni utilizaţi în proiect 
 
A.0.1. Legislaţie românească privind evaluarea de mediu pentru planuri/programe, 

stabilirea ariilor naturale protejate, amenajarea pădurilor 
 

Lege nr. 46 din 19/03/2008 privind Codul Silvic, Publicat în Monitorul Oficial nr. 238 din 

27/03/2008 şi Ordonanţa de Urgenţă 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 Ordonanţei de urgenţă 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. 

Lege nr. 5 din 06/03/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional  

Secţiunea a IIIa  zone protejate. Publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 12/04/2000. 

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. 197 din 20/07/2018  Legea muntelui, Publicat în Monitorul Oficial nr. 659 din 

30/07/2018. 

Legea nr. 107 din 15 iunie 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de 
reproducere, publicată în Monitorul Oficial nr. 430 din 20/06/2011. 

Ordin nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitara, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, Publicat în Monitorul Oficial nr. 98 din 07/02/2008. 

Ordin nr. 2387 din 29/09/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1964 din 13/12/2007 

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

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Publicat în Monitorul Oficial nr. 

846 din 29/11/2011. 

Ordin nr. 1338 din 23/10/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000, 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 738 din 31/10/2008, în vigoare de la 31/10.2008. 

OM nr. 19/2010 pentru aprobarea ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a 

efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ordin nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului 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, în vigoare de la 29.03.2006. 

Ordin nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, 

modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din 

afara fondului forestier naţional. 

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Publicat în Monitorul 

Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 154 din 12/11/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr. 407/2006, Publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 25/11/2008. 
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OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare privind protecţia mediului, în vigoare din data de 29.01.2006. 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea 

materialelor forestiere de reproducere. 

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a a evaluării de mediu pentru 

planuri şi 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 Agenţia Naţională de Protecţia Mediului (M. Of., Partea I nr. 707 din 

05/08/2004). 

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului. 

Hotărâre nr. 229 din 04/03/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor  

Romsilva şi Regulamentul din 04/03/2009 de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, Publicat în Monitorul Oficial nr. 162 din 16/03/2009. 

Hotărâre nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Publicat în 

Monitorul Oficial nr. 739 din 31/10/2007. 

 
 

A.0.2. Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu 
 
Planuri, programe şi proiecte –planurile, programele şi proiectele, inclusiv cele 

cofinanţate de Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care: 

 se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori 

care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printro 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 

persoană 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 competenţelor legale să execute controlul reglementărilor în vigoare privind 

protecţia aerului, apelor, solului şi ecosistemelor acvatice sau terestre. 

Public – una sau mai multe persoane fizice ori juridice, precum şi în concordanţă cu 

legislaţia sau cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile ori grupurile acestora. 

SEA– Evaluare strategică de mediu –Evaluarea de mediu pentru politici, planuri şi 

programe. 

Raport de mediu  parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie 

şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele lor 

raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă. 

Evaluare de mediu –elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor 

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 tehnicojuridic scris, emis de către 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind 

protecţia 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 diversităţii biologice; 
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modificarea negativă considerabilă a productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate; 

deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabilă a calităţii vieţii 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 autorităţile competente. 

Poluare potenţial semnificativă  concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile 

de alertă prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste valori definesc 

nivelul poluării la care autorităţile competente consideră ca un amplasament poate avea un impact 

asupra mediului şi stabilesc necesitatea unor studii suplimentare şi a măsurilor de reducere a 

concentraţiilor de poluanţi în emisii/evacuări. 

Poluare semnificativă –concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de 

intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. 

Obiective de remediere –concentraţii de poluanţi, stabilite de autoritatea competentă, 

privind reducerea poluării solului, şi care vor reprezenta concentraţiile maxime ale poluanţilor din 

sol după operaţiunile de depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile de alertă sau intervenţie 

ale agenţilor contaminanţi, în funcţie de rezultatele şi recomandările studiului de evaluare a riscului. 

Plan de acţiunereprezintă planul realizat de autoritatea competentă cu scopul de a controla 

problema analizată şi a efectelor acesteia indicânduse metoda de reducere. 

Aer ambiental –aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile 

materiale, în spaţii deschise din afara perimetrului uzinal. 

Emisie de poluanţi/emisie –descărcare în atmosferă a poluanţilor proveniţi din surse 

staţionare sau mobile. 

Zgomotul ambiental –este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activităţile umane, cum ar 

fi traficul rutier, feroviar, aerian, precum şi de industrie. 

Evacuare de ape uzate/evacuare –descărcare directă sau indirectă în receptori acvatici a 

apelor uzate conţinând poluanţi sau reziduuri care alterează caracteristicile fizice, chimice şi 

bacteriologice iniţiale ale apei utilizate, precum şi a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri 

contaminate. 

Receptori acvatici –ape de suprafaţă interioare, de frontieră sau costiere, precum şi ape 

subterane, în care sunt evacuate ape uzate, exceptând zonele de influenţă directă sau de amestec ale 

acestor evacuări. 

 
 

A.0.3.Glosar de termeni conform legislaţiei de păduri 
 
Administrarea pădurilor –totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic 

desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor  

Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic. 

Amenajament silvic –documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut 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 funcţiilor ecologice, 

economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc. 

Arboret –porţiunea omogenă de pădure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, 

cât şi al condiţiilor staţionale. 

Arboretum –suprafaţa de teren pe care este cultivată, în scop ştiinţific sau educaţional, o 

colecţie de arbori şi arbuşti. 
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Circulaţia materialelor lemnoase  acţiunea de transport al materialelor lemnoase între 

doua locaţii, folosinduse în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietăţii 

asupra materialelor lemnoase. 

Compoziţie-ţel combinaţia de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină în mod 

optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, 

socialeconomice ori ecologice. 

Consistenţa gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de 

gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimă prin următorii indici: 

a) indicele de desime  în cazul seminţişurilor, lăstărişurilor sau plantaţiilor fără starea de 

masiv încheiată; 

b) indicele de densitate  determinat în raport cu suprafaţa de bază sau cu volumul; 

c) indicele de închidere a coronamentului. 

Control de fond totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de 

către personalul care asigură administrarea pădurilor şi serviciile silvice, în scopul: 

a) verificării stării limitelor şi bornelor amenajistice; 

b) verificării suprafeţei de pădure în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a 

arborilor tăiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor pagube 

aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care leau produs; 

c) verificării oportunităţii şi calităţii lucrărilor silvice executate; 

d) identificării lucrărilor silvice necesare; 

e) verificării stării bunurilor mobile şi imobile aferente pădurii respective; 

f) inventarierii stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaţa acesteia; 

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a 

acestora. 

Defrişare  acţiunea de înlăturare completă a vegetaţiei forestiere, fără a fi urmată de 

regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepărtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu 

schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului. 

Deţinător  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 materialului lemnos. 

Ecosistem forestier  unitatea funcţională a biosferei, constituită din biocenoză, în care rolul 

predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupă aceasta. 

Exploatare forestieră  procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în 

condiţiile prevăzute de regimul silvic. 

Gestionarea durabilă a pădurilor  administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi 

menţină 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 funcţiile 

multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără 

a crea prejudicii altor ecosisteme. 

Masă lemnoasă totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau părţi din aceştia, 

inclusiv cei aflaţi 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 secţiune dreptunghiulară sau pătrată, precum şi lemnul 

cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi 

puieţi. 
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Material forestier de reproducere  materialul biologic vegetal prin care se realizează 

reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste 

specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specială 

Obiectiv ecologic, economic sau social  Efectul scontat şi fixat ca ţel 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 suprafaţa 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 folosinţei unui teren cu 

destinaţie forestieră în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii. 

Precomptare  acţiunea 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 peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din 

defrişări legale şi tăieri ilegale. 

Parchet  suprafaţa 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 protecţie  formaţiunile cu vegetaţie forestieră, amplasate la o 

anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de al proteja împotriva 

efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi esteticosanitară 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 protecţiei solului, al 

regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii biologice. 

Plantaj  cultura forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, 

identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să 

producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat. 

Posibilitate  volumul de lemn ce poate fi recoltat dintro pădure, în baza amenajamentului 

silvic, pe perioada de aplicare a acestuia. 

Posibilitate anuală  volumul de lemn ce poate fi recoltat dintro pădure, rezultat ca raport 

dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic. 

Prejudiciu adus pădurii  efectul unei acţiuni umane, prin care este afectată integritatea 

pădurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui să le asigure. Aceste acţiuni pot afecta 

pădurea: 

a) în mod direct, prin acţiuni desfăşurate ilegal; 

b) în mod indirect, prin acţiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în timp. Se 

încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării, realizării de construcţii, 

exploatării de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauzăefect certificate prin studii realizate 

de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagării incendiilor, precum şi 

neasigurarea dotării minime pentru intervenţie în caz de incendiu. 

Prestaţie silvică  lucrările cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bază de 

contract, în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier administrat. 

Principiul teritorialităţii  efectuarea administrării şi serviciilor silvice, după caz, pe bază 

de contract, de către ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unităţii 

administrativ teritoriale respective. 
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Produse accidentale I  arborii dintrun arboret afectați integral de factori biotici și/sau abiotici, 

arborii dintrun arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de 

factori biotici și/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobări legale de defrișare. 

Produse accidentale II  arborii dintrun arboret cu vârsta mai mică sau egală cu 1/2 din 

vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de factori biotici și/sau abiotici. 

Provenienţa materialelor lemnoase  sursa localizată de unde au fost obţinute materialele 

lemnoase, respectiv: 

a) fondul forestier naţional; 

b) vegetaţia forestieră din afara fondului forestier; 

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului; 

d) depozitele de materiale lemnoase; 

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea 

materialelor lemnoase; 

f) import. 

Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior  preţul mediu de vânzare al 

unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, calculat la nivel naţional pe baza datelor statistice din 

anul anterior. 

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

sămânţă. 

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, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării 

durabile. 

Schimbarea categoriei de folosinţă  schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea 

destinaţiei forestiere, determinată de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul 

executării de lucrări, instalaţii şi construcţii necesare gestionării pădurilor. 

Scoatere definitivă din fondul forestier naţional  schimbarea definitivă a destinaţiei 

forestiere a unui teren în altă destinaţie, în condiţiile legii. 

Servicii silvice  totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de 

ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor  Romsilva în 

scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând 

valorificarea masei lemnoase. 

Sezon de vegetaţie  perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret până la 

repaosul vegetativ. 

Silvicultura  ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi 

îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, prelucrarea primară a 

lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare. 

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase  spaţiile delimitate, în care deţinătorul 

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 condiţionarea lor 

reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri. 

Structură silvică de rang superior  structura în a cărei subordine se pot afla, din punct de 

vedere tehnic, ocoalele silvice private. 
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Subunitate de gospodărire  diviziunea unei unităţi de producţie şi/sau protecţie, 

constituită ca urmare a grupării arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de 

ţelul de gospodărire. 

Teren neproductiv  terenul în suprafaţă de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintă condiţii 

staţionale care să permită instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere. 

 

Terenuri degradate  terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a unor 

factori antropici şiau pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin 

împădurire, şi anume: 

a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă; 

b) terenurile cu eroziune de adâncime  ogaşe, ravene, torenţi; 

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 

torenţiale; 

f) terenurile cu exces permanent de umiditate; 

g) terenurile sărăturate sau puternic acide; 

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe; 

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut; 

j) terenurile neproductive, dacă acestea 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 menţionate la lit. ak, care au fost ameliorate prin 

plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată. 

Unitate de producţie şi/sau protecţie  suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează 

un amenajament silvic. La constituirea unei unităţi de protecţie şi de producţie 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 

proprietăţii forestiere, după caz. Se includ întro unitate de producţie şi/sau protecţie proprietăţi 

întregi, nefragmentate; proprietăţile se pot fragmenta numai dacă suprafaţa acestora este mai mare 

decât suprafaţa maxima stabilită de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie. 

Urgenţă de regenerare  Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în 

raport cu vârsta exploatabilităţii şi starea lor. 

Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional  vegetaţia forestieră situată pe 

terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de 

definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii: 

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole; 

b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4; 

c) fâneţele împădurite; 

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi 

de îmbunătăţiri funciare; 

e) arborii situaţi dea 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 dea lungul căilor de transport şi comunicaţie. 

Vârsta exploatabilităţii  Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcţiile 

multiple atribuite. 
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Zonă deficitară în păduri  judeţul în care suprafaţa pădurilor reprezintă mai puţin de 16% 

din suprafaţa totală a acestuia. 

Zonarea funcţională a pădurilor  operaţia de delimitare a suprafeţelor de pădure menite 

să îndeplinească diferite funcţii de producţie şi protecţie sau numai de protecţie. 

 

 

A.0.4. Glosar de termeni conform „Natura 2000“ 

 

Arie specială de conservare  sit protejat pentru conservarea habitatelor naturale de interes 

comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în 

conformitate cu reglementările comunitare. 

Arie de protecţie 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 sau natural şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau 

în creştere; 

 are structura şi funcţiile specifice necesare pentru menţinerea sa pe termen lung; 

 speciile care îi sunt caracteristice se află întro stare de conservare favorabilă. 

Stare de conservare favorabilă a unei specii  se consideră atunci când: 

 specia se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung ca o componentă viabila a 

habitatului său natural; 

 aria de repartiţie naturală a speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitor; 

 există un habitat destul de vast pentru ca populaţiile speciei să se menţină pe termen lung. 

Habitate naturale de interes comunitar acele habitate care: 

 sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural; 

 au un areal natural mic ca urmare a restrângerii acestuia sau prin faptul ca au o suprafaţă 

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 ameninţat, 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 este marginal în teritoriu şi care nu sunt 

nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vestpalearctică; 

 vulnerabile, adică a căror trecere în categoria speciilor periclitate este probabilă întrun viitor 

apropiat, în caz de persistenţă a factorilor cauzali; 

 rare, adică ale căror populaţii sunt mici şi care, chiar dacă în prezent nu sunt periclitate sau 

vulnerabile, riscă să devină; aceste specii sunt localizate în arii geografice restrânse sau sunt rar 

dispersate pe suprafeţe largi; 

 endemice şi necesită o atenţie particulară datorită naturii specifice a habitatului lor şi/sau a 

impactului potenţial al exploatării lor asupra stării lor de conservare. 

Specii prioritare  specii periclitate şi/sau endemice, pentru a căror conservare sunt 

necesare măsuri urgente. 

 
A.0.5. Introducere în conceptul „Natura 2000“ 
 
Întrucât sa constatat că pe teritoriul statelor membre a Comunităţii Europene habitatele 

naturale se află, în multe cazuri, întrun proces continuu de deteriorare, în vederea conservării 
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naturii, Uniunea Europeană a creat „Natura 2000” – o reţea de zone din cadrul U.E. desemnate 

conservării anumitor specii şi habitate vulnerabile la niveleuropean. 

Programul„Natura2000”arelabazădouădirectivealeU.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 vulnerabileşiahabitateloracestora ; 

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 menţinerii biodiversităţii la nivel european, dar cu luarea în considerare şi a condiţiilor 

economice, sociale, culturale şi a aspectelor regionale şi locale, contribuind astfel la atingerea 

obiectivului mai general – cel al dezvoltării durabile, întrucât respectiva menţinere a biodiversităţii 

presupune, uneori, perpetuarea sau chiar încurajareaactivităţilor umane. 

Directivele ce au stat la baza programului „Natura 2000” au fost transpuse înlegislaţia 

naţională prin O.U.G. nr. 57/2007, referitoare la regimul ariilor naturale protejate, 

conservareahabitatelornaturale,afloreişifauneisălbatice. 

Reţeaua „Natura 2000”, formată din Arii Speciale de Conservare, desemnate pentru 

protecţia speciilor şi habitatelor ameninţate, listate în anexele Directivei Habitate şi Arii de 

Protecţie Specială Avifaunistică, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări sălbaticeîn baza 

Directivei Păsări acoperă circa 20 % din teritoriul Uniunii Europene. 

Până la validarea Ariilor Speciale de Conservare aceste zone, propuse pentru 

reţeaua„Natura2000”,au statutul de Situri de Importanţă Comunitară. 

 „Natura 2000” urmăreşte, în primul rând, ca în ariile de conservare sa se asigure, pe termen 

lung, printrun management corespunzător, „statutul de conservare favorabilă” (termen 

necorespunzător definit în legislaţia românească) speciilor şi habitatelor de interes 

comunitarpentrucaresadesemnat/delimitatfiecaresitînparte. 

Singurul indicator obiectiv cu privire la statutul unei specii întro anumită zonă este de 

natură cantitativă – mărimea populaţiei sau fluctuaţiile efectivelor populaţiei. Ca atare, este 

imperios necesar ca impactul unor investiţii, asupra speciilor sau habitatelor pentru care a fost 

desemnat un anumit sit, sa se evalueze, în totalitate, prin metode ştiinţifice, ştiut fiind că, în 

majoritatea cazurilor, impactul poate fi sensibil micşorat sau chiar minimalizat, prin 

selectareaatentăşiimplementareacorectăamăsurilordediminuareaimpactului. 

Implementarea reţelei „Natura 2000” este partea cea mai consistentă din politica 

destopareascăderiibiodiversităţiilaniveleuropean. 

Reţeaua ecologică „Natura 2000” reuneşte siturile care adăpostesc tipuri de habitate naturale 

enumerate în anexa I şi habitatele speciilor enumerate în anexa IIdin “Directiva Habitate”, precum 

şi siturile care includ habitatele speciilor de păsărienumerate în anexa I din “Directiva Păsări” şi, în 

cazul speciilor migratoare, zonele de înmulţire, de schimbare a penelor, de iernare şi punctele de 

popas situate dea lungul rutelorlordemigrare. 

În România, siturile de importanţă comunitară şi ariile de protecţie 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, autorităţile din România 

au obligaţia sa elaboreze planuri de management pentru fiecare sit în parte, planuri care vor trebui 

sa 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 

existenţa unui capital natural foarte valoros – habitate neantropizate, bioregiuni pentru reţeaua 

ecologică, populaţii mari şi viabile de carnivore mari, etc. fac ca aportul ţării 

noastrelareţeaua„Natura2000”sa fie unul semnificativ. 
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Implementarea reţelei „Natura 2000” a fost una dintre obligaţiile României învederea 

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 contrapunânduse eforturilor de 

conservare a capitalului natural – scopul pentru care a fost 

desemnat/constituitfiecaresit„Natura2000”înparte. 

 
 
 

A.1. Informații privind Amenajamentul Silvic al O.S. Sebiş - Moneasa (planul supus 
aprobării) 

 
A.1.1. Denumirea planului: 
 
Denumirea planului este: „Amenajamentul Ocolului silvic Sebiş - Moneasa (Unităţile de 

Producţie I Teuz, II Moneasa, III Zugău, IV Crocna şi V Buteni ale căror amenajamente au 
perioadă de valabilitate de 10 ani)” din cadrul Direcţiei Silvice Arad. Amenajamentul a fost 
elaborat în anii 20202021 şi a intrat în vigoare la data de 01.01.2021. 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură ” Marin Drăcea ” (INCDS ” 
Marin Drăcea”) este înscris în Lista experţilor care elaborează studii de mediu, la poziţia 414. 

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

pădure condiţiile organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei. 

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

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

fondului forestier naţional având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor 

forestiere şi se face prin planurile de amenajament silvic elaborate după norme unitare la nivel 

naţional (indiferent de natură, proprietăţi 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 reglementată de legislaţia în vigoare, 

respectiv Legea 46/2008 – Codul silvic şi actele subsecvente acesteia. 

 
A.1.2. Descrierea planului 

 

Conform legislaţiei în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier naţional, indiferent 
de natura proprietăţii pădurilor şi terenurilor ce îl compun se reglementează prin amenajamente 
silvice. Amenajarea pădurilor reprezintă atât ştiinţa cât şi practica organizării şi conducerii 
structuralfuncţionale a pădurilor în conformitate cu cerinţele ecologice, economice şi sociale. 
Amenajamentul este o lucrare ştiinţifică amplă cu aplicabilitate imediată. 
 În acord cu Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic al României cu modificările şi completările 
ulterioare), amenajamentul silvic reprezintă „studiul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut 
tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic”, iar amenajarea pădurilor este 
„ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare 
corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea 
le îndeplinesc şi este activitate de dezvoltare tehnologică”. 

Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară care cuprinde un sistem de măsuri 
pentru organizarea şi conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcţiilor multiple 
ecologice, economice şi sociale care iau fost atribuite. 

Amenajamentele sunt realizate în concepţie sistemică, urmărinduse integrarea amenajării 
pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajare a mediului cu luarea în considerare a tuturor 
aspectelor din zonă. 

Amenajamentele sunt întocmite pe baza „Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor“ 
care constituie o componentă de bază a regimului silvic şi în concordanţă cu prevederile din Codul 
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Silvic (Legea nr. 46/2008). Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie să vizeze prin toate 
reglementările ce le sunt specifice asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere. 
 Sarcina fundamentală a Amenajamentului Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa este aceea de a 
organiza şi conduce pădurile din teritoriul studiat spre starea lor de maximă eficacitate funcţională 
în condiţiile respectării următoarelor principii: 
 a) principiul continuităţii şi permanenţei pădurilor, care reflectă preocuparea continuă de a 
asigura, prin amenajament, condiţiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încât 
acestea să ofere societăţii – în mod continuu – produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii 
de protecţie şi sociale cât mai mari şi de calitate superioară. Principial, se referă deci, atât la 
continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie, cât şi la permanenţa şi ameliorarea 
funcţiilor de protecţie şi sociale, vizând nu numai interesele generaţiei actuale, ci şi cele de 
perspectivă ale societăţii. Totodată, potrivit acestui principiu, amenajamentul acordă o atenţie 
permanentă asigurării integrităţii şi dezvoltări fondului forestier; 

b) principiul eficacităţii funcţionale, care exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea 
capacităţilor de producţie şi protecţie a pădurilor, precum şi pentru valorificarea optimă a 
produselor acestora. Se are în vedere creşterea productivităţii pădurilor şi a calităţii produselor, 
ameliorarea funcţiilor de protecţie ale arboretelor, vizând realizarea unei eficienţe economice a 
gospodăririi pădurilor, precum şi asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin 
ecologic, economic şi social, cu cele mai mici costuri;  

c) principiul conservării şi ameliorării biodiversivităţii, prin care se urmăreşte conservarea 
şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (diversitatea genetică intraspecifică, 
diversitatea speciilor, ecosistemelor şi peisajelor), în scopul maximizării stabilităţii şi a potenţialului 
polifuncţional al pădurilor; 

d) principiul economic, prin care organizarea producţiei forestiere este dirijată de 
principiul fundamental al dezvoltării planice, în raport cu însuşirile pădurii şi a condiţiilor 
naturale de dezvoltare ale acesteia.  

Proiectul de amenajare a pădurilor pentru suprafeţele suprapuse peste ariile naturale 
protejate de interes comunitar, cuprinde o prezentare a pădurilor, ale fondului forestier proprietate 
publică a statului. Organizarea procesului de producţie se face la nivelul unităţilor de producţie. 

 
A.1.3. Amenajamentul este structurat în 3 părți:  

 

PARTEA I - MEMORIU TEHNIC, CUPRINZÂND INFORMAȚII REFERITOARE 

LA : 

 

1. SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ 

 

 Elemente de identificare a unității de producție 

 Vecinătăți, limite, hotare 

 Trupuri de pădure (bazinete) componente 

 Repartizarea fondului forestier pe comune (oraşe) 

  Administrarea fondului forestier 

Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului 

 Administrarea fondului forestier proprietate privată 

 Terenuri acoperite cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier 

 

2.  ORGANIZAREA TERITORIULUI 

 

 Constituirea unității de producție 

 Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului 

 Mărimea parcelelor şi subparcelelor 
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Situația bornelor 

 Corespondența dintre parcelarul precedent şi cel actual 

 Corespondența între subparcelarul precedent și cel actual 

 Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază.Precizări 

asupra calității lor 

 Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază 

 Suprafața fondului forestier 

 Determinarea suprafețelor 

 Tabelul 1E  Evidența mişcărilor de suprafață 

 Utilizarea fondului forestier 

 Evidența fondului forestier pe destinații şi deținători 

 Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință 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        

Evoluția proprietății şi a modului de gospodărire a pădurilor înainte deanul 1948    

Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 pâna la intrarea în vigoare aamenajamentului 

expirat                                                   

 Evoluția constituirii U.P. şi a bazelor de amenajare până la amenajarea anterioară (inclusiv)  

 Evoluția reglementării producției         

 Aplicarea prevederilor amenajamentelor anterioare      

 Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat     

 Concluzii privind gospodărirea pădurilor    

 Evoluția structurii pădurilor         

 Dinamica realizărilor anuale față de media cincinală 

 

4. STUDIUL STAȚIUNII ŞI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE 

 

    Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren 

    Elemente privind cadrul natural, specifice unității de producție 

    Geologie 

    Geomorfologie 

    Hidrologie 

    Climatologie 

    Regimul termic 

    Regimul pluviometric 

    Regimul eolian 

   Indicatori sintetici ai datelor climatice 

   Favorabilitatea factorilor şi determinanților climatici pentru principalele specii forestiere 

   Soluri 

   Evidența şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol 

   Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol 

    Buletin de analiză a solurilor 
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   Lista unităților amenajistice pe tipuri şi subtipuri de sol 

   Tipuri de stațiune 

    Evidența şi răspândirea teritorială a tipurilor de stațiune 

   Descrierea tipurilor de stațiuni cu factori limitativi şi măsurile de gospodărire 

    Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni  

   Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni şi sol 

    Tipuri de pădure 

   Evidența tipurilor naturale de pădure 

   Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni şi păduri 

    Lista unităților amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure 

    Formațiile forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure 

   Structura fondului de producție şi protecție 

    Arborete slab productive şi provizorii 

   Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi 

   Situația sintetică a factorilor destabilizatori şi limitativi 

   Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi 

   Starea sanitară a pădurii 

   Concluzii privind condițiile staționale şi de vegetație 

  

5.  STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL-ECONOMICE ALE PĂDURII ŞI  A 

BAZELOR DE AMENAJARE 

 

   Stabilirea funcțiilor social – economice şi ecologice ale pădurii 

   Obiective social – economice şi ecologice 

   Funcțiile pădurii 

   Constituirea subunităților de producție sau de protecție 

   Constituirea subunităților de gospodărire 

   Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor şi ale pădurii 

   Regimul 

   Compoziția țel 

   Tratamentul 

   Exploatabilitatea 

   Ciclul 

   Sinteza bazelor de amenajare 

 

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂŞI 

MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE 

PROTECȚIE 

 

    Recoltarea posibilității de produse principale 

    Stabilirea posibilității de produse principale 

   Adoptarea posibilității  

    Recoltarea posibilității de produse principale 

    Posibilitatea totală de produse principale (Suma posibilităților de la fiecare SUP) 

    Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție 

    Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul I de categorii funcționale 

    Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul II de categorii funcționale 
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    Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 

    Volumul total posibil de recoltat (produse principale + conservare + produse secundare) 

   Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire 

   Refacerea aboretelor slab productive şi substituirea celor cu compoziții necorespunzătoare 

   Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori 

 

7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALEFONDULUI 

FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI 

 

    Potențial cinegetic         

   Potențial salmonicol         

   Potențial fructe de pădure        

   Potențial ciuperci comestibile        

   Resurse melifere          

   Materii prime pentru împletituri        

    Alte produse           

 

 

8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER 

 

    Protecția împotriva doborâturilor şirupturilor de vânt şi de zăpadă   

    Protecția împotriva incendiilor        

    Protecția împotriva poluării industriale       

   Protecția împotriva bolilor şi a altor dăunători       

   Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală  

    Protecția împotriva altor factori perturbatori 

    Conservarea și ameliorarea biodiversității 

 

9. CONSERVAREA  ŞI  AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII 

 

    Măsuriînfavoareaconservăriibiodiversității dinsiturileNatura2000 

    Păduricuvaloareridicatădeconservare 

 

10.INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ŞI 

CONSTRUCȚII FORESTIERE 

 

    Instalații de transport 

   Tehnologii de exploatare 

   Construcții forestiere 

 

11. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR 

 

   Realizarea continuității funcționale 

   Dinamica dezvoltării fondului forestier 

   Indicatori cantitativi 

   Indicatori calitativi 
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12.  D I V E R S E 

 

    Data intrării în vigoare a amenajamentului  

    Durata de aplicabilitate a acestuia 

   Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a 

amenajamentului 

    Indicarea hărților 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 

    Planul lucrărilor de conservare 

   Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor 

   Recapitulația posibilității decenale pe specii 

   Planul lucrărilor de regenerare şi împădurire 

 

14. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ŞICONSTRUCȚII 

FORESTIERE 

 

   Planul instalațiilor de transport         

    Planul construcțiilor silvice          

 

15.  PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER 

 

    Dinamica dezvoltării fondului forestier        

    Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă   

 

PARTEA  a III-a–EVIDENȚE DE AMENAJAMENT 

 

16.  EVIDENȚE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER 

 

  -  Evidențe privind descrierea unităților amenajistice       

   Descrierea parcelară          

   Evidența pe unități amenajistice a datelor complementare dindescrierea parcelară   

   Evidența arboretelor inventariate de I.N.C.D.S.    

   Evidența arboretelor inventariate de ocol  

   Evidența arboretelor marcate de ocol  

   Evidențe privind mărimea şi structura fondului forestier      

   Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră şi grupe funcționale  

   Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale       

   Situația sintetică pe specii          

   Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe şi categorii funcționale   

   Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcționale şi specii   
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   Structura şi mărimea fondului forestier pe specii      

   Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcționale şi speciipentru fondul productiv 

   Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcționale şi specii pentrufondul neproductiv  

   Structura şi mărimea fondului forestier pe subunități de producție/protecție,după vârstă, grupe 

funcționale şi specii       

   Structura şi mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate şi specii 

   Evidențe privind condițiile naturale de vegetație        

   Evidența tipurilor de stațiune şi a tipurilor de pădure  

   Recapitulație formații forestiere     

   Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare şi expoziție  

   Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, altitudine, înclinare şi expoziție  

   Evidența arboretelor slab productive  

   Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea şi înclinarea terenului 

   Repartiția suprafețelor în raport cu natura şi intensitatea poluării   

   Evidențe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului deproducție 

lemnoasă  

 

   Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate şi specii 

   Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea şi participarea în amestec  

   Stabilirea vârstei medii a exploatabilității şi a ciclului  

   Lista unităților amenajistice exploatabile şi preexploatabile    

   Evidențe privind accesibilitatea fondului forestier şi a posibilității     

   Accesibilitatea fondului forestier şi a posibilității cincinale de produse principale şi secundare  

Memoriul tehnic cuprinde capitole referitoare la mărimea fondului forestier, la asigurarea 
integrităţii acestuia, la organizarea administrativă a pădurii. Partea cea mai amplă a memoriului tehnic o 
reprezintă fundamentarea naturalistică, stabilirea bazelor de amenajare (respectiv acele elemente tehnice 
şi organizatorice prin care se definesc structurile optime a arboretelor şi a pădurii în ansamblul ei, 
corespunzător obiectivelor multiple socialeconomice şi ecologice urmărite), organizarea procesului de 
protecţie sau producţie (respectiv organizarea în subunităţi de gospodărire şi determinarea lucrărilor 
necesare şi stabilirea volumului acestor lucrări). Memoriul tehnic mai cuprinde date referitoare la 
accesibilitatea fondului forestier, la diverse alte produse pe care le poate oferi eventual pădurea şi 
indicaţii privind protecţia pădurii în raport cu factorii destabilizatori şi limitativi. 

Planurile de amenajament prezintă aşa cum arată şi numele planurilor necesare 
gospodăririi pădurilor. Aceste planuri sunt întocmite pentru 10 ani (perioada de valabilitate a 
amenajamentului). Planurile se referă la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere şi 
îngrijire a arboretelor, la lucrările de împădurire şi îngrijire a culturilor şi la lucrările de conservare. 

Evidenţele de amenajament conţin date statistice necesare atât procesului de decizie în 
stabilirea soluţiilor tehnice cât şi elementele de caracterizare a arboretelor necesare la stabilirea unor 
intervenţii sau unor tehnologii. 

Cel mai important element al acestei părţi îl reprezintă Descrierea parcelară. Aceasta 
prezintă descrierea fiecărui arboret (unitate amenajistică sau subparcelă), prin prezentarea datelor 
staţionale (formă de relief, pantă altitudine, expoziţie, tipuri de sol, tipuri de staţiune, ş.a.), a 
elementelor care caracterizează arborii (vârstă, diametru, înălţime, elagaj, calitate, ş.a.) pentru 
speciile stabilite ca elemente de arboret, precum şi elementele care caracterizează arboretele în 
ansamblul lor (tipuri de pădure, caracterul actual al tipului de pădure, vârsta medie şi consistenţa, 
respectiv gradul de acoperire al solului). Tot în această descriere sunt trecute şi lucrările ce urmează 
a fi efectuate în următorii 10 ani precum şi lucrările care sau făcut în deceniul trecut. 

Pe lângă descrierea parcelară mai există numeroase alte evidenţe, în principal referitoare la 
structura fondului forestier sub toate aspectele. 
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Aplicarea amenajamentului conţine alte evidenţe, care revin în sarcina ocolului silvic, privind 
aplicarea anuală a prevederilor amenajamentului, a dinamicii procesului de regenerare naturală, a 
aplicării legilor proprietăţii şi a tuturor lucrărilor executate anual şi cincinal. 

Prin urmare, amenajamentul OS Sebiş  Moneasa. este un document de bază, în gestionarea 
pădurilor, cu conţinut tehnicoorganizatoric şi economic, fundamentat ecologic şi a fost întocmit 
numai pentru pădurile aparţinând domeniului public al statului administrate prin Ocolul Silvic Sebiş 
 Moneasa. 

Perioada de valabilitate a amenajamentului este de 10 ani, cu excepţia amenajamentelor 
întocmite pentru pădurile de plop, salcie şi alte specii repede crescătoare, la care perioada de 
valabilitate este de 5 ani sau de 10 ani. Pentru Ocolul Silvic Sebiş  Moneasa, perioada de 
valabilitate a amenajamentului este de 10 ani. 

 

 

A.1.4. Localizarea geografică şi administrativă a OS Sebiş - Moneasa 
 

Studiul a fost realizat pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de 
Ocolul Silvic Sebiş  Moneasa (Unităţile de Producţie I Teuz, II Moneasa, III Zugău, IV Crocna şi 
V Buteni ale căror amenajamente au perioadă de valabilitate de 10 ani), Direcţia Silvică Arad. 

Localizarea geografică şi administrativă este următoarea: 
 a) Din punct de vedere geografic, pădurile ocolului sunt situate în bazinul mijlociu al râului 

Crişul Alb, pe versantul drept (UP IIII) şi pe versantul stâng (UP IV, V), în partea nordestică a 
judeţului Arad. Teritoriul ocolului este situat în depresiunea GurahonţAlmaş, ocupând prelungirile 
sudice ale Munţilor Codru – Moma (UP IIII) respectiv partea nordică a Munţilor Zarandului (UP 
IV, V). 
 b) din punct de vedere administrativ, fondul forestier proprietate publică a statului, din 
Ocolul Silvic Sebiş  Moneasa, se găseşte pe raza unităţilor teritorialadministrative prezentate în 
tabelul 1.         
 

    Tabelul 1. Unităţi  teritorialadministrative de care aparţine fondul forestier al OS Sebiş  Moneasa 

Nr. 
crt. 

Comuna  
(oraş) 

Judeţul 
Unitatea de producţie 

I II III IV V TOTAL 

1. Archiş Arad 1,88     1,88 

2. Buteni Arad 8,16   204,59 158,89 371,64 

3. Dieci Arad 43,03  938,01 976,03  1957,07 

4. Dezna Arad 7,38 125,68 501,81   634,87 

5. Igneşti Arad 1624,89 16,48    1641,37 

6. Sebiş Arad 569,14     569,14 

7. Moneasa Arad  3845,66 1,36   3847,02 

8. Rieni Bihor  6,01    6,01 

9. Lunca Bihor  9,76    9,76 

10. Gurahonţ Arad   144,65 223,65  368,30 

11. Almaş Arad    125,44  125,44 

12. Bârzava Arad     18,09 18,09 

13. Brazii Arad    1,30  1,30 

14. Chisindia Arad    16,02 889,65 905,67 

15. Bârsa Arad     47,09 47,09 

16 Şilindia Arad     201,89 201,89 

17 Tauţ Arad     197,62 197,62 

TOTAL OCOL 2254,48 4003,59 1585,83 1547,03 1513,23 10904,16 
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A.1.5. Coordonatele Stereo 70 ale fondului forestier care face obiectul Amenajamentului 
Silvic al OS Sebiş - Moneasa 

 
Amenajamentul Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa este însoţit de hărţi în format electronic 

(Anexa 1), iar coordonatele hotarelor fondului forestier sunt prezentate sub formă de vectori în 
format digital, cu referinţă geografică în sistemul naţional de proiecţie Stereo  1970. 

 
A.1.6. Descrierea Amenajamentului Silvic al OS Sebiş - Moneasa 

 
 

Suprafaţa fondului forestier administrat de OS Sebiş  Moneasa este de 10904,16 ha şi este 
organizată în cinci unităţi de producţie, fiecare dintre ele cu mai multe unităţi amenajistice (u.a.): 
U.P. I Teuz – 238 u.a., U.P. II Moneasa – 318 u.a., U.P. III Zugău – 176 u.a., U.P. IV Crocna – 176 
u.a. şi U.P. V Buteni – 324 u.a. Întreaga suprafaţă a Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa este situată pe 
teritoriul judeţelor Arad (99,9%) şi Bihor. 

Unităţile de producţie sunt gospodărite pe baza amenajamentului silvic elaborat de Institutul 
Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” sub coordonarea şi controlul 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv Ministerul Mediului Apelor şi 
Pădurilor. La baza întocmirii amenajamentelor şi a fundamentării soluţiilor tehnice au stat descrierile 
parcelare cu cartări staţionale, la scară mijlocie, efectuate în perioada 01.06.2020 – 30.11.2020. 
Evidenţa şi caracteristicile unităţilor amenajistice din cadrul OS Sebiş  Moneasa sunt redate în 
Anexa 3. 

Pentru determinarea suprafeţelor şi întocmirea hărţilor amenajistice, sau folosit planuri 
aerofotogrametrice  foi volante la scara 1:5000, editate de I.S.P.O.T.A. şi I.G.F.C.O.T. în perioada 
19651981, corectate şi completate cu ortofotoplanuri recente şi măsurători. 

Terenurilor din fondul forestier 10904,16 ha li sau stabilit următoarele folosinţe prin 
amenajament (Tabelul 2): 

 terenuri acoperite cu pădure – 10731,23 ha; 
 terenuri care servesc nevoilor de cultură – 0,46 ha; 
 terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică – 7,03 ha; 
 terenuri care servesc nevoilor de administraţie forestieră – 122,83 ha; 
 terenuri afectate împăduririi – 1,31 ha; 
 terenuri neproductive – 24,81 ha; 
 terenuri ocupate temporar din fondul forestier (ocupaţii şi litigii) – 16,49 ha. 

 
          Tabelul 2. Repartiţia fondului forestier din OS Sebiş  Moneasa pe categorii de folosinţă 

Nr. 
crt. 

Simb. 
Categoria de folosinţă 

 forestieră 

Repartiţia suprafeţelor pe U.P. - ha - 

I II III IV V 
Total,  

din care: GR. I GR. II % 

1. P. Fond forestier  total 2254,48 4003,59 1585,83 1547,03 1513,23 10904,16   100 

2. P.D. 
Terenuri acoperite cu 

pădure 
2199,14 3966,29 1567,52 1511,97 1486,31 10731,23 5862,87 4868,36 98 

3. P.C. 
Terenuri care servesc 

nevoilor de cult. 
0,46     0,46    

4. P.S. 
Terenuri care servesc 
nevoilor de prod. silv. 

1,32 1,04 1,57  3,10 7,03    

5. P.A. 
Terenuri care servesc 
nevoilor de administ. 

forest. 
36,21 31,96 15,24 31,04 8,38 122,83    

6. P.Î. 
Terenuri afectate 

împăduririi 
  -  1,31 1,31 1,31   

7. P.N. Terenuri neproductive 14,09  - 4,02 6,70 24,81    

8. P.T. 
Terenuri scoase 

temporar din fondul 
  -       
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Nr. 
crt. 

Simb. 
Categoria de folosinţă 

 forestieră 

Repartiţia suprafeţelor pe U.P. - ha - 

I II III IV V 
Total,  

din care: GR. I GR. II % 

forestier de stat şi 
nereprimite 

8. P.O. Ocupaţii şi litigii 3,26 4,30 1,50  7,43 16,49    

 
După cum se poate observa în tabelul 2, suprafaţa acoperită cu pădure în cadrul OS Sebiş  

Moneasa este de 10731,23 ha, ceea ce reprezintă 98% din totalul terenului administrat de OS Sebiş  
Moneasa. Diferenţa este reprezentată de terenuri utilizate în alte scopuri – producţie silvică, 
administraţie forestieră (1%) de terenuri neproductive, cupaţii şi litigii, terenuri afectate 
împăduririlor (1%). 

Încadrarea suprafeţei fondului forestier din grupa I funcţională, pe categorii funcţionale se 
prezintă astfel: 

 
Tabelul 3. Suprafaţa fondului forestier din grupa I funţională, pe categorii funcţionale 

Grupa, subgrupa şi categoria funcţională Suprafaţa 
Cod Denumirea ha % 

GRUPA I 

1.1B 
Arboretele situate pe versanții direcți ai lacurilor de acumulare și naturale (lacul 
Tăuţ) (T III) 13,20  

1.1C 
Arboretele situate pe versanții râurilor și pâraielor din zonele montană, de dealuri 
și colinare, care alimentează lacurile de acumulare și naturale (lacul Tăuţ) (T IV) 129,02 1 

1.2A 

Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri, precum şi cele situate pe terenuri cu 
înclinare mai mare de 30 de grade pe substrate  de fliş (marno  argilos şi argilos), 
nisipuri şi pietrişuri, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 
de grade, pe substrate litologice formate din gresii (TII) 

793,95 7 

1.2I Arboretele situate pe terenuri cu înmlăştinare permanentă (TII) 2,63  

1.2L 

Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la 
eroziuni şi alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2A 
(TIV)                                                                   

84,75 1 

1.4C 

Arboretele din jurul staţiunilor balneoclimaterice, climaterice şi al sanatoriilor de 
importanţă naţională stabilite de autoritatea publică centrală pentru sănătate 
(Băile Moneasa) (TII) 

96,19 1 

1.5G 

Arboretele în care sunt amplasate suprafeţe experimentale pentru cercetări 
forestiere de durată, neconstituite în rezervaţii ştiinţifice (monitoring european) 
(T.IV) 

37,86  

1.5H Arboretele constituite ca rezervaţii seminologice (TII) 42,86 1 

1.5I Arboretele destinate  protecţiei unor specii ocrotite din faună. (TII) 6,22  

1.5Q 

Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate 
de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de 
conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din 
reţeaua ecologică Natura 2000  SCI  ROSCI0042 – Codru Moma; ROSCI0291 
Coridorul Munții Bihorului – Codru Moma și ROSCI0298  Defileul  Crișului  
Alb,  ROSCI0289 – Coridorul Drocea – Codru Moma, ROSCI0070 Drocea,
ROSCI0407 Zarandul de Vest)  (T.IV) 

3920,49 37 

1.5R 
Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii 
 de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistică, în scopul  
conservării speciilor de păsări (din reţeaua ecologică Natura 2000  SPA 

737,01 7 
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Grupa, subgrupa şi categoria funcţională Suprafaţa 
Cod Denumirea ha % 

ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului, ROSPA0153  Defileul Crişului Alb, 
ROSPA0117 DroceaZarand)  (T.IV) 

TOTAL GRUPA I 5864,18 55 

 
Din datele prezentate rezultă că funcţiile arboretelor au fost reanalizate şi   sau atribuit 

arboretelor funcţii corespunzătoare, tinând cont de noile obiective atribuite pădurilor. Astfel, la 
actuala amenajare arboretele încluse în ariile naturale protejate cuprinse în reţeaua ecologică Natura 
2000 (SCI, SPA), au fost încadrate în categoriile 1.5Q. și 1.5R.  

Deasemenea, la actuala amenajarte, față de zonarea anterioară, au fost atribuite și 
categoriile funcționale 1.2I, 1.5I și 1.5G, corespunzător obiectivelor de protecție stabilite. 

În vederea îmbunătăţirii însuşirilor protective ale arboretelor, la fundamentarea soluţiilor 
silvotehnice, sau avut în vedere: 

 restrângerea suprafeţelor pe care se vor aplica tăieri rase numai la arboretele care 
nesesită astfel de lucrări; 

 împădurirea tuturor terenurilor goale şi ameliorarea consistenţei arboretelor; 
 menţinerea sau introducerea speciilor de amestec, de ajutor şi a arbuştilor, în vederea 

realizării unei structuri etajate a arboretelor. 
Din punct de vedere al caracterului actual al tipului de pădure, 84% din arborete sunt natural 

fundamentale de diferite productivităţi şi 12% arborete artificiale, arboretele total derivate ocupă 
sub 1% din suprafaţă şi cele parţial derivate 4% din suprafaţă 

Principalii indicatori de structură a pădurilor se prezintă astfel (tabelul 3): 
 
                       Tabelul 4. Indicatori de structură a pădurilor din OS Sebiş  Moneasa 

Specificări 
Fond 

forestier 
U.M. 

Specii 

FA CA GO CE MO PAM SC DR DT DM Total 

Compoziţia 
A.1.1.1.3. 

% 

47 14 10 6 5 2 1 3 10 2 100 
A.2.1.2.2. 54 10 20 3 2  1 2 7 1 100 

O.S. 49 13 10 6 5 2 1 3 9 2 100 

Clasa de 
producţie 

A.1.1.1.3. 

 

II5 III3 II6 II0 II1 II4 III3 II1 II5 II5 II6 
A.2.1.2.2. II8 III7 III6 III9 II2 II5 III5 III0 III1 III1 III1 

O.S. II5 III3 II8 II1 II1 II4 III3 II1 II6 II5 II6 

Consistenţa 
A.1.1.1.3. 

 

0,70 0,78 0,72 0,74 0,86 0,70 0,90 0,84 0,77 0,82 0,74 
A.2.1.2.2. 0,63 0,65 0,64 0,54 0,86 0,64 0,75 0,76 0,72 0,68 0,64 

O.S. 0,69 0,77 0,71 0,73 0,86 0,70 0,90 0,83 0,77 0,81 0,73 

Indici de 
creştere 
curentă 

A.1.1.1.3. m3/ 
an/ 
ha 

5,2 4,7 4,1 4,3 14,6 2,2 4,7 11,1 5,3 8,4 5,7 
A.2.1.2.2. 3,9 3,4 2,7 2,2 14,2 0,6 6,8 6,7 4,4 5,9 3,9 

O.S. 5,1 4,6 3,9 4,2 14,6 2,2 4,8 10,9 5,2 8,3 5,5 

Volum 
 unitar 

A.1.1.1.3. 
m3/ 
ha 

239 174 243 260 366 107 89 375 182 191 232 
A.2.1.2.2. 299 144 209 119 355 20 113 172 158 168 246 

O.S. 245 172 237 254 366 107 90 364 181 190 233 

Vârsta 
 medie 

A.1.1.1.3. 

ani 

78 66 86 80 41 36 22 41 56 46 70 
A.2.1.2.2. 112 78 105 91 44 10 42 40 61 57 100 

O.S. 82 67 89 81 41 35 23 41 56 47 73 

Clase de  
vârstă 

(1  20 ani) 

A.1.1.1.3. 

% 

cls.I–18%; cls.II–9%; cls.III–19%; cls.IV–11%; cls.V–18%; cls.VI–13%; cls.VII–12% 
A.2.1.2.2. cls.I –2%; cls.II –5%; cls.III –17%; cls.IV –7%; cls.V –15%; cls.VI –17%; cls.VII –37% 

O.S. cls.I–16%; cls.II–9%; cls.III–19%; cls.IV–11%; cls.V–18%; cls.VI–13%; cls.VII–14% 

 

    În vederea gospodăririi raţionale a pădurilor sau constituit următoarele subunităţi de 
producţie sau protecţie: 

În S.U.P.  "A"  codru regulat, sortimente obişnuite (U.P. I, II, III, IV, V), cu suprafaţa 
de 9522,40 ha, au fost incluse arborete de fag, gorun, diverse foioase tari, din tipurile funcţionale 
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III, IV (1.1B, 1.1C, 1.2L, 1.5G, 1.5Q, 1.5R)  şi VI (2.1C, 2.1D), care vor fi gospodărite în regimul 
codru.  

S.U.P. "O"  suprafeţe de fond forestier validate care urmează să fie puse în posesie 
(U.P. V), cu suprafaţa de 159,44 ha, în care au fost încadrate arborete care vor fi gospodărite în 
regimul codru.  

S.U.P. "Q"  crâng simplusalcâm, cu suprafaţa de 107,54 ha, în care au fost incluse 
arboretele de salcâm, care vor fi gospodărite în regim crâng. 

S.U.P. "K"  rezervaţii de seminţe (U.P.  II), cu suprafaţa de 42,86 ha, a fost constituită 
din arborete destinate producerii de seminţe forestiere. 

S.U.P. "M"  păduri supuse regimului de conservare deosebită (U.P. I, II, IV, V, VII), cu 
suprafaţa de 898,99 ha, a fost constituită din arboretele din tipul II de categorii funcţionale 
(categoriile 1.2A, 1.2I, 1.4C, 1.5H, 1.5I), ce sunt excluse de la reglementarea procesului de 
producţie lemnoasă. Ţelul urmărit este menţinerea vegetaţiei forestiere existente şi îmbunătăţirea 
funcţiilor de protecţie atribuite. 

Teritoriul Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa este împărțit în următoarele fonduri cinegetice: 
48 Miniş, 49 Minerău, 54 Prunişor, 55 Moneasa, 56 Roşia, 57 Chisindia, 58 Rădeşti, 61 Crocna  
Zimbru. 
Fondul cinegetic 55 Moneasa este administrat de Ocolul Silvic Sebiş  Moneasa, iar fondurile 48 
Miniş, 49 Minerău, 54 Prunişor, 56 Roşia, 57 Chisindia, 58 Rădeşti, 61 Crocna  Zimbru sunt 
administrate de asociaţii private şi A.J.V. P. S. 
 

A.1.7. Obiectivele îndeplinite de pădurile din OS Sebiş - Moneasa 
 
Prin amenajamentul silvic sau stabilit şi obiectivele socialeconomice şi ecologice care 

trebuie să fie îndeplinite de pădurile din OS Sebiş  Moneasa (tabelul 5). 
 
 

Tabelul 5. Obiectivele îndeplinite de pădurile din OS Sebiş  Moneasa 
  

Nr. 
crt. 

Grupa  de  obiective     
şi  servicii 

Denumirea  obiectivului  de  protejat  
sau  a  serviciilor  de  realizat 

1. Protecţia apelor 

 Protecţia lacului de acumulare Tăuț; 
 Protecția versanților și pâraielor care alimentează lacul de 
acumulare Tăuț; 

2. 
Protecţia  terenurilor             
şi  solurilor, funcţii 

predominant pedologice 

 protecţia terenurilor cu grohotişuri, terenuri cu pantă mare; 
 protecţia terenurilor vulnerabile la eroziune şi alunecare; 
 protecţia terenurilor cu înmlăştinare permanentă. 

3. 
Servicii predominant 

sociale 
 protecția  arboretelor  din  jurul  Băilor  Moneasa. 

4. 

Protecţia pădurilor de 
interes ştiinţific, de 

ocrotire a genofondului 
şi ecofondului forestier 
şi a altor ecosisteme cu 
elemente naturale de 

valoare deosebită 

 protejarea arboretelor în care sunt instalate suprafețe 
experimentale  de  durată –  Monitoring  Forestier  European; 
 protejarea arboretelor constituite ca rezervații de semințe 
forestiere  (rezervații  seminologice); 
 protecţia unor specii ocrotite din faună; 
 conservarea speciilor şi habitatelor din rețeaua ecologică Natura 
2000 (în cazul de față siturile : ROSCI0042 – Codru Moma; 
ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului – Codru Moma și 
ROSCI0298  Defileul  Crișului  Alb,  ROSCI0289 – Coridorul 
Drocea – Codru Moma, ROSCI0070 Drocea, ROSCI0407 
Zarandul de Vest,  ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului, 
ROSPA0153  Defileul Crişului Alb, ROSPA0117 Drocea
Zarand). 
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Nr. 
crt. 

Grupa  de  obiective     
şi  servicii 

Denumirea  obiectivului  de  protejat  
sau  a  serviciilor  de  realizat 

5. 
Recoltarea de produse  

lemnoase 

  producerea  de  arbori  groşi  pentru  cherestea; 
 producerea de arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, 
construcţii rurale şi alte utilizări. 

6. 
Recoltarea de produse  

nelemnoase 
(accesorii) 

 vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale 
şi aromate, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor şi 
vopselelor, materiile prime pentru  produse  artizanale. 

        
 Aceste obiective sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare. În vederea realizării acestora, 
arboretelor studiate li sau atribuit funcţiile ecologice, economice şi sociale corespunzătoare. Pentru 
a putea îndeplini funcţiile multiple atribuite, arboretele trebuie să aibă structuri optime (care 
reprezintă ţeluri în gospodărirea pădurilor), structuri pe care amenajamentul caută să le realizeze 
prin adoptarea următoarelor baze de amenajare: 

 regimul silvic: defineşte structura pădurii sub raportul provenienţei arboretelor şi 
reprezintă modul în care se asigură regenerarea unei păduri. Pentru realizarea funcţiilor social 
economice şi ecologice solicitate şi, implicit, a ţelurilor de protecţie şi producţie propuse sa adoptat 
regimul crâng pentru arboretele de sălcii şi plopi autohtoni, precum şi regimul  codru convenţional 
pentru culturile de plopi euramericani, dat fiind specificul regenerării lor, plantaţii cu puieţi din 
butaşi. 
          compoziţieţel: reprezintă asocierea şi proporţia speciilor dintrun arboret care îmbină în orice 
moment al existenţei lui, în modul cel mai favorabil, exigenţele biologice ale pădurii cu funcţiile 
social economice şi ecologice şi se stabilesc în mod analitic pentru fiecare arboret în parte. Prin 
actualul amenajament compoziţiaţel sa stabilit ţinânduse seama de tipul natural fundamental de 
pădure, condiţiile staţionale determinante, funcţiile socialeconomice şi ecologice atribuite pădurii şi 
starea actuală a pădurilor. 

 tratament: defineşte structura arboretelor din punct de vedere al repartiţiei arborilor pe 
categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti. 

Prin tratamentele adoptate sa urmărit favorizarea regenerării naturale a arboretelor şi 
asigurarea permanenţei pădurii cu o structură corespunzătoare exercitării în cele mai bune condiţii a 
funcţiilor atribuite.  

 În vederea realizării de arborete cu o structură şi distribuţie spaţială pe categorii dimensionale, 
optimă şi diversificată sub raportul compoziţiei, au fost prevăzute următoarele tratamente în 
subunităţile în care se reglementează procesul de producţie lemnoasă: 

 tăieri progresive în făgete, gorunete, amestecuri de fag cu gorun şi diverse specii tari, 
şleauri de deal cu perioada de regenerare de 2030 ani tipice pentru formaţiile amintite. Prin tehnica 
de aplicare acestea asigură regenerarea naturală din sămânţă, prin crearea de puncte de regenerare 
ce se constituie în "ochiuri de regenerare". Fiind tratamente din grupa celor cu tăieri repetate, se 
evită dezgolirea solului. Se pot executa şi împăduriri în completarea regenerărilor naturale 
obţinânduse, astfel, arborete valoroase, amestecate, rezistente la adversităţi; 

 tăieri în crâng – în arboretele de salcâm în care regenerarea se realizează pe cale 
vegetativă din lăstari şi drajoni.  

 tăieri rase pentru înlocuirea arboretelor de afectate de factori destabilizatori şi limitativi, cu 
specia principală molid. După extragerea printro singură intervenţie a arboretului matur se vor executa 
împăduriri cu specii de bază şi de amestec corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. 

În arboretele din tipul II de categorii funcţionale (S.U.P. "M") în scopul menţinerii sau 
îmbunătăţirii stării fitosanitare, de asigurare a permanenţei pădurii, spre a putea exercita cât mai 
bine funcţiile de protecţie ce li sau atribuit, se vor executa tăieri de conservare.  

Tehnica aplicării tratamentelor este cea prevăzută în "Norme tehnice pentru alegerea şi 
aplicarea tratamentelor" în vigoare. 

          exploatabilitatea: defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă prin 
vârsta exploatabilităţii. 
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Pentru arboretele din O.S. Sebiş  Moneasa, vârsta exploatabilităţii a fost stabilită în funcţie de 
caracteristicile lor reale (specie, vârsta actuală, structură, clasă de producţie, consistenţă, vitalitate, 
funcţia prioritară) şi cu ţelurile de producţie şi protecţie fixate. 

Vârsta exploatabilităţii sa stabilit pe subunităţi, diferenţiat pentru fiecare arboret în parte.  
Corespunzător exploatabilităţii adoptate sau stabilit şi vârstele exploatabilităţii astfel: 
 vârsta exploatabilităţii tehnice pentru arboretele din grupa a IIa funcţională; 
 vârsta exploatabilităţii de protecţie pentru arboretele din grupa I funcţională şi în care se 

reglementează procesul de producţie; 
Pentru arboretele excluse de la reglementarea procesului de producţie lemnoasă (S.U.P. 

"M", "K") nu sau stabilit vârste ale exploatabilităţii, ele urmând a fi gospodărite conform ţelurilor 
fixate. 

Pentru pădurile O.S. Sebiş  Moneasa, vârsta medie a exploatabilităţii pe unităţi şi subunităţi 
de producţie se prezintă astfel: 
     Tabelul 6.  

Vârsta medie a exploatabilităţii pe U.P. şi S.U.P., ani 
S.U.P. / U.P. I II III IV V 

"A"  codru regulat, sortimente obişnuite 115 110 111 112 108 
"O"  suprafeţe de fond forestier validate 
care urmează să fie puse în posesie 

    92 

"Q"  crâng simplusalcâm     25 

 
 ciclul: determină mărimea şi structura pădurii în ansamblul său, în raport cu vârsta 

arboretelor componente. 
Ciclul sa stabilit în funcţie de vârsta medie a exploatabilităţii cu luarea în considerare a 

următoarelor elemente: 
         formaţiile şi speciile forestiere care compun pădurea; 
         funcţiile social economice şi ecologice atribuite arboretelor; 
         structura şi provenienţa arboretelor; 
         media vârstei exploatabilităţii de protecţie; 
         sporirea eficacităţii funcţionale a arboretelor şi pădurii în ansamblul său.  
         Valorile acestuia sunt: 
     Tabelul 7 

Ciclu pe U.P. şi S.U.P., ani 
S.U.P. / U.P. I II III IV V 

"A"  codru regulat, sortimente obişnuite 120 110 110 120 110 

"O"  suprafeţe de fond forestier validate 
care urmează să fie puse în posesie 

    90 

"Q"  crâng simplusalcâm     25 

 
Conducerea structural funcţională a pădurilor se realizează prin următoarele lucrări silvice: 
 lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor prin care să se menţină şi să se 

îmbunătăţească starea de sănătate a pădurii, să se asigure stabilitatea ei şi să se stimuleze menţinerea 
biodiversităţii naturale; 

 promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipului natural fundamental 
de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea materialului seminologic de provenienţă 
locală (din pepiniere); 

 tăieri de regenerare planificate în spiritual continuităţii recoltelor pe durate de 25 – 35 ani 
astfel încât să rezulte un mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare, lucru 
benefic pentru menţinerea şi dezvoltarea populaţiilor locale ale speciilor de floră şi faună, mai ales a 
celor de interes conservativ; 

 luarea măsurilor pentru prevenirea incendiilor; 
 ţinerea sub control a fitopatogenilor care pot produce daune mari pădurii; 
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 gospodărirea raţională a speciilor care fac obiectul activităţii de vânătoare, asigurânduse 
hrana complementară şi suplimentarea atunci când este necesar, menţinânduse efectivele şi 
proporţia dintre sexe la nivelul optim, asigurânduse starea de sănătate şi evitânduse producerea 
unor epizootii, respectânduse cu stricteţe perioadele de prohibiţie şi evitânduse executarea unor 
lucrări deranjante în perioada de împerechere; 

 aplicarea regimului de conservare pe suprafeţe importante din fondul forestier, acolo unde 
arborii sunt menţinuţi până la vârste apropiate de limita fiziologică. 

Având  în vedere cele expuse pe scurt, amenajamentul Ocolului silvic Sebiş  Moneasa a 

reglementat procesele de producţie lemnoasă şi de bioprotecţie, astfel încât structura arboretelor şi a 

pădurii să fie pusă de acord cu obiectivele ecoprotective atribuite.  

Reglementarea proceselor de bioproducţie forestieră constă în: 

          a) stabilirea cuantumului normal al recoltelor; 

          b) elaborarea planurilor de amenajament. 

Aceasta se realizează prin aplicarea principiilor de amenajare a pădurilor, expuse anterior şi 

urmăreşte în permanenţă ameliorarea structurii fiecărui arboret şi a pădurii în ansamblul ei, în 

vederea creşterii eficacităţii funcţionale a acestora. 
 
Prin urmare, amenajamentul OS Sebiş  Moneasa este un document de bază, în gestionarea 

pădurilor, fundamentat ecologic, cu conţinut tehnicoorganizatoric, economic şi juridic şi a fost 
întocmit numai pentru pădurile aparţinând domeniului public al statului administrate prin Ocolul 
Silvic Sebiş  Moneasa 

Perioada de valabilitate a amenajamentului care face obiectul studiului este  de 10 ani. 
 

A.1.8. Suprafeţe ale fondului forestier al OS Sebiş - Moneasa şi categorii  
funcţionale de păduri suprapuse peste arii protejate 

 
  Ariile naturale protejate de interes comunitar (situri de importanţă comunitară – SCI şi ariile 
de protecţie specială avifaunistică – SPA) care se suprapun peste teritoriul OS Sebiş  Moneasa sunt: 

ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma, 396,45 ha,  ROSCI0042 Codru Moma,  
2304,93 ha, ROSCI0291  Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma, 598,61 ha, ROSCI0298  
Defileul Crişului Alb, 289,34 ha,  ROSCI0070  Drocea, 650,17 ha, ROSCI0407  Zarandul de 
Vest, 18,13 ha, ROSPA0153  Defileul Crişului Alb, 289,34 ha, ROSPA0117  Drocea  Zarand, 
1443,34 ha, ROSPA0014  Câmpia Ceremeiului, 0,83 ha. 

 
 În tabelul 8 sunt prezentate pe unităţi de producţie, parcele componente şi categorii 
defolosinţă forestieră, suprafeţele din OS Sebiş  Moneasa care se suprapun cu situri Natura 2000: 
 

Tabelul 8. Suprafeţe ale OS Sebiş  Moneasa suprapuse peste situri Natura 2000 

 
Arie protejată 

U.P. 
Parcele / 

u.a. componente 
Categorii de folosinţă forestieră (ha) 

Pădure CR Afectate Neprod. Ocupaţii Total 

ROSCI0289  
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

I 138, 139, 140, 141, 146, 149 46,90     46,90 

III 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 139  
251,81     251,81 

IV 16, 17, 18A, 26D, 34C 97,74     97,74 

Total ROSCI0289 - 396,45 - - - - 396,45 

ROSPA0014  
Câmpia 

Cermeiului 
I 177C   0,83   0,83 

Total ROSPA0014 - - - 0,83 - - 0,83 

ROSCI0042  
Codru Moma 

II 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

2304,93     2304,93 
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Arie protejată 

U.P. 
Parcele / 

u.a. componente 
Categorii de folosinţă forestieră (ha) 

Pădure CR Afectate Neprod. Ocupaţii Total 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 87C, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 

Total ROSCI0042 - 2304,93 - - - - 2304,93 

ROSCI0291  
Coridorul 

Munţii 
Bihorului  

Codru Moma 

II 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112 
359,82     359,82 

III 
72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84 
238,79     238,79 

Total ROSCI0291 - 598,61 - - - - 598,61 

 ROSCI0298  
Defileul 

Crişului Alb 

III 116A, 116B, 127, 128, 129 63,22     63,22 

IV 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 

50, 52 
226,12     226,12 

Total ROSCI0298 - 289,34 - - - - 289,34 

 ROSCI0070  
Drocea 

IV 

249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 273, 275, 
278, 279, 280, 282, 283, 284, 

285, 286, 287 

505,5  22,03 2,04  529,57 

V 1, 2, 3, 4, 5 120,60     120,60 

Total ROSCI0070 - 626,10 - 22,03 2,04 - 650,17 

ROSCI0407  
Zarandul de 

Vest 
V 651 18,13     18,13 

Total ROSCI0407 - 18,13 - - - - 18,13 

 ROSPA0153  
Defileul 

Crişului Alb 

III 116A, 116B, 127, 128, 129 63,22     63,22 

IV 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 

50, 52 
226,12     226,12 

Total ROSPA0153 - 289,34 - - - - 289,34 

ROSPA0117  
Drocea  Zarand 

IV 

249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 
273, 275, 278, 279, 280, 282, 

283, 284, 285, 286, 287 

515,34  22,03 2,29  539,66 

V 

1, 2, 3, 4, 5, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 623, 624, 625, 
627, 628, 629, 631, 632, 634, 
635, 636, 638, 639, 640, 641, 
642, 644, 646, 647, 648, 649, 
650, 651, 661, 662, 663, 664, 

748, 749 

894,70 1,31  0,24 7,43 903,68 

Total ROSPA0117 - 1410,04 1,31 22,03 2,53 7,43 1443,34 

 
După cum se  poate observa în tabelul 8, cea mai mare suprafaţă a fondului  forestier se află 

în ROSCI 0042  Codru Moma (2304,93 ha) şi în ROSPA0117 Drocea  Zarand (1443,34 ha).  
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A.1.9. Zonarea funcţională şi tipurile de categorii funcţionale  
din cadrul OS Sebiş - Moneasa 

 
În cuprinsul celor cinci unităţi de producţie analizate nu există arborete încadrate în tipul I 

de categorii funcţionale. 
Pădurile încadrate în tipul funcţional II au funcţii de protecţie şi for fi gospodărite prin 

lucrări speciale de conservare. 
Pădurile încadrate în tipurile funcţionale III şi IV au funcţii de protecţie şi producţie, care 

permit aplicarea de tratamente intensive prevăzute în normele tehnice, potrivit condiţiilor ecologice, 
socialeconomice şi tehnicoorganizatorice. 
           Prin măsurile propuse se asigură conservarea habitatelor şi speciilor protejate. 

În tabelul 9 sunt cuprinse tipurile funcţionale de păduri şi suprafeţele pe care le ocupă în 
ariile protejate suprapuse cu OS Sebiş  Moneasa. Se observă că suprafaţa totală a pădurilor din 
ariile protejate este de 4989,12 ha (46% din suprafaţa totală cu păduer 10731,23 ha).  

Tabelul 9. Tipurile funcţionale de păduri şi suprafeţele corespunzătoare 
din OS Sebiş  Moneasa incluse în arii protejate 

 

Tipuri 
funcţionale 
de păduri 

Categoria funcţională Ţeluri de gospodărire 
Suprafaţa 

Ha % 

ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma, ROSCI0042 Codru Moma,  ROSCI0291  
Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma, ROSCI0298  Defileul Crişului Alb, ROSCI0070  Drocea, 
ROSCI0407  Zarandul de Vest, ROSPA0153  Defileul Crişului Alb, ROSPA0117  Drocea  Zarand, 
ROSPA0014  Câmpia Ceremeiului. 

II 

2A4C5Q 

ţeluri de protecţie  

10,78  
2A5Q 124,14 2 

2A5Q5R 116,71 2 
2A5R 30,11 1 
4C5Q 12,18 1 
5H5Q 37,70 1 

- Total T.II 331,62 7 

IV 

5Q 

ţeluri de protecţie şi de producţie 

3112,66 62 
5Q5R 789,70 16 

5Q5R1C 18,13  
5R 258,18 5 

5R1C 475,20 10 
5R2L 3,63  

- Total T.IV 4657,50 93 

                  O.S. Sebiş - Moneasa 4989,12 100 

          
           

A.1.10. Lucrări silvice propuse prin amenajament 
 

Gospodărirea unei păduri în cadrul unui regim se poate realiza prin mai multe modalităţi, 
ceea ce a condus la apariţia noţiunii de tratament. 

Regimul se referă la modul în care se vor  regenera sau reîntineri consecvent şi pentru vreme 
îndelungată toate arboretele care constituie o pădure. Regenerarea sau reîntinerirea arboretelor se 
pot realiza pe cale generativă (din sămânţă sau puieţi) şi pe cale vegetativă (din lăstari, drajoni, 
butaşi). Această diferenţiere a modului de regenerare a permis definirea, dea lungul timpului, a trei 
regimuri fundamentale: al codrului (cu regenerare generativă), al crângului (cu regenerare 
vegetativă) şi al crângului compus (cu regenerare, în mod ideal, atât generativă cât şi vegetativă). 

În sens larg, tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care aceasta 
este condus de la întemeiere până la exploatare şi regenerare. Aceste măsuri culturale include 
lucrările prin care, procedând consecvent, vreme îndelungată, se realizează regenerarea sau 
reîntinerirea, educarea, protecţia, exploatarea tuturor arborilor care constituie o pădure. 
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În sens restrâns, prin tratament se înţelege 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 operaţiunilor înaintea alegerii tratamentului este 
necesar să se stabilească regimul. Ca regulă generală, regimul se stabileşte în funcţie de 
exploatabilitatea adoptată şi implicit de scopul urmărit. În consecinţă acesta se exprimă prin ţelurile 
de producţie şi protecţie ce le are de îndeplinit pădurea. 

Tratamentul cel mai indicat de aplicat întro 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 
prin care să se realizeze cât mai sigur structura ţel fixată pentru fiecare arboret şi ansamblu de 
arborete. 

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se ţine seama de următoarele: 
 în funcţie 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 
preţului de cost, aducerea, menţinerea şi conservarea fondului forestier în stări şi structuri de optimă 
stabilitate ecosistemică şi maximă eficacitate funcţională; 

 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 funcţiilor 
ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel crearea unor premise 
favorabile apariţiei unor fenomene torenţiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de 
înmlăştinăre etc. 

 în pădurile cu rol de protecţie 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 
protecţie se pot adopta şi la alte tipuri de intervenţii, respectiv lucrări speciale de conservare.  

 trecerea de la o generaţie 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. 

Caracteristicile principale ale tratamentelor propuse, în cadrul amenajamentelor OS Sebiș
Moneasa a se executa, sunt următoarele: 

Tratamentul tăierilor progresive 
Tratamentul tăierilor progresive în făgete, gorunete, amestecuri de fag cu gorun şi diverse 

specii tari, şleauri de deal cu perioada de regenerare de 2030 ani tipice pentru formaţiile amintite. 
Prin tehnica de aplicare acestea asigură regenerarea naturală din sămânţă, prin crearea de puncte de 
regenerare ce se constituie în "ochiuri de regenerare". Fiind tratamente din grupa celor cu tăieri 
repetate, se evită dezgolirea solului. Se pot executa şi împăduriri în completarea regenerărilor 
naturale obţinânduse, astfel, arborete valoroase, amestecate, rezistente la adversităţi. 

 Tratamentul tăierilor rase  
Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil de 

pe o anumită suprafaţă, printro singură tăiere. Se vor executa tăieri rase în parchete mici (până în 3 ha), 
în arboretele de molid afectate de doborâturi de vânt  Alăturarea parchetelor se va face în raport cu 
durata de realizare a stării de masiv şi intensitatea funcţiilor de protecţie atribuite, la intervale de 23 ani. 
Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, la lucrările de 
împădurire promovânduse speciile autohtone valoroase din punct de vedere economic şi ecologic, 
corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Lucrările de împădurire se vor executa 
imediat după exploatarea şi curăţirea parchetelor. 

 
 
 



34 
 

Tratamentul crângului simplu 
Acest tratament se va aplica în arboretele de salcâm cu o structură şi o stare de vegetaţie 

bună în care se poate conta pe obţinerea unei regenerări bune din lăstari ori drajoni astfel încât 
costurile de instalare a unei noi generaţii arborescente să fie minime. 

  Suprafaţa maximă a parchetelor va fi de 3,0 ha. Restricţiile privind mărimea parchetelor ori 
orientarea benzilor şi alăturarea parchetelor sunt similare cu cele de la tăierile rase. După execuţia 
tratamentului sau prevăzut şi lucrări de ajutorare a regenerării naturale. 

 
            Pe lângă tratamentele descrise anterior, în arboretele care fac parte din ariile naturale 
protejate, amenajamentul a propus, în funcţie de stadiul de dezvoltare al acestora, următoarele 
lucrări silvice: 
   Curăţiri - se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuielişprăjiniş, cu consistenţa 
plină (0,91,0), cât şi cele cu consistenţa variabilă sau 0,8. În cel deal doilea caz se vor adapta 
procente de extras mai mici, iar lucrarea se va planifica pentru a doua jumătate a cincinalului. 
 Prin curăţiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, extrăgânduse 
exemplarele de valoare economică redusă, precum şi exemplare din speciile de bază cu creşteri 
reduse sau cu defecte tehnologice. 

Rărituri - se vor executa în stadiul de dezvoltare părişcodrişor, promovânduse speciile 
valoroase. Concomitent cu aceste lucrări se vor extrage şi eventualii preexistenţi, fără însă a crea 
goluri în arboret. 

Tăieri de igienă - se fac ori de câte ori este nevoie în toate arboretele, avânduse în vedere 
conservarea biodiversităţii. 

Lucrările de ajutorare a regenerărilor naturale şi de împădurire 
Regenerarea naturală este influenţată decisiv de: 

 biologia fructificării speciilor forestiere (capacitatea lor de regenerare)  
 cantitatea, calitatea şi modul de împrăştiere a seminţelor pe suprafaţa în curs de regenerare 
 starea, desimea şi structura arboretului pe picior devenit exploatabil sau de absenţa 

acestuia.  
Întemeierea pe cale naturală a pădurii impune realizarea unor condiţii de bază şi anume: 
 existenţa unui număr suficient de arbori valoroşi (arbori apţi de regenerare generativă) 

împrăştiaţi corespunzător pe întreaga suprafaţă de regenerare sau capabili să asigure instalarea unei 
generaţii juvenile viabile şi valoroase ca urmare a modului de diseminare a seminţelor; 

 recoltarea cu anticipaţie şi deci excluderea de la reproducerea arborilor necorespunzători 
sau nedoriţi ca specie, genotip sau fenotip; 

 reglarea corespunzătoare a desimii arboretului parental în vederea realizării unor condiţii 
ecologice favorabile instalării noii generaţii, corelată cu preocuparea pentru ţinerea sub control a 
instalării altor populaţii (etaje) fitocenotice care pot prejudicia sau periclita instalarea regenerării în 
compoziţia optimă dorită. 

În zonele în care sa declanşat exploatarearegenerarea pădurii cultivate, dar instalarea 
naturală a seminţişului este periclitată sau îngreunată şi nesigură, se pot adopta, după împrejurări, 
unele lucrări sau complexe de lucrări specifice.  

 
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 condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural, format  
 din specii proprii compoziţiei de regenerare; 
 realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire; 
 consolidarea regenerării obţinute; asigurarea compoziţiei de regenerare; 
 selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ; 
 consolidarea regenerării obţinute; 
 asigurarea compoziţiei de regenerare; 
 remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase. 
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Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării 
intervenţiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea 
seminţişului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de 
masiv şi constau din: 

 
1. Lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului 
Aceste lucrări se execută numai în porţiunile din arboret în care instalarea seminţişului din 

speciile de bază prevăzute în compoziţia de regenerare este imposibilă sau îngreunată de condiţiile 
grele de sol şi constau din: 

a) Extragerea seminţişurilor neutilizabile şi a subarboretului. Seminţişurile neutilizabile, 
precum şi subarboretul care împiedica regenerarea naturala, se extrag odată cu efectuarea primei 
tăieri de regenerare, numai în porţiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi 
dezvoltarea seminţişului de viitor. Este mai ales cazul arboretelor constituite din specii de umbră 
(brădete, amestecuri de fag şi răşinoase, făgete), precum şi al stejăretelor şi mai ales gorunetelor 
unde seminţişul de carpen sa instalat abundent. 

b) Înlăturarea păturii vii invadatoare, care prin desimea ei îngreunează regenerarea 
naturală. Astfel de situaţii crează specii din genurile Rubus, Juncus, Athyrium, Luzula, 
Deschampsia, alte graminee şi muşchi (Hylocomium, Polytrichum, Sphagnum), care se îndepărtează 
în general în anii de fructificaţie a speciei de bază din compoziţia de regenerare. 

c) Provocarea drajonării în arboretele de salcâm, regenerate pe cale vegetativă (tratate în 
crâng) mai mult de două generaţii.  

d) Strângerea resturilor de exploatare, care constă în adunarea crăcilor, iescarilor, 
materialului lemnos sau a altor resturi nevalorificabile, rămase după exploatare. Acestea se depun în 
grămezi sau şiruri (martoane) late de 1 m şi dispuse pe linia de cea mai mare pantă pentru a evita 
rostogolirea lor peste seminţiş. 

 
2. Lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului 
Aceste lucrări se pot executa în seminţişurile naturale din momentul instalării lor până ce 

arboretul realizează starea de masiv şi constau din: 
a) Descopleşirea seminţişului. Prin această lucrare se urmăreşte protejarea seminţişului 

imediat după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenţa sau care pot 
săi împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima 
intervenţie făcânduse la o lună de la începerea sezonului de vegetaţie (pentru ca puieţii să se 
fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar cea dea două în septembrie, dacă există 
pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălţimea lor, culcarea puieţilor. 

b) receparea seminţişului de foioase rănit prin lucrările de exploatare. Receparea 
seminţişului de foioase vătămat prin exploatare, prin tăierea de la suprafaţa solului, se face în timpul 
repausului vegetativ, pentru a menţine puterea de lăstărire a exemplarelor recepate. Extragerea 
puieţilor vătămaţi în decursul lucrărilor de exploatare se face pe măsură ce aceştia devin dăunători 
celor viabili, evitânduse astfel riscul descoperirii solului. Un efect cultural similar şi având 
cheltuieli minime se obţine şi prin tăierea a numai 23 verticile ale puieţilor vătămaţi. 

B) Lucrări de regenerare — împăduriri 
Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii 

pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială. 
Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete 

foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă 
eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor 
recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în 
care acest lucru este posibil. 

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă 
posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate cazuri care, prin 
diverse condiţii staţionale, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printro metodă mai puţin 
agreată, mai precis prin regenerarea artificială. Regenerarea artificială a acestor arborete permite 
pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru aşi exercita funcţiile ecoprotective. 
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Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, 
uscare anormală, atacuri de insecte, etc. În ambele cazuri, regenerarea artificială este singură 
alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii 
pe terenul pe care ea a mai existat.  

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din 
primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, 
trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare 
importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, 
care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor. Regenerarea naturală 
a acestor arborete este foarte greu de realizat (din cauza consistenţei scăzute, înţelenirii solului, 
vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şia 
dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi 
specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ 
superioară. 

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea în ansamblu 
având, în acest caz, un caracter mixt. 

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într
un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii 
optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea 
structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial. 

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale 
întrun arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului. 

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită 
integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, 
ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă 
exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv. 

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt 
imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De 
asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se 
doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată 
în considerare în mod complet justificat. 
          În planul lucrărilor de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire sunt nominalizate toate 
unităţile amenajistice în care sunt necesare astfel de lucrări. 

Compoziţiile de regenerare (ţel) prevăzute – stabilite în raport cu condiţiile staţionale – 
cuprind speciile de bază. Speciile de amestec se vor introduce pentru diversificarea compoziţiilor 
arboretelor noi care se vor înfiinţa. 
           Lucrările se vor executa potrivit formulelor de împădurire propuse prin planul lucrărilor de 
regenerare şi împădurire şi cu respectarea tehnologiilor şi schemelor cuprinse în “Îndrumări tehnice 
pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.  
           Îngrijirea culturilor se referă la lucrările ce se vor executa în arboretele tinere care nu au 
realizat încheierea stării de masiv. 
           Prin aplicarea corectă a soluţiilor preconizate referitoare la regenerarea arboretelor se poate 
conta pe o ameliorare a structurii şi o creştere a eficacităţii funcţionale a arboretelor tinere, iar într
un viitor mai îndepărtat a întregului fond forestier.  

Potrivit normelor tehnice în vigoare, terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în 
una din următoarele categorii: 

a) împăduriri în terenuri goale din fondul forestier: 
 împăduriri în poieni şi goluri; 
 împăduriri în terenuri degradate din fondul forestier; 
 împăduriri în terenuri dezgolite ca urmare a unor calamităţi naturale (incendii, 

rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.); 
 împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate. 

 b) împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare: 
   împăduriri după tăieri grădinărite; 
   împăduriri după tăieri cvasigradinărite; 
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   împăduriri după tăierile progresive; 
   împăduriri după tăieri succesive; 
   împăduriri după tăieri de conservare; 
   împăduriri în golurile din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în 
crâng: 
   împăduriri după tăieri rase la molid si plopi euroamericani. 

c) împăduriri în suprafeţe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a 
arboretelor necorespunzătoare: 

 suprafeţe acoperite de arborete derivate (mestecănişuri, plopişuri de plop 
tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.) 

 terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural; 
 terenuri cu arborete necorespunzătoare din punct de vedere staţional; 
 suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul 

îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei. 
Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de 

terenuri împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea 
diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de 
instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv. 
 

C) Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv 
Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de 

dezvoltare de seminţişdesiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia 
sa instalat noua generaţie şi înainte ca solul săşi piardă însuşirile tipic forestiere. De asemenea, 
această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent însă cu reuşită nesatisfăcătoare, în 
vederea completării golurilor din care puieţii sau uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi 
factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri 
cea mai frecvent aplicată în practica silvică, cu perspectiva creşterii ponderii acestora în măsura în 
care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic. 

În urma intervenţiei cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată, 
caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de 
ponderea în suprafaţă a uneia sau alteia din cele două modalităţi de regenerare a pădurii. 

Operaţiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea 
naturală nu sa produs sau seminţişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai 
poate fi valorificat, aparţine speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul 
unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, 
desimii şi suprafeţei ocupate de seminţişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza 
cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi 
dispozitivul de împădurire preferabil, perioada optimă de executare în teren. 

 
D) Lucrări de îngrijire a culturilor tinere 
În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de 

înfruntat acţiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurenţa 
vegetaţiei erbacee şi a lăstarilor copleşitori, seceta şi insolaţia, atacurile de insecte şi bolile 
criptogamice, efectivele de vânat etc. Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în 
cazul folosirii puieţilor cu rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la care se adaugă 
schimbarea de mediu, deosebit de însemnata, mai cu seamă în cazul folosirii unor specii în afara 
arealului lor natural între momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, concurenţa intra 
şi interspecifică între puieţi este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind 
condiţionată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice iniţiale şi de mediul de viaţă, 
care prezintă diferenţieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenităţii însuşirilor solului, a 
microclimatului local, a compoziţiei şi densităţii covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, 
curând după înfiinţare, în culturile forestiere se manifestă tendinţa ierarhizării exemplarelor în 
raport cu poziţia lor relativă. Eterogenitatea condiţiilor de mediu şi a potenţialului genetic al 
plantelor influenţează în sens pozitiv sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând 
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conduce în scurt timp la o pronunţată diferenţiere dimensională a puieţilor şi chiar la dispariţia unui 
număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecinţe negative în ceea ce priveşte 
uniformitatea închiderii masivului, în unele situaţii prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive. 

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, 
crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile 
forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor 
defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii. 

În funcţie de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu 
frecvenţă tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puţin vulnerabilă şi prin 
caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă. 

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în receparea 
puieţilor, reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare, precum şi din 
executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor, elagaj 
artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor, etc. 

 
 
E). Structuri create prin intervenţiile silvice 
Pentru a menţine funcţiile diverse ale pădurii, este necesară o diversitate de forme (structuri 

şi compoziţii) ce pot fi obţinute numai printro gamă largă de intervenţii silviculturale. În Figura 1 
se prezintă imaginea simplificată asupra structurilor ce pot fi create prin diverse tratamente silvice. 
Intensitatea intervenţiilor creşte de la stânga la dreapta (de la tăieri rase la lucrări de conservare). 
Tăierile rase (a) produc arborete cu structuri uniforme (cu o singură clasă de vârstă  arborete 
echiene); cele succesive (b) şi progresive (c), în funcţie de perioada de regenerare, pot produce atât 
structuri uniforme cât şi diversificate (arborete cu 2 clase de vârstă sau cu variaţia vârstelor 
arborilor mai mare de 20 ani (arborete relativ echiene sau relativ pluriene); lucrările de conservare 
(d) produc arborete cu structuri puternic diversificate (arbori de diverse dimensiuni aparţinând mai 
multor generaţii), astfel că este acoperită întreaga gamă de vârste (arborete pluriene). 

Pădurile fiind sisteme dinamice, se află întro continuă schimbare. Ca urmare, fiecare stadiu 
de dezvoltare al arboretului, de la întemeierea lui până la regenerare, are în mod natural propria 
constelaţie de specii. Astfel, nu doar arboretele/pădurile aflate în stadiul de maturitate (pădurile cu 
structuri diversificate, cu mai multe etaje de vegetaţie şi generaţii de arbori) au biodiversitate 
naturală.  

 
a b c d 

 
             Fig. 1. Structuri ce pot fi create prin diferite tratamente silvice 
 
Numeroase specii, pentru satisfacerea necesităţilor (hrană, adăpost, reproducere, creşterea 

puilor etc.), au nevoie de structuri diverse ale pădurii pe când altele sunt adaptate numai unei 
anumite structuri. Un exemplu simplu poate fi cerbul care foloseşte poienile şi pădurile nou 
întemeiate (regenerări, plantaţii  înainte de a se închide starea de masiv) pentru hrană, pădurile 
tinere încheiate (desişurile) pentru a se feri de răpitori şi pădurile mature pentru adăpost (Hunter, 
1990). În acelaşi timp există şi specii adaptate numai unei anumite structuri a pădurii. Figura 2 
ilustrează aceste două situaţii folosind ca exemplu cerbul şi ciocănitoarea.  

Aşadar, ideea de diversitate biologică nu trebuie abordată la nivel de arboret (subparcelă 
silvică sau unitate amenajistică) ci la nivel de pădure (ansamblu de arborete) şi chiar de peisaj 
forestier. Realizarea unui amestec de arborete în diverse stadii de dezvoltare va asigura o diversitate 
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de structuri şi compoziţii (de la simple la complexe) care va menţine astfel întreaga paletă de specii 
caracteristice tuturor stadiilor succesionale. Un astfel de mozaic este deci de preferat promovării 
aceluiaşi tip de structură (aceluiaşi tip de tratament silvic) pe suprafeţe extinse, indiferent dacă la 
nivel de arboret această structură este una diversificată.  

    

 
Habitat 

de 
nutriţie 
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de 

protecţie 
Protecţie termică 

Habitat 
de 

nutriţie 

Protecţie 
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Habitat cerb Habitat ciocănitoare 

Fig. 2. Utilizarea diferenţiată a structurilor arboretelor de către diferite specii 
 

O structură diversificată la nivel de peisaj forestier (şi chiar pe suprafeţe mai mari) este 
benefică nu numai din punct de vedere biologic (al conservării biodiversităţii) ci şi economic, 
permiţând practicarea unei game largi de lucrări agricole şi silvice şi deci convieţuirea armonioasă 
dintre societatea umană şi natură. 

 
 

A.1.11. Informaţii privind tipurile de lucrări vizate în cadrul OS Sebiş - Moneasa conform 
amenajamentului silvic propus 

 
 

A.1.11.1. Obţinerea de produse principale din tăieri de regenerare 
 

 
Produsele principale sunt cele ce rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare aplicate 

arboretelor ce au atins vârsta exploatabilităţii, 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, protecţie şi de 
exploatare, indicate a se aplica în sistem integrat dea lungul existenţei arboretelor în scopul creării 
celor mai bune condiţii ecologice şi structurale pentru ca pădurile săşi poată îndeplini funcţiile 
atribuite cu maximum de randament şi eficienţă. 

Tratamentul cel mai indicat de aplicat întro 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 regenerarea rapidă a pădurii conform structurii şi compoziţiei ţel fixate. La alegerea 
tratamentului aplicabil la o pădure se va ţine seama de o serie de criterii şi recomandări dintre care: 

 alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităţilor ecologice, a stării 
arboretelor respective, a funcţiilor socialeconomice ale acestora, a accesibilităţii lor actuale şi de 
perspectivă, precum şi în raport de condiţiile tehnice şi economice existente, prioritar fiind 
tratamentul cel mai intensiv; 

 se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai 
reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate 
ecologic condiţiilor locale şi prin urmare sunt mai valoroase; 

 promovarea de câte ori este posibil, ecologic şi justificat economic, a arboretelor 
amestecate, divers structurate şi valoroase; 

 se vor promova tratamentele prin care se evită fragmentarea habitatelor forestiere şi 
întreruperea bruscă a funcţiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitându
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se astfel declanşarea unor fenomene torenţiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de 
înmlăştinare etc; 

 tratamentele ce prevăd tăieri rase se vor adopta doar în arboretele total derivate şi în cazul 
regimului crâng la speciile prevăzute expres în codul silvic (Legea 46/2008) – salcâm, salcie, plop 
şi se vor aplica pe suprafeţe mici (maxim 3 ha); 

 în cazul pădurilor cu rol de protecţie deosebit, la alegerea tratamentelor se acordă prioritate 
tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv şi cu perioadă lungă de regenerare. În 
pădurile cu rol de protecţie se pot adopta şi alte tipuri de intervenţii, respectiv, lucrări de conservare; 

 trecerea de la o generaţie la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu reduce 
din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective şi a nu se afecta rolul protector sau 
estetic al pădurii; 

Caracteristicile principale ale tratamentelor propuse a se executa sunt: 
 

Tratamentul tăierilor progresive 
Tratamentul tăierilor progresive în făgete, gorunete, amestecuri de fag cu gorun şi diverse 

specii tari, şleauri de deal cu perioada de regenerare de 2030 ani tipice pentru formaţiile amintite. 
Prin tehnica de aplicare acestea asigură regenerarea naturală din sămânţă, prin crearea de puncte de 
regenerare ce se constituie în "ochiuri de regenerare". Fiind tratamente din grupa celor cu tăieri 
repetate, se evită dezgolirea solului. Se pot executa şi împăduriri în completarea regenerărilor 
naturale obţinânduse, astfel, arborete valoroase, amestecate, rezistente la adversităţi. 

 
 Tratamentul tăierilor rase  
Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil de 

pe o anumită suprafaţă, printro singură tăiere. Se vor executa tăieri rase în parchete mici (până în 3 ha), 
în arboretele de molid afectate de doborâturi de vânt  Alăturarea parchetelor se va face în raport cu 
durata de realizare a stării de masiv şi intensitatea funcţiilor de protecţie atribuite, la intervale de 23 ani. 
Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, la lucrările de 
împădurire promovânduse speciile autohtone valoroase din punct de vedere economic şi ecologic, 
corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Lucrările de împădurire se vor executa 
imediat după exploatarea şi curăţirea parchetelor. 

 
 
Tratamentul crângului simplu 
 Acest tratament se va aplica în arboretele de salcâm cu o structură şi o stare de vegetaţie 

bună în care se poate conta pe obţinerea unei regenerări bune din lăstari ori drajoni astfel încât 
costurile de instalare a unei noi generaţii arborescente să fie minime. 

  Suprafaţa maximă a parchetelor va fi de 3,0 ha. Restricţiile privind mărimea parchetelor ori 
orientarea benzilor şi alăturarea parchetelor sunt similare cu cele de la tăierile rase. După execuţia 
tratamentului sau prevăzut şi lucrări de ajutorare a regenerării naturale. 

 Recoltarea arboretului de pe suprafaţa de regenerare se va face printro tăiere unică, 
executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârşitul acesteia. Regenerarea se va 
realiza pe cale vegetativă prin lăstari şi drajoni. 

 După caz, în anumite situaţii în care regenerarea din lăstari nu acoperă deplin întreaga 
suprafaţă, se va interveni cu împăduri, în completarea regenerării naturale vegetative.  

Posibilitatea de produse principale este de 20192 m3/an (18825 m3/an din S.U.P.„A”,    650 
m3/an din S.U.P.„O” şi 717 m3/an din S.U.P.„Q”).  

In tabelul 10 sunt exprimate valorile pentru cei 10 ani de valabilitate a amenajamentului 
silvic. 
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Tabelul 9. Tăierile de produse principale (suprafeţe şi volume) în păduri 
din diferite urgenţe de regenerare de pe teritoriul OS Sebiş  Moneasa 

 
S.U.P. A 

U.P. Urgenţa 
Arborete încadrate în deceniul I  Volum  de 

extras (m3) Suprafaţa, ha Volum, m3 

I 

11 97,94 11006 11006 
15 130,71 18310 18310 

Total urg. 1 228,65 29316 29316 

21 104,14 18900 10199 
26* 20,41 5139 116 
27* 5,01 1540 84 

Total urg. 2 129,56 25579 10399 

31* 17,15 6744 81 
33* 11,70 4571 113 

Total urg3 28,85 11315 194 

* 69,65 27640 533 
Total * 69,65 27640 533 

TOTAL 456,71 93850 40442 

II 

11 352,40 36067 36067 

15 112,76 17408 17408 
Total urg. 1 465,16 53475 53475 

21 35,76 10442 5471 

Total urg. 2 35,76 10442 5471 

* 57,05 19667 1063 

Total * 57,05 19667 1063 

TOTAL 557,97 83584 60009 

III 

11 13,10 2182 2182 

13 0,52 65 65 

15 137,69 19919 19919 
Total urg. 1 151,31 22166 22166 

21 4,11 781 781 
26 8,12 2160 1079 
27 35,48 10896 5774 

Total urg. 2 47,71 13837 7634 

TOTAL 199,02 36003 29800 

IV 

11 1,02 137 137 

13 1,53 170 170 

15 12,96 1272 1272 
Total urg. 1 15,51 1579 1579 

25 10,92 1222 1222 

26 58,82 13582 11960 

27 37,74 6933 6933 

Total urg. 2 107,48 21737 20115 

31 3,95 1264 442 
33 8,84 2889 1011 
34 14,44 5668 1716 

Total urg. 3 27,23 9821 3169 

* 17,83 5238 137 

Total * 17,83 5238 137 
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U.P. Urgenţa 
Arborete încadrate în deceniul I  Volum  de 

extras (m3) Suprafaţa, ha Volum, m3 

TOTAL 168,05 38375 25000 

V 

15 29,43 3424 3424 

Total urg. 1 29,43 3424 3424 

26 47,19 8848 8848 

27 12,32 3202 2035 

28 17,33 4474 2828 

Total urg. 2 76,84 16524 13711 

31 1,10 456 160 
32 9,40 2855 1632 
33 63,03 20929 9002 
34 25,89 9086 4875 

Total urg. 3 99,42 33326 15669 

* 14,33 4850 196 

Total * 14,33 4850 196 

TOTAL 220,02 58124 33000 

OCOL 

11 464,46 49392 49392 
13 2,05 235 235 
15 292,84 60333 60333 

Total urg. 1 890,06 109960 109960 

21 144,01 30123 16451 

25 10,92 1222 1222 

26 134,54 29729 22003 
27 90,55 22571 14826 
28 17,33 4474 2828 

Total urg. 2 397,35 88119 57330 

31 22,20 84,64 683 
32 9,40 2855 1632 
33 83,57 28389 10126 
34 40,33 14754 6591 

Total urg. 3 155,50 54462 19032 

* 158,86 57395 1929 

TOTAL 1601,77 309936 188251 
  *arborete afectate de doborâturi de vânt, din care se va extrage numai masa lemnoasă afectată. 

 

S.U.P. O 

U.P. Urgenţa 
Arborete încadrate în deceniul I  Volum  de 

extras (m3) Suprafaţa, ha Volum, m3 

V 

31 4,95 1916 958 

33 16,66 5570 2834 
34 16,56 5698 2708 

Total urg. 3 38,17 13184 6500 

TOTAL 38,17 13184 6500 

OCOL 

31 4,95 1916 958 

33 16,66 5570 2834 
34 16,56 5698 2708 

Total urg. 3 38,17 13184 6500 

TOTAL 38,17 13184 6500 
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S.U.P. Q 

U.P. Tratamentul 
Suprafaţa - ha Volum - m3 Posibilitatea pe specii - m3/an 

Decenală Anuală Decenal Anual SC CA CE DT DM 

V 
T. în crâng 42,60 4,26 7170 717 447 127 11 84 48 

Total 42,60 4,26 7170 717 447 127 11 84 48 

Ocol 
T. în crâng 42,60 4,26 7170 717 447 127 11 84 48 

Total 42,60 4,26 7170 717 447 127 11 84 48 

 
 

A.1.11.2. Obţinerea de produse secundare prin lucrări de îngrijire 
şi conducere a arboretelor 

 
 

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor au ca scop realizarea sau favorizarea unor 
structuri optime a arboretelor sub raport ecologic şi genetic, în conformitate cu legile de structurare 
şi funcţionare a ecosistemelor forestiere, în vederea creşterii eficacităţii funcţionale multiple a 
pădurilor, atât în ceea ce priveşte efectele de protecţie cât şi producţia lemnoasă şi nelemnoasă. 

Ele acţionează asupra pădurii în următoarele direcţii principale: 
 ameliorează permanent compoziţia şi structura genetică a populaţiilor, calitatea arboretului, 

starea fitosanitară a pădurii; 
 reduc convenabil consistenţa, astfel încât spaţiul de nutriţie dintre arborii valoroşi să 

crească treptat, oferind astfel condiţii optime pentru creşterea arborilor în grosime şi înălţime; 
 ameliorează treptat mediul pădurii conducând la intensificarea funcţiilor productive şi 

protectoare a acesteia; 
 reglează raporturile inter şi intraspecifice la nivelul arboretului şi între diferitele etaje de 

vegetaţie ale pădurii; 
 permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse 

secundare, etc. 
În cadrul Ocolului silvic Sebiş  Moneasa, lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de 

structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curăţiri, 
rărituri şi tăieri de igienă. În urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor 
(curăţiri şi rărituri) rezultă material lemnos sub formă de produse secundare. 

Curăţirile se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuielişprăjiniş cu consistenţă 
plină 0,91,0 sau chiar 0,8. În ultimul caz se vor adopta procente de extracţie mai mici, iar 
intervenţia se va executa în a doua parte a deceniului. Prin curăţiri se va urmări în continuare 
promovarea speciilor valoroase, prin extragerea celor cu valoare economică scăzută, precum şi a 
celor din specia de bază, cu defecte tehnologice sau creşteri reduse. Intervenţiile se vor face în aşa 
fel încât consistenţa să nu scadă sub 0,8 pentru a se spori rezistenţa la doborâturi de vânt.  

Răriturile se vor efectua în stadiul de dezvoltare de păriş, codrişor, promovânduse speciile 
valoroase şi exemplarele dominante.  Concomitent cu aceste lucrări  se vor extrage şi eventualii 
preexistenţi, fără însă a se crea goluri în arboret. O atenţie deosebită se va acorda arboretelor 
provenite din lăstari, cu mai multe exemplare la cioată. Intensitatea cu care se vor executa aceste 
lucrări rămâne în atenţia executorului, evitânduse reducerea consistenţei. 

Tăierile de igienă se vor executa ori de câte ori este nevoie, în toate arboretele care necesită 
aceste tipuri de lucrări.  

La aplicarea tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor se vor respecta „Normele tehnice 
pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor”, în vigoare. 

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

 planurile lucrărilor de îngrijire cuprind arborete care la data descrierii parcelare îndeplinesc 
condiţiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări (consistenţe, diametre, etc.) şi cele care, în cursul 
deceniului, se estimează că vor îndeplini aceste condiţii. Dacă în perioada următoare, unele arborete 
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care nu au fost incluse în planuri, vor avea o dezvoltare prin care se va ajunge la un stadiu la care se 
va impune executarea unei lucrări de îngrijire, ocolul silvic va trece la efectuarea acesteia; 

 în situaţia în care arboretele nu sunt omogene, lucrările de îngrijire vor fi efectuate pe 
porţiunile care necesită intervenţii;  

 suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras 
corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ; 

 organul de execuţie va analiza situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport cu această 
analiză va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual; 

 la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenţie deosebită se va acorda 
arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curăţirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea şi 
eficacitatea funcţională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficienţa 
economică de moment; 

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

Pentru deceniul de aplicare a amenajamentului sa prevăzut să se execute anual următoarele 
lucrări de îngrijire a arboretelor (tabelul 11): 

 
Tabelul 11. Posibilitatea de produse secundare recoltate de pe teritoriul OS Sebiş  Moneasa 
 

Denum. 
lucrării 

U. 
P. 

Tip 
categ. 
funcţ. 

Suprafaţa de 
parcurs (ha) 

Volum de 
extras (m3) 

Posibilitatea pe specii 
(m3/an) 

Totală Anuală Total Anual FA GO CA SC MO CE PAM DR DT DM 

Degajări 

I IV, VI 82,02 8,20             
II IV, VI 146,50 14,65             
III IV, VI 72,97 7,30             
IV IV, VI 10,51 1,05             

V 
III, IV, 

VI 
31,14 3,11             

Total - 343,14 34,31 -            

Curăţiri 

I 

II               
IV, VI 428,85 42,89 2893 289 87 38 77  4 17  16 22 28 

Total 428,85 42,89 2893 289 87 38 77 - 4 17 - 16 22 28 

II 

II 12,13 1,21 27 3 2        1  
IV, VI 537,75 53,78 2288 229 157 7 2  17  7 1 31 7 

Total 549,88 54,99 2315 232 159 7 2 - 17 - 7 1 32 7 

III 

II               
IV, VI 120,81 12,08 541 54 37 1 4  2  5  5  

Total 120,81 12,08 541 54 37 1 4 - 2 - 5 - 5 - 

IV 

II               
IV, VI 81,30 8,13 448 45 25  6 1 5 1   7  

Total 81,30 8,13 448 45 25 - 6 1 5 1 - - 7 - 

V 

II               
IV, VI 66,68 6,67 105 10 1  3 4  1   1  

Total 66,68 6,67 105 10 1 - 3 4 - 1 - - 1 - 

Total 
II 12,13 1,21 27 3 2 - - - - - - - 1 - 

IV, VI 1235,39 123,55 6275 627 307 46 92 5 28 19 12 17 66 35 

Total 1247,52 124,75 6302 630 309 46 92 5 28 19 12 17 67 35 

Rărituri 

I 

II 29,38 2,94 460 46 17        29  
IV,VI 550,11 55,01 14611 1461 497 175 284  186 20  163 97 39 

Total 579,49 57,95 15071 1507 514 175 284 - 186 20 - 163 126 39 

II 

II 8,30 0,83 288 29 8  2      19  
IV, VI 936,15 93,62 27064 2706 877 73 102  680  89 488 236 161 

Total 944,45 94,45 27352 2735 885 73 104 - 680 - 89 488 255 161 

III II               
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Denum. 
lucrării 

U. 
P. 

Tip 
categ. 
funcţ. 

Suprafaţa de 
parcurs (ha) 

Volum de 
extras (m3) 

Posibilitatea pe specii 
(m3/an) 

Totală Anuală Total Anual FA GO CA SC MO CE PAM DR DT DM 

IV,VI 589,62 58,96 22371 2237 1161 3 182  705   20 160 6 

Total 589,62 58,96 22371 2237 1161 3 182 - 705 - - 20 160 6 

IV 

II 8,22 0,82 123 12 2 1  3 3    2 1 
IV, VI 389,20 38,92 11765 1177 201 69 149 8 429 24  194 98 5 

Total 397,42 39,74 11888 1189 203 70 149 11 432 24 - 194 100 6 

V 

II 2,96 0,29 67 7        6 1  
IV, VI 299,48 29,95 10489 1049 29 12 68 27 552 37  114 196 14 

Total 302,44 30,24 10556 1056 29 12 68 27 552 37 - 120 197 14 

Total 
II 48,86 4,88 938 94 27 1 2 3 3 - - 6 51 1 

IV,VI 2764,56 276,46 86300 8630 2765 332 785 35 2552 81 89 979 787 225 

Total 2813,42 281,34 87238 8724 2792 333 787 38 2555 81 89 985 838 226 

Curăţiri 
+ 

Rărituri 
 
 

I 

II 29,38 2,94 460 46 17        29  

IV,VI 978,96 97,9 17504 1750 584 213 361  190 37  179 119 67 

Total 1008,34 100,84 17964 1796 601 213 361 - 190 37 - 179 148 67 

II 

II 20,43 2,04 315 32 10  2      20  
IV,VI 1473,90 147,39 29352 2935 1034 80 104  697  96 489 267 168 

Total 1494,33 149,43 29667 2967 1044 80 106 - 697 - 96 489 287 168 

III 

II               
IV, VI 710,43 71,04 22912 2291 1198 4 186  707  5 20 165 6 

Total 710,43 71,04 22912 2291 1198 4 186 - 707 - 5 20 165 6 

IV 

II 8,22 0,82 123 12 2 1  3 3    2 1 
IV,VI 470,50 47,05 12213 1222 226 69 155 9 434 25  194 105 5 

Total 478,72 47,87 12336 1234 228 70 155 12 437 25 - 194 107 6 

V 

II 2,96 0,29 67 7        6 1  
IV,VI 366,16 36,62 10594 1059 30 12 71 31 552 38  114 197 14 

Total 369,12 36,91 10661 1066 30 12 71 31 552 38 - 120 198 14 

Total 
II 60,99 6,09 965 97 29 1 2 3 3 - - 6 52 1 

IV,VI 3999,95 400,00 92575 9257 3072 378 877 40 2580 100 101 996 853 260 

Total 4060,94 406,09 93540 9354 3101 379 879 43 2583 100 101 1002 905 261 

Tăieri 
de 

igienă 

I II, IV, VI 840,75 840,75 6711 671 274 117 118  12 89  2 56 3 
II II, IV, VI 1493,97 1493,97 12335 1234 886 72 154  9  11 5 81 16 
III II, IV, VI 478,04 478,04 4111 411 287 21 79  2   20 2  
IV II, IV, VI 740,70 740,70 6117 612 213 109 169 1 1 48  6 58 7 
V II, IV, VI 776,12 776,12 6481 648 69 128 101 30 5 225  14 71 5 

Total 4329,58 4329,58 35755 3576 1729 447 621 31 29 362 11 47 268 31 

 
 
 
După cum se poate observa în tabelul 11, produsele secundare se vor recolta de pe o 

suprafaţă totală de 4060,94 ha (406,09 ha/an), cu posibilitatea recoltării de 93540 mc masă 
lemnoasă (9354 mc/an). La aceasta se adaugă materialul lemnos recoltat în urma tăierilor de igienă 
(3576 mc/an). 

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor sunt tratate la nivel de unitate de producţie, cu 
menţiunea că pentru aceste arborete se va urmări realizarea compoziţiei şi structurii pe verticală 
corespunzătoare funcţiilor atribuite. 
  În arboretele mature se vor executa tăieri de igienă. Aceste lucrări au scopul de a păstra 
nealterată sau de a ameliora starea fitosanitară a arboretelor, de a asigura continuitatea şi 
îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie şi a potenţialului silvoproductiv. 
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A.1.11. Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul I de 
 categorii funcţionale 

 
 

  În cadrul Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa nu există arborete încadrate în tipul I de categorii 
funcţionale. 

 
A.1.12. Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul II de 

 categorii funcţionale 
 

 
 În tipul II de categorii funcţionale, au fost incluse arboretele cu funcţii speciale de protecţie, 

situate pe staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este admisă 
recoltarea de masă lemnoasă, impunânduse numai lucrări speciale de conservare. 

Arboretele încadrate în tipul II de categorii funcţionale, au fost incluse în S.U.P. "M"  
păduri supuse regimului de conservare deosebită şi S.U.P. "K"  rezervaţii de seminţe. 

Având în vedere rolul polifuncţional al arboretelor şi faptul că sunt supuse regimului de 
conservare deosebită, măsurile de gospodărire prezintă două aspecte: 

 măsuri de gospodărire de ordin general care urmăresc conservarea pădurilor, adică 
menţinerea lor întro stare fitosanitară corespunzătoare prin aplicarea măsurilor silvotehnice, 
specifice stadiilor de dezvoltare ale arboretelor; 

 măsuri de gospodărire specifice funcţiilor atribuite şi speciilor componente, urmărindu
se realizarea cu precădere a funcţiilor prioritare care garantează şi realizarea funcţiilor secundare. 

Practic, cele două categorii de măsuri de gospodărire nu se pot separa, ele constituind un 
complex de măsuri care trebuie aplicate corect, la timp şi cu continuitate. 

În vederea realizării funcţiei prioritare, în arborete se vor aplica măsuri de gospodărire 
diferenţiate, urmărinduse optimizarea structurii sub aspectul compoziţiei, distribuţiei pe verticală şi 
desimii arborilor la hectar. 

În arboretele de fag, gorun şi amestecuri, se va căuta ca pe lângă specia de bază să se 
menţină sau să se introducă speciile de amestec şi ajutor (PAM, FR, TE, CI) şi consistenţa să nu 
scadă sub 0,8. 

La efectuarea tăierilor de conservare, se vor avea în vedere următoarele: 
 extracţiile vor avea intensităţi strict necesare dezvoltării seminţişurilor existente;  
 executarea complexului de lucrări (îngrijirea seminţişurilor, mobilizarea solului în anii 

de fructificaţie, împădurirea golurilor etc); 
 menţinerea şi realizarea densităţii optime a arborilor la hectar; 
În toate cazurile, în arboretele din tipul II de categorii funcţionale, nu se va dezgoli solul, 

menţinânduse densitatea normală a arborilor la hectar. 
Justificarea economică a gospodăririi acestor arborete rezultă din efectele de protecţie 

realizate şi care se concretizează în: 
 protecţia contra eroziunii solului şi consolidarea terenurilor cu pantă mare; 
 protecţia terenurilor cu înmlăştinare permanentă; 
 protecţia staţiunilor balneoclimaterice (Moneasa); 
 conservarea genofondului forestier (rezervaţii de seminţe); 
 protecţia unor specii ocrotite din faună; 
Până în prezent nu este stabilit un efect valoric al acestor funcţii, dar binefacerile lor sunt 

evidente şi justifică pe deplin gospodărirea pe baze ecologice a acestor păduri. 
Pentru îndeplinirea funcţiilor de protecţie atribuite, în deceniul 20212030, în arboretele 

din tipul II de categorii funcţionale din cadrul S.U.P. M se vor executa lucrări speciale de 
conservare ce vor consta din: 
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 lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor (în cele tinere) care urmăresc realizarea 
unei compoziţii optime a arboretelor şi obţinerea unei stări fitosanitare bune şi a unei structuri pe 
verticală corespunzătoare a pădurilor; 

 lucrări de împădurire pentru îmbunătăţirea compoziţiei şi a consistenţei în arboretele 
cu consistenţa sub 0,7; 

 tăieri de conservare şi tăieri de igienă care se vor executa în arboretele mature cu 
scopul de a păstra nealterată sau de a ameliora starea fitosanitară a arboretelor, asigurarea 
permanenţei pădurii şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie. Ameliorarea şi urmărirea procesului de 
regenerare naturală  se va realiza prin îngrijirea seminţişurilor existente, mobilizarea solului în anii 
de fructificaţie etc.  

În arboretele din S.U.P. "K"  rezervaţii seminologice se vor executa tăieri de stimulare a 
fructificaţiilor care pot avea şi caracter de tăieri de igienă. 

Prin tăieri de conservare se vor extrage 1770 m3/an, a căror repartiţie pe unităţi de producţie şi 
specii, se prezintă astfel: 

 
Tabelul 12. Tăieri de conservare pe unităţi de producţie şi total 

U.P. 
Tip 

categ. 
funcţ. 

Suprafaţa de 
parcurs (ha) 

Volum de 
extras (m3) 

Posibilitatea anuala pe specii 
(m3) 

Totală Anuală Total Anual FA GO CA MO CE DT DM 

I II 161,92 16,19 4142 414 330 76   7 1  
II II 193,26 19,33 9741 974 813 116 34 4  4 3 
III II 88,66 8,87 3307 331 217 110 1   2 1 
IV II 34,19 3,42 300 30 7 6 4  8 4 1 
V II 11,77 1,18 209 21 2 4 8  1 3 3 

Ocol II 489,80 48,99 17699 1770 1369 312 47 4 16 14 8 

 
 

A.1.13. Măsuri care se impun în caz de calamităţi ce afectează pădurile 
administrate de OS Sebiş - Moneasa pentru evitarea reluării procedurii, în caz de 

modificare a amenajamentului 
 
 

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite 
grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi 
de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc. 

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului 
lemnos şi valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea 
prevederilor legislaţiei silvice în vigoare şi va consta in: 
       “extragerea integrala a materialului lemnos “  în arboretele afectate integral de factori biotici 
şi abiotici şi în cele care, prin extragerea arborilor afectaţi, se determină încadrarea arboretelor în 
urgenţa I de regenerare; 

       -“extragerea arborilor afectaţi “ în arboretele afectate parţial de factori biotici şi abiotici. 
Volumul rezultat se va încadra ca:  
 produse accidentale I  arborii dintrun arboret afectaţi integral de factori biotici şi/sau 

abiotici, arborii dintrun arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, 
afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobări legale 
de defrişare; 

 produse accidentale II – arborii dintrun arboret cu vârsta mai mică de 1/2 din vârsta 
exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi abiotici;. 

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse 
principale, în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

În condiţiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care 
legislaţia stabileşte modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse 
accidentale, după întocmirea şi aprobarea actelor de punere în valoare. 
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Condiţiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentaţii de derogare de la 
prevederile amenajamentului sunt conform O.M 766/2012 completat cu O.M. 933/2020.  

Documentaţia de derogare, însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale 
de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură precum şi de actul 
administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, se va înainta spre aprobarea 
autorităţii publice centrale. 

 
A.1.14. Factori ecologici determinanţi (pe clase de favorabilitate) 

pentru speciile arboricole de bază din O.S. Sebiş - Moneasa 
  

 
Tabelul 13.  

Factori şi 
determinanţi 

ecologici 
Specific. 

Favorabilitatea pentru speciile ........ 
Fag Gorun Cer 

Ridicată 
şi foarte 
ridicată 

Mijlocie 
Scăzută  
şi foarte 
scăzută 

Ridicată 
şi foarte 
ridicată 

Mijlocie 
Scăzută 
şi foarte 
scăzută 

Ridicată 
şi foarte 
ridicată 

Mijlocie 

Scăzută 
şi 

foarte 
scăzută 

Temp. medie 
anuală (0C) 

Cerinţe 69 
46 
910 

42,8 5,38,7 8,710,6 <5,3>10,6 9,510,6 
10,6
10,9 

< 9,5 

Condiţii  *   *  *   

Precipitaţii medii 
anuale (mm) 

Cerinţe 
700
1200 

600700 < 600 > 600 500600 <500 550 510550 < 510 

Condiţii  *  *   *   

Suma temp. 
diurne 

 00C (T  0C) 

Cerinţe 
2200
2800 

1600
2200 
2800
4000 

1600 
1000
3700 

2800
3000 

<2800 
>3700 

3200
3400 

2600
3200 
3400
4200 

< 2600 

Condiţii  *  *   *   
Suma temp. 

diurne 
 100C (T  

10C) 

Cerinţe    
9000
3025 

3025
3260 

<1900 
>3260 

   

Condiţii      *    

Durata perioadei 
de vegetaţie (luni) 

Cerinţe 57 45 34 68 56 < 5 78 67 6 

Condiţii *   *    *  

Conţinutul de 
argilă fină (0,002 

mm) (%) 

Cerinţe 1535 3545 > 45 < 30 3045 > 45 < 45 4554 > 54 

Condiţii *   *   *   

Volum edafic 
(m3/m2) 

Cerinţe > 0,60 
0,30
0,60 

< 0,30 > 0,80 
0,55
0,80 

< 0,55 > 1,15 
0,80
1,15 

< 0,75 

Condiţii  *    *  *  
Gradul de 

saturaţie în baze 
(V%) 

Cerinţe > 40 2540 < 25 > 35 2535 < 25 > 55 3055 < 30 

Condiţii *   *    *  

Adâncimea apei 
freatice (m) 

Cerinţe    02,0 0,61,0 < 0,6 1,22,0 0,81,2 < 0,8 
Condiţii    *    *  

Conţinutul în 
săruri solubile 

(mg%gsol) 

Cerinţe    lipsă 100150 > 150 < 100 100200 200300 

Condiţii    *    *  

Umid. atm. 
relativă luna iulie 

(%) 

Cerinţe 7080 6570 < 65 7080 6570 < 65    

Condiţii   * * *     
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A.1.15. Tipuri de staţiuni forestiere existente în zona OS Sebiş - Moneasa 

 
În cadrul OS Sebiş  Moneasa arboretele se încadrează în următoarele etaje de vegetaţie: 
 Montan – premontan de făgete (F M 1 + F D 4)  12% 
 Deluros de gorunete, făgete şi gorunetofăgete (FD 3)  67%; 
 Deluros de cvercete (GO, CE, GÎ şi amestecuri dintre acestea) (FD2)  19%; 
 Deluros de cvercete cu stejar (de gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea)  (FD1)  2% 
Pe baza studiului pedologic şi staţional, corelat cu datele climatice, cu vegetaţia şi unităţile 

geomorfologice de relief, sau determinat 28 tipuri de staţiune, repartizate pe unităţi de producţie 
după cum urmează: 

 
       

 
 

Tabelul 14. Tipurile de staţiuni forestiere în cadrul OS Sebiş  Moneasa 

N
r.

 c
rt

. 

Tip de staţiune 
U. P. / O. S.     

Suprafaţa   [ ha ] 
B o n i t a t e 

[ h a ] 
Total 

Cod Denumirea I II III IV V inf. mijl. sup. ha % 

Etajul montan – premontan de făgete – F M 1 + F D 4 

1 4.1.2.0. 
Montanpremontan de 
făgete Pi, stâncărie şi 

eroziune excesivă 
29,14     29,14   29,14  

2 4.4.1.0. 

Montanpremontan de 
făgete Pi, brun edafic 

mic, cu Asperula
Dentaria 

18,89     18,89   18,89  

3 4.4.2.0. 

Montanpremontan  de 
făgete Pm, brun edafic 
mijlociu cu Asperula

Dentaria 

120,60 303,41     424,01  424,01 4 

4 4.4.3.0. 

Montanpremontan  de 
făgete Ps, brun edafic 

mare cu Asperula
Dentaria 

244,16 625,91      870,07 870,07 8 

Total   FM 1 + FD 4 412,79 929,32 - - - 48,03 424,01 870,07 1342,11 12 

Etajul  deluros  de  gorunete,  făgete  şi  goruneto  –  făgete  –  F D 3 

5 5.1.1.2. 
Deluros de gorunete 

Pi, stâncărie și 
eroziune excesivă 

   40,43  40,43   40,43  

6 5.1.3.1. 

Deluros de gorunete 
Pi,  puternic podzolit 

edafic mic, cu 
Luzula albida 

56,16 52,12 35,96 4,41 69,19 217,84   217,84 2 

7 5.1.3.2. 

Deluros  de  
gorunete,  Pm, 

podzolit,  edafic  
mijlociu,  cu  

graminee  
mezoxerofite  ±  

Luzula. 

 67,11 35,71 64,18 56,77  223,77  223,77 2 

8 5.1.4.2. 

Deluros de gorunete 
Pm, podzolit 

psedogleizat,cu Carex 
Pilosa 

    7,20  7,20  7,20  
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N
r.

 c
rt

. 

Tip de staţiune 
U. P. / O. S.     

Suprafaţa   [ ha ] 
B o n i t a t e 

[ h a ] 
Total 

Cod Denumirea I II III IV V inf. mijl. sup. ha % 

9 5.1.5.2. 

Deluros de gorunete 
Pm, brun slab – 
mediu podzolit, 
edafic mijlociu 

195,83 104,08 3,15 28,15 30,47  361,68  361,68 3 

10 5.1.5.3. 
Deluros de gorunete 
Ps, brun edafic mare, 
cu AsperulaStellaria 

116,32 131,91 9,04 192,43 23,23   472,93 472,93 4 

11 5.2.3.1. 
Deluros de făgete Pi, 

diverse podzolic  
12,18    4,74 16,92   16,92  

12 5.2.3.3. 

Deluros de făgete Pm, 
podzolit pseudogleizat 

edafic mijlociu, cu 
Carex pilosa 

67,00      67,00  67,00 1 

13 5.2.4.1. 
Deluros  de  făgete,  

Pi, brun,  edafic  
mic. 

 53,99 6,08 1,60 9,07 70,74   70,74 1 

14 5.2.4.2. 
Deluros de făgete Pm, 
brun  edafic mijlociu, 
cu AsperulaAsarum 

83,78 1865,90 669,24 242,26 216,21  3077,39  3077,39 29 

15 5.2.4.3. 
Deluros de făgete Ps, 
brun edafic mare cu 
AsperulaDentaria 

341,21 761,86 808,34 639,07 33,58   2584,06 2584,06 25 

Total   FD 3 872,48 3036,97 1567,52 1212,53 450,46 345,93 3737,04 3056,99 7139,96 67 

Etajul  deluros de cvercete (GO, CE, GÎ şi amestecuri dintre acestea) (FD2) 

16 6.1.3.1. 

Deluros de cvercete 
(gorun, cer, gârniţă), 
Pi, podzolit edafic 
mic cu acidofile 

mezoxerofite 

    2,00 2,00   2,00  

17 6.1.3.2. 

Deluros de cvercete 
(gorun, cer, gârniţă), 
Pm, podzolit edafic 

mijlociu cu graminee 
mezoxerofite 

    17,46  17,46  17,46  

18 6.1.4.1. 

Deluros de cvercete 
(CE,GÎ) Pi, puternic 
podzolit
pseudogleizat edafic 
submijlociu cu 
CarexPoa pratensis 

41,65   18,57 8,79 69,01   69,01  

19 6.1.4.2. 

Deluros de cvercete 
(GO,CE,GÎ) Pm, 

podzolit pseudogleizat, 
edafic mijlociu 

91,26   168,11 194,17  453,54  453,54 5 

20 6.1.4.3. 

Deluros de cvercete 
(gorunete) şi  şleauri de 

deal, Ps, podzolit, 
pseudogleizat, eadfic 
mare cu Carex Pilosa 

114,38   27,07 308,59   450,04 450,04 5 

21 6.1.5.2. 

Deluros de cvercete 
cu şleau de deal cu 
carpen Pm, brun 

podzolit edafic mare 
şi mijlociu 

161,35   85,69 147,90  394,94  394,94 4 
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N
r.

 c
rt

. 
Tip de staţiune 

U. P. / O. S.     
Suprafaţa   [ ha ] 

B o n i t a t e 
[ h a ] 

Total 

Cod Denumirea I II III IV V inf. mijl. sup. ha % 

22 6.1.5.3. 

Deluros de cvercete 
cu şleau de deal fără 

fag Ps/m, brun şi 
cenuşiu edafic mare 

119,03    35,81   154,84 154,84 1 

23 6.2.4.1. 

Deluros de cvercete cu 
făgete de limită 

inferioară Pm, podzolit, 
pseudogleizat, edafic 

mijlociu cu Carex 
pilosa 

6,25    1,68  7,93  7,93  

24 6.2.5.2. 

Deluros de cvercete 
cu făgete de limită 
inferioară Pm, brun 
edafic mijlociu, cu 
AsperulaAsarum 

26,21    117,06  143,27  143,27 1 

25 6.2.5.3. 

Deluros de cvercete 
cu făgete de limită 
inferioară Ps, brun 

edafic mare 

209,73    110,19   319,92 319,92 3 

26 6.2.6.4. 

Deluros de cvercete 
Ps, brun semigleic şi 

gleizat în luncă 
înaltă. 

    3,94   3,94 3,94  

Total   FD 2 769,86 - - 299,44 947,59 71,01 1017,14 928,74 2016,89 19 

Etajul deluros de cvercete cu stejar (de gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea)  F D 1 

27 7.3.3.2. 

Deluros de cvercete cu 
stejar Pm, podzolit 

pseudogleizat cu Poa 
pratensisCarex 
caryophyllea 

27,66    16,91  44,57  44,57  

28 7.3.3.3. 

Deluros de cvercete cu 
stejar Ps, brun podzolit 
puternic pseudogleizat 

edafic mare 

116,35    72,66   189,01 189,01 2 

Total   FD 1 144,01 - - - 89,57 - 44,57 189,01 233,58 2 

TOTAL 
O. S. 

ha 2199,14 3966,29 1567,52 1511,97 1487,62 464,97 5222,76 5044,81 10732,54 100 

% 20 37 15 14 14 4 49 47 100 * 

    
Analizând categoria de bonitate staţională se constată că 47% din staţiuni oferă condiţii 

superioare în privinţa bonităţii,  49%   staţiuni oferă condiţii medii pentru dezvoltarea vegetaţiei 
forestiere, iar 4% din staţiuni oferă condiţii de bonitate inferioară, factorii limitativi pentru speciile 
forestiere fiind: 

 Solsuperficial şi scheletic ; 
- Conţinutul moderat de humus ; 
- Soluri slab humifere cu aeraţie slabă ; 
- Deficit de precipitaţii, etc. 
La baza stabilirii tipurilor de staţiuni existente pe teritoriul luat în studiu au stat lucrările de 

cartare staţională la scară mijlocie executate cu această ocazie, culegânduse date de ordin 
pedologic, geologic, climatologic, geomorfologic, etc. 

Sau studiat şi luat în considerare condiţiile existente între elementele caracteristice ale 
staţiunii: substratul litologic, forma de relief, climat şi microclimat local, tip şi subtip genetic de sol, 
pătura vie, potenţialul productiv şi tipul de pădure.  
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Ca lucrări de specialitate sa consultat cu precădere lucrarea "Staţiuni forestiere" (Chiriţa et 
al., 1977) şi amenajamentele întocmite în anul 2014. 

 
 

A.1.16. Tipuri naturale de păduri din zona OS Sebiş - Moneasa 
 

   Tipurile de pădure sau determinat pe baza elementelor culese din teren referitoare la 
vegetaţie (specii lemnoase şi flora indicatoare) şi productivitatea arboretelor în corelaţie cu tipurile 
de staţiune. 

Corespunzător condiţiilor climatice şi staţionale, pe teritoriul Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa,    sau 
determinat 45 tipuri de pădure, repartizate pe unităţi de producţie, astfel: 

Cele mai răspândite tipuri de pădure (tabelul 4.5.1.1.) sunt: făget de deal  cu  floră  de  mull 
(s) – 421.1 (1987,22 ha  18%), făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m) – 421.2 
(1704,40 ha – 16 %), făget normal,  cu  floră  de  mull (s) – 411.1 (870,07 ha – 8 %). 

 
   După caracterul actual al tipului de pădure, 84% sunt natural fundamentale (41% de 

productivitate superioară, 39% de productivitate mijlocie şi 4% de productivitate inferioară), iar 
12% artificiale (11% de productivitate superioară şi mijlocie şi 1% de productivitate inferioară). 
        Arboretele nu folosesc la maxim potenţialul staţional existând diferenţe între condiţiile oferite 
de staţiune şi caracterul actual al pădurilor. 
                   

Tabelul 15.Tipuri naturale de păduri şi suprafaţa ocupată în cadrul OS Sebiş  Moneasa 

Tip de 
staţiu-

ne 
Tip de pădure U.P.  Suprafaţa (ha) Clase de productivitate 

Caracterul actual 
al tipului  
de pădure 

Tere-
nuri 
goa-

le Cod Cod Denumire I II III IV V 
TO- 
TAL 

inf. mijl. sup. 
TO-
TAL 

% 
Nat. 

funda-
mental 

Deri- 
vat 

Artifi- 
cial 

4.4.3.0.411.1
Făget normal,  
cu  floră  de  

mull (s) 
244,16 625,91    870,07   870,07 870,07 8 870,07    

4.4.2.0.411.4

Făget montan 
pe soluri 

schelete  cu  
floră  de  
mull (s) 

108,70 300,93    409,63  409,63  409,63 4 322,72  86,91  

4.4.1.0.411.7

Făget montan 
pe soluri 

schelete cu 
floră de mull  

(i) 

18,89     18,89 18,89   18,89  18,89    

4.4.2.0.411.8

Făget  
montan,  cu  

floră  de  
mull, 

de  
productivitate  
mijlocie  (m) 

11,90 2,48    14,38  14,38  14,38   11,90 2,48  

4.1.2.0.419.1
Făget montan 
pe stâncărie 

(i) 
29,14     29,14 29,14   29,14  21,24 7,90   

Total 412,79 929,32 - - - 1342,11 48,03 424,01 870,07 1342,11 12 1232,92 19,80 89,39 - 

5.2.4.3.
421.1

Făget de deal  
cu  floră  de  

mull (s) 

243,43 697,43 512,21 476,16 5,94 1935,17   1935,171935,17 18 1570,3015,44 349,43  

6.2.5.3. 40,77    11,28 52,05   52,05 52,05  52,05    

5.2.4.2.421.2

Făget de deal  
pe soluri 

schelete cu  
floră  de  
mull (m) 

54,86 1000,96498,49 51,78 98,31 1704,40  1704,40  1704,40 16 1441,8213,16 249,42  
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Tip de 
staţiu-

ne 
Tip de pădure U.P.  Suprafaţa (ha) Clase de productivitate 

Caracterul actual 
al tipului  
de pădure 

Tere-
nuri 
goa-

le Cod Cod Denumire I II III IV V 
TO- 
TAL 

inf. mijl. sup. 
TO-
TAL 

% 
Nat. 

funda-
mental 

Deri- 
vat 

Artifi- 
cial 

5.2.4.1.421.3

Făget de deal  
pe soluri 

superficiale  
cu  substrat 
calcaros (i) 

 53,99  1,6 9,07 64,66 64,66   64,66 1 60,11 4,55   

6.2.5.2.421.4

Făget de deal 
cu floră de 

mull de 
productivitate 
mijlocie (m) 

26,21    16,13 42,34  42,34  42,34  36,51  5,83  

5.2.3.3.
422.1

Făget cu 
Carex pilosa 

(m) 

67,00     67,00  67,00  67,00 1 65,75  1,25  

6.2.4.1.     1,68 1,68  1,68  1,68   1,68   

5.2.3.1.424.1

Făget de 
dealuri cu 

floră 
acidofilă (i) 

12,18    4,74 16,92 16,92   16,92  12,18  4,74  

Total 444,45 1752,38 1010,70 529,54 147,15 3884,22 81,58 1815,42 1987,22 3884,22 36 3238,72 34,83 610,67 - 

5.2.4.3.
431.1

Făgetocărpinet 
cu floră de mull 

(s) 

97,78  296,13 157,16 23,71 574,78   574,78 574,78 5 538,88 12,69 23,21  

6.2.5.3. 141,50    88,45 229,95   229,95 229,95 2 193,95 8,90 27,10  

5.2.4.2.

431.2

Făgetocărpinet 
cu floră de mull 

de  
productivitate  
mijlocie  (m) 

28,92 377,63 146,35 129,47 84,33 766,70  766,70  766,70 7 661,02 17,45 88,23  

6.2.5.2     95,63 95,63  95,63  95,63 1 39,35 34,67 21,61  

6.2.4.1.432.1
Făgetocărpinet 
cu Carex pilosa 

(m) 
6,25     6,25  6,25  6,25   6,25   

5.2.4.2.

433.1

Făget 
amestecat din 
regiunea de 
dealuri (m) 

 487,31 24,40 61,01 33,57 606,29  606,29  606,29 6 551,64 9,03 45,62  

6.2.5.2.     5,30 5,30  5,30  5,30  1,79 3,51   

5.2.4.3.

433.2

Făget 
amestecat  

din regiunea  
de  dealuri  

(s) 

 64,43  5,75 3,93 74,11   74,11 74,11 1 64,43 5,75 2,62  

6.2.5.3. 27,46    10,46 37,92   37,92 37,92  14,39 16,95 6,58 1,31 

5.2.4.1.433.3

Făget 
amestecat din 
regiunea de 
dealuri de 

productivitate 
inferioară (i) 

  6,08   6,08 6,08   6,08  6,08    

Total 301,91 929,37 472,96 353,39 345,38 2403,01 6,08 1480,17 916,76 2403,01 22 2071,53 115,20 214,97 1,31 

5.1.5.3.

511.1

Gorunet 
normal cu 

floră de mull 
(s) 

58,38 41,50 9,04 59,20 11,75 179,87   179,87 179,87 2 153,53  26,34  

6.1.5.3. 0,58    21,72 22,30   22,30 22,30  21,72 0,58   

5.1.5.2.

511.3

Gorunet cu 
floră de mull 

de 
productivitate 
mijlocie (m) 

19,36   2,44 17,62 39,42  39,42  39,42  39,42    

6.1.5.2.     29,82 29,82  29,82  29,82  28,56 1,26   

5.1.4.2.
512.1

Gorunet cu 
Carex pilosa 

(m) 

    7,20 7,20  7,20  7,20  1,05  6,15  

6.1.4.2.     26,45 26,45  26,45  26,45  26,45    

5.1.3.2.513.1 Gorunet de  67,11 29,11 56,26 56,77 209,25  209,25  209,25 2 200,02 1,65 7,58  
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Tip de 
staţiu-

ne 
Tip de pădure U.P.  Suprafaţa (ha) Clase de productivitate 

Caracterul actual 
al tipului  
de pădure 

Tere-
nuri 
goa-

le Cod Cod Denumire I II III IV V 
TO- 
TAL 

inf. mijl. sup. 
TO-
TAL 

% 
Nat. 

funda-
mental 

Deri- 
vat 

Artifi- 
cial 

6.1.3.2.

coastă cu 
graminee si 

Luzula 
luzuloides 

(m) 

    17,46 17,46  17,46  17,46  0,52 6,62 10,32  

5.1.3.1.515.1

Gorunet cu  
Luzula  

luzulloides 
(i) 

45,98 49,49 27,54 2,19 69,19 194,39 194,39   194,39 2 180,14 12,41 1,84  

5.1.1.2.517.2
Gorunet de 
stâncărie (i) 

   40,43  40,43 40,43   40,43 1 31,31 7,75 1,37  

Total 124,30 158,10 65,69 160,52 257,98 766,59 234,82 329,60 202,17 766,59 7 682,72 30,27 53,60 - 

5.1.5.3.
521.1

Goruneto
făget cu floră 

de mull (s) 

57,94 90,41  1,86  150,21   150,21 150,21 2 142,85 1,12 6,24  

6.1.5.3. 105,06     105,06   105,06 105,06 1 105,06    

5.1.5.2.521.2

Goruneto
făget  cu  
floră  de  
mull,  de  

productivitate  
mijlocie  (m) 

176,47 97,50 3,15  8,04 285,16  285,16  285,16 3 279,51 2,22 3,43  

6.1.4.2.522.1

Goruneto
făget cu 

Carex pilosa 
(m) 

14,58     14,58  14,58  14,58  14,58    

5.1.3.2.523.1

Goruneto
făget cu 
Festuca 

drymeia (m) 

  6,60 7,92  14,52  14,52  14,52  1,73 7,92 4,87  

5.1.3.1.524.1

Goruneto
făget cu 
Luzul 

luzuloides (i) 

10,18 2,63 8,42 2,22  23,45 23,45   23,45  23,45    

Total 364,23 190,54 18,17 12,00 8,04 592,98 23,45 314,26 255,27 592,98 6 567,18 11,26 14,54 - 

5.1.5.3.531.1

Goruneto
şleau cu fag 

de 
productivitate 
superioară (s) 

   131,37 11,48 142,85   142,85 142,85 1 113,31 21,28 8,26  

5.1.5.2.

531.4

Şleau de deal 
cu gorun şi 

fag de 
productivitate 
mijlocie (m) 

 6,58  25,71 4,81 37,10  37,10  37,10  23,71 8,58 4,81  

6.1.5.2. 101,39   85,69  187,08  187,08  187,08 2 111,58 46,01 29,49  

6.1.5.2.532.3

Goruneto
şleau de 

productivitate 
mijlocie (m) 

59,96     59,96  59,96  59,96 1 59,96    

Total 161,35 6,58 - 242,7716,29 426,99 - 284,14 142,85 426,99 4 308,56 75,87 42,56 - 

6.1.4.3. 
711.1 

Ceret normal 
de dealuri (s) 

32,34   26,04 83,98 142,36   142,36 142,36 1 109,72 20,61 12,03  

7.3.3.3.     32,51 32,51   32,51 32,51  32,51    
6.1.4.2. 

711.2 

Ceret de 
dealuri de 

productivitate 
mijlocie (m) 

8,77   65,08 92,74 166,59  166,59  166,59 2 42,35 49,20 75,04  

7.3.3.2.     12,73 12,73  12,73  12,73   9,81 2,92  
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Tip de 
staţiu-

ne 
Tip de pădure U.P.  Suprafaţa (ha) Clase de productivitate 

Caracterul actual 
al tipului  
de pădure 

Tere-
nuri 
goa-

le Cod Cod Denumire I II III IV V 
TO- 
TAL 

inf. mijl. sup. 
TO-
TAL 

% 
Nat. 

funda-
mental 

Deri- 
vat 

Artifi- 
cial 

6.1.3.1. 711.3 

Ceret de deal 
de prod. 

inferioară (i) 
    2,00 2,00 2,00   2,00  1,60 0,40   

Total 41,11 - - 91,12 223,96 356,19 2,00 179,32 174,87 356,19 3 186,18 80,02 89,99 - 

6.1.4.3. 
731.1 

Cereto
gîrniţet de 
dealuri (s) 

2,42    189,91 192,33   192,33 192,33 2 188,49 0,71 3,13  

7.3.3.3.     40,15 40,15   40,15 40,15  40,15    

6.1.4.2. 
731.2 

Cereto
gârnițet de 
dealuri (m) 

67,91    74,98 142,89  142,89  142,89 1 98,51 0,32 44,06  

7.3.3.2.     4,18 4,18  4,18  4,18 1  4,18   

Total 70,33 - - - 309,22 379,55 - 147,07 232,48 379,55 4 327,15 5,21 47,19 - 

6.1.4.2. 741.1 

Amestec 
normal de 

gorun, gîrniţă 
şi cer (m) 

   103,03  103,03  103,03  103,03 1 86,55  16,48  

6.1.4.1. 741.2 

Amestec 
normal de 

gorun, gîrniţă 
şi cer pe 

soluri 
schelete (i) 

41,65   18,57 8,79 69,01 69,01   69,01 1 62,89 5,27 0,85  

6.1.4.3. 741.3 

Amestec 
normal de 

gorun,  
gârniţă şi cer 

de 
productivitate 
superioară (s) 

79,62   1,03 34,70 115,35   115,35 115,35 1 92,34 10,99 12,02  

7.3.3.3. 742.2 

Amestec de 
stejar 

pedunculat 
cu cer şi 

gârniţă de 
productivitate 
superioară (s) 

23,46     23,46   23,46 23,46  3,00 20,46   

Total 144,73 - - 122,63 43,49 310,85 69,01 103,03 138,81 310,85 3 244,78 36,72 29,35 - 

6.1.5.2. 751.1 
Şleaoceret 
de deal cu 
gorun (m) 

    118,08 118,08  118,08  118,08 2 19,90 55,48 42,70  

6.1.5.3. 751.2 

Şleaoceret 
de deal cu 
elemente 

termofile (s) 

13,39    14,09 27,48   27,48 27,48  7,36 13,39 6,73  

7.3.3.3. 751.3 

Şleaoceret 
de deal cu 

stejar 
pedunculat 

(s) 

92,89     92,89   92,89 92,89 1 65,02 27,87   

7.3.3.2. 751.4 

 Şleaoceret 
de deal cu 

stejar 
pedunculat 

de 
productivitate 
mijlocie (m) 

27,66     27,66  27,66  27,66  22,07  5,59  

Total 133,94 - - - 132,17 266,11 - 145,74 120,37 266,11 3 114,35 96,74 55,02 - 
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Tip de 
staţiu-

ne 
Tip de pădure U.P.  Suprafaţa (ha) Clase de productivitate 

Caracterul actual 
al tipului  
de pădure 

Tere-
nuri 
goa-

le Cod Cod Denumire I II III IV V 
TO- 
TAL 

inf. mijl. sup. 
TO-
TAL 

% 
Nat. 

funda-
mental 

Deri- 
vat 

Artifi- 
cial 

6.2.6.4. 972.1 
Zăvoi de anin 

negru (s) 
    3,94 3,94   3,94 3,94  1,29  2,65  

Total - - - - 3,94 3,94 - - 3,94 3,94 - 1,29 - 2,65 - 

TOTAL O.S. 2199,14 3966,29 1567,52 1511,97 1487,62 10732,54464,97 5222,76 5044,81 10732,541008975,38 505,92 1249,93 1,31 
% 20 37 15 14 14 100 4 49 47 100 - 84 4 12 - 

 
 
 
 

A.1.17. Infrastructura de transport din fondul forestier al OS Sebiş - Moneasa 
 

Situaţia instalaţiilor de transport din cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, este dată în tabelul 
următor: 

 
Tabelul 16. Reţeaua existentă de drumuri în zona OS Sebiş  Moneasa 

Nr. 
crt. 

Indicativul 
drumului 

Denumirea drumului 

Lungime (Km) 

Supraf. 
deservită 

 ha  

Volumul 
total de 
recoltat 

în 
deceniu 
 m3  

În 
pădure sau 

limitrof 
pădurii 

În afara 
pădurii 

Total 

1 DP001 DJ792B IERCOŞENI  BÂRSA  MONEASA 1,60 4,90 6,5 405,45 15384 
2 DP002 DJ793 CHISINDIA  SEBIŞ  BELIU 2,55 2,00 4,55 126,23 1491 
3 DP003 DJ793C SEBIŞ  IGNEŞTIMINEADBUHANI 0,20  0,20 0,83  
4 DP004 DC 18 IGNEŞTI  SUSANI 0,20  0,20 92,43 4420 
5 DP005 DC 33 REVETIŞ  ROŞIA 2,20  2,20 51,18 2503 

6 DP006 
DN 79A VÂRFURILE  CHIŞINEU CRIŞ 
VĂRŞAND 

 4,12 4,12 358,71 16094 

7 DP007 DC 59 CHISINDIA  PĂIUŞENI  2,02 2,02 313,43 12690 
8 DP009 DC 61 MINIŞEL NADĂŞ  0,35 0,35 26,30 662 
9 DP010 DC 69 LUZUGĂU CAMNA TAUŢ  2,32 2,32 239,10 12505 
10 DP011 DJ 792 C BUTENI  PÂNCOTA  1,12 1,12 31,82 457 

Total Drumuri Publice 6,75 16,83 23,58 1645,48 66206 

11 FE001 DRUM FORESTIER PRUNISOR  TEUZ 11,345 6,855 18,20 1397,34 48482 
12 FE002 DRUM FORESTIER VALEA RADULUI  0,880 0,88 0,53  
13 FE003 DRUM FORESTIER FAŢA HOTAR  1,250 1,25 0,75  
14 FE004 DRUM FORESTIER MUREŞAN 1 1,620 0,080 1,70 48,56 349 
15 FE005 DRUM FORESTIER MUREŞAN 2 1,280  1,28 83,19 789 
16 FE006 DRUM FORESTIER GRUIEŢU MORII 1,720  1,72 99,76 1631 
17 FE007 DRUM FORESTIER SĂUZAŞ 0,120 6,580 6,70 78,90 1779 
18 FE008 DRUM FORESTIER CADARIU  1,600 1,60 58,27 310 
19 FE009 MOŞTINI 1,800  1,80 121,61 6856 
20 FE010 DRUM FORESTIER PÂRÂUL  TOMII 0,630 2,670 3,30 64,42 483 
21 FE011 DRUM FORESTIER NEAGRA  1,670 1,67 1,00  
22 FE012 DRUM FORESTIER VARNIŢA  6,980 6,980 4,19  
23 FE013 DRUM FORESTIER IZOI 10,58  10,58 176,89 3322 
24 FE014 DRUM FORESTIER TINOASA 1,38  1,38 80,23 8124 
25 FE015 DRUM FORESTIER CALEA PODITĂ 1,30  1,30 82,93 604 
26 FE016 DRUM FORESTIER BLIDĂRIŢA 2,05  2,05 105,72 1371 
27 FE017 DRUM FORESTIER BOROAIA 7,17  7,17 400,78 6844 
28 FE018 DRUM FORESTIER TEIŢA 0,90  0,90 65,61 675 
29 FE019 DRUM FORESTIER VALEA RUJA 4,38  4,38 683,74 15483 
30 FE020 DRUM FORESTIER ŞIPOT 1,40  1,40 172,24 3603 
31 FE021 DRUM FORESTIER VALEA VLADULUI 1,20  1,20 59,25 3223 
32 FE022 DRUM FORESTIER BÂRLOGELU 1,78  1,78 164,54 3381 
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Nr. 
crt. 

Indicativul 
drumului 

Denumirea drumului 

Lungime (Km) 

Supraf. 
deservită 

 ha  

Volumul 
total de 
recoltat 

în 
deceniu 
 m3  

În 
pădure sau 

limitrof 
pădurii 

În afara 
pădurii 

Total 

33 FE023 DRUM FORESTIER PÂRÂUL FEŢII 1,02  1,02 163,61 4703 
34 FE024 DRUM FORESTIER VALEA LUNGĂ 3,62  3,62 573,00 12844 
35 FE025 DRUM FORESTIER VALEA CREŢULUI 4,57  4,57 70,24 1286 
36 FE026 DRUM FORESTIER ZELEA NEAGRĂ 1,87  1,87 28,12 751 
37 FE027 DRUM FORESTIER GROHOT 1,03  1,03 338,86 9979 
38 FE028 DRUM FORESTIER VALEA FÂNULUI 3,13  3,13 82,23 5518 
39 FE029 DRUM FORESTIER RÂŞNIŢA 2,08  2,08 267,17 6873 
40 FE030 DRUM FORESTIER ZUGĂUCĂPTĂLANU 18,45  18,45 885,14 40005 
41 FE031 DRUM FORESTIER PÂRÂUL LUI POP 2,40  2,40 176,95 5878 
42 FE032 DRUM FORESTIER PÂRÂUL ZUGĂULUI 2,75  2,75 267,12 7336 
43 FE033 HAIAGAŞ 0,84  0,84 184,15 4546 
44 FE034 DRUM COASTA  4,13 4,13 40,05 300 
45 FE035 DRUM STÎRVINOSU  2,18 2,18 1,31  
46 FE036 DRUM DUMBRĂVIŢA 3,58  3,58 174,34 10648 
47 FE037 DRUM OBCINA CROCNA  1,45 1,45 0,87  
48 FE038 DRUM CROCNA 1 2,72 0,91 3,63 388,50 5763 
49 FE039 DRUM MUSTEŞTI  5,70 5,70 198,10 6344 
50 FE040 DRUM RĂDEŞTI 1  4,97 4,97 2,98  
61 FE041 DRUM RĂDEŞTI 2  4,17 4,17 2,50  
52 FE042 DRUM COLIBI  2,27 2,27 1,36  
53 FE043 DRUM VALEA BÎRLII 2  5,10 5,10 3,08  
54 FE044 DRUM VALEA BÎRLII  GRUIEŢE 2  0,62 0,62 0,37  
55 FE045 DRUM VALEA MICĂ  0,70 0,70 0,42  
56 FE046 DRUM VALEA MAXIMI  4,28 4,28 79,46 3670 
57 FE047 DRUM VALEA REA 2  4,30 4,30 2,58  
58 FE048 V. CIOLT  2,87 2,87 1,72  
59 FE049 DRUM HUREZ 3  1,75 1,75 1,05  
60 FE050 DRUM PĂIUŞENI 3  1,13 1,13 89,36 4315 
61 FE051 DRUM GUBU 1,24 0,16 1,40 132,77 8827 
62 FE052 DRUM ONCULUI  0,69 0,69 0,41  
63 FE053 DRUM NĂDĂŞEL  1,78 1,78 1,07  
65 FE054 DRUM CIGHER 0,40 1,92 2,32 481,62 13470 
65 FE055 DRUM SILINDIA    28,16 3880 

Total Drumuri Forestiere 100,355 79,645 180,00 8619,12 264245 

65 DE001 BARAJ TAUŢ  CARIERĂ DIATOMITĂ  1,50 1,50 46,16 584 

Total Drumuri de Exploatare - 1,50 1,50 46,16 584 

TOTAL DRUMURI EXISTENTE 107,105 97,975 205,08 10310,76 331035 

66 FN001 VALEAVLADULUI 1,70  1,70 120,79 8055 
67 FN002 VALEA SEACĂ 1,00  1,00 72,47 2365 
68 FN003 CROCNA  VALEA SEACĂ 2,50  2,50 243,63 4913 
69 FN004 VALEA CROCNIŞOARA 2,30  2,30 156,51 2547 

Total Drumuri Forestiere Necesare 7,50 - 7,50 593,40 17880 

TOTAL 114,605 97,975 212,58 10904,16 348915 

 
Accesibilitatea sa determinat pentru distanţa de colectare de 1,2 km. 
Instalaţiile de transport actuale asigură o accesibilitate de 84% a fondului forestier productiv, 

a posibilităţii de produse principale şi a posibilităţii de produse secundare. 
 Având în vedere această densitate sa propus  construirea a 7,5 km drumuri forestiere, fapt 
care ar creşte accesibilitatea la 86% 
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A.1.18. Resurse naturale şi materii prime necesare implementării planului 
 

       Cu excepţia lemnului tăiat în cursul diferitelor tipuri de lucrări, pentru implementarea 
prevederilor amenajamentului silvic, nu sunt necesare resurse naturale (apă, sol, rocă) şi prin urmare 
acestea nu vor fi exploatate din fondul forestier sau din afara acestuia. 

Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, nu impune utilizarea de materii 
prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme. 

 
 
 
 

A.1.19. Emisii şi deşeuri generate de implementarea amenajamentului silvic 
şi modalitatea de eliminare a acestora 

 
 

 Posibile deşeuri şi emisii de substanţe potenţial poluante vor fi produse în perioada de 
execuţie a lucrărilor silvotehnice de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al 
materialului lemnos şi de personalul care deserveşte aceste utilaje. Valoarea concentraţiilor de 
poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează  şi 
se vor încadra în limitele admise (CMA date de STAS 1257/87). 

Atunci când este prevăzută efectuarea a două intervenţii, în arboretele care fac parte din 
planurile de recoltare a produselor principale şi secundare, revenirea cu lucrări pe aceleaşi 
suprafeţe, se face numai o singură dată în interval de 10 ani. Lucrările de tăiere se vor executa, în 
funcţie de specificul lor, cu topoare sau cu motoferăstraie, acestea din urmă fiind poluante practic 
doar din punct de vedere fonic. 

Substanţe cu potenţial poluant sunt combustibilii (motorină, benzină) folosiţi de utilajele cu 
care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase, care prin arderi generează 
emisii în atmosferă. Emisiile de agenţi poluanţi  produşi de către aceste utilaje pot fi considerate 
nesemnificative deoarece utilajele sunt folosite pentru intervale scurte de timp şi au consumuri mici 
de combustibil.  
 Principalul deşeu generat prin lucrările prevăzute în amenajamentul silvic este rumeguşul 
rezultat în procesul de fasonare a materialului lemnos. Cantitatea rezultată este însă mică şi lipsită 
de un potenţial poluant semnificativ, putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a 
produce dezechilibre la nivelul solului şi a ecosistemului forestier.  
 Pe lângă rumeguş, pot să apară deşeuri menajere şi reziduuri de la utilajele folosite. Acestea 
vor  fi colectate corespunzător, eliminânduse astfel orice sursă de poluare în fondul forestier şi în 
apropierea acestuia.  

Deşeurile menajere (hârtie, cartoane, plastic, sticle, materiale textile, deşeuri organice) vor fi 
produse în cantităţi mici de muncitorii implicaţi în lucrările specifice, mai ales în timpul meselor. 
Aceste deşeuri vor fi colectate selectiv în saci de plastic, vor fi transportate în afara fondului 
forestier şi depozitate la sediul ocolului silvic, de unde vor fi predate unităţilor autorizate 
(societăţilor de salubrizare) pentru valorificare sau eliminare. Evidenţa deşeurilor se va întocmi la 
ocolul silvic, respectânduse prevederile H.G. 856/2002.  

Reziduurile potenţiale rezultate de la utilajele folosite în diferitele tipuri de lucrări din 
fondul forestier (uleiuri, scurgeri accidentale de carburanţi, filtre) vor fi atent colectate şi depozitate 
în containere speciale, urmând să fie scoase din fondul forestier şi predate firmelor implicate în 
colectarea şi neutralizarea deşeurilor cu potenţial ridicat de poluare a solului şi a apelor. 

Emisii în apă - Prin aplicarea amenajamentelor silvice nu se generează ape uzate, tehnologice 
şi nici menajere. 

Vegetația forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului 
de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafață şi subterane, în special în perioadele când se 
înregistrează precipitații importante cantitativ. 

În urma activităților de exploatare forestieră şi a activităților silvice poate să apară un nivel 
ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafață, 
mai ales în timpul precipitațiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraților de materii 
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în suspensie în receptorii de suprafață. Totodată mai pot apărea pierderi accidentale de carburanți şi 
lubrefianți de la utilajele şi mijloacele auto care acționează pe locație. 

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor 
de suprafață şi subterane, concentrațiile maxime de poluanți evacuați în apele de suprafață în timpul 
exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafețele 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 poluanți 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 podețe la trecerile cu lemne peste pâraiele văilor principale; 
 se curăță albiile pâraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturării scurgerilor şi 

spălarea solului fertil din marginea arboretelor; 
 schimburile de ulei nu se fac în parchetele de exploatare; 
 este strict interzisă spălarea utilajelor în albia sau pe malul pâraielor; 
se va respecta planul de revizie tehnică a tractoarelor forestiere în vederea preîntâmpinării 

scurgerii uleiurilor. 
          Emisii în aer  se vor produce mai ales sub formă de gaze şi pulberi, ca urmare a folosirii 
maşinilor şi utilajelor la executarea lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament. Ele se vor 
încadra în limitele admise de lege prin folosirea unor maşini şi utilaje performante, cu inspecţiile 
tehnice la zi.  

Conform legislaţiei in vigoare, valorile limită pentru eventualii poluanţi sunt: 
  dioxid de sulf: 

 valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 350µg/mc. 
 valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor (an calendaristic şi  iarna) = 20µg/mc. 
 dioxid şi oxizi de azot: 
 valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 200µg/mc. 
 valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor (an calendaristic şi  iarna) = 30µg/mc. 
 pulberi în suspensie PM10: 
 valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 50µg/mc. 
 monoxid de carbon: 
  valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 10 mg/mc. 
 benzen: 
 valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 5µg/mc. 
 plumb: 
  valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 0,5µg/mc. 

  
 

A.1.20. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului 
 
Principalele activităţi generate prin implementarea amenajamentului silvic sunt: 
 lucrări de recoltare a masei lemnoase; 
 lucrări de regenerare a pădurii; 
 recoltarea produselor nelemnoase (vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile şi plante 

medicinale şi aromatice). 
 

A.1.20.1. Descrierea proceselor tehnologice  
 

Recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă o activitate prevăzută în 
amenajamentul silvic al OS Sebiş  Moneasa. Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a efectelor 
negative a acestei activităţi asupra pădurii trebuie să se aplice  tehnologii adecvate de exploatare 
prin care să se evite dezgolirea şi degradarea solului şi care să asigure pe termen lung o stare de 
sănătate corespunzătoare arboretelor, precum şi regenerarea acestora în cele mai bune condiţii. Prin 
aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, se are în vedere protejarea solului şi a 
arborilor care rămân în arboret. 
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În vederea asigurării protecţiei ecologice a pădurilor şi a mediului înconjurător   tehnologia 
de exploatare a masei lemnoase va consta în următoarele: 

a.) pregătirea unităţilor amenajistice pentru exploatare 
 materializarea (delimitarea) parchetelor cu respectarea normelor în vigoare privind 

amplasarea şi delimitarea acestora; 
 desimea admisă a căilor amenajate pentru tractarea lemnului tăiat (incluzând şi traseele 

existente) va fi de maximum 100m/ha pentru un bazinet sau pentru instalaţiile cu cablu de 85 m/ha, 
suprafaţa ocupată încadrânduse în 5% din suprafaţa parchetului; 

 elementele geometrice limitative admise: instalaţii cu cablu, cu lăţimea culoarului deschis 
de maxim 6m între trunchiurile arborilor marginali. Căile de acces pentru tractoare sau alte culoare 
de acces pentru exploatare: lăţimea culoarului maxim 4,7 m, lăţimea căii de circulaţie 2,5m, 
declivitatea maximă a căii 5%. 

 la joncţiunea cu calea de transport  a căilor pentru tractoare sau a liniilor pentru funiculare 
se vor materializa spaţii de lucru, de regulă în afara regenerării şi pe cât posibil fără mişcări mari de 
pământ. 

b.) doborârea arborilor 
 este obligatorie executarea tapei la diametrul mai mare de 15 cm precum şi efectuarea 

tăierii din partea opusă la 35 cm deasupra tapei. Înălţimea  acesteia va fi mai mică de 15 cm iar 
adâncimea de 1/3 până la 1/5 din diametru la răşinoase şi 1/2 până la 1/3 la foioase; 

 direcţia de doborâre spre aval este interzisă, de asemenea este interzisă doborârea spre 
ochiurile cu seminţiş. Este obligatorie folosirea penelor hidraulice sau mecanice la direcţionarea 
căderii; 

 arborii doborâţi se curăţă de crăci la locul de doborâre şi se secţionează în lungimi 
maxime de 10 m. 

c.) colectarea lemnului 
 trunchiurile rezultate din secţionare se olăresc înainte de mişcarea lor dacă nu se utilizează 

scuturi sau conuri metalice sau din material plastic; 
 este obligatorie utilizarea rolelor de ghidare dacă lemnul se apropie cu cablul tractorului 

sau funicularului la un unghi mai mare de 10 grade; 
 corhănirea normală a pieselor cu volum mai mare de 0,1 m3 este interzisă, la fel şi voltatul. 

 
A.1.21. 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 
ariile naturale protejată de interes comunitar 

 
Ocoalele silvice limitrofe O.S. Sebiş  Moneasa sunt:  O.S. Beliu, O.S. Beiuş, O.S. Sudrigiu, 

O.S. Gurahonţ, O.S. Bârzava, O.S. Săvârşin. Acestea nu generează impact cumulativ cu 
amenajamentul studiat decât în cazul unor lucrări desfăşurate simultan în unităţi amenajistice 
învecinate, ceea ce este foarte puţin probabil.  

În astfel de situaţii puţin plauzibile, impactul potenţial asupra faunei ar putea creşte datorită 
cumulării zgomotelor produse de echipamente şi a limitării posibilităţilor de migrare ale unor specii 
către habitatele învecinate, neafectate de lucrări.  

Printro bună colaborare şi comunicare între ocoalele silvice învecinate şi o planificare 
corespunzătoare a lucrărilor din zonele limitrofe acestor ocoale silvice, se pot evita situaţii de tipul 
celor descrise mai sus, care ar putea să ducă la o cumulare a efectelor potenţial negative. 

 
 
A.2. Modificări fizice ce decurg din plan 
 
Amenajamentul silvic nu a propus realizarea de noi construcții silvice. La propunerea 

ocolului silvic, sa considerat oportună realizarea a patru drumuri noi FN001  Valea Vladului în 

U.P. II Moneasa, FN002  Valea Seacă în U.P. III Zugău, FN003  Crocna  Valea Seacă în  U.P. IV 

Crocna, FN004  Valea Crocnişoara în  U.P. IV Crocna, în vederea creșterii accesibilității fondului 

forestier, lungimea şi traseul drumurilor necesare fiind orientative. Realizarea acestor obiective se 
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poate face în baza unor studii de fezabilitate și proiecte tehnice, care vor fi supuse evaluării de 

mediu, distinct de amenajamentul silvic. Drumurile necesare au fost propuse şi la amenajarea 

anterioară şi nu sau realizat. Pentru drumurile forestiere existente se vor efectua doar lucrări de 

întrețineri sau reparații curente, dacă va fi cazul, lucrări care nu pot fi considerate că determină 

modificări fizice semnificative. Astfel singurele modificări (dacă pot fi interpretate aşa) ce decurg 

din aplicarea amenajamentului  constau în extragerea de masă lemnoasă parțială ori totală, după caz, 

din unele suprafețe cu arborete,urmată de instalarea unor noi generații de arbori în mod natural (din 

sămânță sau vegetativ) ori prin plantarea de puieți, pe criterii naturalistice. 

 
 
A.4. Resurse naturale necesare implementării planului 
 
  Singura resursă naturală o reprezintă puieţii ce vor fi preluaţi de la pepinierele silvice. 
 
A.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de 

interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului 
 
Singura resursă naturală ce va fi exploatată din cadrul ariilor naturale protejate de interes 

comunitar este reprezentată de masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor de regenerare, a lucrărilor 

de îngrijire (curățiri + rărituri), a tăierilor de igienă şi a tăierilor de conservare. 

Lucrările silvice care se vor executa în deceniul 20212030 în cuprinsul ariilor naturale 
protejate: ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma, ROSCI0042 Codru Moma,  ROSCI0291  
Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma, ROSCI0298  Defileul Crişului Alb, ROSCI0070  
Drocea, ROSCI0407  Zarandul de Vest, ROSPA0153  Defileul Crişului Alb, ROSPA0117  
Drocea  Zarand, ROSPA0014  Câmpia Ceremeiului, sunt prezentate în tabelul 17. 

 
Lucrările silvice propuse în arboretele din ariile naturale protejate 
 

Tabelul 17 

Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

I 138 3,20 A 7111 91M0 R4149 

Tăieri 
progresive 
de punere 
în lumină 

262 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea Codru 
Moma 

I 139 A 13,33 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

1360 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

I 139 B 3,48 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

24 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea Codru 
Moma 

I 140 A 10,07 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

80 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea Codru 
Moma 

I 140 B 5,29 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

448 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea Codru 
Moma 

I 141 0,4 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

3 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea Codru 
Moma 

I 146 A 5,63 A 7111 91M0 R4149 
Tăieri de 

igienă 
50 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea Codru 
Moma 

I 146 B 1,63 A 4321 9130 R4119 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

14 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea Codru 
Moma 

I 149 A 0,19 A 5323 91L0 R4127 
Tăieri de 

igienă 
1 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea Codru 
Moma 

I 149 B 3,68 A 7412 91M0 R4132 
Tăieri de 

igienă 
30 

Total 
ROSCI0289 în 

U.P. I 
I  46,90      2272 

ROSPA0014  
Câmpia 

Ceremeiului 
I 177C 0,83 

      

Total 
ROSPA0014 

I  0,83       

 
Total 
U.P. I 

 47,73      2272 

ROSCI0042 
Codru Moma 

II 14 52,77 A 4111 91V0 R4109 Rărituri 1414 

ROSCI0042 
Codru Moma II 15 16,94 A 4111 91V0 R4109 Rărituri 495 

ROSCI0042 
Codru Moma II 16 19,88 A 4111 91V0 R4109 Degajări 75 

ROSCI0042 
Codru Moma II 17 A 38,51 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

308 

ROSCI0042 
Codru Moma II 17 B 6,14 A 4111 91V0 R4109 

tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină 

873 

ROSCI0042 
Codru Moma II 18 A 32,78 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

7197 

ROSCI0042 
Codru Moma II 18 B 18,67 A 4111 91V0 R4109 Degajări 21 

ROSCI0042 
Codru Moma II 19 21,81 A 4111 91V0 R4109 Degajări 33 

ROSCI0042 
Codru Moma II 24 36,94 A 4211 9130 R4118 Degajări 103 

ROSCI0042 
Codru Moma II 25 A 43,74 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

350 

ROSCI0042 II 25 B 5,5 A 4111 91V0 R4109 Tăieri 927 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Codru Moma progresive 
de racordare 

ROSCI0042 
Codru Moma II 26 A 30,29 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

212 

ROSCI0042 
Codru Moma II 26 B 5,48 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

38 

ROSCI0042 
Codru Moma II 26 C 10,5 A 4111 91V0 R4109 Curăţiri 43 

ROSCI0042 
Codru Moma II 26 D 5,4 A 4111 91V0 R4109 

tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină 

663 

ROSCI0042 
Codru Moma II 26 E 6,31 A 4111 91V0 R4109 Degajări 

 
ROSCI0042 
Codru Moma II 27 A 29,87 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

239 

ROSCI0042 
Codru Moma II 27 B 1,54 A 4111 91V0 R4109 Curăţiri 6 

ROSCI0042 
Codru Moma II 28 A 19,58 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

157 

ROSCI0042 
Codru Moma II 28 B 1,67 A 4111 91V0 R4109 Degajări 0 

ROSCI0042 
Codru Moma II 28 C 1,65 M 4111 91V0 R4109 

Tăieri de 
conservare 

32 

ROSCI0042 
Codru Moma II 29 A 27,08 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

217 

ROSCI0042 
Codru Moma II 29 B 2,07 A 4111 91V0 R4109 Degajări 8 

ROSCI0042 
Codru Moma II 29 C 1,46 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

10 

ROSCI0042 
Codru Moma II 41 A 12,18 M 4331 9130 R4120 

Tăieri de 
igienă 

98 

ROSCI0042 
Codru Moma II 41 B 5,1 M 4213 9130 R4118 

Tăieri de 
conservare 

125 

ROSCI0042 
Codru Moma II 41 C 3,85 A 4332 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
251 

ROSCI0042 
Codru Moma II 41 D 4,19 A 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

38 

ROSCI0042 
Codru Moma II 42 A 20,73 A 4331 9130 R4120 

Tăieri de 
igienă 

167 

ROSCI0042 
Codru Moma II 42 B 0,98 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

7 

ROSCI0042 
Codru Moma II 42 C 3,33 A 4211 9130 R4118 Degajări 12 

ROSCI0042 
Codru Moma II 42 D 1,54 A 4211 9130 R4118 Degajări 5 

ROSCI0042 
Codru Moma II 42 E 2,44 A 4211 9130 R4118 Curăţiri 8 

ROSCI0042 
Codru Moma II 42 F 0,89 A 4331 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 

73 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

de racordare 

ROSCI0042 
Codru Moma II 43 A 16,42 A 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

131 

ROSCI0042 
Codru Moma II 43 B 3,45 A 4212 9130 R4118 Curăţiri 49 

ROSCI0042 
Codru Moma II 43 C 12,44 A 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

100 

ROSCI0042 
Codru Moma II 43 D 2,85 M 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
conservare 

123 

ROSCI0042 
Codru Moma II 44 A 1,67 M 4213 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

14 

ROSCI0042 
Codru Moma II 44 B 16,38 A 5211 

 
R4129 

Tăieri de 
igienă 

130 

ROSCI0042 
Codru Moma II 45 A 4,01 M 4213 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

32 

ROSCI0042 
Codru Moma II 45 B 10,27 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

81 

ROSCI0042 
Codru Moma II 45 C 4,01 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

501 

ROSCI0042 
Codru Moma II 46 24,3 A 4332 9130 R4120 Rărituri 648 

ROSCI0042 
Codru Moma II 47 A 13,3 A 4211 9130 R4118 Rărituri 969 

ROSCI0042 
Codru Moma II 47 B 22,43 A 4332 9130 R4120 Rărituri 907 

ROSCI0042 
Codru Moma II 47 C 0,86 A 4211 9130 R4118 Tăieri rase 29 

ROSCI0042 
Codru Moma II 47 D 3,82 A 4211 9130 R4118 Tăieri rase 455 

ROSCI0042 
Codru Moma II 48 13,85 A 4332 9130 R4120 Rărituri 525 

ROSCI0042 
Codru Moma II 49 A 2,25 M 4213 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

17 

ROSCI0042 
Codru Moma II 49 B 11,47 A 4212 9130 R4118 Rărituri 366 

ROSCI0042 
Codru Moma II 50 A 5,23 A 4212 9130 R4118 Curăţiri 33 

ROSCI0042 
Codru Moma II 50 B 8,69 A 4212 9130 R4118 Rărituri 175 

ROSCI0042 
Codru Moma II 50 C 17,52 A 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

158 

ROSCI0042 
Codru Moma II 50 D 7,27 A 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

66 

ROSCI0042 
Codru Moma II 50 E 11,49 A 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

92 

ROSCI0042 
Codru Moma II 50 F 1,82 A 4212 9130 R4118 Degajări 2 

ROSCI0042 
Codru Moma II 50 G 2,35 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

106 

ROSCI0042 II 50C 0,41 
 

0 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Codru Moma 

ROSCI0042 
Codru Moma II 51 A 19,02 A 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

171 

ROSCI0042 
Codru Moma II 51 B 16,48 A 4211 9130 R4118 Curăţiri 101 

ROSCI0042 
Codru Moma II 51 C 4,98 A 4211 9130 R4118 Rărituri 199 

ROSCI0042 
Codru Moma II 52 A 17,13 A 4211 9130 R4118 Rărituri 665 

ROSCI0042 
Codru Moma II 52 B 39,37 A 4211 9130 R4118 Rărituri 1785 

ROSCI0042 
Codru Moma II 52 C 10,31 A 4211 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

82 

ROSCI0042 
Codru Moma II 52 D 2,48 A 4118 91V0 R4109 Tăieri rase 494 

ROSCI0042 
Codru Moma II 53 A 12,17 A 4211 9130 R4118 Rărituri 635 

ROSCI0042 
Codru Moma II 53 B 12,04 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

96 

ROSCI0042 
Codru Moma II 53 C 5,4 A 4114 91V0 R4109 Degajări 

 
ROSCI0042 
Codru Moma II 53 D 0,88 A 4114 91V0 R4109 Tăieri rase 128 

ROSCI0042 
Codru Moma II 53 E 1,24 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

108 

ROSCI0042 
Codru Moma II 54 A 27,44 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

220 

ROSCI0042 
Codru Moma II 54 B 1,65 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

148 

ROSCI0042 
Codru Moma II 54 C 2,21 A 4114 91V0 R4109 

Îngrijirea 
culturilor  

ROSCI0042 
Codru Moma II 55 27,4 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

247 

ROSCI0042 
Codru Moma II 56 A 4,04 A 4212 9130 R4118 Degajări 

 
ROSCI0042 
Codru Moma II 56 B 1,75 A 4212 9130 R4118 Tăieri rase 90 

ROSCI0042 
Codru Moma II 56 C 7,25 M 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

58 

ROSCI0042 
Codru Moma II 56 D 8,62 A 4212 9130 R4118 Curăţiri 15 

ROSCI0042 
Codru Moma II 56 E 7,6 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

53 

ROSCI0042 
Codru Moma II 57 14,2 A 4212 9130 R4118 Degajări 31 

ROSCI0042 
Codru Moma II 58 56,68 A 4331 9130 R4120 Curăţiri 577 

ROSCI0042 
Codru Moma II 59 A 25,43 K 4111 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

203 

ROSCI0042 II 59 B 18,6 A 4114 91V0 R4109 Rărituri 1040 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Codru Moma 

ROSCI0042 
Codru Moma II 59 C 1,27 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
173 

ROSCI0042 
Codru Moma II 59 D 0,49 A 4114 91V0 R4109 

Îngrijirea 
culturilor  

ROSCI0042 
Codru Moma II 59 E 7,74 K 4111 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

54 

ROSCI0042 
Codru Moma II 60 40,84 A 4114 91V0 R4109 Rărituri 1708 

ROSCI0042 
Codru Moma II 61 44,75 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

359 

ROSCI0042 
Codru Moma II 62 A 17,39 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

2407 

ROSCI0042 
Codru Moma II 62 B 9,59 A 4114 91V0 R4109 Rărituri 359 

ROSCI0042 
Codru Moma II 62 C 6,61 A 4114 91V0 R4109 Completări 

 
ROSCI0042 
Codru Moma II 63 A 30,66 A 4111 91V0 R4109 

Îngrijirea 
culturilor  

ROSCI0042 
Codru Moma II 63 B 2,01 K 4111 91V0 R4109 Completări 

 
ROSCI0042 
Codru Moma II 64 47,22 A 4212 9130 R4118 Curăţiri 1125 

ROSCI0042 
Codru Moma II 65 A 14,87 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
773 

ROSCI0042 
Codru Moma II 65 B 15,45 A 4212 9130 R4118 Degajări 66 

ROSCI0042 
Codru Moma II 65 C 13,46 A 4212 9130 R4118 

Îngrijirea 
culturilor 

0 

ROSCI0042 
Codru Moma II 66 A 36,97 A 4212 9130 R4118 Rărituri 484 

ROSCI0042 
Codru Moma II 66A 0,1 

 
0 

    
ROSCI0042 
Codru Moma II 67 A 26,5 A 4312 9130 R4118 Curăţiri 95 

ROSCI0042 
Codru Moma II 67C 0,37 

 
0 

    

ROSCI0042 
Codru Moma II 68 A 21,53 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

3388 

ROSCI0042 
Codru Moma II 68 B 2,89 A 4212 9130 R4118 Rărituri 98 

ROSCI0042 
Codru Moma II 68 C 25,35 A 4312 9130 R4118 Degajări 38 

ROSCI0042 
Codru Moma II 68A 1,14 

 
0 

    
ROSCI0042 
Codru Moma II 69 A 1,92 M 4312 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

16 

ROSCI0042 
Codru Moma II 69 B 43,37 A 4211 9130 R4118 Curăţiri 157 

ROSCI0042 
Codru Moma II 70 28,91 A 4212 9130 R4118 Curăţiri 113 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0042 
Codru Moma II 71 38,44 A 4211 9130 R4118 

Îngrijirea 
culturilor  

ROSCI0042 
Codru Moma II 72 A 6,78 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
908 

ROSCI0042 
Codru Moma II 72 B 18,4 A 4211 9130 R4118 Completări 

 

ROSCI0042 
Codru Moma II 73 A 8,57 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
1000 

ROSCI0042 
Codru Moma II 73 B 26,99 A 4211 9130 R4118 Completări 

 
ROSCI0042 
Codru Moma II 74 A 7,36 M 4213 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

59 

ROSCI0042 
Codru Moma II 74 B 9,29 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

1367 

ROSCI0042 
Codru Moma II 74 C 2,22 M 5151 

 
R4129 

Tăieri de 
igienă 

18 

ROSCI0042 
Codru Moma II 74 D 21,53 A 4211 9130 R4118 Completări 

 
ROSCI0042 
Codru Moma II 75 A 19,48 M 4213 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

157 

ROSCI0042 
Codru Moma II 75 B 8,08 M 5131 

 
R4129 

Tăieri de 
igienă 

64 

ROSCI0042 
Codru Moma II 76 48,72 A 4331 9130 R4120 

Tăieri de 
igienă 

390 

ROSCI0042 
Codru Moma II 77 A 35,86 A 4331 9130 R4120 

Tăieri de 
igienă 

287 

ROSCI0042 
Codru Moma II 77 B 8,24 A 4211 9130 R4118 Degajări 15 

ROSCI0042 
Codru Moma II 78 A 22,73 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

4069 

ROSCI0042 
Codru Moma II 78 B 33,55 A 4111 91V0 R4109 Completări 

 

ROSCI0042 
Codru Moma II 79 A 12,96 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
2618 

ROSCI0042 
Codru Moma II 79 B 9,94 A 4114 91V0 R4109 Rărituri 454 

ROSCI0042 
Codru Moma II 79 C 12,12 A 4111 91V0 R4109 Completări 

 
ROSCI0042 
Codru Moma II 80 A 1,54 A 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

12 

ROSCI0042 
Codru Moma II 80 B 29,49 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
914 

ROSCI0042 
Codru Moma II 81 A 7,75 A 4212 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

62 

ROSCI0042 
Codru Moma II 81 B 32,03 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
3011 

ROSCI0042 
Codru Moma II 81 C 16,25 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

130 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0042 
Codru Moma II 81 D 0,96 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

8 

ROSCI0042 
Codru Moma II 81 E 0,51 A 4114 91V0 R4109 

Îngrijirea 
culturilor  

ROSCI0042 
Codru Moma II 81 F 3,75 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

30 

ROSCI0042 
Codru Moma II 87C 0,1 

 
0 

    
ROSCI0042 
Codru Moma II 90 A 32,06 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

256 

ROSCI0042 
Codru Moma II 90 B 13,8 A 4111 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
824 

ROSCI0042 
Codru Moma II 91 A 11,99 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri de 
igienă 

96 

ROSCI0042 
Codru Moma II 91 B 11,42 A 4114 91V0 R4109 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
709 

ROSCI0042 
Codru Moma II 92 A 47,92 A 4331 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

383 

ROSCI0042 
Codru Moma II 92 B 8,05 A 4331 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
806 

ROSCI0042 
Codru Moma II 93 38,23 A 4331 9130 R4120 

Tăieri de 
igienă 

307 

ROSCI0042 
Codru Moma II 94 38,68 A 4331 9130 R4120 

Tăieri de 
igienă 

348 

ROSCI0042 
Codru Moma II 95 25,57 A 4312 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

204 

ROSCI0042 
Codru Moma II 96 A 18,16 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

146 

ROSCI0042 
Codru Moma II 96 B 6,98 A 5131 

 
R4129 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

63 

ROSCI0042 
Codru Moma II 97 A 5,96 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

48 

ROSCI0042 
Codru Moma II 97 B 7,18 A 5131 

 
R4129 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

563 

ROSCI0042 
Codru Moma II 97 C 13,16 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

1747 

ROSCI0042 
Codru Moma II 97 D 9,92 A 5131 

 
R4129 

Tăieri de 
igienă 

89 

ROSCI0042 
Codru Moma II 98 A 31,06 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

249 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

în deceniul 
II 

ROSCI0042 
Codru Moma II 98 B 1,07 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

124 

ROSCI0042 
Codru Moma II 99 A 30,64 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

276 

ROSCI0042 
Codru Moma II 99 B 13,30 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
903 

Total 
ROSCI0042 

II  2304,93      62187 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 

Bihorului  
Codru Moma 

II 100 A 17,59 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

140 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 100 B 4,20 A 4212 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

476 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 100C 0,41 
      

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 101 A 29,87 A 4331 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

239 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 101 B 5,48 A 4331 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

403 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 102 A 13,31 A 4331 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

106 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 102 B 8,29 A 4331 9130 R4120 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

615 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 103 A 11,77 A 4331 9130 R4120 
Tăieri de 

igienă 
70 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 103 B 7,74 M 4331 9130 R4120 
Tăieri de 

conservare 
240 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 103 C 10,29 M 5151 
 

R4129 
Tăieri de 

conservare 
215 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii II 103 D 1,58 A 4212 9130 R4118 Tăieri rase 84 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Bihorului  
Codru Moma 
ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 104 A 33,49 A 4212 9130 R4118 Curăţiri 300 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 104 B 6,15 A 5131 
 

R4129 
Tăieri de 

igienă 
43 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 104 C 0,95 M 4312 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
7 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 105 A 12,05 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

1629 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 105 B 1,29 A 4331 9130 R4120 Rărituri 50 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 105 C 13,22 A 4211 9130 R4118 Curăţiri 35 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 105 D 1,61 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

14 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 106 A 5,08 M 4212 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
41 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 106 B 5,62 M 5151  R4129 
Tăieri de 

conservare 
327 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 106 C 3,78 A 5131  R4129 
Tăieri de 

igienă 
34 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 107 8,2 M 4212 9130 R4118 
Tăieri de 

conservare 
281 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 108 A 6,78 M 4212 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
55 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 108 B 2,25 M 5131  R4129 
Tăieri de 

igienă 
20 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 108 C 6,62 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

865 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 108 D 4,75 M 5131  R4129 
Tăieri de 

conservare 
291 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 109 A 3,83 M 4212 9130 R4118 
Tăieri de 

conservare 
176 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 109 B 5,32 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

cu 
împăduriri 
sub masiv 

148 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 109 C 2,52 K 4312 9130 R4118 Completări  

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 110 A 38,26 A 4211 9130 R4118 Degajări 48 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 110 B 3,55 M 5151  R4129 
Tăieri de 

conservare 
71 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 111 A 56,39 A 4211 9130 R4118 Degajări 147 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 111 B 2,82 A 4211 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

422 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

II 112 24,76 A 4211 9130 R4118 Degajări 28 

Total 
ROSCI0291 

II  359,82      7620 

 
Total 

U.P. II 
 2664,75      69807 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 72 14,39 A 4211 9130 R4118 Rărituri 751 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 73 0,5 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

4 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 74 1,4 A 4211 9130 R4118 Rărituri 72 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 75 0,1 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

1 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 

III 76 0,35 A 4211 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
4 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Bihorului  
Codru Moma 
ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 78 27,73 A 4311 9130 R4118 Rărituri 928 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 79 44,39 A 4311 9130 R4118 Rărituri 1433 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 80 A 9,69 A 4311 9130 R4118 Rărituri 275 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 80 B 6,43 A 4311 9130 R4118 Rărituri 222 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 80 C 5,26 A 4311 9130 R4118 Rărituri 202 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 80 D 12,16 A 4211 9130 R4118 Rărituri 419 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 81 A 15,62 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
140 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 81 B 21,73 A 4211 9130 R4118 Curăţiri 116 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 81 C 1,46 A 4211 9130 R4118 Rărituri 44 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 82 A 3,59 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
32 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 82 B 19,68 A 4212 9130 R4118 
Îngrijirea 

seminţişului 
 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 82 C 7,15 A 4212 9130 R4118 Rărituri 195 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 82 D 1,22 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

9 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 83 A 9,92 A 4212 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

298 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 

III 83 B 2,32 A 4212 9130 R4118 Rărituri 61 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Bihorului  
Codru Moma 
ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 83 C 12,32 A 4212 9130 R4118 Degajări  

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 84 A 11,52 A 4212 9130 R4118 Curăţiri 19 

ROSCI0291 
Coridorul Munţii 
Bihorului  
Codru Moma 

III 84 B 9,86 A 4212 9130 R4118 Degajări  

Total 
ROSCI0291 

III  238,79      5225 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 116 A 7,63 A 4211 9130 R4118 Degajări  

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 116 B 0,85 A 5151  R4129 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

6 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 127 A 19,39 A 4212 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

3762 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 127 B 0,52 A 4312 9130 R4118 Rărituri 9 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 127 C 0,25 M 5151  R4129 
Tăieri de 

conservare 
7 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 127 D 0,69 M 4331 9130 R4120 
Tăieri de 

conservare 
24 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 128 A 7,11 A 4312 9130 R4118 Curăţiri 20 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

III 128 B 1,92 A 4331 9130 R4120 Degajări  
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 129 A 3,07 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

24 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 129 B 18,79 A 4331 9130 R4120 Curăţiri 105 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

III 129 C 3,00 M 4331 9130 R4120 
Tăieri de 

conservare 
114 

Total 
ROSCI0298 şi 
ROSPA0153 în 

U.P. III 

III  63,22      4071 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 130 A 29,1 A 4211 9130 R4118 Rărituri 910 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 130 B 1,08 M 5241  R4129 
Tăieri de 

conservare 
51 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 131 A 17,73 A 4211 9130 R4118 Rărituri 544 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 131 B 0,91 M 5151  R4129 
Tăieri de 

conservare 
20 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 132 A 17,86 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

142 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 132 B 1,48 M 5151  R4129 
Tăieri de 

conservare 
36 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 133 A 19,25 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
173 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 133 B 1,23 M 5151  R4129 
Tăieri de 

igienă 
9 

ROSCI0289 
Coridorul 

III 134 A 38,55 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
348 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Drocea  Codru 
Moma 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 134 B 2,78 A 4311 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

676 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 135 A 33,26 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
300 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 135 B 2,96 A 4311 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

638 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 136 A 15,93 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
143 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 136 B 2,46 A 4311 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

556 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 137 A 20,46 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
184 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 137 B 3,68 A 4311 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

862 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 138 11,2 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
100 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 139 A 15,03 A 4311 9130 R4118 Rărituri 404 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 139 B 7,34 M 5241  R4129 
Tăieri de 

igienă 
67 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

III 139 C 9,52 A 4312 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
86 

Total 
ROSCI0289 în 

U.P. III  
III  251,81      6249 

  
Total 

U.P. III 
 553,82      15545 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

IV 16 A 14,44 A 4331 9130 R4119 Curăţiri 280 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

IV 16 B 8,29 A 4212 9130 R4118 Rărituri 229 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

IV 17 A 24,15 A 4211 9130 R4118 Degajări 54 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

IV 17 B 4,08 A 4211 9130 R4118 Rărituri 127 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

IV 18 A 43,02 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

9032 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

IV 26D 1,58 A 4211 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

210 

ROSCI0289 
Coridorul 

Drocea  Codru 
Moma 

IV 34C 2,18 A 4211 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
20 

Total 
ROSCI0289 în 

U.P. IV 
IV  97,74      9952 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 39 A 1,31 M 5131  R4129 
Tăieri de 

igienă 
10 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 39 B 24,08 M 5131  R4129 
Tăieri de 

igienă 
169 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 39 C 3,14 A 5311 91Y0 R4124 Rărituri 90 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 39 D 5,12 A 5311 91Y0 R4124 
Tăieri de 

igienă 
40 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 39 E 1,69 A 5311 91Y0 R4124 
Tăieri de 

igienă 
16 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 

IV 40 A 3,68 M 5172   
Tăieri de 

igienă 
25 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Alb 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 40 B 21,8 A 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

197 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 40 C 5,71 A 4312 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
52 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 40 D 4,12 A 4211 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

1216 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 40 E 7,76 A 4211 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
62 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 41 23,13 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

185 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 42 A 26,74 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

240 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 42 B 2,67 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
24 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 42 C 0,77 A 5113 91Y0 R4128 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

6 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 43 A 13,86 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

125 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

IV 43 B 3,04 A 5111 91Y0 R4128 
Tăieri de 

igienă 
28 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Defileul Crişului 
Alb 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 43 C 2,45 A 5131  R4129 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

20 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 43 D 3,25 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

27 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 43 E 2,19 M 5151  R4129 
Tăieri de 

igienă 
15 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 44 A 8,18 A 4312 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
73 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 44 B 6,66 M 5172   
Tăieri de 

igienă 
40 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 45 A 17,81 A 5111 91Y0 R4128 
Tăieri de 

igienă 
142 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 45 B 8,84 A 4212 9130 R4118 

tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 

1011 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 49 A 1,86 A 5211 9170 R4123 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

17 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 49 B 3,1 A 5111 91Y0 R4128 
Tăieri de 

igienă 
28 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

IV 50 A 5,39 A 4212 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
44 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Defileul Crişului 
Alb 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 50 B 8,11 A 5111 91Y0 R4128 
Tăieri de 

igienă 
64 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 50 C 1,67 A 5113 91Y0 R4128 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

13 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 52 A 6,67 A 5111 91Y0 R4128 
Tăieri de 

igienă 
53 

ROSCI0298 
Defileul Crişului 

Alb 
ROSPA0153 

Defileul Crişului 
Alb 

IV 52 B 1,32 A 5111 91Y0 R4128 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

270 

Total 
ROSCI0298 şi 
ROSPA0153 

IV  226,12      4302 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 249 A 24,27 M 7411 91M0 R4132 
Tăieri de 

conservare 
187 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 249 B 0,67 A 7112 91M0 R4149 Rărituri 3 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 250 A 16,44 A 7411 91M0 R4132 
Tăieri de 

igienă 
131 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 250 B 3,45 A 7411 91M0 R4132 Rărituri 71 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 251 A 28,59 A 7411 91M0 R4132 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

229 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 251 B 2,13 A 7411 91M0 R4132 
Tăieri în 

crâng de jos 
347 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 251 C 1,03 A 7413 91M0 R4132 Rărituri 17 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
IV 251N 2,04  0    0 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Drocea  Zarand 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 252 A 9,12 A 4312 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

678 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 252 B 3,57 A 4311 9130 R4118 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

625 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 252 C 26,56 M 5131  R4129 
Tăieri de 

igienă 
213 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 252 D 2,77 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 

437 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 253 A 1,52 M 5172  R4130 
Tăieri de 

igienă 
10 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 253 B 8,79 A 5314 91L0 R4127 
Tăieri în 

crâng de jos 
875 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 253 C 27,21 A 5314 91L0 R4127 
Tăieri de 

igienă 
244 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 253 D 2,18 A 4312 9130 R4118 Curăţiri 54 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 254 A 22,86 A 5314 91L0 R4127 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

206 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 254 B 2,93 M 7412 91M0 R4132 
Tăieri de 

conservare 
43 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 254 C 10,44 A 5314 91L0 R4127 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

84 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 254 D 13,99 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

2839 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 255 A 2,87 M 4312 9130 R4118 Rărituri 46 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 255 B 6,35 M 7412 91M0 R4132 
Tăieri de 

igienă 
44 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 255 C 10,69 A 4211 9130 R4118 

tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină 

1625 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 255 D 1,55 A 4312 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
12 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 255 E 3,95 A 4211 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 

442 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 256 A 1,81 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 

255 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 256 B 16,77 A 4312 9130 R4118 Curăţiri 6 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 256 C 4,85 M 7412 91M0 R4132 
Tăieri de 

conservare 
49 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 256 D 2,91 A 7411 91M0 R4132 Curăţiri 2 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 256 E 0,78 A 4312 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
5 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 256 F 14,74 A 7411 91M0 R4132 
Tăieri 

progresive 
de racordare 

1983 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 257 A 3,47 A 5314 91L0 R4127 Rărituri 68 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 257 B 2,76 A 5314 91L0 R4127 
Tăieri de 

igienă 
17 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 257 C 9,86 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 

1024 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 257 D 0,81 A 5314 91L0 R4127 Tăieri rase 121 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 257 E 5,22 A 5314 91L0 R4127 
Tăieri de 

igienă 
41 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 257 F 3,14 A 5314 91L0 R4127 
Tăieri de 

igienă 
25 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 257 G 3,59 M 7412 91M0 R4132 
Tăieri de 

igienă 
25 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 257 H 0,99 A 5314 91L0 R4127 Rărituri 12 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 257 I 0,85 A 7412 91M0 R4132 Degajări 0 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 258 A 1,83 A 7112 91M0 R4149 
Tăieri de 

igienă 
15 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 258 B 2,51 A 7411 91M0 R4132 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

22 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 262 1,95 A 4212 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
16 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 263 A 3,04 A 4312 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
27 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 263 B 30,74 A 4211 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
246 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 263 C 5,12 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
46 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 263 D 0,36 A 4312 9130 R4118 Curăţiri 1 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 264 A 31,08 A 4211 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
249 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 264 B 1,6 M 4213 9130 R4118 Rărituri 17 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 265 A 25,91 A 4211 9130 R4118 Rărituri 1399 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 265 B 1,7 A 4211 9130 R4118 Rărituri 78 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 265 C 0,21 A 4211 9130 R4118 Tăieri rase 16 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 266 A 8,62 A 4211 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
78 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 266 B 23,03 A 4211 9130 R4118 Rărituri 1302 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 266 C 9,97 A 4211 9130 R4118 Rărituri 546 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 266 D 2,75 A 4211 9130 R4118 Rărituri 123 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 266 E 3,75 M 4212 9130 R4118 Rărituri 60 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 266 F 0,79 A 4211 9130 R4118 Rărituri 17 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 267 A 27,63 A 4211 9130 R4118 Rărituri 1234 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 267 B 7,38 A 4211 9130 R4118 Rărituri 474 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 267 C 1,86 A 4211 9130 R4118 Curăţiri 4 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 267 D 7,19 A 4211 9130 R4118 Rărituri 411 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 273D 1,05       

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 275D 2,58       

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 278D 3,42       

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 279D 2,98       

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 280D 1,36       
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 282D 0,37       

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 283D 3,06       

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 284D 0,42       

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 285D 2,57       

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 286D 1,72       

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

IV 287D 2,50       

Total 
ROSCI0070 şi 
ROSPA0117 în 

U.P. IV 

IV  529,57      19476 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand IV 259 A 7,99 A 7411 91M0 R4132 Rărituri 73 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand IV 259N 0,25      0 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand IV 260 A 0,44 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri rase 
în deceniul 

II 
3 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand IV 260 B 1,41 M 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

9 

Total 
ROSPA0117 în 

U.P. IV 
IV  10,09      85 

 
Total 
U.P. 
IV 

 863,52      33815 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 1 A 2,54 M 4241 9110 R4106 
Tăieri de 

igienă 
16 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 1 B 31,04 O 4212 9130 R4118 Rărituri 1286 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 2 A 26,78 O 4212 9130 R4118 Rărituri 1238 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 2 B 0,16 O 4212 9130 R4118 Degajări 0 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 2 C 0,28 O 4212 9130 R4118 Degajări 0 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 3 A 2,2 M 4241 9110 R4106 Rărituri 67 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 3 B 12,92 O 4212 9130 R4118 Rărituri 818 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 4 A 16,18 O 4212 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
130 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 4 B 3,43 O 5212 9170 R4123 Rărituri 49 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 4 C 10,63 O 5131  R4129 

Tăieri de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

2122 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 4 D 3,49 O 4312 9130 R4118 

Tăieri de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

790 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 5 A 6,60 O 4212 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
60 

ROSCI0070  
Drocea 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 5 B 4,35 O 4212 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

35 

Total 
ROSCI0070 şi 
ROSPA0117 

V  120,60      6611 

ROSCI0407  
Zarandul de Vest 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 651 A 14,13 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
126 

ROSCI0407  
Zarandul de Vest 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 651 B 4,00 A 5111 91Y0 R4128 
Tăieri de 

igienă 
37 

Total 
ROSCI0407 şi 
ROSPA0117 

V  18,13      163 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 79 A 11,84 A 4311 9130 R4118 Rărituri 438 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 79 B 15,27 A 5113 91Y0 R4128 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

122 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 79M1 6,29       
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 79M2 1,14       

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 80 A 20,53 A 4312 9130 R4118 Rărituri 559 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 80 B 4,44 Q 4312 9130 R4118 Curăţiri  

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 81 A 8,9 A 4312 9130 R4118 Rărituri 534 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 81 B 0,34 A 4311 9130 R4118 

Tăieri rase 
în deceniul 

II 
1 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 81 C 4,57 M 4331 9130 R4120 

Tăieri de 
igienă 

41 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 81 D 14,8 A 4331 9130 R4120 Rărituri 149 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 82 A 5,08 A 4213 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

1018 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 82 B 2,35 A 5113 91Y0 R4128 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

467 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 82 C 1,31  4332 9130 R4120 Împăduriri  

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 82 D 2,52 A 5212 9170 R4123 Degajări  

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 82 E 6,17 M 4311 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

56 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 82 F 0,84 A 4332 9130 R4120 Tăieri rase 222 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 82 G 1,78 A 4332 9130 R4120 

Tăieri de 
igienă 

11 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 83 8,42 A 4312 9130 R4118 Rărituri 353 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 84 1,87 A 4312 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

12 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 85 A 1,36 A 4312 9130 R4118 Rărituri 69 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 85 B 6,19 M 5151  R4129 

Tăieri de 
igienă 

37 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 86 A 5,26 A 5131  R4129 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

1143 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 86 B 3,63 A 5151  R4129 

Tăieri de 
igienă 

30 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 87 A 4,12 A 5314 91L0 R4127 Rărituri 43 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 87 B 17,95 A 5131  R4129 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
2241 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 87 C 1,43 A 4312 9130 R4118 Rărituri 7 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 87 D 2,42 A 4312 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

13 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 88 1,44 A 5151  R4129 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

11 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 89 A 1,89 A 4312 9130 R4118 Rărituri 44 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 89 B 14,55 A 5151  R4129 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
2117 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 89 C 1,43 Q 5131  R4129 Curăţiri  

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 89 D 1,98 A 4312 9130 R4118 Rărituri 32 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 89 E 1,91 Q 4312 9130 R4118 Curăţiri 3 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 89 F 7,42 A 4312 9130 R4118 Rărituri 173 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 90 A 2,09 A 5212 9170 R4123 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

510 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 90 B 3,64 A 5131  R4129 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

729 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 90 C 0,56 Q 5131  R4129 Curăţiri  

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 90 D 9,69 A 4331 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

78 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 90 E 10,73 A 5131  R4129 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 

1351 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 90 F 2,46 A 5111 91Y0 R4128 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

528 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 91 A 11,48 A 5311 91Y0 R4124 

Tăieri 
progresive 

de racordare 
1183 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 91 B 3,07 A 5131  R4129 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

28 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 91 C 0,69 A 5314 91L0 R4127 Rărituri 4 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 92 A 15 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină 

3026 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 92 B 3,91 A 5111 91Y0 R4128 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină 

551 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 92 C 1,81 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

18 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 93 2,54 M 5151  R4129 

Tăieri de 
conservare 

39 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 94 2,2 A 4312 9130 R4118 Degajări  

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 95 A 1,56 M 5131  R4129 

Tăieri de 
conservare 

18 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 95 B 4,51 A 4331 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

625 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 95 C 1,13 A 5131  R4129 Degajări  

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 95 D 3,99 M 4213 9130 R4118 
Tăieri de 

conservare 
100 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 95N 0,24       

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 96 A 3,68 M 5151  R4129 

Tăieri de 
conservare 

52 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 96 B 1,84 A 5151  R4129 

Tăieri de 
igienă 

11 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 96 C 11,49 A 5151  R4129 

Tăieri de 
igienă 

92 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 623 2,33 A 4311 9130 R4118 Rărituri 55 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 624 4,48 A 4211 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

40 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 625 A 5,27 A 4211 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

47 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 625 B 1,5 A 5111 91Y0 R4128 

Tăieri de 
igienă 

13 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 627 0,52 A 5131  R4129 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

89 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 628 A 5,94 A 4311 9130 R4118 Rărituri 157 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 628 B 21,29 A 7311 91M0 R4153 

Tăieri de 
igienă 

190 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 628 C 1,61 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

14 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 628 D 6,62 A 5131  R4129 

Tăieri de 
igienă 

40 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 628 E 4,35 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

35 

ROSPA0117 V 628 F 0,4 A 7113 91M0 R4149 Tăieri de 2 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Drocea  Zarand igienă 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 628 G 1,74 A 7413 91M0 R4132 
Tăieri de 

igienă 
14 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 628 H 1,68 A 4221 9130 R4119 Rărituri 41 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 629 A 4,04 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 

537 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 629 B 2,7 A 7512 91M0 R4151 

Tăieri de 
igienă 

24 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 631 A 3,72 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

22 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 631 B 3,17 A 7413 91M0 R4132 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină 

523 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 632 1,53 A 4211 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

13 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 634 A 7,72 A 7112 91M0 R4149 
Tăieri de 

igienă 
54 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 634 B 0,81 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

4 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 634 C 2,91 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

20 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 634 D 4,02 A 4311 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

32 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 634 E 28,56 A 5113 91Y0 R4128 

Tăieri de 
igienă 

229 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 634 F 0,9 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

6 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 635 A 2,45 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină 

362 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 635 B 37,55 A 7111 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

338 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 635 C 1,43 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

10 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 635 D 1,06 A 7111 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

9 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 635 E 0,46 A 7112 91M0 R4149 Rărituri 10 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 635 F 0,4 A 7112 91M0 R4149 Rărituri 11 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 635 G 0,33 A 7112 91M0 R4149 Rărituri 7 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 635 H 3,88 A 4332 9130 R4120 

Tăieri de 
igienă 

30 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 635 I 4,09 A 4311 9130 R4118 Rărituri 199 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 636 A 6,5 A 4311 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

59 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 636 B 12,39 A 7413 91M0 R4132 

Tăieri de 
igienă 

100 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 636 C 1,08 A 7112 91M0 R4149 Rărituri 16 

ROSPA0117 V 636 D 8,04 A 7311 91M0 R4153 Tăieri de 72 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

Drocea  Zarand igienă 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 636 E 5,32 A 7111 91M0 R4149 
Tăieri de 

igienă 
47 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 636 F 0,69 A 7112 91M0 R4149 
Tăieri de 

igienă 
4 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 638 A 17,4 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

157 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 638 B 5,38 A 5111 91Y0 R4128 

Tăieri de 
igienă 

49 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 638 C 0,88 A 5131  R4129 

Tăieri de 
igienă 

6 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 638 D 3,13 A 4214 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

28 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 639 A 5,94 A 4211 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

53 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 639 B 26,45 A 5121 9170 R4123 
Tăieri de 

igienă 
238 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 639 C 3,6 A 5121 9170 R4123 

Tăieri de 
igienă 

26 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 639 D 0,43 A 4311 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

3 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 639 E 1,65 A 5121 9170 R4123 

Tăieri de 
igienă 

10 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 639 F 0,9 A 5121 9170 R4123 

Tăieri de 
igienă 

7 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 639 G 1,05 A 5121 9170 R4123 

Tăieri de 
igienă 

8 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 639 H 1,08 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

7 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 640 A 7,17 A 4214 9130 R4118 Curăţiri 7 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 640 B 3,55 A 4311 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

31 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 640 C 8,52 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

68 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 640 D 3,84 A 7412 91M0 R4132 

Tăieri de 
igienă 

30 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 641 A 2,24 A 4311 9130 R4118 Rărituri 58 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 641 B 3,1 A 4312 9130 R4118 Rărituri 49 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 641 C 19,01 A 4312 9130 R4118 Rărituri 1080 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 641 D 1,79 A 4331 9130 R4120 Curăţiri 0 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 641 E 2,02 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

16 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 641 F 5,83 A 4214 9130 R4118 Rărituri 229 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 641 G 2,19 A 7111 91M0 R4149 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
288 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

lumină 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 641 H 3,95 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

958 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 641 I 2,75 A 7111 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

22 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 642 A 12,97 A 4312 9130 R4118 Curăţiri 9 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 642 B 0,82 A 4312 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

4 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 642 C 6,58 A 4332 9130 R4120 Rărituri 264 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 642 D 3,51 A 4331 9130 R4120 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 
şi punere în 

lumină 

518 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 642 E 1,36 A 7112 91M0 R4149 
Tăieri de 

igienă 
10 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 642 F 0,59 A 4311 9130 R4118 
Tăieri de 

igienă 
3 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 644 A 5,26 A 4312 9130 R4118 Degajări 0 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 644 B 11,62 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

2217 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 646 11,48 A 4311 9130 R4118 Rărituri 390 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 647 A 12,78 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

116 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 647 B 10,91 A 5111 91Y0 R4128 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

98 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 648 2,25 A 4311 9130 R4118 

Tăieri de 
igienă 

20 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 649 2,3 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

20 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 650 9,84 A 4312 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 

de punere în 
lumină şi 
racordare 

2014 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 661 2,96 A 5131  R4129 Rărituri 76 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 662 6,48 A 5131  R4129 

Tăieri de 
igienă 

46 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 663 A 1,89 A 7112 91M0 R4149 

Tăieri de 
igienă 

11 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. u.a. Suprf. S.U.P. 
Tip de 
pădure 

Habitat Natura 
2000 

Habitat 
Romania 

Tipul de 
tăiere/ 

Intervenţie 

Volum 
de 

extras 
(m3) 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 663 B 1,6 A 7113 91M0 R4149 

Tăieri 
progresive 

de 
însămânţare 

145 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 664 A 5,29 A 7413 91M0 R4132 

Tăieri de 
igienă 

49 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 664 B 2,05 A 7312 91M0 R4153 
Tăieri de 

igienă 
19 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand 

V 664 C 3,21 A 7413 91M0 R4132 Rărituri 71 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 664 D 2,55 A 7413 91M0 R4132 Rărituri 39 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 748 A 13 A 4311 9130 R4118 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

118 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 748 B 5,31 A 5111 91Y0 R4128 

Tăieri de 
igienă 

42 

ROSPA0117 
Drocea  Zarand V 749 1,26 A 5113 91Y0 R4128 

Tăieri 
progresive 
în deceniul 

II 

11 

Total 
ROSPA0117 în 

U.P. V 
V  764,95      32102 

 
Total 

U.P. V 
 903,68      38876 

Total arii 
protejate 

  5033,50      160315 

 
Notă:În tabelul 17, în situația în care terenul nu este acoperit cu vegetație forestieră (drumuri 
forestiere, terenuri neproductive, curți, construcții, terenuri pentru harana vânatului) nu sau 
propus lucrări.   

 
 

B. INFORMAȚII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES 
COMUNITAR, AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

 
B.1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafață, tipuri de 

ecosisteme, tipuri de habitate și speciile care pot fi afectate prin implementarea planului 
 

ROSCI0042 - Codru Moma 
Situl are o suprafaţă de 24631,60 ha, aparţine bioregiunii continentale şi este localizat între 

coordonatele 46.0143111 latitudine nordică şi 22.0084777 longitudine estică. Suprafaţa fondului 
forestier al OS Sebiş  Moneasa care se suprapune peste situl de importanţă comunitară ROSCI0042 
Codru Moma este de 2304,93 ha, din care 2302,81 ha păduri şi terenuri destinate împăduririi şi 
reîmpăduririi. 

  

Tabelul 18.Tipuri de habitate de interes comunitar prezente în sit şi evaluarea lor conform formularului 
standard 

Tipuri de habitate Evaluarea sitului 

Cod 
Acoperire 

[ha] 
Peşteri 

[nr] 
Calitate 

date 

A/B/C/D A/B/C 
Reprezen-
tativitate 

Suprafaţă 
relativă 

Stare de 
conservare 

Evaluare 
globală 

6110 Pajişti rupicole calcifile sau 246  Bună B C C C 
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Tipuri de habitate Evaluarea sitului 

Cod 
Acoperire 

[ha] 
Peşteri 

[nr] 
Calitate 

date 

A/B/C/D A/B/C 
Reprezen-
tativitate 

Suprafaţă 
relativă 

Stare de 
conservare 

Evaluare 
globală 

bazifile din AlyssoSedion albi 
8210 Versanţi stâncoşi, calcaroşi 

cu vegetaţie casmofitică 
2  Bună C C C B 

8220 Versanţi stâncoşi silicatici 
cu vegetaţie casmofitică 

2  Bună C C C B 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-
Fagetum 

1231  Bună B C B B 

9130 Păduri de fag de tip 
Asperulo-Fagetum 

9852  Bună A B B B 

9180 Păduri de Tilio-Acerion pe 
versanţi, grohotişuri şi ravene 

123  Bună B B B B 

91E0 Păduri aluviale de Alnus 
glutinosa şi Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

123  Bună B B B B 

91V0 Păduri dacice de fag 
(Symphyto-Fagion) 

3694  Bună B C B B 

91Y0  Păduri dacice de stejar şi 
carpen 

738  Bună B C B B 

Reprezentivitate: A – excelentă, B – bună, C – semnificativă, D – nesemnificativă.  
Suprafaţa relativă: A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%.  
Stare de conservare: A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă 
Evaluare globală: A – valoare excelentă, B – valoare bună, C – valoare considerabilă.  

Dintre cele 9 tipuri de habitate de interes comunitar menţionate în formularul standard al 
sitului (tabelul 18), pe teritoriul administrat de OS Sebiş  Moneasa sunt prezente două tipuri de 
habitat forestiere (tabelul 19). 

Tabelul 19 

Cod Denumire habitat 
Suprafata 

ocupată  ha 
Reprez. 

Supr. 
rel. 

Conserv. Global 

9130 Păduri de fag de tip AsperuloFăgetum 1322,73 A B B B 
91V0 Păduri dacice de stejar şi carpen 929,32 A C A A 

 
 

Dintre speciile de faună, în formularul standard al sitului ROSCI0042  Codru Moma sunt 
menţionate 2 specii de amfibieni şi reptile, o specie de peşti, o singură specie de nevertebrate şi 4 
mamifere. Situaţia detaliată şi evaluarea acestora este redată în tabelele de mai jos.   

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
              Tabelul 20.  

Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

M 1352* Canis Lupus   P    P  C B C B 

M 1355 Lutra lutra   P     G C B C B 

M 1361 Lynx lynx   P 4  i P P C B B C 

M 1354* Ursus arctos   P 4  i P P C C B C 

 
 
 
 
Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

              Tabelul 21. 

Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 
Cat. 

Calitate 
date 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

A 1166 
Triturus 
cristatus 

  P    P  C B C B 
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Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 
Cat. 

Calitate 
date 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

A 4008 
Triturus 
vulgaris 

ampelensis 
  P    P  C B A B 

 
 

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
Tabelul 22. 

Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 
Cat. 

Calitate 
date 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

F 1149 
Cobitis 
taenia  

  P    P  C C C C 

 
 
 
 

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
Tabelul 23. 

Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

I 1014 
Vertigo 

angustior 
  P      B B C B 

Grup: A = Amfibieni, B = Păsări, F = Peşti, I = Nevertebrate, M = Mamifere, P = Plante, R = Reptile; 
Tip: P = permanent (rezidentă), R = reproducere, C= pasaj, W = iernat;  
Unitate de măsură: i = indivizi izolaţi; p = perechi de indivizi; 
Categorii de abundenţă(Cat.): C = specie comună, R = rară, V = foarte rară, P = prezentă ; 
Calitate date: G = Bună; M = Moderată;  P = Slabă; VP = Foarte slabă ; 
Abundenţa speciei: C – specie comună, R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă.  
Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 ≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă.  
Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă.  
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată cu o arie de 
răspândire extinsă.  
Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
Alte specii importante de floră şi faună 

 Tabelul 24. 

Cat Specia Populaţie Cat Specia Populaţie 

P Allium ursinum  leurdă P P 
Hepatica nobilis  crucea 

voinicului 
P 

P Alnus glutinosa  anin negru C P Hieracium praealtum ssp.bauhinii P 

P Aposeris foetida păpădie V P Huperzia selago  bârba de brad P 

P Aristolochia pallida  P P 
Juniperus communis ssp. 

communis  ienupăr 
P 

P Arum maculatum   P P Lathyrus vernus  pupezele P 

P 
Asarum europaeum  
pochivnic 

C P Lilium martagon  crin de pădure P 

P 
Asplenium rutamuraria  
spinarea lupului 

P P Listera ovata  buhai V 

P 
Asplenium scolopendrium  
năvalnic 

C P Lunaria rediviva  lopăţea C 

P 
Asplenium septentrionale   
splenă nordică 

P P 
Lysimachia nummularia  

gălbioară 
P 

P Asplenium trichomanes  P P Menyanthes trifoliata  trifoişte R 

P Atropa belladonna  P P Neottia nidusavis  cuibuşor R 
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Cat Specia Populaţie Cat Specia Populaţie 

mătrăgună 

P 
Blechnum spicant  ferigă de 
cerb 

R P Orchis militaris  poroinic R 

P 
Cephalanthera longifolia  
helleborină cu frunze sabie 

R P 
Paeonia officinalis  bujor 

bănăţean 
R 

P 
Ceterach officinarum ssp. 
officinarum 

R P Peucedanum oreoselinum P 

P 
Cystopteris fragilis  ferigă 

de piatră 
C P Platanthera bifolia  stupiniţă R 

P 
Dactylorhiza maculata  
poroinic 

R P Poa nemoralis  iarbă deasă C 

P 
Dactylorhiza sambucina  
bozior 

R P Ranunculus flammula  R 

P 
Daphne mezereum  tulichina 
lupului 

P P 
Ruscus aculeatus  ghimpe 

pădureţ 
R 

P 
Dianthus carthusianorum  
garoafă de câmp 

P P 
Ruscus hypoglossum  măceşul 

fără mătură 
C 

P 
Erythronium denscanis  

cocoşei 
P P Salix purpurea  răchită roşie C 

P 
Euonymus europaeus  Salbă 
moale 

P P Sanicula europaea  sânişoară C 

P 
Festuca valesiaca  Păiuş 
stepic 

C P Sesleria rigida ssp. rigida C 

P Galium odoratum  vinariţa C P Silene nutans P 

P 
Gladiolus imbricatus  
săcerele 

R P Silene nutans ssp. dubia R 

P 
Gymnadenia conopsea  
orhideea aromatică 

R P 
Tamus communis  untul 

pământului 
R 

 

Descrierea sitului: 

 

Clasele de habitate care se întâlnesc pe teritoriul sitului sunt:  
 Tabelul 25. 

Clase de habitate pondere in % 
N14  Păşuni 11,17 
N15  Alte terenuri arabile 0,89 
N16 Păduri de foioase 87,52 

N23  Alte terenuri artificiale (localităţi, mine) 0,11 
N26  Habitate de păduri (păduri in tranziţie) 0,31 

 
Calitate şi importanţă  
 
În cadrul sitului au fost cuprinse habitate de interes comunitar: 
6110*  Comunităţi rupicole calcifile sau pajiştibazifite din AlyssoSedion albi; 
8210  Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 
8220  Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicoase; 
9110  Păduri de fag de tip Luzulo  Fagetum; 
9130  Păduri de fag de tip Asperulo  Fagetum; 
9160  Păduri subatlantice şi medioeuropene der sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 
9180*  Păduri din Tilio  Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 
91E0  Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno  Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae); 
91V0  Păduri dacice de fag (Simphito  Fagion) 
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A fost identificat dintre speciile de amfibieni şi reptile de interes: 4008  Triturus vulgaris 
ampelensis ( Triton comun transilvănean). 

 
Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului 
 
 
 
 
 
 
 
Cele mai importante activităţi şi impacturi cu efect asupra sitului  

Tabelul 26 

Impacturi negative 

Intens.  Cod 
Ameninţări şi 

presiuni 
Poluare În sit/în afară 

H A05.01 
Creşterea 
animalelor 

N I 

H B03 

Exploatare 
forestieră fără 
replantare sau 

refacere naturală 

N I 

 
 

Tabelul 27 

Impacturi pozitive 

Intens. Cod 
Activităţi, 

management 
Poluare În sit/în afară 

H B Silvicultura N I 

 
Cele mai importante impacturi şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului 

Tabelul 28 

Impacturi negative 

Intens. Cod 
Ameninţări şi 

presiuni 
Poluare (cod) În sit/în afară 

M B02.01 
Replantarea 

pădurii 
N I 

L C01.01.01 
Cariere de nisip şi 

pietriş 
N I 

M D01 
Drumuri poteci şi 

căi ferate 
N I 

M D01.01 
Drumuri, trasee, 

traee pentru 
ciclism 

N I 

M D01.02 
Drumuri, 
autostrăzi 

N I 

M D05 
Îmbunătăţirea 

accesului în zonă 
N O 

M F03.01 Vânătoare N O 

M F03.02.03 
Capcane, otrăvire, 

braconaj 
N O 

M G01.03 Vevicule cu N I 
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Impacturi negative 

Intens. Cod 
Ameninţări şi 

presiuni 
Poluare (cod) În sit/în afară 

motor 

M G02.08 

Locuri de 
campare şi zone 

de parcare pentru 
rulote 

N I 

M K03.06 
Antagonism cu 

animale 
domestice 

N O 

 
 

 

ROSCI0070 Drocea 
 

Situl a fost identificat și declarat conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu 

modificările ulterioare. Are o suprafață de 26112,40 ha din care 650,17 ha se suprapun peste fondul 

forestier proprietate publică a statului administrat de către O.S. Sebiş  Moneasa.  

Speciile ocrotite în ROSCI0070 Drocea şi evaluarea acestui sit în ceea ce le priveşte sunt 

prezentate în tabelele următoare: 

 

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 
Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 

 
 

Mamifere 
 

Tabelul 29. 

Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

M 1352* Canis Lupus   P    P  C B C B 

M 1355 Lutra lutra   P     G C B C B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
 

Reptile și amfibieni 
 

Tabelul 30 

Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 
Cat. 

Calitate 
date 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

A 1188 
Bombina 
bombina 

  P    P  C B C B 

A 1193 Bombina   P    P  C B C B 
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Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 
Cat. 

Calitate 
date 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

variegata 

A 1166 
Triturus 
cristatus 

  P    P  C B C B 

A 4008 
Triturus 
vulgaris 

ampelensis 
  P    P  C B A B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
 
 
 
 

Nevertebrate 
Tabelul 31 

Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

I 4046 
Cordulegaster 

heros 
  P      C B B B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
 

Tip de habitate din sit 
 

Tabelul 32 

Cod Denumire habitat 
Suprafata 

ocupată  ha 
Reprez. 

Supr. 
rel. 

Conserv. Global 

9110 Păduri de fag de tip LuzuloFăgetum 26 B C B B 

9130 Păduri de fag de tip AsperuloFăgetum 14387 A B B B 

9170 
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio
Carpinetum 

1279 A B A A 

9180 
Păduri de TilioAcerion pe versanţi, grohotişuri 
şi ravene 

130 B B B B 

91E0 
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus 
excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

261 B C B B 

91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen 52 A C A A 
91M0 Păduri balcanopanonice de cer şi gorun 1671 A C A A 
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 1853 A C A A 

Reprezentivitate: A  excelentă, B  bună, C  semnificativă, D – nesemnificativă. Suprafaţa 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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Calitate şi importanţă 
 

Sit prioritar pentru conservarea biodiversităţiicontinentale cu o valoare foarte înaltă a 

acesteia, centrat pe un nucleu de păduri virgine relictare nealterate constituite din arborete pure şi 

amestecate de gorun (Quercus petraea ssp. polycapra şi Q. petraea ssp. dalechampii) şi fag (Fagus 

syilvatica ssp. moesiaca).  

ROSCI0070 acoperă 3 etaje fitoclimatice (etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto  

făgete, etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal, etajul deluros de cvercete cu stejar şi cer, gîrniţă, 

gorun şi amestecuri ale acestora). Prezintă 29 tipuri de staţiune, 50 tipuri naturale de pădure, 14 

formaţii forestiere, 7 habitate naturale forestiere. 

 

ROSCI0289 – Coridorul Drocea - Codru Moma 
 

Situl a fost identificat și declarat conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu 

modificările ulterioare. Are o suprafață de 3231,50 ha din care 396,45 ha se suprapun peste fondul 

forestier proprietate publică a statului administrat de către O.S. Sebiş  Moneasa.  

Speciile ocrotite în ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma şi evaluarea acestui sit în 

ceea ce le priveşte sunt prezentate în tabelele următoare: 

 

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 
Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 

 
Mamifere 

 

Tabelul 33. 

Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

M 1352* Canis lupus   P 4 6 i P G C B C B 

M 1352* 
Canis 
lupus 

  C    P G C B C B 

M 1361 Lynx lynx   P 1 5 i P G D    

M 1361 Lynx lynx   C    P  C B C B 

M 1354* 
Ursus 
arctos 

  P 1 2 i P G D    

M 1354* 
Ursus 
arctos 

  C    P  C C B C 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
 
 

Reptile și amfibieni 
 

Tabelul 34 

Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup Cod Denumire S NP Tip Mărime Unit. Cat. Calitate A|B|C|D A|B|C 



100 
 

  ştiinţifică 
 

   
Min Max 

Măs. 
 

date 
Pop. Cons. Izol. Glob. 

A 1193 
Bombina 
variegata 

  P    P  C B C B 

A 1166 
Triturus 
cristatus 

  P    P  C B C B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
Nevertebrate 

Tabelul 35 

Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

I 1014 
Vertigo 

angustior 
  P      B B C B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

Descrierea sitului: 

 

Clasele de habitate care se întâlnesc pe teritoriul sitului sunt:  
 Tabelul 36 

Clase de habitate pondere in % 

N12  Culturi (teren arabil) 0,59 
N14  Păşuni 8,57 
N15  Alte terenuri arabile 0,88 
N16 Păduri de foioase 86,06 
N 19  Păduri de amestec 2,06 
N21  Vii şi livezi 1,36 
N26  Habitate de păduri (păduri in tranziţie) 0,48 

 
 
 

Calitate şi importanţă 
 

Sit important pentru carnivorele mari (lup, râs, urs), este singurul coridor structural între 

Munţii Codru Moma şi zona centrală a Munţilor Zarandului. Contribuie la eficienţa şi coerenţa 

reţelei Natura 2000, făcând parte din reţeaua de situri care concentrează Munţii Apuseni cu Carpaţii 

Meridionali. 

 
 

Cele mai importante impacturi şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului 
Tabelul 37 

Impacturi negative 
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Intens. Cod 
Ameninţări şi 

presiuni 
Poluare (cod) În sit/în afară 

M A11 
Alte activităţi 
agricole decât 
cele de mai sus 

N O 

M B Silvicultură N O 

M C01.01.01 
Cariere de nisip şi 

pietriş 
N I 

M D01.01 
Poteci, trasee, 
traee pentru 

ciclism 
N O 

L D01.02 
Drumuri, 
autostrăzi 

N I 

M D05 
Îmbunătăţirea 

accesului în zonă 
N O 

M F03.01 Vânătoare N I 

M F03.02.03 
Capcane, otrăvire, 

braconaj 
N I 

M G01.03 
Vehicule cu 

motor 
N O 

M G02.08 

Locuri de 
campare şi zone 

de parcare pentru 
rulote 

N I 

M K03.06 
Antagonism cu 

animale 
domestice 

N O 

 
 

ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 
 

Situl a fost identificat și declarat conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu 

modificările ulterioare. Are o suprafață de 7596,40 ha din care 598,61 ha se suprapun peste fondul 

forestier proprietate publică a statului administrat de către O.S. Sebiş  Moneasa.  

Speciile ocrotite în ROSCI00291 Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma şi evaluarea 

acestui sit în ceea ce le priveşte sunt prezentate în tabelele următoare: 

 

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 
Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 

 
Mamifere 

 

Tabelul 38 

Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

M 1352* Canis lupus   P    C  C B C B 

M 1352* 
Canis 
lupus 

  C    P  C B C B 

M 1355 Lutra lutra   P     G C B C B 

M 1361 Lynx lynx   P    C  C B C B 
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Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

M 1361 Lynx lynx   C    P  C B C B 

M 1354* 
Ursus 
arctos 

  P    P  C C B C 

M 1354* 
Ursus 
arctos 

  C    P  C B C B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
 
 
 
 
 

Reptile și amfibieni 
 

Tabelul 39 

Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 
Cat. 

Calitate 
date 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

A 1193 
Bombina 
variegata 

  P    P  C B C B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 

Descrierea sitului: 

 

Clasele de habitate care se întâlnesc pe teritoriul sitului sunt:  
 Tabelul 40 

Clase de habitate pondere in % 

N14  Păşuni 5,88 
N15  Alte terenuri arabile 1,53 
N16 Păduri de foioase 92,20 
N26  Habitate de păduri (păduri in tranziţie) 0,36 

 
 
 

Calitate şi importanţă 
 

Sit important pentru carnivorele mari (lup, râs, urs), contribuie la eficienţa şi coerenţa 

reţelei Natura 2000, făcând parte din reţeaua de situri care concentrează Munţii Apuseni cu Carpaţii 

Meridionali. Are rol de coridor pentru carnivorele mari  face legătura între siturile Natura 2000 
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Munţii Bihorului, platoul Vaşcăului, Codru Moma şi Defileul Crişului Alb. Include sectorul de 

conectivitate peste şoseaua europeană E79, între Lazuri şi ciştiorul de jos. 

 
 

Cele mai importante impacturi şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului 
Tabelul 40 

Impacturi negative 

Intens. Cod 
Ameninţări şi 

presiuni 
Poluare (cod) În sit/în afară 

M B Silvicultură N I 

L D01.01 
Poteci, trasee, 
traee pentru 

ciclism 
N O 

M D01.02 
Drumuri, 
autostrăzi 

N O 

M D05 
Îmbunătăţirea 

accesului în zonă 
N I 

M F03.01 Vânătoare N I 

M F03.02.03 
Capcane, otrăvire, 

braconaj 
N O 

M G01.03 
Vehicule cu 

motor 
N I 

M G02.08 

Locuri de 
campare şi zone 

de parcare pentru 
rulote 

N I 

M K03.06 
Antagonism cu 

animale 
domestice 

N I 

 
 
 
 

ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb 
 
Situl a fost identificat și declarat conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu 

modificările ulterioare. Are o suprafață de 16558 ha din care 289,34 ha se suprapun peste fondul 

forestier proprietate publică a statului administrat de către O.S. Sebiş  Moneasa. Situl se întinde 

integral pe teritoriul judeţului Arad. 

Coordonatele sitului sunt:  E22º 25' 13''   
                                           N46º 18' 11''        
Speciile ocrotite în ROSCI00298 Defileul Crişului Alb şi evaluarea acestui sit în ceea ce le 

priveşte sunt prezentate în tabelele următoare: 

 

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 
Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 

 
Mamifere 

 

Tabelul 41 
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Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

M 1354 Ursus arctos    2 5 i P  C B B B 

M 1352 
Canis 
lupus 

   10 15 i P  C B C B 

M 1361 Lynx lynx    5 10 i P  C B C B 

M 1355 Lutra lutra   C      C B C B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
 
 
 
 

Reptile și amfibieni 
 

Tabelul 42 

Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 
Cat. 

Calitate 
date 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

A 4008 
Triturus 
vulgaris 

ampelensis 
  P    P  C B C B 

A 1166 
Triturus 
cristatus 

  P    P  C B C B 

A 1193 
Bombina 
variegata 

  P    P  C B C B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Tabelul 43 

Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Gru
p 
 

Co
d 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

N
P 
 

Ti
p 
 

Mărime 
Unit

. 
Măs

. 
 

Cat
. 

Calitat
e date 

A|B|C|
D 

A|B|C 

Mi
n 

Ma
x 

Pop. 
Cons

. 
Izol

. 
Glob

. 

F 
412
3 

Eudontomyzo
n danfordi   P      C C C C 

F 
113
4 

Rhodeus 
sericeus 
amarus 

  P      C C C C 

F 
112
4 

Gobio 
albipinnatus   P      C C C C 

F 
251
1 

Gobio 
kessleri   P      C C C C 

F 
113
8 

Barbus 
meridionalis   P      C C C C 

F 
114
6 

Sabanejewia 
aurata   P      C C C C 
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Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Gru
p 
 

Co
d 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

N
P 
 

Ti
p 
 

Mărime 
Unit

. 
Măs

. 
 

Cat
. 

Calitat
e date 

A|B|C|
D 

A|B|C 

Mi
n 

Ma
x 

Pop. 
Cons

. 
Izol

. 
Glob

. 

F 
116
0 

Zingel streber   P      C C C C 

 
Grup: A = Amfibieni, B = Păsări, F = Peşti, I = Nevertebrate, M = Mamifere, P = Plante, R = Reptile; 
Tip: P = permanent (rezidentă), R = reproducere, C= pasaj, W = iernat;  
Unitate de măsură: i = indivizi izolaţi; p = perechi de indivizi; 
Categorii de abundenţă(Cat.): C = specie comună, R = rară, V = foarte rară, P = prezentă ; 
Calitate date: G = Bună; M = Moderată;  P = Slabă; VP = Foarte slabă ; 
Abundenţa speciei: C – specie comună, R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă.  
Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 ≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă.  
Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă.  
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată cu o arie de 
răspândire extinsă.  
Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

Descrierea sitului: 

Clasele de habitate care se întâlnesc pe teritoriul sitului sunt:  
 Tabelul 44 

Clase de habitate pondere in % 

N14  Păşuni 9 
N15  Alte terenuri arabile 8 
N16 Păduri de foioase 80 
N26  Habitate de păduri (păduri in tranziţie) 3 

 
 

Tip de habitate din sit 
 

Tabelul 45 

Cod Denumire habitat 
Suprafata 
ocupată  % 

Reprez. Supr. rel. Conserv. Global 

6510 Pajişti de altitudine joasă  1 B C B B 

9170 
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio
Carpinetum 

24 A C B B 

91M0 Păduri balcanopanonice de cer şi gorun 18,4 B C B B 

9130 Păduri de fag de tip AsperuloFăgetum 34,8 B C B B 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 1 B C B B 

91E0 

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și 
Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

1 B C B B 

9110 Păduri de fag de tip LuzuloFăgetum 2 C C B C 

 

 

Reprezentivitate: A  excelentă, B  bună, C  semnificativă, D – nesemnificativă. Suprafaţa 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. 
 
 

Calitate şi importanţă 
 

Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs), cu habitate favorabile pentru toate 
cele trei specii, protejează ruta principală de dispersie între Munţii Bihorului şi Codru Moma, la 
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nord ,şi Munţii Zarandului, la sud. Contribuie la eficienţa şi coerenţa reţelei Natura 2000,făcând 
parte din reţeaua de situri care conectează Munţii Apuseni cu Carpaţii Meridionali. La nord se 
învecinează cu siturile Natura 2000 Codru Moma şi Platoul Vaşcău iar la sud se învecinează cu 
situl Natura 2000 Zarandul de Est, împreună cu care formează principalul coridor ecologic pentru 
carnivorele mari între Mureş şi Crişul Alb. 

 

Vulnerabilitate 
 

Principala vulnerabilitate a sitului este legată de pierderea capacităţii de conectivitate în 
zonele critice de trecere peste drumul judeţean79A şi peste râul Criul Alb. Situaţia este complicată 
de influenţa negativă a carierei de piatră, a căii ferate şi a drumului comunal VârfurileGura Văii în 
singurul sector de trecere viabilă legat de coridorul ecologic între Munţii Bihorului şi Zrand. De 
asemenea, braconajul în interiorul sitului este un factor negativ major care poate diminua efectivele 
locale de carnivore mari dar şi eliminarea indivizilor în dispersie. 

 
Cele mai importante impacturi şi activităţi în interiorul sitului 

Tabelul 46 

Cod Activitate Intensitate % Influenţă 

160 
Management forestier 

general 
B 70  

243 
Capcane, otrăvire, 

braconaj 
A 80  

502 Drumuri, drumuri auto A 15  

622 
Plimbare, călărie şi 

vevicole nemotorizate 
C 15 0 

230 Vânătoare B 75  

501 
Poteci, trasee, traee 

pentru ciclism 
C 15  

530 
Îmbunătăţirea accesului 

la zonă 
B 50  

623 Vehicule cu motor C 20  

 
 

Cele mai importante impacturi şi activităţi în jurul sitului 
Tabelul 47 

Cod Activitate Intensitate % Influenţă 

160 
Management forestier 

general 
B 60  

243 
Capcane, otrăvire, 

braconaj 
A 75  

502 Drumuri, drumuri auto A 20  

622 
Plimbare, călărie şi 

vevicole nemotorizate 
C 5 0 

967 
Agroturism cu animale 

domestice 
B 30  

230 Vânătoare B 50  

501 
Poteci, trasee, traee 

pentru ciclism 
C 10  

530 
Îmbunătăţirea accesului 

la zonă 
C 10  

623 Vehicule cu motor C 20  
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ROSCO0407 – Zarandul de Vest 
 
Situl a fost identificat și declarat conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu 

modificările ulterioare. Are o suprafață de 8888 ha din care 18,13 ha se suprapun peste fondul 

forestier proprietate publică a statului administrat de către O.S. Sebiş  Moneasa. Situl se întinde 

integral pe teritoriul judeţului Arad. 

Coordonatele sitului sunt:  E21º 58' 39''   
                                           N46º 9' 5''        
Speciile ocrotite în ROSCI0407 Zarandul de Vest şi evaluarea acestui sit în ceea ce le 

priveşte sunt prezentate în tabelele următoare: 

 

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 
Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 

 
 

Mamifere 
 

Tabelul 48 

Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

M 1354 Ursus arctos   P    P  C C B C 

M 1352 
Canis 
lupus 

   10 20 i P  C B C B 

M 1361 Lynx lynx    5 10 i P  C B C B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
 

Reptile și amfibieni 
 

Tabelul 49 

Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 
Cat. 

Calitate 
date 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

A 1193 
Bombina 
variegata 

  P      C B C B 

A 1166 
Triturus 
cristatus 

  P      C B C B 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and non
migratory species use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, 
R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate 
(moderate); P = Poor (aproximative); DD = data deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 
≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. 
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată 
cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

 
Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Tabelul 50 
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Specie Populaţie în sit Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 
Cat. 

Calitate 
date 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

I 4014 
Carabus 

variolosus 
  P      C B C B 

I 1083 
Lucanus 
cervus 

  P      C B C B 

 
Grup: A = Amfibieni, B = Păsări, F = Peşti, I = Nevertebrate, M = Mamifere, P = Plante, R = Reptile; 
Tip: P = permanent (rezidentă), R = reproducere, C= pasaj, W = iernat;  
Unitate de măsură: i = indivizi izolaţi; p = perechi de indivizi; 
Categorii de abundenţă(Cat.): C = specie comună, R = rară, V = foarte rară, P = prezentă ; 
Calitate date: G = Bună; M = Moderată;  P = Slabă; VP = Foarte slabă ; 
Abundenţa speciei: C – specie comună, R  specie rară, V  foarte rară, P  specia este prezentă.  
Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 ≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă.  
Evaluare (conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă.  
Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată cu o arie de 
răspândire extinsă.  
Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – considerabilă. 

Descrierea sitului: 

 

Clasele de habitate care se întâlnesc pe teritoriul sitului sunt:  
 Tabelul 51 

Clase de habitate pondere in % 

N12  Culturi (terenuri arabile) 7 
N14  Păşuni 2 
N15  Alte terenuri arabile 4 
N16 Păduri de foioase 87 

 
 

Alte caracteristici ale sitului 
 

Situl include zone de păduri compacte din vestul Munţilor Zarand, inclusiv suprafeţe 
importante pentru habitatul pădurilor balcanopanonice de cer şi gorun. Tipurile principale de 
pădure sunt ceretele şii gorunetele. 

 
 

Calitate şi importanţă 
 

Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs) în vestul ţării, protejează parţial 
partea vestică a rutei principale de dispersie Zarand – Metaliferi şi face legătura cu zone 
importante pentru carnivore din regiunea continentală, la sud de râul Mureş. Este parte 
integrantă a reţelei ecologice între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali. 

 
Vulnerabilitate 
 
Caracteristicile reliefului fac situl relativ accesibil pe drumurile care pătrund spre nord din 

şoseaua europeană E68. Acest fapt face ca situl să fie vulnerabil faţă  de posibile intensificări ale 
activităţilor de natură antropică: exploatări forestiere, cariere de piatră, dezvoltarea infrastructurii 
turistice. Pentru carnivorele mari, vulnerabilitatea este reprezentată de diminuarea rolului de coridor 
ecologic în punctele critice pentru conectivitate peste E68 şi râul Mureş, de posibile exploatări 
forestiere intensive, extinderea carierelor de piatră sau a dezvoltărilor industriale/ turistice. 
Braconajul în interiorul sitului este un factor negativ major care poate diminua efectivele locale dar 
şi ucidere aindivizilor în dispersie.În special pentru urs, braconaju şi atitudinea negativă a 
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comunităţilor locale generat fie de teamă, fie de posibilele pagube provocate, sunt probleme care 
trebuie rezolvate prin aplicarea măsurilor de conservare şi management. 

Tipul de proprietate în interiorul sitului este mixt. Păşunile şi pajiştile sunt în proprietate 
particulară şi comunală, iar pădurile sunt proprietatea statului, a consiliilor locale, acomposesoratelor 
sau a persoanelor fizice. 

 
Cele mai importante impacturi şi activităţi în interiorul sitului 

Tabelul 52 

Cod Activitate Intensitate % Influenţă 

160 
Management forestier 

general 
B 90  

243 
Capcane, otrăvire, 

braconaj 
A 80  

502 Drumuri, drumuri auto A 5  

530 
Îmbunătăţirea accesului 

la zonă 
B 50  

623 Vehicule cu motor C 20  

608 
Locuri de campare şi 

zone de parcare pentru 
rulote 

C 10  

230 Vânătoare B 90  

501 
Poteci, trasee, traee 

pentru ciclism 
C 20  

503 Linii de cale ferată, TGV A 5  

622 
Plimbare, călărie şi 

vehicule nemotorizate 
C 15 0 

967 
Antagonism cu animale 

domestice 
B 30  

164 Curăţarea pădurii A 0  

 
 

Cele mai importante impacturi şi activităţi în jurul sitului 
Tabelul 53 

Cod Activitate Intensitate % Influenţă 

160 
Management forestier 

general 
B 50  

243 
Capcane, otrăvire, 

braconaj 
A 50  

501 
Poteci, trasee, traee 

pentru ciclism 
C 10  

503 Linii de cale ferată, TGV A 50  

622 
Plimbare, călărie şi 

vevicole nemotorizate 
C 5 0 

967 
Antagonism cu animale 

domestice 
B 30  

230 Vânătoare B 40  
301 Cariere B 5  
502 Drumuri, drumuri auto A 50  

530 
Îmbunătăţirea accesului 

la zonă 
C 10  

623 Vehicule cu motor C 10  
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ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului 
 
Descrierea sitului 
 

Situl ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este instituit prin Hotărârea de Guvern nr. 
1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică drept parte integrantă a 
Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în România, modificată și completată prin Hotărârea de 
Guvern nr. 971/2011. Aria naturală protejată ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este un sit Natura 
2000 de tip Arie de Protecție Specială Avifaunistică. Are ca scop principal conservarea speciilor de 
păsări de importanță comunitară listate în formularul standard Natura 2000 al sitului 

 
 
Situl Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este situat în zona de nord a 

judeţului Arad, fiind încadrat complet pe teritoriul administrativ al judeţului Arad. Conform fişei 
standard, are o suprafaţă de 24.424 ha, fiind situat între coordonatele N 46º 27′ 39” latitudine şi E 
22º 0′ 60” longitudine, cu o altitudine minimă de 91 m, maximă de 374 m şi medie de 118 m. Se 
încadrează în regiunile biogeografice Panonică și Continentală. Aspectul general uniform al câmpiei 
trădează însă în detaliu complexitatea agenţilor externi care au acţionat diferit în funcţie de 
condiţiile locale. În aceasta rezidă de fapt explicarea genetică a suprafeţelor de racord dealcâmpie 
care se intersectează pe suprafeţe largi, a liniei bruşte de contact muntecâmpie şi a şesurilor joase 
inundabile în care apele meandrează. 

Speciile ocrotite în ROSPA0014 Câmpia Cermeiului şi evaluarea acestui sit sunt prezentate 
în continuare, cu menţiunea că, ameninţările, presiunile şi activităţile cu impact asupra sitului 
precum şi măsurile de conservare prezentate se referă la întreaga suprafaţă a sitului, dintre care doar 
0,83 ha se suprapune peste fondul forestier proprietate a statului din O.S. Sebiş  Moneasa. 

 
Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC 

 
Tabelul 54 

Specie Populație: 
Rezidentă 

Cuibărit Iernat Pasaj 
Sit 

Pop 
Conserv Izolare Global 

Cod Denumire ştiinţifică 

A026 Egretta garzetta 
 

34 p   D    
A075 Heliaeetus albicilla 1 p    C B C B 
A023 Nycticorax 

nycticorax  
5p   D 

   
A122 Crex crex 

 
2540p   C B C B 

A246 Lullula arborea 
 

1520p   D    
A307 Sylvia nisoria 

 
1015p   D 

   
A029 Ardea purpurea  23p   C C C C 
A060 Aythya nyroca  2022p  5080i C B C B 
A196 Chlidonia shybridus 

 
3070p 

 
100
250i 

C C C C 

A238 Dendrocopos medius 1520p    D 
   

A429 Dendrocopos 
syriacus 

2040p 
 

  C C C C 

A236 Dryocopus martius 24 p 
 

  D 
   

A022 Ixobrychus minutus  1520p   C C C C 
A338 Lanius collurio  200400p   D 

   
A073 Milvus migrans  02p   C B C B 
A072 Pernis apivorus  23p   D 

   
A229 Alcedo atthis  36p   C C C C 
A234 Picus canus 58p 

 
  D 

   
A030 Ciconia nigra  02p  2030i C C C C 
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Specie Populație: 
Rezidentă 

Cuibărit Iernat Pasaj 
Sit 

Pop 
Conserv Izolare Global 

Cod Denumire ştiinţifică 

A082 Circus cyaneus  
 

35i 1020i C C C C 
A094 Pandion haliaetus  

 
 13i C C C C 

A255 Anthus campestris  58p   C C C C 
A089 Aquila pomarina  12p   D 

   
A024 Ardeola ralloides  02p   C C C C 
A021 Botaurus stellaris  24p   C C C C 
A224 Caprimulgus 

europaeus 
 810p   C C C C 

A031 Ciconia ciconia  2530p   C C C C 
A080 Circaetus gallicus  1p   C C C C 
A081 Circus aeruginosus  24p   C C C C 
A339 Lanius minor  4070p   D 

   
A027 Egretta alba  

 
 4080i C C C C 

A034 Platalea leucorodia  
 

 2040i D 
   

A002 Gavia arctica  
 

1015i  B C C C 
A001 Gavia stellata  

 
58i  B C C C 

A151 Philomachus pugnax 

 
  

200
600i 

D    

A166 Tringa glareola 
   

100
250i 

C C C C 

A097 Falco vespertinus  1012p   C C B C 
A119 Porzana porzana  3050 p   C B B B 
A120 Porzana parva 

 
510 p   C C C C 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and nonmigratory species 

use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, R  specie rară, V  foarte rară, 

P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate (moderate); P = Poor (aproximative); DD = data 

deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 ≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare 

(conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la 

limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – 

considerabilă. 

 
 

Specii de păsări cu migrațiune regulată neenționate în anexa I a Directivei Consiliului 
2009/147/EC 

 

Tabelul 55 

Specie Populație: 
Rezidentă 

Cuibărit Iernat Pasaj 
Sit 
Pop 

Conserv Izolare Global 
Cod Denumire ştiinţifică 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus  

C   D    

A028 Ardea cinerea 
 

RC  C D    

A054 Anas acuta   
 

3080i C C C C 

A056 Anas clypeata  
  

80
150i 

C C C C 

A052 Anas crecca  
 

 
400

2000i 
C C C C 

A050 Anas penelope  
 

 
100
200i 

C C C C 

A053 Anas platyrhynchos 
 

  
4000
8000i 

C C C C 

A055 Anas querquedula  02p  
80

150i 
C C C C 

A051 Anas strepera  24p  2060i C C C C 
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Specie Populație: 
Rezidentă 

Cuibărit Iernat Pasaj 
Sit 
Pop 

Conserv Izolare Global 
Cod Denumire ştiinţifică 

A041 Anser albifrons  
 

 
80

350i 
C C C C 

A061 Aythya fuligula  
 

 
80

200i 
C C C C 

A059 Aythya ferina 
 

4060p  
150
600i 

C C C C 

A067 Bucephala clangula 
 

  3080i C C C C 

A123 Gallinula chloropus  2050p  
50

100i 
C C C C 

A036 Cygnus olor  
 

 530i C C C C 

A125 Fulica atra  80150p  
1000
3000i 

C C C C 

A153 Gallinago gallinago 
 

010p  
50

100i 
C C C C 

A459 Larus cachinnans  
 

 
100
200i 

C C C C 

A182 Laruscanus  
 

 3050i C C C C 

A179 Larus ridibundus  
 

 
1000
3000i 

C C C C 

A158 Numenius phaeopus 
 

  2060i C C C C 

A017 Phalacrocorax carbo 
 

  
1200
2000i 

C C C C 

A005 Podiceps cristatus 
 

3050p  
200
400i 

C C C C 

A118 Rallus aquaticus 
 

2040p 510i  C C C C 

A004 
Tachybaptus 
ruficollis  

1530p  
100
300i 

C C C C 

A142 Vanellus vanellus  100180p  
500

1200i 
C C C C 

A348 Corvus frugilegus  700800p   C B B B 

A028 Ardea cinerea  6080p  
100
180i 

C B C B 

A160 Numenius arquata    
80

120i 
C C C C 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and nonmigratory species 

use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, R  specie rară, V  foarte rară, 

P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate (moderate); P = Poor (aproximative); DD = data 

deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 ≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare 

(conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la 

limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – 

considerabilă. 

 

Calitate şi importanţă 
 

Din punct de vedere al calității și importanței ariei de protecție avifaunistică se situează în 

zona C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene (2 specii: codalb  

Haliaeetus albicilla, creşteţ pestriţ  Porzana parva). 

Zonă de câmpie bogată în firuri de ape, cu păduri de foioase, câmpuri şi pajişti umede, bălţi mici. 
Habitatele diversificate seminaturale permit stabilirea a unui număr mare de specii, dintre care 
importante sunt cristelul de câmp, respectiv creşteţul pestriţ. Codalbul cuibăreşte în partea de sud a 
zonei propuse, iar perechi de vânturel de seară pot fi observate pe păşunile din nordul sitului. Pe 
lângă cele menţionate, mai remarcăm ca specie clocitoare stârcul galben (Ardeola ralloides), 
şerparul (Circaetus gallicus) şi gaie neagră (Milvus migrans).În perioada de pasaj zona joacă rol ca 
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loc de popas pentru un număr relativ mare de păsări de apă. Impactul antropic este mijlociu şi se 
referă la tăieri de arbori în perioada de reproducere a unor specii, precum şi la transformarea zonelor 
umede în terenuri agricole. 

 
Vulnerabilitate 
 

Dintre acțiunile care ar putea contribui la degradarea ariei naturale protejate menționăm: 

 intensificarea agriculturii  schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale 

în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea 

lucrărilor numai cu utilaje şi maşini; 

 schimbarea habitatului seminatural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilo agricole precum 

cositul sau păşunatul; 

 braconaj; 

 desecarea zonelor umede prin canalizare dea lungul râurilor, pe zone de şes,în turbării; 

 cositul în perioada de cuibărire; 

 industrializare şi creşterea zonelor urbane; 

 distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor; 

 deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului (colonii de stârci şi ciori); 

 lucrări îndelungate învecintatea cuibului în perioada de reproducere; 

 cositul prea timpuriu (ex.poate distruge pontele de cristel de câmp); 

 arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor); 

 scoaterea puilor pentru comerţ ilegal; 

 reglarea cursurilor râurilor; 

electrocutare şi coliziune în linii electrice; 

 prinderea păsărilor cu capcane; 

 practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross,maşini de teren; 

 turismul în masă; 

 amplasare de generatoare eoliene; 

 furtuni puternice; 

 înmulţirea necontrolată a speciilor invazive; 

 defrişările, tăierile rase şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari; 

 tăierile selective a arborilor în vârstă sau a unor specii; 

 adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci; 

 amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate; 

 vântoarea în timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci; 

 vântoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate; 

 împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.); 

 înmulţirea necontrolată a speciilor invazive; 

 deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite; 

 desecarea zonelor umede prin canalizare dea lungul râurilor, pe zone de şes; 

 reglarea cursurilor râurilor; 

 schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex.construirea barajelor); 

 arderea stufului în perioada de cuibărire; 

 arderea stufului; 

 lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere; 

 pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare. 
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ROSPA0153 – Defileul Crişului Alb 
 
Descrierea sitului 
 

Situl ROSPA0153 Defileul crişului Alb este instituit prin Hotărârea de Guvern nr. 
663/2016 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică drept parte integrantă a 
Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în România. Aria naturală protejată ROSPA0153 Defileu 
Crişului Alb este un sit Natura 2000 de tip Arie de Protecție Specială Avifaunistică. Are ca scop 
principal conservarea speciilor de păsări de importanță comunitară listate în formularul standard 
Natura 2000 al sitului. 

 
 
 
Situl Natura 2000 ROSPA0153 Defileul Crişului Alb este situat pe teritoriul 

administrativ al judeţului Arad. Conform fişei standard, are o suprafaţă de 16571 ha.  
Speciile ocrotite în ROSPA0153 Defileul Crişului Alb şi evaluarea acestui sit sunt 

prezentate în continuare, cu menţiunea că, ameninţările, presiunile şi activităţile cu impact asupra 
sitului precum şi măsurile de conservare prezentate se referă la întreaga suprafaţă a sitului, dintre 
care doar 289,34 ha se suprapune peste fondul forestier proprietate a statului din O.S. Sebiş  
Moneasa. Menţionăm că pe această suprafaţă se suprapune şi situl ROSCI0298  Defileul Crişului 
Alb. 

 
Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC 

 
Tabelul 56 

Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

B A089 
Aquila 
pomarina 

  R 3 5 p R P C C C C 

B A104 
Bonasa 
bonasia 

  P 30 50 p C M C A C A 

B A215 Bubo bubo   P 5 10 p C M C B C B 

B A224 
Caprimulgus 
europaeus 

  R 80 120 p C M C B C B 

B A031 
Ciconia 
ciconia 

  R 5 10 p R M C B C B 

B A030 
Ciconia 
nigra 

  R 5 10 p R M C B C B 

B A080 
Circaetus 
gallicus 

  R 3 6 p R P C B C B 

B A122 Crex crex   R 20 40 p C M C B C B 

B A238 
Dendrocopos 
medius 

  P 250 300 p C M C B C B 

B A429 
Dendrocopos 
syriacus 

  P 15 30 p C M C B C B 

B A236 
Dryocopus 
martius 

  P 40 60 p C M C B C B 

B A321 
Ficedula 
albicollis 

  R 200 250 p C M D    

B A320 
Ficedula 
parva 

  R 60 100 p C M D    

B A338 
Lanius 
collurio 

  R 80 120 p C M D    

B A339 
Lanius 
minor 

  R 20 40 p R M D    

B A246 

Lullula 
arborea 
(ciocârlia de 

  R 250 300 p C M C B C B 
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Specie Populaţie în sit  Evaluarea sitului 

Grup 
 

Cod 
 

Denumire 
ştiinţifică 

 

S 
 

NP 
 

Tip 
 

Mărime Unit. 
Măs. 

 

Cat. 
 

Calitate 
date 

 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Cons. Izol. Glob. 

pădure) 

B A072 
Pernis 
apivorus 

  R 15 30 p C M C B C B 

B A234 Picus canus   P 60 100 p C M C B C B 

B A220 
Strix 
uralensis 

  P 10 20 p C M C B C B 

B A307 Sylvia nisoria   R 30 60 P C M D    

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and nonmigratory species 

use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, R  specie rară, V  foarte rară, 

P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate (moderate); P = Poor (aproximative); DD = data 

deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 ≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare 

(conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la 

limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – 

considerabilă. 

 

Descrierea sitului: 

 

Clasele de habitate care se întâlnesc pe teritoriul sitului sunt:  
 Tabelul 57 

Clase de habitate pondere in % 

N06  Râuri, lacuri 0,86 
N14  Păşuni 8,55 
N15  Alte terenuri arabile 8,03 
N16 Păduri de foioase 78,49 
N23  Alte terenuri artificiale (localităţi, mine) 0,91 
N26  Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 3,15 

 
 

Alte caracteristici ale sitului 
 

Situl include defileul Crişului alb între Vârfurile şi Gurahonţ, dar şi importante zone de 
păduri compacte, în nordul şi sudul defileului. Tipurile principale de pădure sunt reprezentate de 
făgete, gorunete şi cerete. 

 
 

Calitate şi importanţă 
 

Situl este zonă importantă pentru cuibăritul huhurezului mare (Strix uralensis, Buha mare 

(bubo bubo), berzei negre (Ciconia nigra),cârstelul de câmp (Crex crex) şi a speciilor de ciocănitori. 

 
 
Vulnerabilitate 
 

Cele mai importante impacturi şi activităţi cu efect mare asupra sitului 
Tabelul 58 

Impacturi negative 

Intens. Cod 
Ameninţări şi 

presiuni 
Poluare (cod) În sit/în afară 

H A02.01 Agricultura X B 
H F03.02.03 Capcane, otrăvire,  B 
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Impacturi negative 

Intens. Cod 
Ameninţări şi 

presiuni 
Poluare (cod) În sit/în afară 

braconaj 

 

Cele mai importante impacturi şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului 
Tabelul 59 

Impacturi negative 

Intens. Cod 
Ameninţări şi 

presiuni 
Poluare (cod) În sit/în afară 

M B Silvicultură  I 

L D01.02 
Drumuri, 
autostrăzi 

 I 

M F03.01 Vânătoare  B 

 

 

 
 
ROSPA0117  – Drocea - Zarand 
 
Zona a fost declarată arie de protecție specială avifaunistică prin Hotărârea de Guvern  

nr.971 din 2011 (privind modificarea și comletarea Hotărârii de Guvern 1284/2007, privind 
declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene 
Natura 2000 în Romania) și se întinde pe o suprafață de 40.677 hectare. Aceasta include rezervațiile 
naturale Locul fosilifer Monoroștia și RuncuGroși și se suprapune siturilor de importanță 
comunitară: ROSCI0407Zarandul de Vest și ROSCI0070 Drocea. 

Situl reprezintă o zonă naturală (habitate de păduri în tranziție, păduri caducifoliate, pajiști 
ameliorate, terenuri arabile) încadrată în bioregiunea continentală a Munților Zarandului (grupă 
montană a Munților Apuseni aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali); constituită din 
culmi joase aflate între cursurile râurilor Mureș și Crișul Alb. Din punct de vedere geologic, aceste 
culmi (ce pornesc de la altitudini minime de sub 200 m, ajungând la punctul maxim de 836 m. atins 
în Vârful Drocea) sunt dezvoltate pe strate de sedimentare alcătuite din șisturi cristaline, roci 
magmatice, calcare, tufuri vulcanice și roci de granit. Situl „Drocea  Zarand” adăpostește și asigură 
condiții prielnice de viețuire mai multor specii de păsări (migratoare, de pasaj sau sedentare), dintre 
care unele protejate la nivel european sau aflate pe lista roșie a IUCN. 

Coordonatele sitului sunt:  E22º 5' 56''  
                                           N46º 12' 7''      
Speciile ocrotite în ROSPA0117 Drocea  Zarand şi evaluarea acestui sit în ceea ce le 

priveşte sunt prezentate în tabelele următoare: 
 
 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC 
 

Tabelul 60 

Specie Populație: 
Rezidentă 

Cuibărit Iernat Pasaj 
Sit 

Pop 
Conserv Izolare Global 

Cod Denumire ştiinţifică 

A239 
Dendrocopos 
leucotos  

400800 p    B A C B 

A238 Dendrocopos medius 120150 p    C A C A 
A236 Dryocopus martius 60120 p    C A C A 
A321 Ficedula albicollis 

 
30005000 p   C A C A 

A320 Ficedula parva 
 

400800 p   C A C A 
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Specie Populație: 
Rezidentă 

Cuibărit Iernat Pasaj 
Sit 

Pop 
Conserv Izolare Global 

Cod Denumire ştiinţifică 

A092 Haliaeetus penatus 
 

48 p   B B C B 

A224 
Caprimulgus 
europaeus  

100150 p   C A B A 

A338 Lanius collurio 
 

450850 p   D    
A339 Lanius minor 

 
6080 p   D    

A246 Lullula arborea 
 

500900 p   C A C A 
A220 Strix uralensis 60100 p    C A C A 
A234 Picus canus 15002500 

p 
   B A C B 

A104 Banasa bonasia 5070 p     C A C A 
A215 Bubo bubo 25 p    C B C B 
A072 Pernis apivorus 

 
35 p   C A C A 

A031 Ciconia ciconia 
 

  2030 i D    
A429 Dendrocopos 

syriacus 
1530 p    D    

A089 Aquila pomarina 
 

510 p    C A C A 
A031 Ciconia nigra 

 
612 p   B A C B 

A122 Crex crex 
 

4080 p   C A C A 

Populaţie tip: p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; for plant and nonmigratory species 

use permanent. Populaţie unit. măsură: i = indivizi, p = perechi. Populaţie categ.: C – specie comună, R  specie rară, V  foarte rară, 

P  specia este prezentă. Populaţie calitate date: G = Good (bune); M = Moderate (moderate); P = Poor (aproximative); DD = data 

deficient (deficitară). Evaluare (populaţie): A  100 ≥ p > 15%, B  15 ≥ p > 2%, C  2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare 

(conservare): A  excelentă, B  bună, C  medie sau redusă. Evaluare (izolare): A  (aproape) izolată, B  populaţie neizolată, dar la 

limita ariei de distribuţie, C  populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A  excelentă, B  bună, C – 

considerabilă. 

 

Descrierea sitului: 

 

Clasele de habitate care se întâlnesc pe teritoriul sitului sunt:  
 Tabelul 61 

Clase de habitate pondere in % 

N14  Păşuni 6 
N15  Alte terenuri arabile 7 
N16 Păduri de foioase 85 
N26  Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 2 

 
 
Alte caracteristici ale sitului 
 
Aria este cuprinsă în perimetrul Munţilor Zarandului (parte a Munţilor Apuseni), care sunt 

situaţi între râul Mureş (la sud) si râul Crişul Alb (la nord). Din punct de vedere al vegetaţiei zona 
se caracterizează în principal prin existenţa unor păduri compacte constituite din arborete 
(formaţiuni forestiere) proprii dealurilor, în special gârniţete si cerete în amestec cu gorunul si fagul. 
Totodată acestea se află încadrate în masivul păduros compact, de mare extindere, care cuprinde 
toată culmea principală a Munţilor Zarandului (numiţi si munţii Highis  Drocea). 

Flora este caracteristică dealurilor înalte, iar elementele montane sunt puţin numeroase. Ca 
structură, pădurile din zonă au urmatoarea componenţă (în suprafata ocupata): Quercus petraea  
30%, Quercus cerris  7%, Q. frainetto  7%, Carpinus betulus  11%, alte specii (arţar, mesteacăn, 
cireş salbatic, tei)  9%. este remarcabilă apariţia unor hibrizi de quercinee. Suprafeţe întinse îşi 
păstrează caracterul natural, existând chiar porţiuni de păduri semivirgine. Influenţa climatului local 
(influenţă sudvestică, temperatura medie anuala de circa +10 grade C la periferie si de 7  8 grade 
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C pe culmi) se resimte si asupra repartiţiei esenţelor lemnoase: gorun în partea superioară a 
formelor de relief, apoi cer şi gârniţă, iar pe versanţii umbriţi apar fagul si carpenul. Pădurile zonei 
se află în general întro bună stare de conservare. 

Flora Munţilor Zarandului constă din 1110 specii de cormofite, la care se adaugă circa 800 
specii de plante inferioare. Între acestea se află inclusiv specii rare si ocrotite. Fauna zonei este 
aprope nestudiată, desigur ca urmare a dificultăţilor de deplasare. Sunt prezente specii proprii zonei 
forestiere de altitudine medie precum cerbul, căpriorul si mistreţul, vulpea, jderul, bursucul, 
iepurele, precum si trei specii de carnivore mari, respectiv lupul, răsul si pisica sălbatică. 
Pe cuprinsul ariei se află Rezervaţia Naturală "Runcu  Groşi", situată lângă satul Groşii Noi, cu o 
suprafata de 261,80 ha (legea 5/2000, poziţia 2.87), constituită din paduri mari de gorun. 
Un element important pentru menţinerea stării satisfăcătoare (chiar optime) a ecosistemelor naturale 
de aici este absenţa localităţilor si a drumurilor în interiorul perimetrului SPA cu excepţia unor 
scurte drumuri forestiere. Zona prezintă atractivitate turistică redusa pe cuprinsul ei neexistând 
amenajări turistice. Este însa modernizat drumul judeţean DJ708 Căpruţa  Gurahonţ, ceea ce ar 
putea atrage după sine dezvoltarea puţinelor localităţi de pe acest traseu inclusiv din punct de 
vedere al dotărilor turistice. La marginea sudică a sitului se afla importanta şosea natională Deva
Arad si este în lucru autostrada care va urma malul drept al Mureşului. 

În cadrul unei documentaţii vechi (1978) a ICAS Filiala Timisoara, sa propus constituirea 
în zona a unui parc naţional, iar in interiorul său delimitarea a patru zone de protecţie integrală (Z. 
Oarcea, 1999), argumentele fiind, în primul rând de natură silvică. 

 

 

 

Calitate şi importanţă 
 

Situl cuprinde regiuni de munţi de mică altitudine (sub 836 m), acoperită cu păduri de 

foioase, puţin sau deloc afectate de prezenţa şi activităţile omului. Aria este importantă prin 

existenţa unor populaţii clocitoare bine reprezentate a 14 specii de păsări, listate în anexa I a 

Directivei Păsări 2009/147/EC. 

 

Vulnerabilitate 
 

Exploatarea lemnului de foc, vânătoarea, tăierile selelctive a arborilor în vârstă. 

Facem menţiunea că speciile ocrotite enumerate în anexa I a Directivei Păsări 

2009/147/EC, evaluarea sitului în ceea ce le priveşte, ameninţările, presiunile şi activităţile cu 

impact asupra sitului precum şi măsurile de conservare prezentate se referă la întreaga suprafaţă a 

sitului, dintre care doar o mică parte (sub 1%) se suprapune peste fondul forestier proprietate a 

statului din O.S. Sebiş  Moneasa. 

 

 

Cele mai importante impacturi şi activităţi în interiorul sitului 
Tabelul 62 

Cod Activitate Intensitate % Influenţă 

160 
Management forestier 

general 
C  0 

166 
Îndepărtarea arborilor 
uscaţi sau în curs de 

uscare 
C  0 

164 Curăţarea pădurii C  0 

167 
Exploatare fără 

replantare 
C  0 
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Cele mai importante impacturi şi activităţi în jurul sitului 
Tabelul 63 

Cod Activitate Intensitate % Influenţă 

502 Drumuri, drumuri auto C  0 

 
 
 
B.2. Date privind prezența, distribuția, mărimea populațiilor și ecologia speciilor de 

interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinatate a Planului, menționate în 
formularul standard al ariilor naturale protejate: 

 
În continuare se vor prezenta informații despre  habitatele și speciile de interes comunitar ce 

se regăsesc în suprafața de suprapunere a ariilor naturale protejate cu fondul forestier proprietate 

publică a statului administrat de către O.S. Sebiş – Moneasa, pe baza datelor existente în planurile 

de management ale ariilor naturale protejate, datelor relevante din literatura de specialitate, cat și a 

observațiilor realizate pe teren. 

 
 
 
 

ROSCI0042 Codru Moma 
 

 

 

Dintre habitatele naturale de importanță comunitară, pentru care a și fost constituit 

ROSCI0042 Codru Moma, în cadrul O.S. Sebiş  Moneasa au fost identificate două habitate 

forestiere, evidențiat în tabelul nr. 64 

 
 
Tipurile de habitate şi evaluarea stării de conservare a acestora în cadrul ariei protajate 

Natura 2000 ROSCI0042 Codru Moma 
 

Tabelul 64 

Nr. Habitate Natura 2000 

Stare de 
conservare în 
O.S. Sebiş - 
Moneasa 

Suprafață 
în cadrul 

O.S..Sebiş - 
Moneasa 

%acoperire 
în.suprafața 

totală a 
ROSCI0042 

1 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum – 9130 favorabilă 1322,73 5,4 
2 Păduri dacice de fag  91V0 favorabilă 929,32 3,8 

TOTAL 2252,05 9,2 

 
Menţionăm că o suprafaţă d 50,76 ha, inclusă în sit, face parte din habitatul românesc R4129 

 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia şi nu are 

corespondent în habitate Natura 2000, iar o suprafaţă de 2,12 ha nu sunt acoperite cu pădure, fiind terenuri cu 

destinaţii speciale. 

Speciile ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea stării 

de conservare a acestora, cu referire la fondul forestier proprietate publică a statului administrat în 

cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, sunt prezentate în continuare. 
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Mamifere prezente în ROSCI0042 Codru Moma 

 

Dintre mamiferele ocrotite, în cuprinsul O.S.Sebiş  Moneasa (porțiunea de suprapunere 

cu ROSCI0042 Codru Moma) menționăm prezența următoarelor specii: 
Tabelul 65 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației- 

Nr. exemplare 
estimate 

Starea de 
conservare 

Localizarea în sit 

*Canis lupus (lup) Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

911 bună 
Masivele păduroase din 
O.S.Sebiş  Moneasa 

*Ursus arctos (urs brun) Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

46 bună 
Masivele păduroase din 
O.S.Sebiş  Moneasa 

Lutra lutra (vidra) Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

24 bună 
Masivele păduroase din 
O.S.Sebiş  Moneasa 

Lynx lynx (râs) Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

25 bună 
Masivele păduroase din 
O.S.Sebiş  Moneasa 

 
 Mărimea populațiilor prezentată în tabelul anterior este rezultatul estimărilor în teren și 

este o valoare fluctuantă în funcție de deplasările exemplarelor pentru căutarea hranei, 

împerechere, fătarea puilor, factori perturbatori etc. Se va ține cont și de faptul că porțiunea de 

suprapunere cu ROSCI0042 Codru Moma este relativ redusă, iar speciile ocrotite sunt animale 

mari de pradă, care necesită o suprafață teritorială mare, de unde numărul redus al acestora în 

teritoriul studiat. 

 
Amfibieni și reptile prezente în ROSCI0042 Codru Moma 

 

În cuprinsul ROSCI0042 Codru Moma au fost identificate două specii de amfibieni cu 

statut de protecție conferit prin includerea acestora în Anexa II a Directivei habitate 

92/43/EEC, după cum urmează: 
Tabelul 66 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei  

Habitate/OUG 57/2007 
Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența 
în sit 

AMFIBIENI 
CAUDATA 
Salamandridae 
Triturus cristatus (triton cu creastă)  Anexa II, IV/Anexa 3, 4A neevaluată bună prezentă 
CAUDATA 
Salamandridae 
Triturus vulgaris ampelensis (triton 
comun transilvan)  

Anexa II, IV/Anexa 3, 4A neevaluată bună prezentă 

 

 
ROSCI0070 Drocea 
 

 

Dintre habitatele naturale de importanță comunitară, pentru care a și fost constituit situl 

ROSCI0070 Drocea, în cadrul O.S. Sebiş  Moneasa au fost identificate cinci habitate forestiere, 

evidențiat în tabelul nr. 67. 
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Tipurile de habitate şi evaluarea stării de conservare a acestora în cadrul ariei naturale 
protejate ROSCI0070 Drocea 

 
Tabelul 67 

Nr. Habitate Natura 2000 

Stare de 
conservare.în 
O.S. Sebiş - 
Moneasa 

Suprafață 
în cadrul 

O.S..Sebiş - 
Moneasa 

% acoperire 
în.suprafața 

totală a 
ROSCI0070 

1 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum - 9110 favorabilă 4,74  
2 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum - 9130 favorabilă 376,39 1 

3 
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-
Carpinetum - 9170 

favorabilă 3,43  

4 Păduri ilirice se stejar cu carpen  91L0 favorabilă 85,69  
5 Păduri balcanopanonice de cer şi gorun  91M0 favorabilă 117,14 1 

TOTAL 587,39 2 

 
Menţionăm că suprafeţele cu pădure incluse în sit, 37,19 ha şi 1,52 ha prezintă habitatele 

româneşti R4129  Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia şi 
R4130  Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) şi fag (Fagus sylvatica) cu Lembotropis 
nigricans, care nu au corespondent în habitatele Natura 2000, iar 24,07 ha sunt terenuri cudestinaţie 
specială, fără vegetaţie forestieră. 

Speciile ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea stării 

de conservare a acestora, cu referire la fondul forestier proprietate publică a statului administrat în 

cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, sunt prezentate în continuare. 

 

Mamifere prezente în ROSCI0070 Drocea 

 

Dintre mamiferele ocrotite, în cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa (porțiunea de 

suprapunere cu situl ROSCI0070 Drocea) menționăm prezența următoarelor specii: 

 
Tabelul 68 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației- 
Exemplare 

estimate 

Starea de 
conservare 

Localizarea în sit 

*Canis lupus (lup) Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

14 bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

 
 Mărimea populațiilor prezentată în tabelul anterior este rezultatul estimărilor în teren și 

este o valoare fluctuantă în funcție de deplasările exemplarelor pentru căutarea hranei, 

împerechere, fătarea puilor, factori perturbatori etc. Se va ține cont și de faptul că porțiunea de 

suprapunere cu situl ROSCI0070 Drocea este relativ redusă, iar unele specii ocrotite sunt 

animale mari de pradă iar altele sunt specii de noapte fiind greu posibilă evaluarea lor. 

 
 

Amfibieni și reptile prezente în ROSCI0070 Drocea 

 

În cuprinsul ROSCI0070 Drocea au fost identificate patru specii de amfibieni cu statut 

de protecție conferit prin includerea acestora în Anexa II a Directivei habitate 92/43/EEC, după 

cum urmează: 
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Tabelul 69 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

ANURA 
Discoglossidae 
Bombina variegata 
(buhai de baltă cu burta 
galbenă, izvoraș cu burta 
galbenă) 

Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

Bombina bombina 
(buhai de baltă cu burta 
roşie, izvoraș cu burta 
roşie) 

Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

AMFIBIENI 
CAUDATA 
Salamandridae 
Triturus cristatus (triton cu 
creastă)  

Anexa II, 
IV/Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

Triturus vulgaris 
ampelensis (triton comun 
transilvan)  

Anexa II, 
IV/Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

 
 
 Insecte prezente în ROSCI0070 Drocea 
 
În cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa, porțiunea de suprapunere cu situl ROSCI0070 

Drocea, a fost identificată o specie de insecte cu statut de protecție conferit prin includerea 
acesteia în Anexa II a Directivei habitate 92/43/EEC după cum urmează: 
 

Tabelul 70 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

ARTROPODE 
INSECTA 
Odonata 
Cordulegaster heros (calul 
dracului)   

Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

 
 
 

ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma 
 

 

În situl ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma, în cadrul O.S. Sebiş  Moneasa au 

fost identificate cinci habitate forestiere, evidențiat în tabelul nr. 71. 

 
Tipurile de habitate şi evaluarea stării de conservare a acestora în cadrul ariei naturale 

protejate ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma 
 

Tabelul 71 
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Nr. Habitate Natura 2000 

Stare de 
conservare.în 
O.S. Sebiş - 
Moneasa 

Suprafață 
în cadrul 

O.S..Sebiş - 
Moneasa 

% acoperire 
în.suprafața 

totală a 
ROSCI0289 

1 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum - 9130 favorabilă 371,71 11 
4 Păduri ilirice se stejar cu carpen  91L0 favorabilă 0,19  
5 Păduri balcanopanonice de cer şi gorun  91M0 favorabilă 12,51 1 

TOTAL 384,41 12 

 
Menţionăm că suprafaţa cu pădure inclusă în sit, 12,04 ha prezintă habitatul românesc R4129 

 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia, care nu are 
corespondent în habitatele Natura 2000. 

Speciile ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea stării 

de conservare a acestora, cu referire la fondul forestier proprietate publică a statului administrat în 

cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, sunt prezentate în continuare. 

 

Mamifere prezente în ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma 

 

Dintre mamiferele ocrotite, în cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa (porțiunea de 

suprapunere cu situl ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma) menționăm prezența 

următoarei specii: 

 
Tabelul 72 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației- 
Exemplare 

estimate 

Starea de 
conservare 

Localizarea în sit 

*Canis lupus (lup) Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

12 bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

 
 Mărimea populațiilor prezentată în tabelul anterior este rezultatul estimărilor în teren și 

este o valoare fluctuantă în funcție de deplasările exemplarelor pentru căutarea hranei, 

împerechere, fătarea puilor, factori perturbatori etc. Se va ține cont și de faptul că porțiunea de 

suprapunere cu situl ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma este relativ redusă, iar unele 

specii ocrotite sunt animale mari de pradă iar altele sunt specii de noapte fiind greu posibilă 

evaluarea lor. 

 
 

Amfibieni și reptile prezente în ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma 

 

În cuprinsul ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma au fost identificate două specii 

de amfibieni cu statut de protecție conferit prin includerea acestora în Anexa II a Directivei 

habitate 92/43/EEC, după cum urmează: 

 
Tabelul 73 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

ANURA 
Discoglossidae 
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Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

Bombina variegata 
(buhai de baltă cu burta 
galbenă, izvoraș cu burta 
galbenă) 

Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

AMFIBIENI 
CAUDATA 
Salamandridae 
Triturus cristatus (triton cu 
creastă)  

Anexa II, 
IV/Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

 
 

 
 
 

ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 
 

 

În situl ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma, în cadrul O.S. Sebiş  
Moneasa a fost identificat un singur habitat forestier, evidențiate în tabelul nr. 75. 

 
 
 
 
Tipurile de habitate şi evaluarea stării de conservare a acestora în cadrul ariei naturale 

protejate ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 
 

Tabelul 75 

Nr. Habitate Natura 2000 

Stare de 
conservare.în 
O.S. Sebiş - 
Moneasa 

Suprafață 
în cadrul 

O.S..Sebiş - 
Moneasa 

% acoperire 
în.suprafața 

totală a 
ROSCI0291 

1 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum - 9130 favorabilă 561,81 7 

TOTAL 561,81 7 

 
Menţionăm că suprafaţa cu pădure inclusă în sit, 36,39 ha prezintă habitatul românesc R4129 

 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia, care nu are 
corespondent în habitatele Natura 2000, iar 0,41 ha sunt terenuri cu destinaţie specială, fără 
vegetaţie forestieră. 

Speciile ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea stării 

de conservare a acestora, cu referire la fondul forestier proprietate publică a statului administrat în 

cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, sunt prezentate în continuare. 

 

Mamifere prezente în ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

 

Dintre mamiferele ocrotite, în cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa (porțiunea de 

suprapunere cu situl ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma) menționăm 

prezența următoarelor specii: 

 
Tabelul 76 
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Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației- 
Exemplare 

estimate 

Starea de 
conservare 

Localizarea în sit 

*Canis lupus (lup) Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

14 bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Ursus arctos Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

12 bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

 
 Mărimea populațiilor prezentată în tabelul anterior este rezultatul estimărilor în teren și 

este o valoare fluctuantă în funcție de deplasările exemplarelor pentru căutarea hranei, 

împerechere, fătarea puilor, factori perturbatori etc. Se va ține cont și de faptul că porțiunea de 

suprapunere cu situl ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma este relativ redusă, 

iar unele specii ocrotite sunt animale mari de pradă, iar altele sunt specii de noapte fiind greu 

posibilă evaluarea lor. 

 
 

Amfibieni și reptile prezente în ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului - Codru 

Moma 

 

În cuprinsul ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma a fost identificată o 

specie de amfibieni cu statut de protecție conferit prin includerea acestora în Anexa II a 

Directivei habitate 92/43/EEC, după cum urmează: 

 
Tabelul 77 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

ANURA 
Discoglossidae 
Bombina variegata 
(buhai de baltă cu burta 
galbenă, izvoraș cu burta 
galbenă) 

Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

 
 

ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb 
 

 

Dintre habitatele naturale de importanță comunitară, pentru care a și fost constituit situl 
ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb, în cadrul O.S. Sebiş  Moneasa au fost identificate trei habitate 
forestiere, evidențiat în tabelul nr. 78. 

 
Tipurile de habitate şi evaluarea stării de conservare a acestora în cadrul ariei naturale 

protejate ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb 
 

Tabelul 78 

Nr. Habitate Natura 2000 

Stare de 
conservare.în 
O.S. Sebiş - 
Moneasa 

Suprafață 
în cadrul 

O.S..Sebiş - 
Moneasa 

% acoperire 
în.suprafața 

totală a 
ROSCI0298 

1 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum - 9130 favorabilă 193,57 1 
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Nr. Habitate Natura 2000 

Stare de 
conservare.în 
O.S. Sebiş - 
Moneasa 

Suprafață 
în cadrul 

O.S..Sebiş - 
Moneasa 

% acoperire 
în.suprafața 

totală a 
ROSCI0298 

2 
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-
Carpinetum - 9170 

favorabilă 1,86  

3 Păduri dacice de stejar şi carpen  91Y0 favorabilă 52,44 1 

TOTAL 247,87 1 

 
Menţionăm că suprafaţa cu pădure inclusă în sit, 31,13 ha prezintă habitatul românesc R4129 

 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia, care nu are 
corespondent în habitatele Natura 2000, iar 10,34 ha sunt terenuri cu destinaţie specială, fără 
vegetaţie forestieră. 

Speciile ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea stării 

de conservare a acestora, cu referire la fondul forestier proprietate publică a statului administrat în 

cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, sunt prezentate în continuare. 

 

Mamifere prezente în ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb 

 

Dintre mamiferele ocrotite, în cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa (porțiunea de 

suprapunere cu situl ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb) menționăm prezența următoarei specii: 

 
Tabelul 79 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației- 
Exemplare 

estimate 

Starea de 
conservare 

Localizarea în sit 

*Canis lupus (lup) Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

12 bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

 
 Mărimea populațiilor prezentată în tabelul anterior este rezultatul estimărilor în teren și 

este o valoare fluctuantă în funcție de deplasările exemplarelor pentru căutarea hranei, 

împerechere, fătarea puilor, factori perturbatori etc. Se va ține cont și de faptul că porțiunea de 

suprapunere cu situl ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb este relativ redusă, iar unele specii 

ocrotite sunt animale mari de pradă iar altele sunt specii de noapte fiind greu posibilă 

evaluarea lor. 

 
 

Amfibieni și reptile prezente în ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb 

 

În cuprinsul ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb au fost identificate trei specii de 

amfibieni cu statut de protecție conferit prin includerea acestora în Anexa II a Directivei 

habitate 92/43/EEC, după cum urmează: 

 
Tabelul 80 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

ANURA 
Discoglossidae 
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Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

Bombina variegata 
(buhai de baltă cu burta 
galbenă, izvoraș cu burta 
galbenă) 

Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

AMFIBIENI 
CAUDATA 
Salamandridae 
Triturus cristatus (triton cu 
creastă)  

Anexa II, 
IV/Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

Triturus vulgaris 
ampelensis (triton comun 
transilvan)  

Anexa II, 
IV/Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

 
 
În cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa, porțiunea de suprapunere cu situl ROSCI0298 – 

Defileul Crişului Alb, au fost identificate 7 specii de peşti cu statut de protecție conferit prin 
includerea acestora în Anexa II a Directivei habitate 92/43/EEC după cum urmează: 
 

Tabelul 81 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

Cyprinidae 
Peşte 
Barbus meridionalis 
(mreană vânătă) 

Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

Cobitidae 
Peşte 
Sabanejewia aurata 
balcanica  (câră, dunăriță) 

Anexa II/ 
Anexa 3 

neevaluată medie prezentă 

 
 

ROSCO0407 – Zarandul de Vest 
 
 

În  situl ROSCO0407 – Zarandul de Vest, în cadrul O.S. Sebiş  Moneasa au fost 
identificate cinci habitate forestiere, evidențiat în tabelul nr. 82. 

 
Tipurile de habitate şi evaluarea stării de conservare a acestora în cadrul ariei naturale 

protejate ROSCO0407 – Zarandul de Vest 
 

Tabelul 82 

Nr. Habitate Natura 2000 

Stare de 
conservare.în 
O.S. Sebiş - 
Moneasa 

Suprafață 
în cadrul 

O.S..Sebiş - 
Moneasa 

% acoperire 
în.suprafața 

totală a 
ROSCO0407 

1 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum - 9130 favorabilă 14,13  
2 Păduri dacice de stejar şi carpen  91Y0 favorabilă 4,00  

TOTAL 18,13 - 
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Speciile ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea stării 

de conservare a acestora, cu referire la fondul forestier proprietate publică a statului administrat în 

cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, sunt prezentate în continuare. 

 

Mamifere prezente în ROSCO0407 – Zarandul de Vest 

 

Deoarece suprafaţa de supraunere cu situl ROSCO0407 – Zarandul de Vest a fondului 

forestier din cadrul O.S. Sebiş  Moneasa este de 18,13 ha, nu sau identificat efective de mamifere 

din speciile ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE. 

 

 
Amfibieni și reptile prezente în ROSCO0407 – Zarandul de Vest 

 

În cuprinsul ROSCO0407 – Zarandul de Vest au fost identificate două specii de 

amfibieni cu statut de protecție conferit prin includerea acestora în Anexa II a Directivei 

habitate 92/43/EEC, după cum urmează: 

 
Tabelul 83 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

ANURA 
Discoglossidae 
Bombina variegata 
(buhai de baltă cu burta 
galbenă, izvoraș cu burta 
galbenă) 

Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

AMFIBIENI 
CAUDATA 
Salamandridae 
Triturus cristatus (triton cu 
creastă)  

Anexa II, 
IV/Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 

 
 
 Insecte prezente în ROSCO0407 – Zarandul de Vest 
 
În cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa, porțiunea de suprapunere cu situl ROSCO0407 – 

Zarandul de Vest, au fost identificate două specii de insecte cu statut de protecție conferit prin 
includerea acestora în Anexa II a Directivei habitate 92/43/EEC după cum urmează: 
 

Tabelul 84 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

Carabidae 
INSECTA 
Carabus 
Carabus variolosus (gândacul 
de apă)   

Anexa II, IV/ 
Anexa 3, 4A 

neevaluată bună prezentă 
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Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Habitate/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Prezența în sit 

Lucanidae 
INSECTA 
Lucanus 
Lucanus cervus (rădaşcă)   Anexa II, IV/ 

Anexa 3, 4A 
neevaluată bună prezentă 

 
 
ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului 

 
Deoarece aria naturală protejată se suprapune doar peste un depozit intermediar de masă 

lemnoasă (177C din cadrul U.P. I Teuz), cu o suprafaţă de 0,83 ha, pe zona de suprapunere nu 
există habitate și specii de interes comunitar pentru care a fost constituit situl ROSPA0014 – 
Câmpia Cermeiului. 

.  

 
ROSPA0153 – Defileul Crişului Alb 

 
 

Speciile de păsări ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi 

evaluarea stării de conservare a acestora, cu referire la fondul forestier proprietate publică a statului 

administrat în cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, sunt prezentate în continuare. 

 

 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC 
 

Dintre speciile de păsări ocrotite, în cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa (porțiunea de 
suprapunere cu situl ROSPA0153 – Defileul Crişului Alb) menționăm prezența următoarelor 
specii: 

 
Tabelul 85 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Păsări/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Localizarea în sit 

Aquila pomarina (acvila 
ţipătoare mică) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Bonasa bonasia (ieruncă) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Bubo bubo (Buhă mare) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Caprimulgus europaeus 
(Caprimulg) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Ciconia ciconia (Barza albă) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Ciconia nigra (Barza 
neagră) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Circaetus gallicus (Şerpar) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 
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Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Păsări/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Localizarea în sit 

Crex crex (Cristei de câmp) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Dendrocopos medius 
(Ciocănitoare de stejar) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Dendrocopos syriacus 
(Ciocănitoare de grădină) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Dryocopus martius 
(Ciocănitoare neagră) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Ficedula albicollis (Muscar 
gulerat) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Ficedula parva (Muscar) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Lanius collurio (Sfrâncioc 
roşiatic) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Lanius minor (Sfrâncioc cu 
fruntea neagră) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Lullula arborea (Ciocârlia 
de pădure) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Pernis apivorus (Viespar) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Picus canus (Ciocănitoare 
sură) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Strix uralensis (Huhurez 
mare) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

 
  

 

ROSPA0117 – Drocea - Zarand 
 
 

Speciile de păsări ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi 

evaluarea stării de conservare a acestora, cu referire la fondul forestier proprietate publică a statului 

administrat în cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, sunt prezentate în continuare. 

 

 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC 
 

Dintre speciile de păsări ocrotite, în cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa (porțiunea de 
suprapunere cu situl ROSPA0117 – Drocea  Zarand) menționăm prezența următoarelor specii: 

 
 

Tabelul 86 

Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Păsări/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Localizarea în sit 

Dendrocopos leucotos 
(Ciocănitoare cu spatele alb) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Dendrocopos medius 
(Ciocănitoare de stejar) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Dryocopus martius Anexa I neevaluată bună Masivele păduroase din 
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Denumirea ştiințifică 
Anexa Directivei 

Păsări/ 
OUG 57/2007 

Mărimea 
populației 

Starea de 
conservare 

Localizarea în sit 

(Ciocănitoare neagră) Anexa 3 O.S. Sebiş  Moneasa 
Ficedula albicollis (Muscar 
gulerat) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Ficedula parva (Muscat) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Haliaeetus penatus (vulturul 
cu coada albă) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Caprimulgus europaeus 
(Caprimulg) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Lanius collurio (Sfrâncioc 
roşiatic) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Lanius minor (Sfrâncioc cu 
fruntea neagră) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Lullula arborea (Ciocârlia 
de pădure) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Strix uralensis (Huhurez 
mare) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Picus canus (Ciocănitoare 
sură) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Bonasa bonasia (ieruncă) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Bubo bubo (Buhă mare) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Pernis apivorus (Viespar) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Ciconia ciconia (Barza albă) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Dendrocopos syriacus 
(Ciocănitoare de grădină) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Aquila pomarina (acvila 
ţipătoare mică) 

Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Ciconia nigra (Barza neagră 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

Crex crex (Cristei de câmp) 
Anexa I 
Anexa 3 

neevaluată bună 
Masivele păduroase din 
O.S. Sebiş  Moneasa 

 

 
 
B.3. Descrierea funcțiilor ecologice ale speciilor și habitatelor de interes comunitar 

afectate (suprafața, locația, speciile caracteristice) și relația acestora cu ariile naturale 
protejate de interes comunitar învecinate și distribuția acestora 
 

B.3.1. Tipuri de habitate de interes comunitar descrise în aria planului 
 

Ca urmare a descrierilor parcelare cu cartări staționale la scară mijlocie pe suprafața O.S. 
Sebiş  Moneasa ce se suprapune cu ariile naturale protejate au fost identificate următoarele tipuri 
de Habitate Natura 2000: 

Habitatele Natura 2000 din cadrul ROSCI0042 Codru Moma  
Tabelul 87.  

Tip habitat Tip habitat Tip pădure U.P. (HA) Total O.S. 
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Natura 2000 românesc I II III IV V ha % 

9130 Păduri 
de fag de tip 

Asperulo-
Fagetum 

R4118  Păduri 
dacice de fag ((Fagus 

sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu 

Dentaria bulbifera 

421.1  345,26    345,26 15 

421.2  446,20    446,20 19 

421.3  39,87    39,87 2 

431.2  119,03    119,03 5 

Total - 950,36 - -  950,36 41 

R4120  Păduri 
moldave mixte de fag 
(Fagus sylvatica) și 

tei argintiu (Tilia 
tomentosa) cu Carex 

brevicollis 

433.1  307,94    307,94 13 

433.2  64,43    64,43 3 

Total - 372,37 - - - 372,37 16 

91V0  Păduri 
dacice de fag 

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

Symphytum cordatum 

411.1  625,91    625,91 28 

411.4  300,93    300,93 13 

411.8  2,48    2,48 - 

Total - 929,32 - - - 929,32 41 

 

R4129  Păduri 
dacice de gorun 

(Quercus petraea şi  
fag (Fagus sylvatica) 
cu Festuca drymeia 

513.1  32,16    32,16 1 

515.1  2,22    2,22  

521.1  16,38    16,38 1 

Total - 50,76 - - - 50,76 2 

Alte terenuri din fondul forestier - 2,12 - - - - - 

Total arie naturală protejată - 2304,93 - - - 2304,93 100 

          
 
 Descrierea habitatelor de interes comunitar  

 
9130 Păduri de fag de tipul Asperulo - Fagetum 
 Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 

Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de 
calitate (mull), din domeniile medioeuropene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei 
centrale şi centralnordice, caracterizate printro reprezentare masivă a speciilor aparţinând 
grupurilor ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium 
odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai 
bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120. 

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

bulbifera. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, 
mezoeutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag Fagus sylvatica ssp. moesiaca şi ssp. 
sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminatgorun (Quercus 
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petraea), cireş (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), 
iar în sudvestul şi vestul României şi cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto). În cazul când 
proporţia speciilor de amestec depăşeşte 50% se formeazã aşa numitele făgete amestecate. 
Acoperirea realizată de arboret este de 80–100%, iar înălţimea atinsă de fag la 100 de ani este de 
25–35 m.  
 Stratul arbuştilor, cudezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizatã de arboret, este 
compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, 
Cornus sanguinea, Sambucus nigra ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, cu dezvoltare variabilã, 
conţine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex 
pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera). 

 
 R4120 - Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) 
cu Carex brevicollis. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale, balcanice şi caucaziene. 
Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca cu exemplare de 
F. orientalis, F. taurica) şi tei (Tilia tomentosa, T. platyphyllos, T. cordata), cu exemplare de ulm 
(Ulmus glabra), frasin (Fraxinus excelsior, F. coriariaefolia), paltin (Acer platanoides), gorun 
(Quercus petraea), plop tremurător (Populus tremula), stejar pedunculat (Quercus robur), paltin 
(Acer pseudoplatanus), cireş (Prunus avium), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), 
jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis); are acoperire 80–100% şi înălţimi de 
25–30 m la 100 de ani. 
  Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Cornus mas, C. sanguinea, Evonymus verrucosus, Viburnum 
lantana; liane: Hedera helix. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, foarte bogat cu specii ale florei de 
mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea etc.). 
 

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)  
Păduri de Fagus sylvatica, Fagus sylvatica-Abies alba, Fagus sylvatica-Abies alba-Picea 

abies şi Fagus sylvatica-Carpinus betula din Carpaţii româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei, şi 
din dealurile subcarpatice, din alianţa Symphyto cordati - Fagion, cu specii tipice de Fagetalia, 
dezvoltate pe substrate neutre, bazice şi uneori acide. 
 

R4109 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum. 
Fitocenoze edificate de specii europene, mezoterme, mezofite, mezoeutrofe. Stratul arborilor 
constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), sau cu puþin amestec de paltin de munte 
(Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), rar brad (Abies alba) sau molid (Picea abies); 
are acoperire mare (80–100%) şi înălţimi de 30–34 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor lipseşte sau 
este slab dezvoltat din cauza umbrei; rare exemplare de Daphne mezereum, Sambucus nigra, S. 
racemosa, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Spiraea chamaedrifolia. Stratul ierburilor şi 
subarbuştilor: dezvoltat variabil, în funcţie de umbrire, poate lipsi în cazul stratului de arbori foarte 
închis (făgete nude); în general însă bogat în specii ale „florei de mull” având ca elemente 
caracteristice speciile carpatice Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Pulmonaria rubra; pe 
versanţii, umbriţi cu microclimă mai umedă, poate domina Rubus hirtus. 
 
 R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca 
drymeia. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice. Stratul arborilor compus 
exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puţin 
amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie 
(Sorbus tominalis), cireş (Prunus avium); are acoperire 70–90% şi înălţimi de 20–25 m la 100 de 
ani.  
 Stratul arbuştilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
C. sanguinea, Ligustrum vulgare ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de Festuca 
drymeia, în petece, mai mult sau mai puţin întinse, şi de Luzula luzuloides. 

Habitatele Natura 2000 din cadrul ROSCI0070 Drocea  
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Tabelul 88 

Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

9110  Păduri 
de fag de tip 

Luzulo - 
Fagetum 

R4106  Păduri 
sudest carpatice 

de fag 
(Fagus 

sylvatica) şi brad 
(Abies 

alba) cu 
Hieracium 

rotundatum* 

424.1     4,74 4,74 1 

Total - - - - 4,74 4,74 1 

9130 Păduri de 
fag de tip 
Asperulo-
Fagetum 

R4118  Păduri 
dacice de fag 

((Fagus sylvatica) 
şi carpen (Carpinus 

betulus) cu 
Dentaria bulbifera 

421.1    196,27  196,27 31 

421.2    5,70 98,31 104,01 16 

421.3    1,60  1,60 - 

431.1    8,69  8,69 1 

431.2    62,33 3,49 65,82 10 

Total    274,59 101,80 376,39 58 

9170  Păduri 
de stejar cu 

carpen de tip 
Galio-

Carpinetum 

R4123  Păduri 
dacice de gorun 
(Quercus 
petraea), fag 
(Fagus sylvatica) 
şi 
carpen (Carpinus 
betulus) cu 

Carex pilosa 

521.2     3,43 3,43 1 

Total - - - - 3,43 3,43 1 

91L0  Păduri 
ilirice se stejar 

cu carpen 

R4127  Păduri 
dacice mixte de 
gorun (Quercus 

petraea), fag 
(Fagus sylvatica) şi 
tei argintiu (Tilia 

tomentosa) cu 
Erythronium 

denscanis 

531.4    85,69  85,69 13 

Total - - - 85,69 - 85,69 13 

91M0  Păduri 
balcano

panonice de 
cer şi gorun 

R4132  Păduri 
panonicbalcanice 

de 
gorun (Quercus 
petraea) şi cer 

(Q. cerris) (fag) 
(Fagus sylvatica) 

cu Melittis 

741.1    95,04  95,04 15 

741.2    18,57  18,57 3 

741.3    1,03  1,03 - 
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Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

melissophyllum 

Total - - - 114,64 - 114,64 18 

R4149  Păduri 
danubian  

balcanice de cer  
(Quercus cerris) 
cu Pulmonaria 

mollis 

711.2    2,50  2,50 - 

Total - - - 2,50 - 2,50 - 

 

R4129  Păduri 
dacice de gorun 

(Quercus petraea şi  
fag (Fagus 

sylvatica) cu 
Festuca drymeia 

513.1    26,56 10,63 37,19 6 

Total - - - 26,56 10,63 37,19 6 

 

R4130  Păduri 
dacice de gorun 

(Quercus 
petraea) şi fag 

(Fagus 
sylvatica) 

cu Lembotropis 
nigricans 

517.2    1,52  1,52 - 

Total - - - 1,52 - 1,52 - 

Alte terenuri din fondul forestier - - - 24,07 - 24,07 4 

Total arie naturală protejată - - - 529,57 120,60 650,17 100 

 

 

Descrierea habitatelor de interes comunitar  

 
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum 
Păduri de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 

Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies, dezvoltate pe soluri acide din domeniul medioeuropean al 
Europei centrale şi centralnordice, cu Luzula luzuloides, Polytrichum formosum şi adesea, 
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum. 

 R4106 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu 
Hieracium rotundatum* 
 Fitocenoze edificate de specii europene şi boreale, mezoterme, mezofile, oligotrofe. Stratul 
arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), exclusiv sau cu amestec de brad (Abies 
alba), rar molid (Picea abies), mesteacăn (Betula pendula), scoruş (Sorbus aucuparia, iar la dealuri 
şi gorun (Quercus petraea), pin silvestru (Pinus sylvestris), având acoperire de 70–80% şi înălţimi 
de 15–25 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, lipseşte sau este reprezentat prin exemplare de Sorbus 
aucuparia. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de specii acidofile (Calamagrostis 
arundinacea, Luzula luzuloides şi Vaccinium sp.), dar şi cu exemplare slab dezvoltate din unele 
specii de mull. Stratul muşchilor are o dezvoltare redusă, fiind constituit din specii de Polytrichum. 

 
9130 Păduri de fag de tipul Asperulo - Fagetum 
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Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 
Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de 
calitate (mull), din domeniile medioeuropene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei 
centrale şi centralnordice, caracterizate printro reprezentare masivă a speciilor aparţinând 
grupurilor ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium 
odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai 
bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120. 
 R4118 Păduri dacice de fag ((Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria 
bulbifera. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, 
mezoeutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag Fagus sylvatica ssp. moesiaca şi ssp. 
sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminatgorun (Quercus 
petraea), cireş (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), 
iar în sudvestul şi vestul României şi cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto). În cazul când 
proporţia speciilor de amestec depăşeşte 50% se formeazã aşa numitele făgete amestecate. 
Acoperirea realizată de arboret este de 80–100%, iar înălţimea atinsă de fag la 100 de ani este de 
25–35 m.  
 Stratul arbuştilor, cudezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizatã de arboret, este 
compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, 
Cornus sanguinea, Sambucus nigra ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, cu dezvoltare variabilã, 
conţine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex 
pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera). 

 
9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 
Păduri de Quercus petraea şi Carpinus betulus din regiunile cu climat subcontinental în 

cadrul arealului centraleuropean a lui Fagus sylvatica, dominate de Quercus petraea. Sunt incluse 
şi pădurile asemănătoare de stejar şi tei din regiunile esteuropene şi centralesteuropene cu climat 
continental, la est de arealul lui Fagus sylvatica. 
 R4123 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu Carex pilosa. 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, ssp. polycarpa, ssp. dalechampii), exclusiv sau 
în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, moesiaca), cu exemplare de stejar pedunculat 
(Quercus robur), cireş (Prunus avium), tei (Tilia cordata rar T. tomentosa), în etajul inferior carpen 
(Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre) ş.a.; are acoperire 80–90% şi înãlţimi de 20–27 m la 
100 de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de umbrire, compus din Corylus avellana, 
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, 
Rosa canina, uneori Acer tataricum. Stratul ierburilor şi subarbuştilor dominat de Carex pilosa cu 
elemente ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea). 
 
 91L0 - Păduri ilirice se stejar cu carpen 

Păduri de Quercus robur sau Q. petraea, uneori Q. cerris, şi Carpinus betulus, pe substrate 
atât carbonatice cât şi silicatice, în special pe soluri brune de pădure, profunde, neutre până la uşor 
acide, cu humus de calitate (având un grad ridicat de descompunere a resturilor organice), din 
regiunea sudest alpică şi dinarică, vestul şi centrul Balcanilor, extinzânduse către nord spre Lacul 
Balaton, mai ales în zone deluroase şi submontane, văi fluviale şi câmpiile Drava şi Sava. Clima 
este mai continentală decât în regiunile submediteraneene şi mai caldă decât în Europa centrală; 
aceste păduri sunt intermediare între cele de stejar cu carpen (ex., 9170) din Europa centrală şi cele 
din Balcani, şi se contopesc către nord cu pădurile panonice de stejar (91G0). Prezintă o bogăţie 
specifică mult mai mare decât pădurile de stejar din Europa centrală. Disjuncţii ale acestor păduri 
apar în Friuli şi în nordul Apeninilor. 
 R4127 Păduri dacice mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi tei 
argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium denscanis. Fitocenoze edificate de specii europene 
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nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, 
ssp. dalechampii), tei (Tilia tomentosa mai rar T. cordata, T. platyphyllos), frasin (Fraxinus 
excelsior), cireş (Prunus avium), paltin (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), ulm (Ulmus glabra, 
U. minor) uneori şi stejar pedunculat (Q. robur), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), 
jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus 
pyraster), la altitudini mai mari 
participă în proporţie destul de mare fag (mai ales Fagus sylvatica ssp. moesiaca); are acoperire 80–
100% şi înălţimi de 25–30 m la 100 de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, compus din Corylus avellana, Cornus mas, Cornus 
sanguinea, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, Rosa canina, Crataegus laevigata ş.a. Stratul 
ierburilor şi subarbuştilor, bogat în specii aparţinând florei de mull (Asarum europaeum, Galium 
odoratum, Stellaria holostea). 
 

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 
Păduri subcontinentale xerotermofile de Quercus cerris, Q. petraea sau Q. frainetto şi alte 

specii de stejari caducifoliaţi, local păduri de Q. pedunculiflora sau Q. virgiliana, din Câmpia 
Panonică, dealurile şi câmpiile din vestul şi sudul României, zonele deluroase din nordul Balcanilor 
şi din etajul supramediteranean al nordestului Greciei continentale, din Anatolia supra
mediteraneană şi munţii de mică înălţime cu Acer tataricum. Sunt distribuite în general la altitudini 
cuprinse între 250 şi 600 (800) m deasupra nivelului mării şi dezvoltate pe substrate diferite: 
calcare, andezite, bazalt, loess, argilă, nisip, etc., pe soluri brune slab acide, de obicei profunde. 
 R4132 Păduri panonice - balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. cerris) şi fag 
(Fagus sylvatica) cu Mellitis melissophillum. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi 
submediteraneene. Stratul arborilor, compus în etajul superior din gorun (Quercus petraea ssp. 
polycarpa, dalechampii, ssp. petraea), şi cer (Q. cerris) în proporţii diferite, exclusiv sau cu puţin 
amestec de tei (Tilia tomentosa), fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), cireş (Prunus avium), paltin 
(Acer platanoides), iar în etajul inferior sorb de câmp (Sorbus torminalis), jugastru (Acer 
campestre), mojdrean (Fraxinus ornus), arţar tătărăsc (Acer tataricum), măr şi păr pădureţ (Malus 
sylvestris, Pyrus pyraster); uneori şi carpen; are acoperire de 0,7–0,8 şi înãlţimi de 20–30 m la 100 
de ani.  
 Stratul arbuştilor, în general variabil dezvoltat, compus dinCornus mas, Crataegus 
monogyna, C. laevigata, Evonymus verrucosus, E. europaeus, Ligustrum vulgare, Viburnum 
lantana. Stratulierburilor şi subarbuştilor de tip Glechoma-Geum şi Asperula-Asarum-Stellaria. 

 
 
R4149 Păduri danubian - balcanice de cer  (Quercus cerris) cu Pulmonaria mollis. 

 Fitocenoze edificate de specii submediteraneene. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din cer (Quercus cerris), exclusiv sau cu amestec de gorun (Quercus petraea ssp. 
polycarpa), stejar pedunculat (Quercus robur), gârniţă (Q. frainetto) şi rare exemplare de frasin 
(Fraxinus angustifolia, F. excelsior), tei (Tilia tomentosa), cireş (Prunus avium), paltin (Acer 
platanoides), plop tremurãtor (Populus tremula), chiar fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), iar în 
etajul inferior arţar tătărăsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre), păr pădureţ (Pyrus 
pyraster), măr pădureţ (Malus sylvestris), sorb (Sorbus domestica), ulm (Ulmus minor, U. procera), 
mojdrean (Fraxinus ornus); are o acoperire de 80–90% şi înălţimi de 20–30 m la 100 de ani. În 
Banat, sunt frecvente amestecurile de cer, gorun, gârniţă, stejar pedunculat (fag) în care cerul nu 
este dominant, ci este specie participantă în amestecul complex de stejari.  
 Stratul arbuştilor, în general bine dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
Evonymus verrucosus, E. europaeus, Prunus spinosa, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Viburnum 
lantana, Corylus avellana. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dezvoltat variabil are ca dominante 
Glechoma hirsuta, Geum urbanum şi multe specii termofile. 
 
 R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca 
drymeia. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice. Stratul arborilor compus 
exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puţin 
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amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie 
(Sorbus tominalis), cireş (Prunus avium); are acoperire 70–90% şi înălţimi de 20–25 m la 100 de 
ani.  
 Stratul arbuştilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
C. sanguinea, Ligustrum vulgare ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de Festuca 
drymeia, în petece, mai mult sau mai puţin întinse, şi de Luzula luzuloides. 
 

 R4130 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) şi fag (Fagus sylvatica) cu 
Lembotropis nigricans 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa), exclusiv sau în amestec cu fag (Fagus 
sylvatica ssp. sylvatica), în etajul inferior rar jugastru (Acer campestre), păr pădureţ (Pyrus 
pyraster), sorb (Sorbus torminalis); are acoperire 60–80% şi înălţimi de 20–28 m la 100 de ani. 
Stratul arbuştilor, neuniform dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Rosa canina, Ligustrum 
vulgare, Evonymus verucosus. Stratul ierburilor şi subarbuştilor dominat de specii de Cytisus (C. 
nigricans, C. hirsutus), asociate cu Luzula luzuloides şi alte specii acidofile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habitatele Natura 2000 din cadrul ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma 
Tabelul 89 

Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat românesc Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

9130 Păduri de 
fag de tip 
Asperulo-
Fagetum 

R4118  Păduri dacice 
de fag ((Fagus 

sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu 

Dentaria bulbifera 

421.1   46,83 75,01  121,84 31 

421.2 0,40   8,29  8,69 2 

431.1 32,17  183,42   215,59 55 

431.2   9,52   9,52 2 

Total 32,57 - 239,77 83,30  355,64 90 

R4119  Păduri dacice 
de fag (Fagus sylvatica) 

și carpen (Carpinus 
betulus cu Carex pilosa 

432.1 1,63     1,63 - 

433.1    14,44  14,44 4 

Total 1,63 - - 14,44 - 16,07 4 

91L0  Păduri 
ilirice se stejar cu 

carpen 

R4127  Păduri dacice 
mixte de gorun (Quercus 

petraea), fag (Fagus 
sylvatica) şi tei argintiu 

(Tilia tomentosa) cu 
Erythronium denscanis 

532.3 0,19     0,19 - 
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Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat românesc Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

Total 0,19 - - - - 0,19 - 

 

R4129  Păduri dacice 
de gorun (Quercus 

petraea şi  fag (Fagus 
sylvatica) cu Festuca 

drymeia 

515.1   3,62   3,62 1 

524.1   8,42   8,42 2 

Total - - 12,04 - - 12,04 3 

91M0  Păduri 
balcano

panonice de cer 
şi gorun 

R4132  Păduri 
panonice balcanice de 

gorun (Quercus petraea), 
cer (Q. cerris) şi fag 
(Fagus sylvatica) cu 

Mellitis melissophillum 

741.2 3,68     3,68 1 

Total 3,68 - - - - 3,68 1 

R4149  Păduri 
danubian  balcanice de 
cer  (Quercus cerris) cu 

Pulmonaria mollis 

711.1 8,83     8,83 2 

Total 8,83 - - - - 8,83 2 

Alte terenuri din fondul forestier - - - - - - - 

Total arie naturală protejată 46,90 - 251,81 97,74 - 396,45 100 

 

 În tabelul de mai sus sunt prezentate tipurile de pădure, corespondenţa cu tipurile de habitat 

româneşti şi corespondenţa cu habitatele Natura 2000, chiar dacă nu au fost identificate în Planul de 

management. 

 

Descrierea habitatelor de interes comunitar  

 
9130 Păduri de fag de tipul Asperulo - Fagetum 
Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 

Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de 
calitate (mull), din domeniile medioeuropene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei 
centrale şi centralnordice, caracterizate printro reprezentare masivă a speciilor aparţinând 
grupurilor ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium 
odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai 
bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120. 
 R4118 Păduri dacice de fag ((Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria 
bulbifera. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, 
mezoeutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag Fagus sylvatica ssp. moesiaca şi ssp. 
sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminatgorun (Quercus 
petraea), cireş (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), 
iar în sudvestul şi vestul României şi cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto). În cazul când 
proporţia speciilor de amestec depăşeşte 50% se formeazã aşa numitele făgete amestecate. 
Acoperirea realizată de arboret este de 80–100%, iar înălţimea atinsă de fag la 100 de ani este de 
25–35 m.  
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 Stratul arbuştilor, cudezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizatã de arboret, este 
compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, 
Cornus sanguinea, Sambucus nigra ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, cu dezvoltare variabilã, 
conţine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex 
pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera). 

 
 R4119 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus cu Carex 
pilosa. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, mezo
eutrofe. Stratul arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica), exclusiv 
sau cu carpen (Carpinus betulus), mai rar gorun (Quercus petraea s.l.), cer (Quercus cerris), frasin 
(Fraxinus excelsior), sorb de câmp (Sorbus torminalis), paltin de câmp (Acer platanoides), jugastru 
(Acer campestre), tei pucios (Tilia cordata), cireş (Prunus avium), plop tremurător (Populus 
tremula), ulm (Ulmus glabra); are acoperire de 80–100% şi înălţimi de 25–30 m la 100 de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de acoperirea arboretului, compus din 
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Evonymus 
europaeus ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor: dominat de Carex pilosa, cu elemente din flora de 
mull; în vestul ţării apare frecvent Aposeris foetida. 
 
  
 91L0 - Păduri ilirice se stejar cu carpen 

Păduri de Quercus robur sau Q. petraea, uneori Q. cerris, şi Carpinus betulus, pe substrate 
atât carbonatice cât şi silicatice, în special pe soluri brune de pădure, profunde, neutre până la uşor 
acide, cu humus de calitate (având un grad ridicat de descompunere a resturilor organice), din 
regiunea sudest alpică şi dinarică, vestul şi centrul Balcanilor, extinzânduse către nord spre Lacul 
Balaton, mai ales în zone deluroase şi submontane, văi fluviale şi câmpiile Drava şi Sava. Clima 
este mai continentală decât în regiunile submediteraneene şi mai caldă decât în Europa centrală; 
aceste păduri sunt intermediare între cele de stejar cu carpen (ex., 9170) din Europa centrală şi cele 
din Balcani, şi se contopesc către nord cu pădurile panonice de stejar (91G0). Prezintă o bogăţie 
specifică mult mai mare decât pădurile de stejar din Europa centrală. Disjuncţii ale acestor păduri 
apar în Friuli şi în nordul Apeninilor. 
 R4127 Păduri dacice mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi tei 
argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium denscanis. Fitocenoze edificate de specii europene 
nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, 
ssp. dalechampii), tei (Tilia tomentosa mai rar T. cordata, T. platyphyllos), frasin (Fraxinus 
excelsior), cireş (Prunus avium), paltin (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), ulm (Ulmus glabra, 
U. minor) uneori şi stejar pedunculat (Q. robur), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), 
jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus 
pyraster), la altitudini mai mari 
participă în proporţie destul de mare fag (mai ales Fagus sylvatica ssp. moesiaca); are acoperire 80–
100% şi înălţimi de 25–30 m la 100 de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, compus din Corylus avellana, Cornus mas, Cornus 
sanguinea, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, Rosa canina, Crataegus laevigata ş.a. Stratul 
ierburilor şi subarbuştilor, bogat în specii aparţinând florei de mull (Asarum europaeum, Galium 
odoratum, Stellaria holostea). 
 
 R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca 
drymeia. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice. Stratul arborilor compus 
exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puţin 
amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie 
(Sorbus tominalis), cireş (Prunus avium); are acoperire 70–90% şi înălţimi de 20–25 m la 100 de 
ani.  
 Stratul arbuştilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
C. sanguinea, Ligustrum vulgare ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de Festuca 
drymeia, în petece, mai mult sau mai puţin întinse, şi de Luzula luzuloides. 
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91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 
Păduri subcontinentale xerotermofile de Quercus cerris, Q. petraea sau Q. frainetto şi alte 

specii de stejari caducifoliaţi, local păduri de Q. pedunculiflora sau Q. virgiliana, din Câmpia 
Panonică, dealurile şi câmpiile din vestul şi sudul României, zonele deluroase din nordul Balcanilor 
şi din etajul supramediteranean al nordestului Greciei continentale, din Anatolia supra
mediteraneană şi munţii de mică înălţime cu Acer tataricum. Sunt distribuite în general la altitudini 
cuprinse între 250 şi 600 (800) m deasupra nivelului mării şi dezvoltate pe substrate diferite: 
calcare, andezite, bazalt, loess, argilă, nisip, etc., pe soluri brune slab acide, de obicei profunde. 

 

 R4132 Păduri panonice -balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. cerris) şi fag 
(Fagus sylvatica) cu Mellitis melissophillum. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi 
submediteraneene. Stratul arborilor, compus în etajul superior din gorun (Quercus petraea ssp. 
polycarpa, dalechampii, ssp. petraea), şi cer (Q. cerris) în proporţii diferite, exclusiv sau cu puţin 
amestec de tei (Tilia tomentosa), fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), cireş (Prunus avium), paltin 
(Acer platanoides), iar în etajul inferior sorb de câmp (Sorbus torminalis), jugastru (Acer 
campestre), mojdrean (Fraxinus ornus), arţar tătărăsc (Acer tataricum), măr şi păr pădureţ (Malus 
sylvestris, Pyrus pyraster); uneori şi carpen; are acoperire de 0,7–0,8 şi înãlţimi de 20–30 m la 100 
de ani.  
 Stratul arbuştilor, în general variabil dezvoltat, compus dinCornus mas, Crataegus 
monogyna, C. laevigata, Evonymus verrucosus, E. europaeus, Ligustrum vulgare, Viburnum 
lantana. Stratulierburilor şi subarbuştilor de tip Glechoma-Geum şi Asperula-Asarum-Stellaria. 

 
 
R4149 Păduri danubian - balcanice de cer  (Quercus cerris) cu Pulmonaria mollis. 

 Fitocenoze edificate de specii submediteraneene. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din cer (Quercus cerris), exclusiv sau cu amestec de gorun (Quercus petraea ssp. 
polycarpa), stejar pedunculat (Quercus robur), gârniţă (Q. frainetto) şi rare exemplare de frasin 
(Fraxinus angustifolia, F. excelsior), tei (Tilia tomentosa), cireş (Prunus avium), paltin (Acer 
platanoides), plop tremurãtor (Populus tremula), chiar fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), iar în 
etajul inferior arţar tătărăsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre), păr pădureţ (Pyrus 
pyraster), măr pădureţ (Malus sylvestris), sorb (Sorbus domestica), ulm (Ulmus minor, U. procera), 
mojdrean (Fraxinus ornus); are o acoperire de 80–90% şi înălţimi de 20–30 m la 100 de ani. În 
Banat, sunt frecvente amestecurile de cer, gorun, gârniţă, stejar pedunculat (fag) în care cerul nu 
este dominant, ci este specie participantă în amestecul complex de stejari.  
 Stratul arbuştilor, în general bine dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
Evonymus verrucosus, E. europaeus, Prunus spinosa, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Viburnum 
lantana, Corylus avellana. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dezvoltat variabil are ca dominante 
Glechoma hirsuta, Geum urbanum şi multe specii termofile. 

 
Habitatele Natura 2000 din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului  Codru 

Moma 
Tabelul 90 

Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

9130 Păduri 
de fag de tip 
Asperulo-
Fagetum 

R4118  Păduri 
dacice de fag 

((Fagus sylvatica) şi 
carpen (Carpinus 

betulus) cu Dentaria 
bulbifera 

421.1  142,07 52,09   194,16 32 

421.2  80,75 73,99   154,74 26 

431.1   112,71   112,71 19 
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Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

431.2  22,45    22,45 4 

Total - 245,27 238,79 -  484,06 81 

R4120  Păduri 
moldave mixte de 

fag (Fagus sylvatica) 
și tei argintiu (Tilia 

tomentosa) cu Carex 
brevicollis 

433.1  77,75    77,75 13 

Total - 77,75 - - - 77,75 13 

 

R4129  Păduri 
dacice de gorun 

(Quercus petraea şi  
fag (Fagus sylvatica) 
cu Festuca drymeia 

513.1  16,93    16,93 3 

515.1  19,46    19,46 3 

Total - 36,39 - - - 36,39 6 

Alte terenuri din fondul forestier - 0,41 - - - 0,41 - 

Total arie naturală protejată - 359,82 238,79 - - 598,61 100 

 

 

 

 

Descrierea habitatelor de interes comunitar  

 
9130 Păduri de fag de tipul Asperulo - Fagetum 
Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 

Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de 
calitate (mull), din domeniile medioeuropene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei 
centrale şi centralnordice, caracterizate printro reprezentare masivă a speciilor aparţinând 
grupurilor ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium 
odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai 
bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120. 

 
 R4118 Păduri dacice de fag ((Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria 
bulbifera. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, 
mezoeutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag Fagus sylvatica ssp. moesiaca şi ssp. 
sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminatgorun (Quercus 
petraea), cireş (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), 
iar în sudvestul şi vestul României şi cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto). În cazul când 
proporţia speciilor de amestec depăşeşte 50% se formeazã aşa numitele făgete amestecate. 
Acoperirea realizată de arboret este de 80–100%, iar înălţimea atinsă de fag la 100 de ani este de 
25–35 m.  
 Stratul arbuştilor, cudezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizatã de arboret, este 
compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, 
Cornus sanguinea, Sambucus nigra ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, cu dezvoltare variabilã, 
conţine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex 
pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera). 
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 R4120 - Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) 
cu Carex brevicollis. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale, balcanice şi caucaziene. 
Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca cu exemplare de 
F. orientalis, F. taurica) şi tei (Tilia tomentosa, T. platyphyllos, T. cordata), cu exemplare de ulm 
(Ulmus glabra), frasin (Fraxinus excelsior, F. coriariaefolia), paltin (Acer platanoides), gorun 
(Quercus petraea), plop tremurător (Populus tremula), stejar pedunculat (Quercus robur), paltin 
(Acer pseudoplatanus), cireş (Prunus avium), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), 
jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis); are acoperire 80–100% şi înălţimi de 
25–30 m la 100 de ani. 
  Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Cornus mas, C. sanguinea, Evonymus verrucosus, Viburnum 
lantana; liane: Hedera helix. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, foarte bogat cu specii ale florei de 
mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea etc.). 

 
 R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca 
drymeia. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice. Stratul arborilor compus 
exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puţin 
amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie 
(Sorbus tominalis), cireş (Prunus avium); are acoperire 70–90% şi înălţimi de 20–25 m la 100 de 
ani.  
 Stratul arbuştilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
C. sanguinea, Ligustrum vulgare ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de Festuca 
drymeia, în petece, mai mult sau mai puţin întinse, şi de Luzula luzuloides. 

 
 
 
 
 
 
Habitatele Natura 2000 din cadrul ROSCI0298 Defileu Crişului Alb 

Tabelul 91 

Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

9130 Păduri de 
fag de tip 
Asperulo-
Fagetum 

R4118  Păduri 
dacice de fag 

((Fagus sylvatica) şi 
carpen (Carpinus 

betulus) cu Dentaria 
bulbifera 

421.1   7,63 75,61  83,24 29 

421.2   22,46 36,03  58,49 20 

431.1    5,92  5,92 2 

431.2   7,63 13,89  21,52 7 

Total - - 37,72 131,45  169,17 58 

R4120  Păduri 
moldave mixte de 

fag (Fagus 
sylvatica) și tei 
argintiu (Tilia 

tomentosa) cu Carex 
brevicollis 

433.1   24,40   24,40 8 

Total - - 24,40 - - 24,40 8 

9170  Păduri 
R4123  Păduri 
dacice de gorun 

521.1    1,86  1,86 1 
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Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

de stejar cu 
carpen de tip 

Galio-
Carpinetum 

(Quercus 
petraea), fag 
(Fagus sylvatica) şi 
carpen (Carpinus 
betulus) cu 

Carex pilosa 

Total - - - 1,86 - 1,86 1 

91Y0  Păduri 
dacice de stejar 

şi carpen 

R4124  Păduri 
dacice de gorun 
(Quercus 
petraea), fag 
(Fagus sylvatica) 
şi 
carpen (Carpinus 
betulus) cu 

Lathyrus 
hallersteinii 

531.1    9,95  9,95 3 

Total - - - 9,95 - 9,95 3 

R4128  Păduri 
getodacice de 

gorun (Quercus 
petraea) cu 
Dentaria 
bulbifera 

511.1    40,05  40,05 14 

511.3    2,44  2,44 1 

Total - - - 42,49 - 42,49 15 

 

R4129  Păduri 
dacice de gorun 

(Quercus petraea şi  
fag (Fagus 

sylvatica) cu 
Festuca drymeia 

513.1    27,84  27,84 10 

515.1   1,10 2,19  3,29 1 

Total - - 1,10 30,03 - 31,13 11 

Alte terenuri din fondul forestier - - -  - 10,34 4 

Total arie naturală protejată - -   - 289,34 100 

 

 

Descrierea habitatelor de interes comunitar  

 
9130 Păduri de fag de tipul Asperulo - Fagetum 
Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 

Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de 
calitate (mull), din domeniile medioeuropene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei 
centrale şi centralnordice, caracterizate printro reprezentare masivă a speciilor aparţinând 
grupurilor ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium 
odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai 
bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120. 
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 R4118 Păduri dacice de fag ((Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria 
bulbifera. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, 
mezoeutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag Fagus sylvatica ssp. moesiaca şi ssp. 
sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminatgorun (Quercus 
petraea), cireş (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), 
iar în sudvestul şi vestul României şi cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto). În cazul când 
proporţia speciilor de amestec depăşeşte 50% se formeazã aşa numitele făgete amestecate. 
Acoperirea realizată de arboret este de 80–100%, iar înălţimea atinsă de fag la 100 de ani este de 
25–35 m.  
 Stratul arbuştilor, cudezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizatã de arboret, este 
compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, 
Cornus sanguinea, Sambucus nigra ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, cu dezvoltare variabilã, 
conţine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex 
pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera). 

 
 R4120 - Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) 
cu Carex brevicollis. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale, balcanice şi caucaziene. 
Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca cu exemplare de 
F. orientalis, F. taurica) şi tei (Tilia tomentosa, T. platyphyllos, T. cordata), cu exemplare de ulm 
(Ulmus glabra), frasin (Fraxinus excelsior, F. coriariaefolia), paltin (Acer platanoides), gorun 
(Quercus petraea), plop tremurător (Populus tremula), stejar pedunculat (Quercus robur), paltin 
(Acer pseudoplatanus), cireş (Prunus avium), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), 
jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis); are acoperire 80–100% şi înălţimi de 
25–30 m la 100 de ani. 
  Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Cornus mas, C. sanguinea, Evonymus verrucosus, Viburnum 
lantana; liane: Hedera helix. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, foarte bogat cu specii ale florei de 
mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea etc.). 

 
9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 
Păduri de Quercus petraea şi Carpinus betulus din regiunile cu climat subcontinental în 

cadrul arealului centraleuropean a lui Fagus sylvatica, dominate de Quercus petraea. Sunt incluse 
şi pădurile asemănătoare de stejar şi tei din regiunile esteuropene şi centralesteuropene cu climat 
continental, la est de arealul lui F. sylvatica. 
R4123 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus 
betulus) cu Carex pilosa. 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, ssp. polycarpa, ssp. dalechampii), exclusiv sau 
în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, moesiaca), cu exemplare de stejar pedunculat 
(Quercus robur), cireş (Prunus avium), tei (Tilia cordata rar T. tomentosa), în etajul inferior carpen 
(Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre) ş.a.; are acoperire 80–90% şi înãlţimi de 20–27 m la 
100 de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de umbrire, compus din Corylus avellana, 
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, 
Rosa canina, uneori Acer tataricum. Stratul ierburilor şi subarbuştilor dominat de Carex pilosa cu 
elemente ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea). 
 
 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 

Păduri de Carpinus betulus şi diverse specii de Quercus, de pe versanţii şi piemonturile 
Carpaţilor Orientali şi Meridionali, şi din podişurile din vestul Ucrainei; păduri extrazonale, adesea 
izolate, de stejar şi carpen din arealul moesiac a lui Quercion frainetto, din zona de silvostepă est
panonică şi vestpontică şi din dealurile prepontice din sudestul Europei. Acestea se caracterizează 
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printrun amestec de specii submediteraneene de Quercion frainetto şi, în est, de specii pontice 
(euxinice). 

 R4124 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, dalechampii), exclusiv sau cu amestec de fag 
(Fagus sylvatica ssp. sylvatica, ssp. moesiaca) cu exemplare de cireş (Prunus avium), tei (Tilia 
cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), în etajul 
inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), 
măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus pyraster); are acoperire 80–100% şi înălţimi de 22–30 m la 100 
de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de umbră, compus din Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum 
vulgare, Staphylea pinnata, Sambucus nigra. Liane: Hedera helix, Clematis vitalba. Stratul 
ierburilor şi subarbuştilor, cu specii ale florei de mull (Asarum europaeum, Galium odoratum, 
Stellaria holostea etc.). 
 

 R4128 - Păduri geto-dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria bulbifera 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus în etajul 
superior din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, ssp. dalechampii), exclusiv sau cu puţine 
exemplare de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica), tei (Tilia cordata) în nord, toate 
speciile de tei în restul teritoriului, cireş (Prunus avium), stejar pedunculat (Quercus robur), cer, 
gârniţã (Quercus cerris, Q. frainetto), plop tremurător (Populus tremula), ulmi (Ulmus glabra, U. 
minor), paltini (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), iar în etajul inferior jugastrul (Acer 
campestre), sorb (Sorbus torminalis), păr şi măr pădureţ (Pyrus pyraster, Malus sylvestris); are 
acoperire de 80–90% şi înălţimi de 20–30 m la 100 de ani.  
  Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, 
Rhamnus cathartica ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, bine dezvoltat, cu bogată floră de mull 
dominatã de Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea. 
  
 R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca 
drymeia. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice. Stratul arborilor compus 
exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puţin 
amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie 
(Sorbus tominalis), cireş (Prunus avium); are acoperire 70–90% şi înălţimi de 20–25 m la 100 de 
ani.  
 Stratul arbuştilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
C. sanguinea, Ligustrum vulgare ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de Festuca 
drymeia, în petece, mai mult sau mai puţin întinse, şi de Luzula luzuloides. 

 
 

 
 

 Habitatele Natura 2000 din cadrul ROSCI0407 Zarandul de Vest 
Tabelul 92 

Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

9130 Păduri 
de fag de tip 

Asperulo-
Fagetum 

R4118  Păduri dacice 
de fag ((Fagus 

sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu 

Dentaria bulbifera 

431.1     14,13 14,13 78 
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Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

Total - - - - 14,13 14,13 78 

91Y0  Păduri 
dacice de stejar 

şi carpen 

R4128  Păduri 
getodacice de 
gorun (Quercus 

petraea) cu 
Dentaria bulbifera 

511.1     4,00 4,00 22 

Total - - - - 4,00 4,00 22 

Alte terenuri din fondul forestier - - - - - - - 

Total arie naturală protejată - - - - 18,13 18,13 100 

 

 În tabelul de mai sus sunt prezentate tipurile de pădure, corespondenţa cu tipurile de habitat 

româneşti şi corespondenţa cu habitatele Natura 2000, chiar dacă nu au fost identificate în formularul 

standard. 

 

Descrierea habitatelor de interes comunitar  

 
9130 Păduri de fag de tipul Asperulo - Fagetum 
Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 

Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de 
calitate (mull), din domeniile medioeuropene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei 
centrale şi centralnordice, caracterizate printro reprezentare masivă a speciilor aparţinând 
grupurilor ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium 
odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai 
bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120. 

 
 R4118 Păduri dacice de fag ((Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria 
bulbifera. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, 
mezoeutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag Fagus sylvatica ssp. moesiaca şi ssp. 
sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminatgorun (Quercus 
petraea), cireş (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), 
iar în sudvestul şi vestul României şi cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto). În cazul când 
proporţia speciilor de amestec depăşeşte 50% se formeazã aşa numitele făgete amestecate. 
Acoperirea realizată de arboret este de 80–100%, iar înălţimea atinsă de fag la 100 de ani este de 
25–35 m.  
 Stratul arbuştilor, cudezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizatã de arboret, este 
compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, 
Cornus sanguinea, Sambucus nigra ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, cu dezvoltare variabilã, 
conţine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex 
pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera). 
  

91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 
Păduri de Carpinus betulus şi diverse specii de Quercus, de pe versanţii şi piemonturile 

Carpaţilor Orientali şi Meridionali, şi din podişurile din vestul Ucrainei; păduri extrazonale, adesea 
izolate, de stejar şi carpen din arealul moesiac a lui Quercion frainetto, din zona de silvostepă est
panonică şi vestpontică şi din dealurile prepontice din sudestul Europei. Acestea se caracterizează 
printrun amestec de specii submediteraneene de Quercion frainetto şi, în est, de specii pontice 
(euxinice). 
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 R4128 - Păduri geto-dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria bulbifera 

 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus în etajul 
superior din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, ssp. dalechampii), exclusiv sau cu puţine 
exemplare de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica), tei (Tilia cordata) în nord, toate 
speciile de tei în restul teritoriului, cireş (Prunus avium), stejar pedunculat (Quercus robur), cer, 
gârniţã (Quercus cerris, Q. frainetto), plop tremurător (Populus tremula), ulmi (Ulmus glabra, U. 
minor), paltini (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), iar în etajul inferior jugastrul (Acer 
campestre), sorb (Sorbus torminalis), păr şi măr pădureţ (Pyrus pyraster, Malus sylvestris); are 
acoperire de 80–90% şi înălţimi de 20–30 m la 100 de ani.  
  Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, 
Rhamnus cathartica ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, bine dezvoltat, cu bogată floră de mull 
dominatã de Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea. 
 

Suprafaţa inclusă în situl  ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, de 0,83 ha nu prezintă 
habitate de interes comunitar. 

 
Habitatele Natura 2000 din cadrul ROSPA0153 Defileul Crişului Alb 

Tabelul 93 

Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

9130 Păduri de 
fag de tip 
Asperulo-
Fagetum 

R4118  Păduri 
dacice de fag 

((Fagus sylvatica) şi 
carpen (Carpinus 

betulus) cu Dentaria 
bulbifera 

421.1   7,63 75,61  83,24 29 

421.2   22,46 36,03  58,49 20 

431.1    5,92  5,92 2 

431.2   7,63 13,89  21,52 7 

Total - - 37,72 131,45  169,17 58 

R4120  Păduri 
moldave mixte de 

fag (Fagus 
sylvatica) și tei 
argintiu (Tilia 

tomentosa) cu Carex 
brevicollis 

433.1   24,40   24,40 8 

Total - - 24,40 - - 24,40 8 

9170  Păduri 
de stejar cu 

carpen de tip 
Galio-

Carpinetum 

R4123  Păduri 
dacice de gorun 
(Quercus 
petraea), fag 
(Fagus sylvatica) şi 
carpen (Carpinus 
betulus) cu 

Carex pilosa 

521.1    1,86  1,86 1 

Total - - - 1,86 - 1,86 1 

91Y0  Păduri 
dacice de stejar 

şi carpen 

R4124  Păduri 
dacice de gorun 
(Quercus 
petraea), fag 

531.1    9,95  9,95 3 
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Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat 
românesc 

Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

(Fagus sylvatica) 
şi 
carpen (Carpinus 
betulus) cu 

Lathyrus 
hallersteinii 

Total - - - 9,95 - 9,95 3 

R4128  Păduri 
getodacice de 
gorun (Quercus 

petraea) cu 
Dentaria 
bulbifera 

511.1    40,05  40,05 14 

511.3    2,44  2,44 1 

Total - - - 42,49 - 42,49 15 

 

R4129  Păduri 
dacice de gorun 

(Quercus petraea şi  
fag (Fagus 

sylvatica) cu 
Festuca drymeia 

513.1    27,84  27,84 10 

515.1   1,10 2,19  3,29 1 

Total - - 1,10 30,03 - 31,13 11 

Alte terenuri din fondul forestier - - -  - 10,34 4 

Total arie naturală protejată - -   - 289,34 100 

 
 

Descrierea habitatelor de interes comunitar  

 
9130 Păduri de fag de tipul Asperulo - Fagetum 
Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 

Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de 
calitate (mull), din domeniile medioeuropene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei 
centrale şi centralnordice, caracterizate printro reprezentare masivă a speciilor aparţinând 
grupurilor ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium 
odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai 
bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120. 

 
 R4118 Păduri dacice de fag ((Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria 
bulbifera. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, 
mezoeutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag Fagus sylvatica ssp. moesiaca şi ssp. 
sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminatgorun (Quercus 
petraea), cireş (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), 
iar în sudvestul şi vestul României şi cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto). În cazul când 
proporţia speciilor de amestec depăşeşte 50% se formeazã aşa numitele făgete amestecate. 
Acoperirea realizată de arboret este de 80–100%, iar înălţimea atinsă de fag la 100 de ani este de 
25–35 m.  
 Stratul arbuştilor, cudezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizatã de arboret, este 



150 
 

compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, 
Cornus sanguinea, Sambucus nigra ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, cu dezvoltare variabilã, 
conţine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex 
pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera). 

 
 R4120 - Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) 
cu Carex brevicollis. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale, balcanice şi caucaziene. 
Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca cu exemplare de 
F. orientalis, F. taurica) şi tei (Tilia tomentosa, T. platyphyllos, T. cordata), cu exemplare de ulm 
(Ulmus glabra), frasin (Fraxinus excelsior, F. coriariaefolia), paltin (Acer platanoides), gorun 
(Quercus petraea), plop tremurător (Populus tremula), stejar pedunculat (Quercus robur), paltin 
(Acer pseudoplatanus), cireş (Prunus avium), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), 
jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis); are acoperire 80–100% şi înălţimi de 
25–30 m la 100 de ani. 
  Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Cornus mas, C. sanguinea, Evonymus verrucosus, Viburnum 
lantana; liane: Hedera helix. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, foarte bogat cu specii ale florei de 
mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea etc.). 

 
9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 
Păduri de Quercus petraea şi Carpinus betulus din regiunile cu climat subcontinental în 

cadrul arealului centraleuropean a lui Fagus sylvatica, dominate de Quercus petraea. Sunt incluse 
şi pădurile asemănătoare de stejar şi tei din regiunile esteuropene şi centralesteuropene cu climat 
continental, la est de arealul lui F. sylvatica. 
R4123 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus 
betulus) cu Carex pilosa. 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, ssp. polycarpa, ssp. dalechampii), exclusiv sau 
în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, moesiaca), cu exemplare de stejar pedunculat 
(Quercus robur), cireş (Prunus avium), tei (Tilia cordata rar T. tomentosa), în etajul inferior carpen 
(Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre) ş.a.; are acoperire 80–90% şi înãlţimi de 20–27 m la 
100 de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de umbrire, compus din Corylus avellana, 
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, 
Rosa canina, uneori Acer tataricum. Stratul ierburilor şi subarbuştilor dominat de Carex pilosa cu 
elemente ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea). 
 

 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 
Păduri de Carpinus betulus şi diverse specii de Quercus, de pe versanţii şi piemonturile 

Carpaţilor Orientali şi Meridionali, şi din podişurile din vestul Ucrainei; păduri extrazonale, adesea 
izolate, de stejar şi carpen din arealul moesiac a lui Quercion frainetto, din zona de silvostepă est
panonică şi vestpontică şi din dealurile prepontice din sudestul Europei. Acestea se caracterizează 
printrun amestec de specii submediteraneene de Quercion frainetto şi, în est, de specii pontice 
(euxinice). 

 R4124 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, dalechampii), exclusiv sau cu amestec de fag 
(Fagus sylvatica ssp. sylvatica, ssp. moesiaca) cu exemplare de cireş (Prunus avium), tei (Tilia 
cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), în etajul 
inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), 
măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus pyraster); are acoperire 80–100% şi înălţimi de 22–30 m la 100 
de ani.  
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 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de umbră, compus din Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum 
vulgare, Staphylea pinnata, Sambucus nigra. Liane: Hedera helix, Clematis vitalba. Stratul 
ierburilor şi subarbuştilor, cu specii ale florei de mull (Asarum europaeum, Galium odoratum, 
Stellaria holostea etc.). 
 

 R4128 - Păduri geto-dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria bulbifera 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus în etajul 
superior din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, ssp. dalechampii), exclusiv sau cu puţine 
exemplare de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica), tei (Tilia cordata) în nord, toate 
speciile de tei în restul teritoriului, cireş (Prunus avium), stejar pedunculat (Quercus robur), cer, 
gârniţã (Quercus cerris, Q. frainetto), plop tremurător (Populus tremula), ulmi (Ulmus glabra, U. 
minor), paltini (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), iar în etajul inferior jugastrul (Acer 
campestre), sorb (Sorbus torminalis), păr şi măr pădureţ (Pyrus pyraster, Malus sylvestris); are 
acoperire de 80–90% şi înălţimi de 20–30 m la 100 de ani.  
  Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, 
Rhamnus cathartica ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, bine dezvoltat, cu bogată floră de mull 
dominatã de Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea. 
  
 R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca 
drymeia. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice. Stratul arborilor compus 
exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puţin 
amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie 
(Sorbus tominalis), cireş (Prunus avium); are acoperire 70–90% şi înălţimi de 20–25 m la 100 de 
ani.  
 Stratul arbuştilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
C. sanguinea, Ligustrum vulgare ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de Festuca 
drymeia, în petece, mai mult sau mai puţin întinse, şi de Luzula luzuloides. 

 
 

Habitatele Natura 2000 din cadrul ROSPA0153 Defileul Crişului Alb 
Tabelul 94 

Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat românesc Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

9130 Păduri 
de fag de tip 
Asperulo-
Fagetum 

R4118  Păduri dacice 
de fag ((Fagus 

sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu 

Dentaria bulbifera 

421.1    196,27 17,22 213,49 15 

421.2    5,70 98,31 104,01 7 

421.3    1,60 9,07 10,67 1 

421.4     16,13 16,13 1 

431.1    8,69 112,16 120,85 8 

431.2    62,33 173,72 236,05 17 

Total - - - 274,59 426,61 701,20 49 

R4119  Păduri dacice 
de fag (Fagus 

sylvatica) și carpen 
(Carpinus betulus cu 

Carex pilosa 

422.1     1,68 1,68 - 
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Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat românesc Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

Total     1,68 1,68 - 

 R4120  Păduri 
moldave mixte de fag 
(Fagus sylvatica) și tei 

argintiu (Tilia 
tomentosa) cu Carex 

brevicollis 

433.1     38,87 38,87 3 

433.2     14,39 14,39 1 

Total - - - - 53,26 53,26 4 

9110  Păduri 
dacice de fag 

R4106  Păduri sudest 
carpatice de fag (Fagus 

sylvatica) cu 
Hieracium rotundatum 

424.1     4,74 4,74 - 

Total - - - - 4,74 4,74 - 

91Y0  Păduri 
dacice de 

stejar şi carpen 

R4124  Păduri dacice 
de gorun (Quercus 

petraea), fag (Fagus 
syivatica) şi carpen 

(Carpinus betulus) cu 
Lathyrus hallersteinii 

531.1     11,48 11,48 1 

531.4    85,69 4,81 90,50 7 

Total    85,69 16,29 101,98 8 

R4128  Păduri geto
dacice de 

gorun (Quercus 
petraea) cu 

Dentaria bulbifera 

511.1     33,47 33,47 2 

511.3     47,44 47,44 3 

Total - - - - 80,91 80,91 5 

9170 Păduri 
de stejar cu 

carpen de tip 
Galio  

Carpinetum  

R4123  Păduri dacice 
de gorun (Quercus 

petraea), fag (Fagus 
syivatica) şi carpen 

(Carpinus betulus) cu 
Carex pilosa. 

512.1     33,65 33,65 2 

Total - - - - 33,65 33,65 2 

 

R4129  Păduri dacice 
de gorun (Quercus 

petraea şi  fag (Fagus 
sylvatica) cu Festuca 

drymeia 

513.1    26,56 73,42 99,98 7 

515.1     45,36 45,36 3 

521.2     8,04 8,04 1 

Total - - - 26,56 126,82 153,38 11 

 

R4130  Păduri dacice 
de gorun (Quercus 

petraea şi  fag (Fagus 
sylvatica) cu 

Lembotropis nigricans 

517.2     1,52 1,52 - 

Total - - - - 1,52 1,52 - 

91M0  Păduri R4149  Păduri 711.1     48,87 48,87 4 
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Tip habitat 
Natura 2000 

Tip habitat românesc Tip pădure 
U.P. (HA) Total O.S. 

I II III IV V ha % 

balcano  
panonice de 
cer şi gorun 

danubian balcanice de 
cer (Quercus cerris) cu 

Pulmonaria mollis 

711.2    4,35 34,91 39,26 2 

711.3     2,00 2,00 - 

Total - - - 4,35 85,78 90,13 6 

R4153  Păduri 
danubian balcanice de 
cer (Quercus cerris) şi 
gârniţă (Q. frainetto) 

cu Crocus flavus 

731.1     29,33 29,33 2 

731.2     2,05 2,05 - 

Total - - - - 31,38 31,38 2 

R4132  Păduri 
panonice balcanice de 

gorun (Quercus 
petraea), cer (Q. cerris) 

şi fag (Fagus 
syilvatica) cu Melittis 

milissophyllum) 

741.1    103,03  103,03 8 

741.2    18,57 3,84 22,41 1 

741.3    1,03 28,35 29,38 2 

Total    122,63 32,19 154,82 11 

R4140  Păduri 
panonice balcanice de 

gorun (Quercus 
petraea), cer (Q. cerris) 

şi tei argintiu (Tilia 
tomentosa) cu 

Lycchnis coronaria) 

751.2     2,7 2,7 - 

Total     2,7 2,7 - 

Alte terenuri din fondul forestier - - - 24,32 7,67 31,99 2 

Total arie naturală protejată - - - 539,66 903,68 1443,34 100 

 

 
 

Descrierea habitatelor de interes comunitar  

 
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum 
Păduri de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 

Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies, dezvoltate pe soluri acide din domeniul medioeuropean al 
Europei centrale şi centralnordice, cu Luzula luzuloides, Polytrichum formosum şi adesea, 
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum. 

 R4106 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu 
Hieracium rotundatum* 
 Fitocenoze edificate de specii europene şi boreale, mezoterme, mezofile, oligotrofe. Stratul 
arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), exclusiv sau cu amestec de brad (Abies 
alba), rar molid (Picea abies), mesteacăn (Betula pendula), scoruş (Sorbus aucuparia, iar la dealuri 
şi gorun (Quercus petraea), pin silvestru (Pinus sylvestris), având acoperire de 70–80% şi înălţimi 
de 15–25 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, lipseşte sau este reprezentat prin exemplare de Sorbus 
aucuparia. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de specii acidofile (Calamagrostis 
arundinacea, Luzula luzuloides şi Vaccinium sp.), dar şi cu exemplare slab dezvoltate din unele 
specii de mull. Stratul muşchilor are o dezvoltare redusă, fiind constituit din specii de Polytrichum. 
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9130 Păduri de fag de tipul Asperulo - Fagetum 
Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvaticaAbies alba sau de 

Fagus sylvaticaAbies albaPicea abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de 
calitate (mull), din domeniile medioeuropene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale Europei 
centrale şi centralnordice, caracterizate printro reprezentare masivă a speciilor aparţinând 
grupurilor ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium 
odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai 
bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120. 

 
 R4118 Păduri dacice de fag ((Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria 
bulbifera. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, 
mezoeutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag Fagus sylvatica ssp. moesiaca şi ssp. 
sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminatgorun (Quercus 
petraea), cireş (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), 
iar în sudvestul şi vestul României şi cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto). În cazul când 
proporţia speciilor de amestec depăşeşte 50% se formeazã aşa numitele făgete amestecate. 
Acoperirea realizată de arboret este de 80–100%, iar înălţimea atinsă de fag la 100 de ani este de 
25–35 m.  
 Stratul arbuştilor, cudezvoltare variabilă, în funcţie de acoperirea realizatã de arboret, este 
compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, 
Cornus sanguinea, Sambucus nigra ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, cu dezvoltare variabilã, 
conţine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex 
pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera). 
 

R4119 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus cu Carex 
pilosa. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, mezo
eutrofe. Stratul arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica), exclusiv 
sau cu carpen (Carpinus betulus), mai rar gorun (Quercus petraea s.l.), cer (Quercus cerris), frasin 
(Fraxinus excelsior), sorb de câmp (Sorbus torminalis), paltin de câmp (Acer platanoides), jugastru 
(Acer campestre), tei pucios (Tilia cordata), cireş (Prunus avium), plop tremurător (Populus 
tremula), ulm (Ulmus glabra); are acoperire de 80–100% şi înălţimi de 25–30 m la 100 de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de acoperirea arboretului, compus din 
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Evonymus 
europaeus ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor: dominat de Carex pilosa, cu elemente din flora de 
mull; în vestul ţării apare frecvent Aposeris foetida. 

 
 R4120 - Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) 
cu Carex brevicollis. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale, balcanice şi caucaziene. 
Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca cu exemplare de 
F. orientalis, F. taurica) şi tei (Tilia tomentosa, T. platyphyllos, T. cordata), cu exemplare de ulm 
(Ulmus glabra), frasin (Fraxinus excelsior, F. coriariaefolia), paltin (Acer platanoides), gorun 
(Quercus petraea), plop tremurător (Populus tremula), stejar pedunculat (Quercus robur), paltin 
(Acer pseudoplatanus), cireş (Prunus avium), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), 
jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis); are acoperire 80–100% şi înălţimi de 
25–30 m la 100 de ani. 
  Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Cornus mas, C. sanguinea, Evonymus verrucosus, Viburnum 
lantana; liane: Hedera helix. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, foarte bogat cu specii ale florei de 
mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea etc.). 

9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 
Păduri de Quercus petraea şi Carpinus betulus din regiunile cu climat subcontinental în 

cadrul arealului centraleuropean a lui Fagus sylvatica, dominate de Quercus petraea. Sunt incluse 
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şi pădurile asemănătoare de stejar şi tei din regiunile esteuropene şi centralesteuropene cu climat 
continental, la est de arealul lui F. sylvatica. 

R4123 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu Carex pilosa. 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, ssp. polycarpa, ssp. dalechampii), exclusiv sau 
în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, moesiaca), cu exemplare de stejar pedunculat 
(Quercus robur), cireş (Prunus avium), tei (Tilia cordata rar T. tomentosa), în etajul inferior carpen 
(Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre) ş.a.; are acoperire 80–90% şi înãlţimi de 20–27 m la 
100 de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de umbrire, compus din Corylus avellana, 
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, 
Rosa canina, uneori Acer tataricum. Stratul ierburilor şi subarbuştilor dominat de Carex pilosa cu 
elemente ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea). 

91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 
Păduri de Carpinus betulus şi diverse specii de Quercus, de pe versanţii şi piemonturile 

Carpaţilor Orientali şi Meridionali, şi din podişurile din vestul Ucrainei; păduri extrazonale, adesea 
izolate, de stejar şi carpen din arealul moesiac a lui Quercion frainetto, din zona de silvostepă est
panonică şi vestpontică şi din dealurile prepontice din sudestul Europei. Acestea se caracterizează 
printrun amestec de specii submediteraneene de Quercion frainetto şi, în est, de specii pontice 
(euxinice). 

 R4124 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, dalechampii), exclusiv sau cu amestec de fag 
(Fagus sylvatica ssp. sylvatica, ssp. moesiaca) cu exemplare de cireş (Prunus avium), tei (Tilia 
cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), în etajul 
inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), 
măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus pyraster); are acoperire 80–100% şi înălţimi de 22–30 m la 100 
de ani.  
 Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de umbră, compus din Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum 
vulgare, Staphylea pinnata, Sambucus nigra. Liane: Hedera helix, Clematis vitalba. Stratul 
ierburilor şi subarbuştilor, cu specii ale florei de mull (Asarum europaeum, Galium odoratum, 
Stellaria holostea etc.). 
 
 

 R4128 - Păduri geto-dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria bulbifera 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus în etajul 
superior din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, ssp. dalechampii), exclusiv sau cu puţine 
exemplare de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica), tei (Tilia cordata) în nord, toate 
speciile de tei în restul teritoriului, cireş (Prunus avium), stejar pedunculat (Quercus robur), cer, 
gârniţã (Quercus cerris, Q. frainetto), plop tremurător (Populus tremula), ulmi (Ulmus glabra, U. 
minor), paltini (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), iar în etajul inferior jugastrul (Acer 
campestre), sorb (Sorbus torminalis), păr şi măr pădureţ (Pyrus pyraster, Malus sylvestris); are 
acoperire de 80–90% şi înălţimi de 20–30 m la 100 de ani.  
  Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, 
Rhamnus cathartica ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, bine dezvoltat, cu bogată floră de mull 
dominatã de Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea. 

 
91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 
Păduri subcontinentale xerotermofile de Quercus cerris, Q. petraea sau Q. frainetto şi alte 

specii de stejari caducifoliaţi, local păduri de Q. pedunculiflora sau Q. virgiliana, din Câmpia 
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Panonică, dealurile şi câmpiile din vestul şi sudul României, zonele deluroase din nordul Balcanilor 
şi din etajul supramediteranean al nordestului Greciei continentale, din Anatolia supra
mediteraneană şi munţii de mică înălţime cu Acer tataricum. Sunt distribuite în general la altitudini 
cuprinse între 250 şi 600 (800) m deasupra nivelului mării şi dezvoltate pe substrate diferite: 
calcare, andezite, bazalt, loess, argilă, nisip, etc., pe soluri brune slab acide, de obicei profunde. 
 R4132 Păduri panonice -balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. cerris) şi fag 
(Fagus sylvatica) cu Mellitis melissophillum. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi 
submediteraneene. Stratul arborilor, compus în etajul superior din gorun (Quercus petraea ssp. 
polycarpa, dalechampii, ssp. petraea), şi cer (Q. cerris) în proporţii diferite, exclusiv sau cu puţin 
amestec de tei (Tilia tomentosa), fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), cireş (Prunus avium), paltin 
(Acer platanoides), iar în etajul inferior sorb de câmp (Sorbus torminalis), jugastru (Acer 
campestre), mojdrean (Fraxinus ornus), arţar tătărăsc (Acer tataricum), măr şi păr pădureţ (Malus 
sylvestris, Pyrus pyraster); uneori şi carpen; are acoperire de 0,7–0,8 şi înãlţimi de 20–30 m la 100 
de ani.  
 Stratul arbuştilor, în general variabil dezvoltat, compus dinCornus mas, Crataegus 
monogyna, C. laevigata, Evonymus verrucosus, E. europaeus, Ligustrum vulgare, Viburnum 
lantana. Stratulierburilor şi subarbuştilor de tip Glechoma-Geum şi Asperula-Asarum-Stellaria. 

R4140 Păduri daco-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. cerris) şi tei argintiu 
(Tilia tomentosa) cu Lychnis coronaria 
Fitocenoze edificate de specii balcanice. Stratul arborilor, compus în etajul superior din gorun 
(Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea) şi cer (Quercus cerris) în proporţii 
variate, tei (Tilia tomentosa), mai rar gârniţa (Q. frainetto), fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), 
cireş (Prunus avium), tei (T. platyphyllos, T. cordata), iar în etajul inferior frecvent carpen 
(Carpinus betulus) şi exemplare de arţar tătărăsc (Acer tataricum), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), mojdrean (Fraxinus ornus), jugastru (Acer campestre), păr pădureţ (Pyrus pyraster): 
are acoperire de 80–100% ºi înălţimi de 22–30 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, de regulă 
dezvoltat variabil, compus din Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus 
verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, Viburnum lantana şi altele. Stratul 
ierburilor şi subarbuştilor, dezvoltat variabil, cu specii nemorale şi sudeuropene. 

R4149 Păduri danubian - balcanice de cer  (Quercus cerris) cu Pulmonaria mollis. 
 Fitocenoze edificate de specii submediteraneene. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din cer (Quercus cerris), exclusiv sau cu amestec de gorun (Quercus petraea ssp. 
polycarpa), stejar pedunculat (Quercus robur), gârniţă (Q. frainetto) şi rare exemplare de frasin 
(Fraxinus angustifolia, F. excelsior), tei (Tilia tomentosa), cireş (Prunus avium), paltin (Acer 
platanoides), plop tremurãtor (Populus tremula), chiar fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), iar în 
etajul inferior arţar tătărăsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre), păr pădureţ (Pyrus 
pyraster), măr pădureţ (Malus sylvestris), sorb (Sorbus domestica), ulm (Ulmus minor, U. procera), 
mojdrean (Fraxinus ornus); are o acoperire de 80–90% şi înălţimi de 20–30 m la 100 de ani. În 
Banat, sunt frecvente amestecurile de cer, gorun, gârniţă, stejar pedunculat (fag) în care cerul nu 
este dominant, ci este specie participantă în amestecul complex de stejari.  
 Stratul arbuştilor, în general bine dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
Evonymus verrucosus, E. europaeus, Prunus spinosa, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Viburnum 
lantana, Corylus avellana. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dezvoltat variabil are ca dominante 
Glechoma hirsuta, Geum urbanum şi multe specii termofile. 

R4153 Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) şi gârniţã (Q. frainetto) cu 
Crocus flavus 
Fitocenoze edificate de specii europene submediteraneene balcanice şi continentale. Stratul 
arborilor, compus, în etajul superior, din cer (Q. cerris) şi gârniţă (Q. frainetto) în proporţii 
variabile, rar cu amestec de stejar pedunculat (Quercus robur), gorun (Quercus petraea), tei argintiu 
(Tilia tomentosa), frasin (Fraxinus angustifolia), iar în etajul inferior puţine exemplare de Pyrus 
pyraster, Acer tataricum, Acer campestre, Ulmus procera; are acoperire de 70–90% şi înălţimi de 
20–28 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, compus mai ales din Crataegus 
monogyna Ligustrum vulgare, Evonymus verrucosus, Rhamnus cathartica, Cornus mas, Prunus 
spinosa, Rosa canina. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, sărac în specii vernale (Crocus flavus, 
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Scilla bifolia), cu compoziţii diferite în funcţie de conţinutul solului în argilă; pe soluri mai puţin 
argiloase tip Glechoma-Geum, pe cele argiloase tip Poa angustifolia- Carex praecox sau Genista 
tinctoria- Festuca heterophylla. 
 

R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea şi  fag (Fagus sylvatica) cu Festuca 
drymeia. Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice. Stratul arborilor compus 
exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puţin 
amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie 
(Sorbus tominalis), cireş (Prunus avium); are acoperire 70–90% şi înălţimi de 20–25 m la 100 de 
ani.  
 Stratul arbuştilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, 
C. sanguinea, Ligustrum vulgare ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de Festuca 
drymeia, în petece, mai mult sau mai puţin întinse, şi de Luzula luzuloides. 

 R4130 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) şi fag (Fagus sylvatica) cu 
Lembotropis nigricans 
 Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul 
superior, din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa), exclusiv sau în amestec cu fag (Fagus 
sylvatica ssp. sylvatica), în etajul inferior rar jugastru (Acer campestre), păr pădureţ (Pyrus 
pyraster), sorb (Sorbus torminalis); are acoperire 60–80% şi înălţimi de 20–28 m la 100 de ani. 
Stratul arbuştilor, neuniform dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Rosa canina, Ligustrum 
vulgare, Evonymus verucosus. Stratul ierburilor şi subarbuştilor dominat de specii de Cytisus (C. 
nigricans, C. hirsutus), asociate cu Luzula luzuloides şi alte specii acidofile. 

 
Informaţiile referitoare la speciile de interes comunitar identificate în aria O.S. Sebiş  

Moneasa sunt preluate din literatura de specialitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.3.2. Specii de mamifere de interes comunitar identificate în aria planului 
 

Lupul (Canis lupus) 

Lupul este o specie prioritară la nivelul Uniunii Europene şi cel mai mare membru al 

familiei Canidae (exceptând câteva rase de câini domestici). Lungimea corpului este cuprinsă între 

100145 cm, înălțimea la greabăn ajunge la 7080 cm, iar greutatea este de 3045 kg, putând ajunge 

chiar la 75 kg (masculul fiind de talie mai mare decât femela). Blana lupului este grigălbuie, cu 

pete mari negre dorsal și pe coadă, urechile sunt relativ mici şi ridicate, caninii bine dezvoltați (pot 

atinge 35 mm), coada lungă şi stufoasă 

şi unghiile puternice neretractile. 

Lupul este unul dintre cei mai 

eficienți prădători, trăieşte şi vânează în 

haiticuri (haite) cu o ierarhie puternică 

(haiticul este o unitate familială 

compusă din doi sau mai mulți adulți, 

puii perechii conducătoare şi 

supraviețuitorii puilor din anul 

precedent). Vânează pe suprafețe mari 

Figura B.3.2.1. – Lupul (Canis lupus) 
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și depinde de concentrațiile numerice ale prăzii, din această cauză putând apărea fluctuații în 

densitatea și efectivele membrilor haitei.Alimentația și dentiția sunt tipice pentru un carnivor. Deși 

la nevoie este și omnivor, putând supraviețui și cu fructe sau alte vegetale, lupul este aproape 

exclusiv camivor. El se comportă atât ca vânător cât și ca necrofag, fiind un important factor în 

păstrarea echilibrului natural. Acolo unde lupii au fost exterminați, indiferent de motive, a avut loc 

o prăbușire a echilibrului ecologic. Acest lucru a făcut necesară reintroducerea sa în multe din țările 

care îl eliminaseră. Lupul mănâncă aproape orice fel de vietate, de la broaște și larve, iepuri, pârși și 

alte animale mici, la cerb, căprior, mistreț și animale domestice. Atunci când le găsește, consumă 

carcasele animalelor decedate. 

Lupul constituie un element important al lanțului trofic în fruntea căruia se află. În ceea ce 

privește alte sălbăticiuni, execută o selecție naturală. Chiar și atunci când atacă în haită preferă să se 

orienteze spre acele animale slabe, bolnave, ale caror șanse sunt reduse. Se orientează, de regulă, 

spre vânat doar în vreme de iarnă, atunci când turmele de oi coboară din munte; de altfel, o mare 

parte a efectivelor de lupi urmează turmele spre zona de dealuri împădurite, unde șansele de a 

captura animale domestice sau de a găsi cadavre de animale neîngropate cresc. Interesantă este 

atracția lupilor pentru câini, care se regăsesc frecvent în lista lor de bucate. Singura șansă a lupilor 

de a doborî un vânat mare valid este atunci când vânează în haită, șansele unui lup singuratic fiind 

minime. 

Lupul ocupă o varietate mare de tipuri de habitate, de la tundra arctică la păduri, preerie şi 

zone aride, iar în țara noastră trăieşte mai ales în pădurile compacte de amestec din zona de deal şi 

de munte, la 6002300 m altitudine. Lupii au nevoie de teritorii vaste, cu suprafețe cuprinse între 

10.000 şi 50.000 ha, dar lupii solitari nu au un teritoriu definit şi străbat distanțe impresionante 

pentru aşi găsi perechea şi a se reproduce. 

În Europa, România numără cel mai mare efectiv de lupi, având aproape o cincime din cei 

16.00017.600 de lupi evaluați la nivelul continentului. Populația de lup la noi în țară se găseşte în 

întregul arc carpatic şi chiar în dealurile subcarpatice cu un procent mai mare de împădurire, mai rar 

în bioregiunea stepică, unde se poate întâlni sporadic. 

La nivelul întregului O.S. Sebiş  Moneasa a fost semnalată prezența a peste 50 exemplare 

de lup, dintre care 1620 în zona studiată, respectiv porțiunea de suprapunere a fondului forestier 

proprietate publică a statului cu ariile naturale protejate. 

Deși ne putem mândri cu una dintre cele mai mari populații de lupi din Europa, în România 

exista o serie de amenințări la adresa speciei, dintre care amintim: 

• impactul negativ al câinilor hoinari asupra viabilității populației de lupi manifestat prin 

competiție și transmiterea de boli; 

• reducerea succesului de reproducere din cauza fragmentării și perturbării habitatelor; 

• atitudinea negativă a populației si a crescătorilor de animale față de specie; 

• actele de braconaj etc. 

Cerinţe ecologice: Suprafeţe mari de pădure nefragmentată;  

Stare de conservare: Favorabilă;  

Ameninţări specifice: Fragmentarea habitatului, braconaj;  

Măsuri de management şi monitorizare: Crearea de coridoare ecologice, întărirea pazei. 

 
Ursul brun (Ursus arctos) 

Ursul brun eurasiatic (subspecie a ursului brun, numită ștințific Ursus arctos arctos) este cel 

mai mare prădător ce trăiește în România. 
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Are o blană deasă, cu două 

rânduri de peri, a cărei culoare 

variază de la brunul caracteristic la 

cafeniuroşiatic sau negru. Masculii 

sunt cu până la 50% mai mari decât 

femelele. Înălțimea medie a 

adultului este de 0,91,2 m când stă 

pe toate patru membrele şi 1,82,1 

m atunci când stă pe cele 

posterioare. Femelele ating în 

medie 110200 kg, iar masculii 

160385 kg. Are ghearele lungi de 

1015 cm, ce nu sunt retractile, pe 

care le folosește în special pentru a 

săpa după rădăcini. 

Ursul brun este un animal 

activ tot timpul zilei, dar de obicei, 

este mai des întâlnit  la apus şi în zori.Este un animal omnivor și, nefiind capricios, consumă practic 

orice are valoare nutritivă, de la iarbă, bulbi, ciuperci, jir sau ghindă şi fructe de pădure la miere, 

furnici şi cadavre de animale. Dieta urşilor bruni se schimbă în funcție de hrana disponibilă în 

sezonul respectiv. Astfel, ierburileși mugurii sunt consumate mai ales primăvara saula începutul 

verii. Vara și la începutul toamnei, ursulmănâncă ciuperci și fructe (zmeură, mure, afine, 

mere,prune și pere). Toamna târziu, dar și iarna, urșii sehrănesc cu ghindă și jir. Insectele, în special 

Hymenoptere(furnici, albine, viespi) pot fi, sezonier, o altă sursăimportantă de hrană, mai ales 

datorită proteinelorconținute.În sfârșit, ursul preferă carnea obținută prin prădare(căprioare, cerbi, 

mistreți, oi, vite) sau din cadavrele sălbăticiunilor, nevertebrate și animale sălbatice mici pentru că e 

o hrană cu valoare nutritivă mareși pe care o asimilează ușor. Dieta complexă a ursuluiîmpreună cu 

conformația fizică lau ajutat să capete o plasticitate ecologică extraordinară. Sistemul de hrănire 

omnivor, carei dă voie să digere atât hrană vegetală cât și hrană animală, trecând oricând la tipul de 

hrană carei e landemână, iau permis să ocupe aproape toate tipurile de habitate, de latundră la 

zonele înzăpezite ale Polului Nord și până la zonele deșertului Gobi. 

În timpul verii, cu o hrană îmbelșugată, greutatea ursului brun crește mult, surplus pe care se 

bazează în timpul iernii, când devine foarte letargic. Chiar dacă nu sunt animale care să hiberneze în 

totalitate, putând fi ușor treziți (în cazul vreunui pericol, de exemplu), urșii bruni preferă, în timpul 

iernii, să se adăpostească în locuri ferite, cum ar fi peșteri sau crevase. 

Durata somnului e direct proporțională cu cantitatea de grăsime acumulată în timpul toamnei 

și invers proporțională cu cantitatea de hrană disponibilă pe timpul iernii. De fapt, somnul de iarnă 

este o adaptare la lipsa de hrană din acest anotimp, un comportament prin care animalul își folosește 

energia acumulată sub formă de grăsime. 

Perioada de repaus pornește odată cu sosirea iernii, dar pentru că se trezește frecvent somnul 

de iarnă nu se consideră hibernare. Pe durata somnului de iarnă slăbesc considerabil pierzând 25% 

din greutatea corporală masculii și chiar 40% femelele. 

Alte caracteristici ale ursului brun sunt dentiția tipică de omnivor, cu canini puternici și 

molari rotunjiți, auz, văz și miros excelente, agilitate și rapiditate remarcabile: un urs, chiar mare 

fiind, poate să se cațere întrun copac fără crengi, ca o felină; în același timp, în ciuda corpului 

masiv și greu, ursul poate să ajungă din urmă un cal. 

Figura B.3.2.2. – Ursul brun (Ursus arctos) 
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Cu excepția femelelor cu puii lor, urşii bruni sunt de cele mai multe ori animale solitare, dar 

fără un comportament teritorial la fel de puternic ca al altor prădători, precum lupul sau râsul. 

Astfel, mai mulți urși, deseori, se tolerează reciproc în zonele cu abundență de hrană și chiar în 

zonele de iernat, caz în care se formează ierarhii sociale organizate pe vârstă și mărime. 

România se bucură de cea mai însemnată populație de urși din Europa, de peste 6.000 

exemplare de urs brun, fiind aproximativ jumătate din populația de urs brun din Europa (estimată la 

aproximativ 14.000 de urși bruni, exceptând Rusia). Munții Carpați sunt locul în care ursul brun a 

găsit cele mai prielnicecondiții de trai, cu o hrană bogată și care oferă o mulțime de posibilități 

pentru adăpost. Numărul mare de urși din România este datorat reliefului și faptului că peste o 

treime din teritoriul este acoperit de munți, știut fiind faptul că ursul preferă zonele cât mai puțin 

umblate și liniştite. Mediul său de viață cuprinde masive păduroase întinse, stâncării sau mari 

doborâturi de vânt în arborete în care săşi poată amenaja uşor bârlogul. 

Pe teritoriul României se găsește dea lungul întregului lanț carpatic, arealul variind în 

funcție de hrană, densitatea populației și zonă. Populația de urși bruni este stabilă, dar se consideră 

că reprezintă o mare prioritate conservarea speciei. Dândule independența de a trăi în mediul lor 

natural, urșii bruni sunt indicatori importanți ai numărului de exemplare din alte specii sălbatice. 

Sunt importanți prădători ce mențin constantă populația altor animale. În plus, risipesc semințele, ce 

ajută la susținerea propriului lor mediu de viață, și, prin consumarea cadavrelor găsite, contribuie la 

profilaxia diverselor boli. 

Dacă populația de urs, specie care se află în vârful piramidei trofice, se menține în număr 

corespunzător, înseamnă că și celelalte specii de animale din habitatele ursului se află întro stare 

bună de conservare. 

O.S. Sebiş  Moneasa, cu masivele sale păduroase întinse și compacte, stâncării și zone greu 

accesibile, învecinate cu pășuni montane, constituie o zonă propice dezvoltării unei populații 

viguroase de urs brun, din observațiile efectuate estimânduse un număr de peste 20 exemplare la 

nivelul întregului ocol, număr care poate varia în funcție de deplasările indivizilor în căutarea 

hranei, fătarea puilor etc. În zona de suprapunere cu ariile naturale protejate, au fost semnalate 

constant prezența unui număr de exemplar de 58 ursi. 

Printre cele mai importante amenințări la adresa populației de urs brun din țara noastră, 

implicit la nivelul O.S. Sebiş  Moneasa, se numără următoarele: 

• vânătoarea și braconajul; 

• distrugerea, fragmentarea și reducerea habitatelor; 

• perturbarea zonelor importante pentru reproducere (ex: zone cu bârloguri); 

• conflictul cu fermierii cauzat de prădarea animalelor domestice sau pagube produse de urs 

culturilor agricole; 

• habituarea urșilor prin consumul de resturi alimentare provenite din gospodării. 

Pe teritoriul Uniunii Europene, urșii sunt protejați prin Directiva Habitat care este 

obligatorie pentru toate statele membre și care îi include pe lista speciilor de animale protejate, care 

nu pot fi vânate în scop de agrement. 

Cerinţe ecologice: Suprafeţe mari de pădure nefragmentată;  

Stare de conservare: Favorabilă;  

Ameninţări specifice: Fragmentarea habitatului, braconaj;  

Măsuri de management şi monitorizare: Crearea de coridoare ecologice, întărirea pazei. 

 
 
 

Râsul (Lynx lynx) 
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Râsul euroasiatic, râsul carpatin sau linxul (Lynx lynx) este reprezentantul cel mai mare al 

genului, mărimea fiind asemănătoare cu cea a câinelui. Au între 70 și 150 cm lungime, cu coadă 

relativ scurtă, de 5–25 cm, înălțimea la greabăn fiind de 4585 cm. Vârful cozii este de obicei negru, 

iar în vârful urechilor sunt smocurile de peri negri, ceea ce deosebește lincșii de alte feline. 

Culoarea perilor este diversificată și 

depinzând de exemplar și condițiile 

climatice, variază între castaniu și 

bej sau chiar alb. De asemenea, râșii 

au blana albă pe piept, pântece și 

partea interioară a gambelor. 

Greutățile maxime raportate se 

găsesc între 50 kg și 58 kg, dar în 

mod normal nu depășesc greutatea 

de 30 kg. Ca toate felinele, râșii au 

gheare ascuțite și retractile care 

ajung la lungimea de 4–6 cm, iar 

atunci când se deplasează râșii își 

retrag ghearele, astfel încât urmele  

 

de labe nu prezintă amprente de gheare. Lincșii trăiesc aproximativ 20 ani. 

Este un animal carnivor, prădător și teritorial, iar arealul lor este format din pădurile din 

regiunile de deal sau muntoase, dificil accesibile, bogate în vânat. Întinderea teritoriului poate fi 

cuprinsă între 50010000 ha, variind în funcție de abundența prăzii și tipul de habitat. Râșii sunt 

buni cățărători, dar de obicei vânează la nivelul solului. Vânează animale mari și mici precum 

căprioare, iepuri și păsări de pădure. Râșii nu acceptă vulpile sau pisicile sălbatice în compania lor 

și le îndepărtează prin comportamentul ostil față de ele. Se mișcă repede și fără zgomot, ceea ce le 

permite să atace prada pe neașteptate. Pot sări la o distanță de 46 metri în orice direcție. Auzul și 

mirosul sunt foarte dezvoltate. De asemenea, ca majoritatea pisicilor, râșii au o bună vedere 

nocturnă, ceea ce le dă posibilitatea să fie activi seara și noaptea. 

Prada de bază este alcătuită din ungulate mici (căprior, capră neagră, muflon), dintre care 

căpriorul (Capreolus capreolus) joacă un rol semnificativ în dieta râsului. Printre alte specii de 

pradă pentru râs se numără cerbul, iepurele, mistrețul, rozătoare mici, diverse specii de păsări, 

prădători de talie mică (vulpe, bursuc, jder). Destul de rar consumă și animale domestice, cum ar fi 

oi, porci, pisici, păsări de curte, atacând chiar câini când este nevoit. La nevoie este necrofag, deși 

în mod obișnuit nu preferă acest gen de hrană. Datorită taliei relativ mici pe care o are, în cazul 

ungulatelor, râsul preferă sa vâneze exemplare juvenile și femele, sau indivizi bolnavi, răniți sau 

slab dezvoltați, contribuind la o selecție a acestor specii. 

Specia are un areal larg în Europa și Asia, acoperind întreaga suprafață a pădurilor montane 

și de taiga, din Scandinavia până în estul Siberiei. În Europa, exceptând Rusia, cea mai mare 

populație a lincșilor se găsește în România, numărul indivizilor depășind 2.000 de exemplare. La 

noi, râsul utilizează predominant pădurile de foioase, mixte și de conifere. Acoperirea cu vegetație 

joacă un rol important în selectarea arealului din motive variate: este un habitat cheie pentru 

populații din speciile pradă, reprezintă un refugiu împotriva deranjului uman, și asigură acoperire în 

acțiunile de vânătoare. Selecția habitatelor de către râs este determinată în principal de evitarea 

deranjului de origine antropică în timpul zilei și de disponibilitatea prăzii pe timpul nopții, motiv 

pentru care sunt preferatezonele depărtate de infrastructura umană. 

Figura B.3.2.3. – Râsul (Lynx lynx) 
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În cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa populația de râși numără circa 710 exemplare, dintre 

care doar 25 exemplare în aria de suprapunere a planului cu ariile naturale protejate, ceea ce pare 

puțin, dar este normal dacă ținem cont de 

teritoriul necesar unui singur exemplar, teritoriu 

care poate ajunge și la 10000 ha. 

Factorii limitativi pentru dezvoltarea 

adecvată a populațiilor de râși în România sunt 

atât de natură antropică, cât și naturală, astfel: 

• fragmentarea și perturbarea habitatului 

inițial adecvat prin dezvoltarea infrastructurii de 

transport; 

• fragmentarea cauzată de zone mai mari 

cu habitat inadecvat, cum ar fi zonele urbane și barierele naturale precum râurile mari și crestele 

înalte ale munților; 

• distrugerea sau degradarea habitatelor forestiere; 

• densitățile mari de oameni cresc probabilitatea deranjului pentru râs; 

• planificarea managementului speciei pe baza unor informații nefundamentate științific; 

• vânătoarea și braconajul speciilor pradă, care au ca efect reducerea resursei trofice; 

• răspândirea în habitatele forestiere a unor boli și paraziți ce provin de la câinii și pisicile 

hoinare etc. 

Cerinţe ecologice: Păduri liniştite, fără activitate umană;  

Stare de conservare: Favorabilă;  

Ameninţări specifice: Fragmentarea habitatului, braconaj;  

Măsuri de management şi monitorizare: Intensificarea acţiunilor de pază, crearea de 

coridoare ecologice. 

 

Lutra lutra (vidră) 

Vidra euroasiatică aparține familiei Mustelidae, ordinul Carnivora și poate fi întâlnită în 
Europa, Asia (cu excepția insulelor din sudest) și nordul extrem al Africii. 

Denumire populară: Vidră, Lutră, Câine de râu. 

Sunete: Vidra comunică cu semenii printrun fluierat caracteristic. 
Atacată de câini scoate un glas strident, amestecat cu un mârâit. 

Caracteristici morfo-biometrice ale vidrei în Romania. Trupul său este adaptat legilor 

hidrodinamicii, la fel și coada, groasă la bază ce se subțiază spre vârf, utilizată la înaintat și cârmit. 

Degetele sunt unite de o membrană interdigitală, ajutând foarte mult la înot și propulsat. Capul mic 

cu o formă hidrodinamică face mult mai facilă înaintarea pe sub apă.  

Greutatea unui mascul este în general de 68 kg pe când femela cântarește aproximativ 45 

kg (Jedrzejewski, 2010 et. al). Acest mustelid poate ajunge la dimensiuni de până la 1 metru și 

jumătate lungime și la o greutate de 15 kilograme. Urechile mici sunt adaptate vieții  

             B.3.2.4. Lutra lutra (vidră) 

acvatice, fiind prevăzute cu două pliuri ce le acoperă atunci când vidra pătrunde în apă sau 

că ochii sunt adaptați, putând vedea în apă. Blana are o culoare generală de castaniu închis, mai 

deschisă ca nuanță pe pântec și ceva mai surie pe partea din față a capului, iarna blana este mai 

deasă și mai lucioasă.  (Manolache 1977 et. al) 

Biotop.  Prezența vidrei este strâns legată de existența resurselor de hrană. În Romania vidra este 
răspândită în întreaga țară, cu deosebire în lacurile și văile apelor mari, dar mai ales în bălțile și 
Delta Dunării (Brehm, 1964). Existența locurilor bogate în pește, atrage vidra până sus la munte, la 
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peste 1500 de metri, în preajma pâraielor cu păstrăvi. Uneori, în căutarea locurilor prielnice, trece 
cumpăna apelor, peste creasta munților. 

Principalul sortiment de hrană pentru vidră îl reprezintă peștele de toate formele și mărimile, căci se 
încumetă să atace și pește mare pe care, după ce îl răpune, îl scoate pe mal, depozitândul întrun 
loc anume sub o piatră sau un buștean, unde îl poate păstra multă vreme, apoi mănâncă doar părțile 
bune din el. De obicei alege partea sângerie de la bronchiile peștelui și carnea fără oase a spatelui, 
restul lăsândul pentru alții. În afara peștelui, vidra mănâncă raci, amfibieni, melci, păsări și șoareci 
de apă. (Manolache 1977 et. al) 

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

Dușmani: Nu are dușmani periculoși, în afară de om. Doar accidental poate fi prinsă de câini, de  
care se apară însă cu ferocitate. 
Sociabilitate: Trăiește solitar. După naștere, doar femela rămâne peste jumătate de an cu puii ei. 
Recunoaşterea semnelor de prezență ale vidrei. Evaluarea și monitorizarea vidrei (Lutra lutra) se 
bazează în general pe identificarea de excremente, urme, jeleu anal sau alte semne ce indică 
prezența speciei. De aceea consider ca este necesar sa facem cunoscut modul în care aceste semne 
de prezență arată și locurile în care ele pot fi găsite cel mai des. 

Locuri în care să cauți semne de prezență ale vidrei. Vidra, fiind un mamifer acvatic, 
frecventează zonele umede și habitatele ripariene . De aceea semnele de prezență lăsate de vidră se 
vor căuta în aceste zone umede preferate de vidră. Conform imaginii de mai jos, urmele lăsate de 
vidră vor fi căutate în anumite locuri, utilizate în timpul activităților   sale zilnice. 

Urmele. Labele anterioare și posterioare imprimate de către vidră pe suprafețe cu mâl, noroi, nisip 
sau zăpadă pot fi întâlnite pe malurile apelor. În funcție de dimensiunile urmelor se poate 
recunoaște vârsta și sexul individului, astfel: < 5.0 cm – pui/juvenil, 6.0–7.0 cm – femelă adultă, > 
7.0 cm – mascul adult (Ottino and Giller, 2004). Urmele de vidră pot fi observate pe tot parcursul 
anului  atât iarna când este prezent stratul de zăpadă cât și toamna, vara și primăvara pe malurile cu 
nisip, pietriș fin, mâl sau noroi ale râurilor. 

Excrementele și jeleul anal. Cel mai ușor de identificat întrun habitat populat cu vidră sunt 
excrementele deoarece acestea se păstrează timp îndelungat în areal, în perioadele fără precipitații. 
În funcție de perioada studiului conținutul și forma excrementelor variază, fapt datorat dietei ce 
variază de la un sezon la altul. Lăsăturile de vidră conțin în cea mai mare parte oase și vertebre de 
pește și amfibieni însă mai pot fi indentificate și rămășițe de melci, coleoptere, șoareci etc. 

Majoritatea excrementelor sunt întâlnite sub poduri, pe pietre ieșite în relief, pe promontorii, 
movile, ziduri din beton și pot fi recunoscute ușor după conținutul de oase de pește, amfibieni și 
puternicul miros de pește. 

Excrementele sunt utilizate și pentru a marca teritoriul, cu acest scop însă, vidra marchează mai des 
cu jeleul anal, ușor de recunoscut prin faptul că nu conține vertebre sau resturi din prada mâncată. 
În general vidrele sunt fidele locurilor de defecare, astfel în anumite puncte se formează adevărate 
latrine. 

Alte semne de prezență. În timpul activităților zilnice, vidra poate lăsa și alte semne de prezență 
întrun anumit areal. Primăvara mai ales, vidra obișnuiește sa prădeze siturile de reproducere pentru 
amfibieni, în perioada când aceștia depun ponta, astfel sunt înșirați pe marginile acestor bălți, zeci 
de resturi de amfibieni. Pe tot timpul anului pot fi observate, carcase de pești prădați, pe malurile 
apelor, autoarea acestor semne fiind tot vidra. 
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Iarna pot fi observate urmele lăsate de vidră și de coada acesteia iar când zăpada este mai mare se 
observă adevărate șanțuri în zăpadă, produse de vidră, alunecând pe zăpadă. Tot iarna pot fi 
observate tuneluri pe sub zăpadă  și mici copci în gheață, utilizate pentru acumularea necesarului de 
hrană, vânătoarea pe sub gheață. 

Vizuinele de vidră sunt ușor de reperat datorită latrinelor din apropierea acestora, de obicei ele sunt 
săpate în malurile puternic fixate de rădăcinile arborilor. Vizuinele au de obicei două intrări, una 
aeriană și una subacvatică. 

În arealul utilizat de vidră pot fi observate în zonele cu iarba mare și deasă mici culoare, având 
forma unui tunel, ce sunt utilizate de vidră. Tot în aceste zone putem observa locuri utilizate de 
vidră pentru a își usca blana și pentru odihnă, de obicei acestea sunt lipsite de vegetație și au prezent 
un substrat nisipos. 

Obiceiuri: Vidra este un animal cu activitate nocturnă și aurorală. Când îi lipsește hrana se 
deplasează mult, depărtânduse de apă, putând trece la munte peste cumpăna apelor, dintrun bazin 
hidrografic în altul. Puii pot fi ușor dresați de om. 
Amenințări 
Printre cele mai importante amenințări la adresa populației de vidră din țara noastră se numără: 
• Afectarea habitatului vidrei prin construcția de microhidrocentrale; 
• Poluarea apelor cu substanțe chimice casnice și industriale, pesticide, metale grele, mercur și 
fertilizatori; 
• Instalarea de capcane pentru pești (năvoade, sepci, taliene, plase) ce cauzează prinderea acidentală 
a vidrelor atrase de peștii rămași captivi în acestea; 
• Reducerea cantității de hrană prin intensificarea activității de pescuit; 
• Introducerea speciei invazive reprezentate de nurca americană. 

 
B.3.3. Specii de pești de interes comunitar identificate în aria planului 
 

Mreana (Barbus meridionalis) 

Mreană vânătă, mreană pătată sau moioagă (Barbus petenyi, sinonim Barbus meridionalis 

petenyi) este un pește dulcicol de 10–25 cm din familia ciprinidelor, cu spinarea vânătă (de unde și 

numele), abdomenul albgălbui. 

Are corpul alungit, subcilindric (aproximativ cilindric), ușor comprimat lateral, acoperit cu 

solzi mijlocii persistenți și cu mucus foarte abundent. Profilul dorsal arcuit, convex și cel abdominal 

aproape drept. Capul este relativ mare, alungit, cu un bot ascuțit. Fruntea ușor bombată. Gura este 

subterminală (inferioară), semilunară, prevăzută cu buze cărnoase și două perechi lungi de mustăți: 

una pe buza superioară, cealaltă în colțurile gurii. Buza inferioară este foarte cărnoasă, trilobată, 

lobul medial este în formă de limbă cu marginea posterioară liberă, neatașată de bărbie. Ochii sunt 

relativ mici. 

Corpul mrenei vânăte este 

mai închis la culoare decât la mreana 

comună. Spinarea este vânătă, brun 

 

ruginie închisă sau verdebrună, 

laturile galbenruginii, iar abdomenul 

albgălbui. Pe spate, pe flancuri și pe 

cap, este acoperită cu puncte și pete 

mari, închise, ce se unesc între ele. 

Lungimea obișnuită a  
 

Figura B.3.3.1. – Mreana vânătă (Barbus meridionalis) 
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corpului 10–25 cm; maximală 40 cm. Greutatea obișnuită a corpului ajunge la 400500 g, 

maximală 1,500 kg. 

Mreana vânătă trăiește, în special, în râurile colinare (de deal) și de munte, cu apa limpede, 

curgătoare și bine oxigenată, mai ales în apele cu debite mici, alături de păstrăv și lipan. A fost 

identificată inclusiv în Râul Crişul Alb, din care urcă pe pâraiele secundare, ajungând până în zona 

studiată. Este o specie bentonică, trăiește în grupuri mici, compuse din pești de diferite vârste și 

dimensiuni. Mreana vânătă este moderat fotofobă și preferă apele de lângă mal, cu multă vegetație 

și numeroase adăposturi în albia râului, locuri unde stă ziua. În timpul verii caută ape proaspete și 

oxigenate, având curs rapid. Nu întreprinde migrații și iernează pe loc, stând la adânc în stare 

latentă în locuri ascunse sau sub pietre mari și, poate, îngropânduse în nisip. 

Se hrănește cu larve de insecte acvatice (perlide, efemeride, diptere, chironomide), crustacee 

(lătăuși), viermi (anelide) și vegetație acvatică. 

Depunerea icrelor are loc de la sfârșitul primăverii până la sfârșitul verii, în funcție de 

condițiile meteorologice. 

Are o valoare economică mică. Carnea are mai puține oase și e mai gustoasă ca cea de 

mreană obișnuită, iar icrele sunt netoxice. Totuși, dată fiind talia ei mică, nu are decât o importanță 

regională și este folosită mai mult la pescuitul sportiv. 

 

Câra (Sabenejewia aurata) 

Câra, zvârluga aurie sau dunărița (Sabanejewia aurata) este un cobitid de talie mică (până la 

12 cm), cu corp alungit, moderat sau puternic comprimat lateral cu aspect teniform, dar prezintă o 

talie mai înaltă, respectiv mai groasă față de speciile din genul Cobitis. Ochii mici, apropiați. Gura 

mică are poziție ventrală (gură inferioară) şi este prevăzută cu trei perechi de prelungiri tegumentare 

(mustăți). Spinul suborbital ascuțit este dispus înaintea şi sub jumătatea anterioară a ochiului. 

Pedunculul caudal prezintă pe linia mediodorsală o creastă adipoasă, creastă care devine mai 

expresivă în perioada de reproducere. Înotătoarele perechi (pectorale şi ventrale) sunt rotunjite, iar 

înotătoarele neperechi dorsală, respectiv anală, au marginea dreaptă. 

Prezintă un colorit de fond albgălbui sau galben auriu. Pe culoarea de  

 

fond deschisă sunt dispuse pete 

brunnegricioase (şirul dorsal este 

format din 1014 pete, rar 8,9,15 sau 

16; laturile corpului prezintă o zonă 

cu puncte/pete/marmorații mai mici, 

excepție făcând rândul de puncte/ 

pete/ marmorații care este dispus 

mai apropiat de zona ventrală). 

Epoca de reproducere are loc în 

lunile maiaugust. 

Hrana reprezentată de 

diatomee, respectiv nevertebrate de 

talie mică, este procurată noaptea de pe 

fundul/faciesul mediului abiotic (specie bentofagă). Cerințe de habitat:preferă apele curgătoare a 

căror facies este format din prundiş amestecat cu nisip şi argilă; altitudinea ecosistemelor acvatice 

reofile nu condiționează prezența ei. 

Un obicei/comportament des întâlnit este acela de a se îngropa în substratul/faciesul 

ecosistemului acvatic. 

Figura B.3.3.2. – Câra (Sabenejewiaaurata) 
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Prezența cârei a fost observată în râul Crişul Alb, de unde urcă și pe pâraiele adiacente mai 

importante. 

 
B.3.4. Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar identificate în aria planului 
 
Pe teritoriul ariilor naturale protejate, porțiunea de suprapunere cu fondul forestier 

proprietate a statului administrat de O.S. Sebiş  Moneasa, nu  au fost identificate specii de reptile 

de interes comunitar care să fie  menționate în anexa II la Directiva 92/43/CEE. Dintre amfibieni, au 

fost identificate două specii de triton și două  de broaște, care găsesc condiții bune de dezvoltare în 

cuprinsul suprafeței studiate, acestea fiind prezentate în continuare. 

 
Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) 

Habitatele favorabile amfibienilor sunt amplasate îndeosebi în zonele de ecoton ale 

ecosistemelor forestiere. Multe specii de amfibieni pot fi caracterizate drept specii de ecoton 

datorită ciclului lor complex de viață care implică atât o fază terestră cât și o fază acvatică de viață. 

Compoziția comunităților de amfibieni depinde de variabilitatea spațiotemporală a fiecăreia dintre 

aceste unități, constituind o sursă de presiune selectivă ce acționează asupra reproducerii 

amfibienilor. Aceștia răspund prin adaptări specifice care se manifestă atât în stadiul larvar cât și în 

cel de adult.  

În zona studiată, habitatele instabile, cu un nivel al apei care fluctuează continuu sunt 
ocupate de Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă, izvoraș cu burta galbenă). Această 
specie se poate reproduce cu succes în ochiuri de apă și bălți de diferite dimensiuni, iar vara, cand 
multe dintre bălțile temporare seacă, se retrage pe albiile râurilor și părăurilor permanente. Poate 
folosi orice ochi de apa, chiar și urma unei copite ce sa umplut cu apă sau bălțile temporare 
formate în urma unor ploi torențiale. Este sociabilă, indivizi de diferite vârste putând conviețui în 
același ochi de apă. Se reproduce de mai multe ori în timpul verii, având o strategie aparte: depune 
puține ouă în fiecare ochi de apă pe care îl întâlnește, astfel încât să crească la maximum șansele de 
supraviețuire a speciei. Ouăle sunt depuse izolat sau în mici aglomerări, pe fundul apei, fără a fi 
lipite unele de altele. Se deplasează bine pe uscat și poate coloniza repede bălțile noi (formate de 
exemplu în făgașe de drum), efectuând și mici migrații de câteva sute de metri. În cuprinsul O.S. 
Sebiş  Moneasa, Bombina  

variegata profită din plin de micile 
alunecări de teren, care au o 
umezeală crescută, de porțiunile cu 
înmlăștinare sezonieră și de 
izvoarele limnocrene (izvoare care 
băltesc la ieșirea din pământ), unde 
trăiesc împreuna cu salamadrele și 
uneori și cu unele specii de tritoni. 
Din punct de vedere al populațiilor 
din sit, izvorașii au o distribuție 
largă, populațiile acestora fiind 
puțin amenințate de activitățile  
antropice, cum ar fi exploatările 
forestiere și sporturile cu motor (în 
special Enduro, ATV și 4×4), care 
folosesc bălțile pentru mocirlire și 

adrenalină; aceste activități, pe  
 
alocuri, favorizează 
populaţiaizvorașilor, în ogașele 

Figura B.3.4.1. – Izvoraș cu burta galbenă 
(Bombina variegata) 
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formate de roți și pline de apă, aceștia găsind condiții bune pentru reproducere.Specia este prezentă 
în ariile naturale protejate, iar populația este normală. 

 

 Izvoraș cu burta roşie (Bombina bombina) 

 
Izvorașul cu burtă roșie este 

o broască acvatică de șes fără coadă 
(anură) din familia bombinatoride 
(Bombinatoridae) răspândită din sud
estul și centrul Europei până la Munții 
Urali. În România se întâlnește 
pretutindeni în regiunile de câmpie; în 
Transilvania apare insular în regiunile de 
șes ale podișului, limita superioară de 
altitudine fiind 400 m. Trăiește tot 
timpul, cu excepția perioadei de iernare,  

Figura B.3.4.2. – Izvoraș cu burta roşie 
                 (Bombina Bombina) 

 
în apă, fiind găsită în lacuri, bălți, băltoace din regiunea de șes sau chiar pe podișuri, 

adesea iese pe uscat pe malul apelor. Iernează pe uscat, în gropi, galerii de rozătoare, pe sub pietre, 
din septembrie  începutul lui octombrie până în mijlocul lui martie. 
Are lungimea de 5 cm. Corpul este îndesat, bufoniform. Pupila ochiului rotundă sau în formă de 
inimă (cordiformă), limba discoidală și concrescută cu planșeul bucal. Capul este turtit, botul 
rotunjit. Ochii relativ mici, foarte proeminenți, situați dorsolateral. Timpanul lipsește. Degetele 
picioarelor anterioare sunt scurte, rotunjite. Picioarele posterioare mari cu degete scurte, rotunde, 
turtite și cu membrane interdigitale înotătoare ce ajung până în vârful degetelor. Spatele  
foarte verucos, acoperită cu numeroși negi, rotunzi sau ovali, proeminenți, de cele mai multe ori cu 
un punct negru central. Acești negi se pot grupa în formații liniare, de obicei formând 2 umflături 
scurte între umeri, care converg posterior și câte o umflătură cu aspect parotoid după ochi. 
Abdomenul mai neted, cu granule prevăzute cu un punct negru central. 

Buhaiul de baltă cu burta roșie este un animal diurn și crepuscular. Hrana constă din animale 
acvatice, dar și din tot felul de insecte de uscat (coleoptere, himenoptere, ortoptere etc.). Are puțini 
dușmani, datorită glandelor veninoase din negii pielii care secretă un lichid alb, vâscos, cu miros 
acid, iritant. Cu toate acestea șerpii de apă îl mănâncă. În caz de pericol se ascund în mâlul de pe 
fundul apei. Dacă este surprins pe uscat, ia o poziție de apărare aposematică cu abdomenul viu 
colorat răsturnat în sus, corpul rigid, îndoit convex, picioarele anterioare acoperindui ochii; sensul 
acestui reflex (numit unkenreflex) este să simuleze moartea, fiind totodată și un semnal pentru 
eventualul predator că este o specie necomestibilă, veninoasă. Specia este prezentă în ariile naturale 
protejate, iar populația este normală. 

 
 

 Tritonii (Triturus sp.) 

Dintre speciile de tritoni menționați atât în anexa Directivei Habitate, cât și în OUG 

57/2007, pe întreg teritoriul O.S. Sebiş  Moneasa și, deci, și în zona de suprapunere cu ariile 

naturale protejate, găsesc condiții bune de dezvoltare tritonul cu creastă  (Triturus cristatus) şi 

tritonul comun transilvan (Triturus vulgaris ampelensis).  



168 
 

 

Tritonul cu creastă este cea mai 

mare specie de triton de pe teritoriul 

Europei (femelele putând ajunge până la 

18 cm), dar și cea mai periclitată. Corpul 

său este robust, cu pielea rugoasă, capul 

lat, botul rotunjit şi coada egală sau mai 

scurtă decât restul corpului, iar în 

perioada de reproducere, masculul 

prezintă o creastă dorsală înaltă şi 

dinţată, care pleacă din zona occipitală și 

ajunge până în vârful cozii. Coloritul este 

brunînchis spre negru, cu pete albe pe  

Figura B.3.4.3. – Tritonul cu creastă 
                 (Triturus cristatus) 

lateral, inclusiv pe cap. Pe abdomen, este galben până la portocaliu, cu pete negre, 

neregulate, ce alcătuiesc un desen mozaicat (deoarece acest model variază mult între indivizi, dar se 

modifică puţin dea lungul timpului, poate fi folosit pentru identificarea individuală a animalelor). 

Această specie are nevoie de bălți mari, cu 

vegetație submersă bogată pentru ai oferi 

protecție. Stă în apă între lunile martieiunie 

(unele exemplare rămân tot timpul anului), 

apoi iese pe uscat, dar rămâne în apropiere și 

își desfășoară activitatea pe timp de noapte. 

Ziua stă ascuns sub pietre, în găuri din pământ, 

sub frunzar sau buşteni căzuţi. Atunci când este 

deranjat, secretă o substanţă albicioasă toxică, 

cu miros caracteristic. 

 

Figura B.3.4.3. – Tritonul comun transilvan           
(Triturus vulgaris ampelensis) 

Tritonul comun transilvan este relativ greu de deosebit în faza terestră de T. v. vulgaris. 

Deosebirile sunt maxime la masculi în timpul perioadei de reproducere. Creasta dorsală este puţin 

înaltă (24 mm), dreapta sau doar uşor vălurită. Apare în spatele ochilor, în regiunea occipitală şi 

creşte în înălţime atingând un maxim în zona cloacei. Sunt prezente muchii dorsolaterale, mai puţin 

dezvoltate însă ca la masculii de *T. montandoni*, ceea ce confera o forma pătrată în secţiune. 

Coada se termina cu un filament negru, lung de câţiva mm. Destul de frecvent apar indivizi fără 

pete pe guşă sau abdomen, în special la femele. Nu traieşte decât în zone de deal şi de munte, între 

3001200 m. Subspecie endemică pentru Romania, răspândit în interiorul arcului carpatic, în 

MunţiiApuseni. Prezintă o larga zona de intergradare cu subspecia nominata. Populaţiile sunt în 

decline pe întregul areal. 

Intră foarte devreme în apă, uneori chiar din februarie, întai masculii, apoi femelele. 

Perioada de reproducere durează până în apriliemai. Femelele depun ouăle eşalonat în timp, 

putanduse împerechea de mai multe ori în timpul unui sezon, în condiţii favorabile. O femelă poate 

depune până la 400 de ouă. Adulţii părăsesc mediul acvatic după reproducere. În lacurile şi bălţile 

din zona de deal şi munte perioada de reproducere este decalată şi se poate prelungi până în iulie, în 

functie de temperatură. Având un areal restrâns este considerat vulnerabil la nivel naţional. 
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B.3.5. Specii de insecte de interes comunitar identificate în aria planului 
 
 

Cordulegaster heros 

 Face parte din Clasa Insecta, Ordinul Odonata, Subordinul Anisoptera. Este cea mai mare 
dintre speciile de Cordulegaster. Lungimea totală a corpului la masculi variază între 7884 mm, iar 
la femele intre 9397mm. În Balcani se întâlneşte subspecia Cordulegaster boltonii boltonii care se 
deosebeşte prin mărime, marcaje abdominale mai extinse precum şi prin colţurile externe superioare 
ale dungilor antehumerale.( Banaduc, A., 2008) Cordulegaster heros prezintă următoarele caractere 
distinctive:  

 triunghiul occipital este negru, dar poate avea două mici spoturi galbene ca la specia 
Cordulegaster picta, în special la femele;  

 dungile antehumerale au colţurile externe superioare ţn unghi drept, cu o mică pată lângă 
acest colţ.  
 

Banda galbenă îngustă dintre cele doua benzi toracale laterale extinse, are marginea 
posterioară curbată spre mijloc, astfel încât jumătatea sa inferioara este plasată înaintea celei 
superioare;  

 inelul galben abdominal median, de obicei, este conectat la segmentele(S) 27 şi ajunge 
până aproape de partea inferioara a lui S38, dar spoturile apicale sunt reduse, fiind absente de pe 
S78 și adesea și de pe S56, mai ales la masculi.  
 apendicii superiori la mascul sunt robuşti, mai scurţi decât ultimul segment abdominal (în vedere 
dorsala) puternic  
Figura.B.3.5.: Cordulegaster heros (imagine preluata  
de pe siteul: http://www.hlasek.com) 
divergenţi în partea apicală. În stadiul larvar este prezentă în râuri mici sau medii, în zonele cu 
viteză mică de curgere a apei şi cu maluri acoperite cu vegeţatie bogată.  

Larve de Cordulegaster heros au fost semnalate şi în bălţi, pe marginea râurilor. ( Banaduc, 
A., 2008). Larvele de libelule sunt remarcabili prădători în cadrul ecosistemelor acvatice. Genul 
Cordulegastrids este întâlnit în apele lotice, de obicei, în ecosistemele acvatice, la nivelul la care 
larvele traiesc îngropate superficial în substrat. Dezvoltarea larvară a cordulegastrids în Europa 
variază intre 2 5 ani (Marczak, L.B., Richardson, J.S., Classen, M.C., 2006) Sa constatat că la 
nivelul Europei numarul speciilor de Odonate, potrivit Listei roşii, 5% dintre speciile de libelule din 

Europa prezintă riscul dispariţiei totale. Cauza principală 
este reducerea surselor de apă, mediu în care ele 
proliferează. Ca şi măsuri de conservare a acestei specii 
sunt necesare următoarele acţiuni: conservarea faciesului 
natural al râurilor şi a vegetatiei ripariene, păstrarea 
regimului natural al transportului sedimentelor, măsuri de 
protecţie împotriva poluarii habitatelor speciei, conservarea 
habitatelor ocupate de această specie. O altă masură 
eficientă pentru protecţia acestei acestei specii este aceea de 
a facilita canalele de dispersie. Dispersarea are un efect 
pozitiv asupra dinamicii populaţiei în special, cum este şi în 
cazul speciei Cordulegaste heros, atunci când populaţia 
ocupă un habitat neuniform. Un astfel de studiu a fost 

realizat de S. Angelibert, N. Giani; cu ajutorul metodei capturăriimarcăriirecapturării au putut 
estima legătura între trei populaţii neuniforme de odonate localizate pe trei  

iazuri. În urma studiului au putut identifica factorii care influenţau capacitatea de dispersie a 
celor trei populaţii: factorii abiotici (în special condiţiile meteorologice) care determinau numărul 
de zile în care dispersia este posibilă, diferenţele interspecifice iar al treilea factor este reprezentat 
de caracterul intraspecific (Angelibert, S.,Giani N., 2003). 
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Gândacul de apă (Carabus variolosus) 

Gândacul de apăeste o insectă de talie relativ mare, lungimea corpului variază între 20 și 33 
mm. Corpul este monocrom, negru, fără luciu metalic. Elitrele (aripile anterioare, chitinizate, 
groase, tari, cu rol de protecție) puternic convexe, rugoase, cu umeri proeminenți, prezintă o 
sculptură caracteristică formată din patru rânduri longitudinale de rugozitați puternice întrerupte de 
gropițe adânci, de unde și numele de variolosus (pustulele variolei, după vindecare, lăsau pe piele 

cicatrici rotunde, adânci, ca niște 
gropițe). Ornamentația elitrelor este 
inconfundabilă, motiv pentru care 
specia este ușor de recunoscut. 
Aripile posterioare, membranoase, 
sunt insuficient dezvoltate pentru a 
putea zbura. Carabus variolosus 
este o specie higrofilă, întâlnită în 
imediata apropiere a apelor 
permanente, curgătoare sau 
stagnante (izvoare, pâraie, râuri mici 
și zone mlăștinoase) din pădurile 
naturale sau aproape naturale în care 
predomină foioasele: arinul, fagul 
sau carpenul. Este considerată o  

 
specie indicator pentruzonele umede din pădurile de fag (Fagus sp.) și stejar (Quercus sp.). 

Evită habitatele cu sol acid din pădurile dominate de conifere (descompunerea „acelor” de conifere 
duce la creșterea acidității solului). În România, specia este prezentă din zona stejarului până la 
1700 m altitudine. 
 Adulții pot fi întâlniți din a doua jumătate a lunii aprilie până la începutul lunii octombrie, 
cu un maxim în perioada maiiulie. Iernarea are loc în stadiul de adult (imago) în interiorul 
buștenilor și trunchiurilor putrede sau în adăposturi construite în solul umed; frecvent, în interiorul 
aceluiași buștean pot ierna 34 sau mai multe exemplare, alături de alte specii din genurile Carabus 
și Cychrus. 

Carabus variolosus este un prădător nocturn, ziua stă ascuns sub pietrele sau buștenii din 
apropierea apei. Se hrănește cu: melci acvatici, crustacee (amfipode), larve de insecte, mormoloci, 
pești mici. Când vânează intră în apă; poate rămâne sub apă 2030 de minute.În România, specia a 
fost identificată în Podișul Moldovei lângă Iași și în tot lanțul Carpatic, în păduri de foioase, unde 
ocupă habitate foarte restrânse. 

Gândacul de apă se întâlnește în tot cuprinsul zonei studiate, în vecinătatea pâraielor și în 
zonele umede în care predomină foioasele, mai ales fagul și arinul. 

Ca măsuri de protecție și conservare pentru această specie, amintim: 
 conservarea și protejarea biotopurilor caracteristice; 
 interzicerea tratamentelor cu substanțe chimice în habitatul speciei; 
 evitarea poluării apelor prin deversare de ape uzate sau poluanți, precum și prin gestionarea 

corectă a deșeurilor; 
 construirea de poduri sau podețe pentru a evita trecereavehiculelor și atelajelor prin apele 

curgătoare; 
 interzicerea colectarii speciei; 
 menținerea vegetației forestiere în luncile râurilor, văi șizone umede. 
 
 

Rădaşca (Lucanus cervus) 

Figura B.3.5.2. – Gândacul de apă(Carabusvariolosus) 
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Rădașca cunoscută și ca răgace sau caradașcă, este un gândac din familia Lucanidae. 
Rădașca se numără printre cei mai mari și remarcabili gândaci din Europa, fiind cel mai 
mare coleopter din România. Se poate întâlni în toate zonele majore de relief, chiar și la altitudini 
de până la 2000 de metri în sudul Europei. În România este o apariție obișnuită în special pe 
versanții însoriți ai dealurilor. Preferă pădurile de stejar ca habitat. Caracteristice sunt mandibulele 
mari și roșcate ale masculului, care seamănă cu coarne de cerb și pot fi mișcate ca un clește. La 
exemplare mari, lungimea coarnelor poate atinge aproape jumătate din lungimea totală a 
gândacului, care este 25  75 mm. Femelele sunt ceva mai mici decât masculii și nu au „coarne”. În 
schimb, au un „clește” mic de care se folosesc și pentru a accesa hrană. Rădașca poate zbura. La 
mascul, în zbor axul longitudinal al corpului este oblic, coarnele aratând în sus. Când nu zboară, 
aripile sunt acoperite. Larvele de rădașcă se hrănesc la început cu resturile vegetale din humus, apoi 
cu lemn mort sau în putrefacție, trăind în interiorul lui între 3 și 5 ani. Adultul trăiește însă doar din 
maiiunie până în augustseptembrie, hrăninduse cu seva de la suprafața scoarței stejarilor și 

scurgeri naturale de pe alți arbori. 
În Europa Centrală și Sudică rădașca a devenit 
foarte rară. Asta se datorează nu atât 
colecționarilor de insecte, cât mai mult dispariției 
tot mai multor habitate, mai ales păduri 
de stejari, respectiv exploatării comerciale 
a pădurilor și îndepărtarea "lemnului mort" și a 
arborilor bătrâni. 
Rădașca este prezentă ca specie protejată în 
anexa nr. III a Convenției privind conservarea 
vieții sălbatice și a habitatelor naturale din 
Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, 
pe care România a ratificato în anul 
1993. Lucanus cervus este înregistrat și 
în Directiva de habitate a Uniunii Europene din 
1992, care cere ca statele membre să desemneze 

regiuni speciale de conservare pentru 
speciile  
 

înregistrate. De asemenea, rădașca este trecută pe Lista Roșie a IUCN, ca fiind aproape amenințată 
cu dispariția 

 
 
 
 
 
3.6. Specii de păsări ocrotite enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
 

Dendrocopos leucotos (ciocănitoare cu spate alb) 

Descriere 
Este o specie de ciocănitoare de talie medie, ușor mai mare decât ciocănitoarea pestriță 

mare. Dimorfismul sexual este redus. Ambele sexe au penajul albnegru cu aspect pestriț: spatele 
este negru în partea superioară și alb în partea inferioară, târtița este albă, coadă este neagră cu 
rectricele laterale barate albnegru, iar aripile sunt negre și prezintă mai multe dungi albe înguste, 
lipsind oglinzile albe de la baza aripilor. Abdomenul este albrozaliu în partea superioară, spre roșu 
deschis în partea inferioară, cu striații negre vizibile. Creștetul masculului adult este roșu, în cazul 
femelei aceste fiind complet negru. Lungimea corpului este de 23  28 cm, iar greutatea este de 99  
112 grame. 

Etimologia denumirii științifice 

Figura B.3.5.3. – Rădaşcă (Lucanus cervus) 
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Numele de gen (Dendrocopos) provine din cuvintele greceşti dendron  arbore și koptein  a 
lovi, iar numele de specie provine din alăturarea cuvintelor grecești leukos  alb și notos  spate, cu 
referite la penajul alb de pe târtița și partea inferioară a spatelui. 

Localizare si comportament 
Distribuție 

Specia este prezentă în Europa (cu excepția zonei de nordvest), 
în nordul Orientului apropiat și toată fâșia centrală a Asiei, până în 
nordestul Chinei și Japonia, mai fragmentat și în sudestul Asiei. În 
România este prezentă în toate regiunile montane joase (zona fagului), 
în zonele de deal și în unele zone de podiș din Transilvania și Moldova, 
precum și în Munții Măcin. 

Fenologie 
Specia cuibărește în România, fiind sedentară. Deplasări mai 

accentuate efectuează exemplarele tinere (dispersie). 
Habitate 

Specia preferă pădurile mature/bătrâne de foioase sau 
de amestec, unde arborii morți pe picior sunt abundenți. În 
România este prezentă mai ales în pădurile mature de fag, 
sau amestec de fag cu cvercinee și amestec de fag cu molid. 

 
 
Hrană 
Ciocănitoarea cu spate alb este preponderent insectivoră, consumând mai ales larve de 

insecte de sub scoarța și din masa lemnoasă a arborilor, mai ales cei uscați (coleoptere, lepidoptere 
etc.), dar consumă și hrană de origine vegetală (nuci, ghinde, alune, cireșe sălbatice etc.). 

Alte informații 
Fiind o specie dependentă de păduri mature, cu lemn mort, este un indicator al 

managementului forestier adaptat nevoilor ecologice ale speciilor protejate (fiind și o specie țintă 
pentru desemnarea rețelei Natura 2000). 

Populatie 
Populația globală a speciei este estimată la 1 320 000  3 350 000 de indivizi maturi. 

Populația europeană este estimată la 232 000  586 000 de perechi cuibăritoare, tendința 
populațională la nivel european fiind stabilă pe termen scurt (2000  2012), dar cu posibil declin în 
anumite zone ale distribuției. Populația din România este estimată la 8 500  35 000 de perechi, 
tendința populațională fiind descrescătoare (2001  2012).Specia este prezentă în aria naturală 
protejată iar populația este normală. 

 
 
Reproducere 
Depune ponta începând cu sfârșitul lunii aprilie, aceasta fiind compusă din 3  5 ouă care 

sunt incubate de ambii părinți pentru o perioadă de 14  16 zile. Puii sunt hrăniți la cuib de ambii 
părinți și părăsesc cuibul după 27  28 zile de la eclozare. Ambele sexe participă la excavarea 
cuibului, acesta fiind sub forma unei cavități cu diametrul intrării de 5  7 cm și adâncimea de 25  
37 cm, excavat în arbori de esența mai moale, în secțiuni uscate ale arborilor sau în arbori morți pe 
picior.Specia este prezentă în aria naturală protejată iar populația este normală. 

Amenintari si masuri de conservare 
Principalele amenințări asupra speciei sunt legate de managementul forestier defectuos, prin 

activități ca: înlăturarea lemnului mort, extragerea arborilor bătrâni, modificarea compoziției 
pădurilor și introducerea coniferelor în etajele mai joase. O altă amenințare asupra speciei este 
pierderea diversității genetice. 

 
 

Bonasa bonasia (ieruncă) 

 

Figura B.3.7.2. – Dendrocopos 
leucotos (ciocănitoare cu spate 

alb) 
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Descriere 
Ierunca este o specie sedentară, larg răspândită în nordul Asiei, respectiv în Rusia, și pe tot 

cuprinsul Europei, preferând habitatele de pădure de conifere din regiunile muntoase. Culoarea 
specifică a penajului este marocenușiu, diferența dintre mascul și femelă fiind foarte mică. 
Masculul, se deosebește de femelă numai prin pata neagră de sub bărbie. Când pasărea este în 
alertă, moțul prezent pe capul acesteia se strânge, penele lipinduse de ceafă. Când se ridică în zbor, 
partea inferioară a spatelui și coada apar de un grialbastru uniform. Se hrănesc în general cu 
semințe și material vegetal, cules de obicei la nivelul solului, iar în perioada de cuibărit capturează 
și insecte. Lungimea corpului este de 3539 cm, iar anvergura aripilor este de 5570 cm, cu o masă 
corporală de 300450 g. Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 1011 ani. 

 
Localizare si comportament 
Specia este sedentară și reprezentativă pădurilor de conifere sau amestec din zonele montane 

ale Asiei și Europei. Cuibărește în special pe versanții și pe povârnișurile cu orientare sudică ai 
masivilor muntoși, în România fiind întâlnită cu precădere în Carpații Orientali și Carpații de 
Curbură. Nefiind o specie migratoare, ierunca este prezentă pe tot parcursul anului atât în teritoriile 
de hrănire, cât și în cele de cuibărit. Coboară adesea în sezonul de vară până în pădurile de foioase, 
unde se hrănește cu alune, amenți și muguri pe care îi culege la nivelul solului. Este o specie 
monogamă, perechile formânduse încă din toamnă, dar împerecherea se desfășoară din luna martie 
până spre jumătatea lui aprilie. Cuibarul constă dintro adâncitură rudimentară, căptușită cu fire de 
iarbă, mușchi și frunze uscate ascuns sub trunchiuri de copaci doborâți de vreme, ferigi, tufe sau 

pietre mai mari. Găinușa nu se ridică de pe cuib în caz de primejdie 
decât în momentul când dușmanul este foarte aproape. Simulează 
rănirea lăsânduși o aripă în jos pentru a atrage dușmanul după ea, 
apoi revine în zbor cotit la cuib. Hrana este în mare parte vegetală, dar 
în sezonul de cuibărit consumă și insecte, moluște sau alte 
nevertebrate. Cocoșul de ieruncă are nevoie de un teritoriu de până la 
15 ha pe care pe care îl apără cu îndârjire de alți masculi. Păsările 
devin active pentru reproducere de la vârsta de 2 ani. 

Populatie 
Populația europeană este relativ mare, până la 2.500.000

3.100.000 de perechi cuibăritoare, populația 
rămânând stabilă în perioada 19701990. Cu toate 

că populația a scăzut în unele țări în perioada 19902000, aceasta a fost compensată prin creșterea ei 
în regiunile de bază din Rusia, astfel populația a crescut per total. 

 
 
 
Reproducere 
Femelele depun 614 ouă în lunile martieaprilie, incubația fiind de 2124 zile. Puii dezvoltă 

penajul de juvenili la aproximativ 6075 zile de la eclozare. Masculul revine la cuib unde se 
îngrijește de pui împreună cu femela abia după eclozarea puilor, rămânând cu aceștia până când 
încep să se hrănească singuri. Perechile au o singură pontă pe an. 

Amenintari si masuri de conservare 
Mulți factori au contribuit la restrângerea habitatului și a reducerii efectivelor în România, 

cele mai frecvente fiind extinderea exploatărilor forestiere, dezvoltarea turismului și extinderea 
infrastructurii turistice în habitatele specifice, pășunatul intensiv, haitele de câini semisălbăticiți, 
braconajul. Ca măsuri de conservare se impun micșorarea numărului de câini la stânele de oi, 
precum și închiderea acestora pe timp de noapte în staule, interzicerea exploatărilor forestiere în 
habitatele speciei cel puțin pe perioada de martieseptembrie a anului, interzicerea extinderilor 
infrastructurii turistice pe pantele sudice ale masivelor muntoase. 

 
Dryocopus martius (ciocănitoare neagră) 

Descriere 

Figura B.3.7.2. – Bonasa bonasia (ieruncă) 
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Este o specie de ciocănitoare de talie foarte mare. Dimorfismul sexual este redus. Ambele 
sexe au coloritul negru complet. Masculul are o pată roșie pe cap, care se întinde pe tot creștetul și 
ceafă. La femelă pata roșie este mai redusă, fiind prezentă doar în partea posterioară a creștetului și 
ceafă. Lungimea corpului este de 40426 cm și are o greutate medie de 250370 g. Anvergura 
aripilor este cuprinsă între 6773 cm.  

Etimologia denumirii stiintifice 
Numele de gen provine din combinația cuvintelor grecești dryos – copac sau stejar şi koptos 

– tăiat sau tocat, cu referire la așchierea puternică a materialului lemnos atunci când face scobituri 
în copaci. Numele de specie provine de la martius – cu creastă, cu referire la creasta roșie de pe 
creștetul păsării. 

 
Localizare si comportament 
Distribuție 
Specia cuibărește pe o arie foarte largă, în tot Palearcticul, din vestul Europei până în 

extremul orient (inclusiv în nordul Japoniei și Kamceatka). În România specia cuibărește pe întreg 
teritoriul țării, din zona Deltei Dunării, până în zonele montane. 

 
Fenologie 
Specia cuibărește în România, fiind sedentară. Distribuția este relativ uniformă, urmărind 

însă distribuția habitatelor specifice. Este o specie cu deplasări în general reduse (mai accentuate la 
exemplarele tinere). În perioada de iarnă, unele exemplare coboară în zone mai joase. 

Habitate 
Este foarte răspândită și nepretențioasă, având o distribuție în general uniformă în 

Transilvania, zonele montane, Subcarpați și nordul Dobrogei (inclusiv Delta Dunării); în restul țării 
are o distribuție mai restrânsă și prezență izolată în habitate mai bune. Densitățile depind de 
calitatea habitatelor, prezența arborilor bătrâni și a lemnului mort influențează pozitiv prezența 
speciei. Cuibărește întro gamă foarte largă de habitate: forestiere, parcuri, grădini, livezi. Preferă 
pentru cuibărit habitate cu abundență de arbori, dar poate cuibări și în arbori izolați sau aliniamente 
(inclusiv zăvoaie). 

Hrană 
Ciocănitoarea neagră este preponderent insectivoră, furnicile reprezentând o parte 

semnificativă a dietei (adulți și larve).  
 
 
Populatie 

Populația globală este estimată la 6 300 000  10 400 000 de 
indivizi. Cea europeană este estimată la 1 110 000  1 820 000 de 
perechi. În România, estimările arată o populație de aproximativ 14 500 
 57 000 de perechi cuibăritoare. Având o populație atât de mare și un 
teritoriu de răspândire imens, specia este clasificată ca ”Risc scăzut”. 
Tendința populațională în Europa este considerată ușor crescătoare. În 
România, deocamdată, tendința populațională este necunoscută. 

Reproducere 
Perioada de reproducere poate începe devreme, în luna martie, 

iar depunerea ouălor are loc începând cu luna martie în zonele joase 
până în mai în zonele înalte. Femela depune de obicei 26 
ouă, pe care le clocesc ambele sexe (masculul noaptea). 
Incubarea durează 1214 de zile. Puii devin zburători la 24

31 de zile. Păsările cuibăresc izolat, teritoriul unei perechi poate varia în funcție de calitatea 
habitatului (în special disponibilitatea de hrană). Cuiburile sunt amplasate în scorburi excavate în 
trunchiul arborilor înalți (conifere sau foioase). Scorbura este refolosită uneori în anul următor. 

Amenintari si masuri de conservare 

Figura B.3.7.3. –Dryocopus martius 
(ciocănitoare neagră) 
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Neadaptarea managementului forestier la nevoile speciei constituie un risc major. 
Extragerea sistematică a arborilor maturi și a lemnului mort (sursă de hrană) influențează negativ 
densitatea. 

 
 

Ficedula parva (muscar mic) 

Descriere 
Denumirea speciei vine din latină şi înseamnă pasăre mică ce se hrăneşte cu smochine. Este 

caracteristică pădurilor de foioase şi de amestec, umbroase şi umede. Are lungimea corpului de 11
12 cm, cu o greutate de circa 1011 g. Anvergura aripilor este de 18,521 cm. Masculul se 
diferenţiază prin pieptul portocaliu şi capul gri. Spatele este maroniu la fel ca al femelei. 
Caracteristice sunt petele albe de pe fiecare parte a cozii, foarte evidente când coada este deschisă. 
Se hrăneşte cu insecte şi ocazional cu fructe. 

Etimologia denumirii stiintifice 
Numele de gen provine din combinaţia cuvintelor latineşti ficus – smochin şi edulis – 

comestibil, cu referire la comportamentul păsării. Numele de specie provine din latinescul parvus – 
mic. 

Localizare si comportament 
Este o specie răspândită în nordestul şi centrul continentului european. Este teritorială şi 

monogamă. Preferă pădurile bătrâne de  
 
peste 100 de ani cu mult lemn mort şi cu un strat de arbuşti redus, evitând pădurile tinere de 

sub 44 de ani. Cuibul, situat de obicei în scorbura unui copac sau în 
scobitura unei clădiri şi mai rar amplasat în tufişuri este alcătuit 

din muşchi, iarbă şi frunze. Este construit la o înălţime de 14 m, în 
cele mai multe cazuri de către femelă. Atinge maturitatea sexuală 

după un an. Iernează în sudul Asiei şi în Africa. 
Populatie 
Populaţia europeană este mare, cuprinsă între 3200000

4600000 de perechi. Sa menţinut stabilă între 19701990. În 
perioada 19902000, în ciuda unui declin înregistrat în unele ţări, 
populaţia sa menţinut stabilă în cea mai mare parte a 

continentului. 
Reproducere 

Soseşte din cartierele de iernare în aprilie. Femela depune în mod obişnuit 47 ouă. Incubaţia 
durează în jur de 1215 zile şi este asigurată de către femelă, care este hrănită în tot acest timp de 
către mascul. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi şi devin zburători după 11-15 zile. Este depusă o 
singură pontă pe an şi de obicei perechea foloseşte acelaşi teritoriu de cuibărit mai mulţi ani. 

 
Amenintari si masuri de conservare 
Degradarea habitatelor şi managementul comercial al pădurilor au un impact semnificativ. 

Păstrarea pădurilor mature cu mult lemn mort şi un deranj redus contribuie la conservarea speciei. 
 

Bubo bubo (bufniță) 

Descriere 
Buha este caracteristică zonelor împădurite în care stâncăriile sunt asociate cu pâlcuri de 

pădure (în special conifere). Este cea mai mare dintre bufniţe (răpitoare de noapte). Lungimea 
corpului este de 5875 cm şi are o greutate de 17504500 g pentru femelă şi de 15003200 g pentru 
mascul. Anvergura aripilor este de circa 138200 cm. Adulţii au înfăţişare similară. Este o pasăre 
impresionantă cu aripi largi, moţuri deasupra urechilor, ochi mari, roşiiportocalii. Penajul este 
galbenmaroniu, iar pe gât este vizibilă o pată albă. Se hrăneşte cu mamifere, cu dimensiuni până la 
cea a unui iepure adult, păsări cu dimensiuni până la cea a stârcilor şi şorecarilor, broaşte, şerpi, 

Figura B.3.7.4. – Ficedula parva 
(muscar mic) 
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peşti şi insecte. Atacă prin surprindere şi mamifere mai mari cum sunt vulpile sau puii de căprioară 
cu o greutate de până la 17 kg. 

Etimologia denumirii stiintifice 
Numele de gen şi de specie provin din cuvântul latin bubo – bufniţă. Acest nume a fost 

folosit încă din primul secol (d.Hr.) de naturalistul roman Gaius Plinus Secundus. 
Localizare si comportament 
Este o specie prezentă în cea mai mare parte a continentului european. Este activă noaptea 

sau în crepuscul. Nu are prădători naturali. Zborul este oarecum asemănător cu al şorecarului. Deşi 
este un comportament neobişnuit pentru bufniţe, uneori planează în zbor. Este monogamă, uneori pe 
viaţă, şi teritorială. Atinge maturitatea sexuală după un an, dar cuibăreşte de obicei prima dată la 23 
ani. În perioada ritualului nupţial, perechea scoate sunete specifice repetate la un interval de opt 
secunde, care se aud de la o distanţă de circa 5 km. Masculul oferă femelei câteva opţiuni pentru 
cuibărit, dintre care femela alege una, care poate fi apoi folosită pe o perioadă de mai mulţi ani. 
Cuibăreşte în cavitatea unei stânci, foloseşte cuibul altor specii (berze sau alte răpitoare mari) sau 
chiar o gaură întrun copac, iar uneori îşi face cuibul pe sol. Longevitatea cunoscută este de 29 de 
ani în sălbăticie şi 68 de ani în captivitate. Este sedentară. 

Populatie 
Populaţia europeană este relativ mică, cuprinsă între 19000

38000 de perechi. A înregistrat o descreştere semnificativă în perioada 
19701990. În cele mai multe ţări populaţia a rămas stabilă sau a 
fluctuat în perioada 19902000, dar pe ansamblu populaţia a rămas sub 
nivelul existent anterior declinului. Cele mai mari efective sunt în 
Spania, Turcia şi Rusia. 

 
Reproducere 
Femela depune în mod obişnuit 23 ouă, în prima jumătate a 

lunii martie, cu o dimensiune medie de 59,3 x 48,9 şi o greutate medie 
de 7580 g. Incubaţia durează în jur de 3436 de zile şi 
este asigurată de femelă, care este hrănită în tot acest 
timp de către mascul. După eclozare, în primele 23 

săptămâni, femela rămâne cu puii şi fărămiţează hrana adusă de mascul înainte de ai hrăni. După 
ieşirea din ou, puii sunt acoperiţi cu un puf des, alb murdar. Puii devin zburători la 5060 de zile, 
însă rămân dependenţi de părinţi până în septembrienoiembrie, când părăsesc teritoriul acestora. 

Amenintari si masuri de conservare 
Degradarea şi distrugerea habitatelor, deranjul şi braconajul, pesticidele, coliziunile cu firele 

electrice şi cu maşinile sunt principalele pericole ce afectează specia. Reducerea deranjului şi 
păstrarea habitatelor caracteristice sunt prioritare. 

Specia este prezentă în aria naturală protejată iar populația este normală. 
 
 
 

Strix uralensis (huhurezul mare) 

Descriere 
Specie de pasăre răpitoare de noapte de talie medie. Sexele sunt asemănătoare (femela fiind 

mai mare). Penaj grimaroniu gălbui deschis (mai deschis decât la huhurezul mic), striat cu brun. 
Cap rotund cu disc facial grigălbui uniform, ochi negri și cioc galben. Coada lungă sub formă de 
pană de despicat (vizibilă în zbor) prezintă pe partea dorsală dungi întunecate și late. Lungimea 
corpului este de 5059 cm, anvergura aripilor este de 103 – 124 de cm, iar greutatea de 500 – 950 
grame la mascul și 570 – 1300 grame la femelă. 

Etimologia denumirii stiintifice 
Numele de gen provine din limba greacă, unde Strix este numele unei bufnițe, preluat și în 

latină folosit ca nume al unei ființe mitologice (despre care se credea că suge sângele copiilor), iar 
numele de specie, uralensis provine din limba latină și face referire la prezența păsării în Munții 
Ural, granița tradițională între Europa şi Asia. 

     Figura B.3.7.5. – Bubo bubo (bufniță) 
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Localizare si comportament 
Distribuție 
Specia are o distribuție largă în regiunea Palearctică, începând din zona nordică și central 

estică a Europei până în estul Asiei. În Asia centrală distribuția 
corespunde aproximativ cu cea a pădurilor boreale, iar în sudest 
coboară până în Coreea de Sud și Japonia. În România specia 
cuibărește în zonele de deal și de munte, urcând până în etajul 
pădurilor de amestec (fag cu molid). 

Fenologie 
Specia cuibărește în România, fiind sedentară. 
Habitate 
Trăiește în pădurile boreale bătrâne, care alternează cu zone 

deschise (turbării, luminișuri sau rariști de arbori) și terenuri agricole 
mici. În România, specia este prezentă în pădurile de 
deal și montane,  

 
în special în cele de gorun, gorun cu fag, fag sau amestec de fag cu 
molid. 

Hrană 
Specie carnivoră, se hrănește cu mamifere de talie mică (șoareci, chițcani) sau medie 

(iepuri), amfibieni, șopârle și insecte. Ocazional se hrănește și cu păsări mici sau chiar de talie mai 
mare (precum porumbei, ieruncă etc.). 

Alte informații 
Este o specie agresivă în perioada cuibăritului, în special când puii sunt gata să părăsească 

cuibul. Femela atacă furios intrușii din apropierea cuibului. 
Populatie 
Populația mondială a speciei este estimată preliminar la 396 0001 140 000 de indivizi. Cea 

europeană este estimată la 50 000143 000 de perechi. Tendința la nivel european este în creștere. 
În România, populația estimată este de 6 000 – 12 000 de perechi. Tendința populațională 

este deocamdată necunoscută. 
Reproducere 
Perioada de reproducere începe devreme, începând cu luna martie. Depune 24 ouă, pe care 

le clocește femela timp de 28  35 de zile, perioadă în care aceasta este hrănită de către mascul. Puii 
părăsesc cuibul după 35  40 de zile, dar rămân în preajma părinților și sunt hrăniți și apărați de 
către aceștia pentru încă două luni. Cuibărește izolat în trunchiuri de arbori (de tip ”horn”), scorburi 
artificiale sau cuiburi de păsări răpitoare de zi, abandonate. 

Amenintari si masuri de conservare 
Principala amenințare este legată de degradarea şi distrugerea habitatelor prin înlăturarea 

arborilor bătrâni și a trunchiurilor asemănătoare cu un horn (coș de fum) ceea ce duce la absenţa 
locurilor propice pentru cuibărit. 

Alte amenințări: utilizarea intensivă a pesticidelor în agricultură, coliziunile cu firele 
electrice, deranjul şi braconajul. 

Specia este prezentă în aria naturală protejată iar populația este normală. 
 
 
 

Lullula arborea (ciocârlie de pădure) 

Descriere 
Ciocârlia de pădure este caracteristică zonelor deschise din pădurile de foioase sau conifere, 

cu vegetaţie ierboasă abundentă. Este mai mică şi mai zveltă decât ciocârlia de câmp. Lungimea 
corpului este de 13,515 cm, iar greutatea de 2335 g. Penajul este maroniu şi se distinge de 
celelalte ciocârlii prin benzile albe de deasupra ochilor ce se unesc pe creştet. Penajul este similar la 
ambele sexe. Se hrăneşte cu insecte şi seminţe. 

 

Figura B.3.7.6. –  Strix uralensis 
(huhurezul mare) 
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Etimologia denumirii stiintifice 
Numele de gen provine din franceză şi este diminutiv al cuvântului lulu – ciocârlie de 

pădure, nume dat de Buffon (17701783). Numele de specie provine din latinescul arboreus – de 
arbore, cu referire la habitatul caracteristic. 

Localizare si comportament 
Este o specie răspândită pe tot continentul european. Are un zbor ondulatoriu. Cântă 

dimineaţa devreme şi seara, cântă atât în zbor cât şi aşezată pe un suport sau chiar pe sol. Este 
monogamă. Cuibul este construit de către femelă pe sol, întro zonă protejată de iarbă mai înaltă sau 
tufişuri. Iernează în Orientul Mijlociu. Longevitatea cunoscută este de cinci ani şi 11 luni. 

Populatie 
Populaţia europeană este mare, cuprinsă între 13000003300000 de perechi. A înregistrat un 

declin semnificativ între 1970 
 

1990, iar apoi în perioada 19902000 a înregistrat un nivel stabil pe  
continentul european. În România populaţia estimată este de 6500087000 de perechi. Cele mai 

mari efective sunt înregistrate în Spania, Turcia şi Rusia. 
Reproducere 
Soseşte din cartierele de iernare în aprilie. Femela 

depune în mod obişnuit 35 ouă în lunile aprilieiulie, cu o 
dimensiune de circa 21 x 16 mm şi o greutate medie de 2,8 g (din care 6% este coajă). Incubaţia 
durează în jur de 1415 zile şi este asigurată de către femelă. Puii sunt îngrijiţi de ambii părinţi şi 
devin zburători după 1113 zile. În cazul în care femela începe incubarea unei noi ponte, masculul 
are grijă de pui până când devin independenţi. Depune două sau trei ponte pe sezon. 

Amenintari si masuri de conservare 
Folosirea insecticidelor are un impact puternic asupra populaţiei. Păstrarea pădurilor 

deschise cu vegetaţie ierboasă înaltă, care să asigure condiţii de cuibărit şi hrănire, este prioritară. 
 
 

Dendrocopos medius  (ciocănitoare de stejar) 

Descriere 
Ciocănitoarea de stejar este foarte vioaie şi se întâlneşte de obicei în pădurile de stejari, 

trăind în grupuri mai mari de cinsprezece indivizi. Se deosebeşte de celelalte ciocănitori prin 
coloritul creştetului în roşu (la adulţi) şi striaţiile de pe flancuri. 

Penajul este alcătuit dintro combinaţie atractivă de alb, negru şi roşu, dar comparativ cu 
rudele sale are cel mai puţin negru pe faţă.  Ciocul este destul de slab, folosit mai mult pentru a 
„sonda” decât pentru a sparge scoarţa arborilor. Lungimea corpului este de 19,522 cm şi are o 
greutate de 5085 g. Anvergura aripilor este de circa 3334 cm. 

 
Etimologia denumirii stiintifice 
 
Combinaţia cuvintelor greceşti dendron – copac şi kopos – a 

lovi, cu referire la comportamentul păsării și cuvântul latin medius – 
mijlociu, cu referire la dimensiunile păsării comparativ cu 
ciocănitoarea pestriţă mare şi ciocănitoarea pestriţă mică. 

 
 
Localizare si comportament 

Este o pasare specifica Europei centrale care prefera padurile de 
foioase, in special cele de stejar. Este mai putin adaptabila, motiv 

pentru care dispare din zonele in care au loc defrisari masive sau acolo unde exista doar paduri 
tinere. 

 

Figura B.3.7.7. –  Lullula arborea 
(ciocârlie de pădure 
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Reproducere 
Cuibul este facut la mare inaltime de sol, intro scorbura care are un diametru de 4cm. 

Femela depune in maiiunie 47 oua, perioada de incubatie este de 1415 zile iar clocitul este 
asigurat de ambii parinti. 

Amenintari si masuri de conservare 
În prezent specia este afectată de activități antropice precum 
 
 agricultura intensivă, schimbarea culturilor, pășunatul intensiv, utilizarea substanțelor 

chimice în practicile agricole, managementul neadecvat al fondului forestier, falconerie, toate 
acestea ducând la modificarea, fragmentare și reducerea habitatului de hrănire și de cuibărit, precum 
și la deranjul speciei.  
Amenințările principale sunt continuarea gestionarii neadecvate a pădurii, construirea de parcuri 

eoliene care pot produce moartea prin coliziune, folosirea 
intensiva a substanțelor chimice în practicile agricole, 
monoculturile. 

 
Dendrocopus syriacus (ciocănitoare de grădină) 

Descriere 
Ciocănitoarea de grădină sau ciocănitoarea pestriță de grădină (Dendrocopos syriacus) 

este o pasăre din familia picidelor (Picidae), de mărimea mierlei negre, de culoare tărcată, albă cu 
negru și roșu în regiunea subcaudală, cu ciocul cenușiu, 
dur, ascuțit, cu muchii longitudinale și picioare negre, 
degete și unghii puternice, pentru cățărat pe trunchiuri, 
masculul cu ceafa roșie; se hrănește cu diferite insecte, 
viermi, larve, pupe și ponte; în sezonul rece consumă și 
semințe tari sau boabe. Este întâlnită în mai ales în 
vecinătatea așezărilor omenești, în parcuri, pădurici, 
terenuri de cultură (livezi, grădini) cu arbori și arbuști, 
făcâduși cuibul în scorburi de copaci. În România, este 
prezentă tot timpul anului. 
 Localizare si comportament 

Ciocănitoarea de grădină este răspândită îndeosebi în ținuturile joase, între Europa de Sud
Est și Iran. În ultimii ani, a fost observată și la nord de ariile sale obișnuite, în Ucraina sau Polonia. 
Specia favorizează zonele împădurite, zonele cultivate cu arbori sau arbuști și parcurile amenajate, 
depinzând de copacii bătrâni atât pentru hrană cât și pentru amenajarea cuiburilor. În pofida 
penajului relativ strigător, este de multe ori dificil de observat. 

Populatie 
Populația europeană este relativ mare, cuprinsă între 350.0001.100.000 de perechi. Un 

declin moderat a fost observat între 19701990. Deși un anume declin a fost observat în unele țări și 
în perioada 19902000, populația sa menținut stabilă. În România, populația estimată este de 
15.00020.000 de perechi. Populații mai mari se înregistrează numai în Rusia. 

 
Reproducere 
Femela depune în mod obișnuit 46 ouă albe, în luna mai. Incubația durează în jur de 1014 

zile și este asigurată de către ambii părinți. Puii sunt îngrijiți de ambii părinți și devin zburători la 
2225 de zile. Rămân în preajma părinților pentru încă aproximativ 30 de zile. 

Amenintari si masuri de conservare 
Folosirea insecticidelor are un impact puternic 

asupra populaţiei. Păstrarea pădurilor deschise cu 
vegetaţie ierboasă înaltă, care să asigure condiţii de 

cuibărit şi hrănire, este prioritară. 
 

Ficedula albicollis (muscar gulerat) 

Figura B.3.7.8. –  Dendrocopus 
medius (ciocănitoare de stejar) 

Figura B.3.7.9. –  Dendrocopus 
syriacus (ciocănitoare de grădină) 
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Descriere 
Muscarul gulerat este caracteristic pădurilor de foioase, parcurilor şi grădinilor. Are 

lungimea corpului de 1213,5 cm, cu o greutate de circa 12,7 g. Anvergura aripilor este de 22 cm. 
Penajul masculului este alb cu negru şi se diferenţiază de muscarul negru prin gulerul alb 
proeminent din jurul gâtului. Femela este maronie pe spate, cu pete albe pe aripi şi abdomenul alb. 
Au ochii închişi la culoare, iar ciocul şi picioarele sunt negre. Se hrăneşte cu insecte şi cu fructe de 
pădure. 

Etimologia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen provine din combinaţia 

cuvintelor latineşti ficus – smochin şi edulis – 
comestibil, cu referire la comportamentul păsării. 
Numele de specie provine din combinaţia cuvintelor 
latineşti albus – alb şi collis – gât, cu referire la 
penajul păsării. 

Localizare si comportament 
Este o specie răspândită în centrul şi estul 

continentului european. Prinde insecte pe care le  
 

Figura B.3.7.10. –  Ficedula albicollis  
 (muscar gulerat) 
pândeşte de pe crengi, din zbor sau de pe sol. Preferă pentru cuibărit copacii maturi şi scorburoşi. 
Cuibăreşte şi în cuiburi artificiale. Specia este în general monogamă, însă masculii din regiunile cu 
o densitate mică a perechilor, după depunerea ouălor de către femelă, pot căuta un nou teritoriu şi 
pot încerca atragerea altor femele. Iernează în Africa. Longevitatea maximă cunoscută este de nouă 
ani şi opt luni. 

Populatie 
Populaţia europeană este mare, cuprinsă între 14000002400000 de perechi. Sa menţinut 

stabilă între 19701990. În perioada 19902000, în ciuda unui declin înregistrat în unele ţări, 
populaţia sa menţinut stabilă în cea mai mare parte a continentului. 

Reproducere 
Soseşte din cartierele de iernare în aprilie. Femela depune în mod obişnuit 57 ouă. Incubaţia 

durează 1315 zile şi este asigurată de către femelă. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi şi devin 
zburători după 1215 zile. Este depusă o singură pontă pe an. 

Amenintari si masuri de conservare 
Folosirea insecticidelor are un impact puternic asupra populaţiei. Păstrarea pădurilor 

deschise cu vegetaţie ierboasă înaltă, care să asigure condiţii de cuibărit şi hrănire, este prioritară. 
Campimulgus europaeus (campimulg) 
 
Descriere 
Caprimulgul este caracteristic zonelor deschise, aride reprezentate de rarişti ale pădurilor de 

conifere sau de amestec şi în păşuni. Lungimea corpului este de 2530 cm şi are o greutate de 50
100 g. Aripile sunt lungi, cu o anvergură de circa 5361 cm, iar silueta este asemănătoare 
vânturelului roşu ( Falco tinnunculus ). Adulţii au înfăţişare similară. Penajul grimaron aminteşte 
de cel al capîntorsurii ( Jyns torquilla ) şi asigură un camuflaj excelent în timpul zilei, când se 
odihneşte pe crengile copacilor creând impresia unui ciot sau a unei aşchii mari din scoarţa 
copacului. Se hrăneşte cu insecte ce zboară la crepuscul sau noaptea, pe care le prinde în zbor. 
Longevitatea maximă cunoscută în sălbăticie este de 11 ani, dar trăieşte în medie patru ani. 

Etimologia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen derivă din cuvintele latine capra – capră şi mulgere – a mulge, cu referire la 

tradiţia care spune că seara aceste păsări zboară spre turmele de capre şi le mulg pentru a bea 
laptele. Mai mult decât atât, în unele ţări europene se consideră că acele capre nu mai dau lapte şi 
chiar orbesc treptat. Numele de specie provine din cuvântul latin europaeus – din Europa, cu 
referire la prezenţa sa în acest teritoriu. 

Localizare şi comportament 
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Este o specie prezentă în cea mai mare parte a continentului european. Este activă noaptea, 
dar vânează şi la crepuscul. În timpul ritualului nupţial desfăşurat la crepuscul, masculul zboară în 
jurul femelei. Masculul se ridică şi în aer la o altitudine medie şi plonjează repetat spre sol. Este o 
specie teritorială ce îşi protejează teritoriul prin cântecul repetat îndelung. Este monogamă pe o 
perioadă îndelungată, uneori pe viaţă. Cuibăreşte pe sol, în scobituri de pe pajişti sau la adăpostul 
copacilor sau tufişurilor. Atunci când este ameninţată la cuib, femela atrage urmăritorul, simulând 
un comportament ce sugerează că este rănită fie la sol, fie pe o creangă. Cuibul poate fi utilizat mai 
mulţi ani succesiv. Iernează în Africa. 

Populaţie 
Populaţia europeană este mare, cuprinsă între 

4700001000000 de perechi. A înregistrat un declin 
moderat în perioada 19701990. Deşi această 
descreştere sa redus în perioada 19902000, efectivele 
prezente în Turcia au continuat să scadă, ceea ce a 
determinat un declin al populaţiei la nivel european. 
Populaţia estimată în România este de 1200015000 
de perechi. Cele mai mari efective sunt în Rusia, 
Turcia, Spania şi Franţa. 

Figura B.3.7.11. Campimulgus europaeus  
(campimulg) 

Reproducere 
Soseşte din cartierele de iernare în a doua parte a lunii aprilie şi început de mai. Femela 

depune în mod obişnuit 13 ouă între a doua parte a lunii mai şi începutul lunii iulie, cu o 
dimensiune medie de 32 x 22 mm şi o greutate medie de 8,4 g. Incubaţia durează în jur de 1718 
zile şi este asigurată în special de femelă, care este hrănită în tot acest timp de către mascul. Puii 
devin zburători la 1619 zile şi sunt îngrijiţi în tot acest timp de către femelă. În cazul în care este 
depusă o a doua pontă, femela incubează, iar masculul asigură creşterea puilor. Puii sunt îngrijiţi de 
către părinţi încă o lună după ce devin zburători. 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
Degradarea habitatelor şi folosirea pe scară largă a pesticidelor sunt principalele pericole ce 

afectează specia. Reducerea pesticidelor folosite în agricultură şi un management prietenos al 
pajiştilor şi pădurilor, cu păstrarea rariştilor, contribuie la conservarea speciei. 

 
 
 
 
Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic) 
 
Descriere 
Este o specie de sfrâncioc de talie mică. Dimorfismul sexual este mai accentuat decât la 

restul speciilor de sfrâncioci. Masculul are capul gri, spatele castaniu roșcat și pieptul alb cu nuanțe 
rozalii; banda neagră din zona ochilor, caracteristică sfrânciocilor este îngustă și se termină în zona 
ciocului. La femelă culorile sunt mai șterse, capul gri, maro pe spete și aripă, gri deschis cu striații 
fine pe laterale; banda din zona ochilor este mai redusă și de culoare maro închis. Lungimea 
corpului este de 1618 cm și are o greutate medie de 2334 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 
2427 cm.  

Etimogia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen Lanius  măcelar, provine din cuvântul latin laniare  a rupe în bucăți (cu 

referire comportamentul de prădător, de sfâșiere a prăzii); numele de specie provine din cuvântul 
grec kolluriōn  denumirea unei păsări răpitoare (Aristotel), sau mai recent asociat cu denumirea de 
sfrâncioc. 

 
Localizare şi comportament 



182 
 

Distribuție 
Are o distribuție foarte largă, din Europa vestică, până în centrul Asiei. Pe latitudine, este răspândit 
din zona centrală a Scandinavei, până în sudul Europei, Turcia și Levant. În România, are o 
răspândire largă în toată țara, din Delta Dunării și zona de câmpie, până în zonele montane. Apare 
(în densități mai reduse) și în pajiștile montane/alpine.  
Fenologie 
Specia cuibărește în România, fiind migratoare. Sosește de obicei începând cu sfârșitul lunii aprilie / 
începutul lunii mai și pleacă înapoi spre locurile de iernare spre sfârșitul lunii august. Specia 
iernează în special în zona estică a Africii, din zona subsahariană, până în sudul continentului. 
Habitate 
Cuibărește în toate habitate deschise, de pajiști și pășuni cu tufăriș, sau mozaicuri agricole, de 
culturi care alternează cu habitate seminaturale, cu tufe izolate sau în aliniamente. Intră inclusiv în 
localități unde găsește habitate propice (terenuri virane de la periferie, parcuri, grădini etc.). 
Hrană 
Specie oportunist carnivoră, se hrănește în special cu insecte de talie mare (ortoptere, coleoptere, 
odonate etc) și vertebrate de talie mică (rozătoare, șopârle, broaște, păsări de talie mică). Toamna 
consumă și fructe mici (cireșe sălbatice, fructe de soc etc.). 

        
Populaţie 

Populația globală este puțin cunoscută, fiind 
estimată la 28 800 000  47 700 000 de indivizi. Cea 
europeană este estimată la 7 440 000  14 330 000 de 
perechi. În România, estimările arată o populație de 
aproximativ 1 600 000  3 600 000 de perechi 
cuibăritoare. Specia este clasificată ca ”Risc scăzut”. 
Tendința populațională în Europa este considerată 
descrescătoare, care continuă declinul dramatic 
înregistrat în perioada 1970  1990 în vestul și nordestul 
continentului. În România, tendința populațională este 

Figura B.3.7.12. Lanius collurio 
 (sfrâncioc roşiatic) 

considerată stabilă. 
Reproducere 
Perioada de reproducere poate începe în luna mai, iar depunerea ouălor are loc începând cu 

mijlocul lunii mai. Depune de obicei 37 ouă, pe care le clocește aproape exclusiv femela. Incubarea 
durează 1216 zile. Puii devin zburători la 1416 zile. Păsările cuibăresc izolat, teritoriul unei 
perechi poate varia în funcție de calitatea habitatului (în special disponibilitatea de hrană). Cuiburile 
sunt elaborate, cu structură din plante verzi, căptușite cu materii vegetale, lână puf de plante etc; 
sunt amplasate în tufe dense și spinoase, de obicei la înălțime mică (11,5 m). 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
Specia are nevoie de habitate naturale sau seminaturale pentru cuibărire. De asemenea, 

prezenta tufelor este obligatorie, astfel că eliminarea completă a acestora la curățirea pășunilor are 
un efect negativ accentuat. Un alt factor negativ semnificativ este intensificarea agriculturii cu 
utilizarea pe scară largă a pesticidelor  fenomen care duce la reducerea sursei de hrană și colapsul 
populațiilor. De aceea, densitățile sunt mai mari în zonele cu agricultură tradițională (Transilvania, 
Subcarpați) decât în cele cu agricultură intensivă (Bărăgan). 

 
 
Lanius minor (sfrâncioc cu fruntea neagră) 
 
Descriere 
Este o specie de sfrâncioc de talie medie. Dimorfismul sexual este redus. Ambele sexe au 

coloritul relativ similar: capul și spatele gri, obrajii albi, coada neagră; pieptul are o nuanță deschisă 
de roz; banda neagră din zona ochilor, caracteristică sfrânciocilor este lată și se continuă și pe 
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frunte; aripile sunt negre, cu o pată albă în zona centrală. Lungimea corpului este de 1921 cm şi are 
o greutate medie de 4161 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 3234 cm. 

Etimogia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen Lanius  măcelar, provine din cuvântul latin laniare  a rupe în bucăți (cu 

referire comportamentul de prădător, de sfâșiere a prăzii); numele de specie provine din cuvântul 
latin minor  care înseamnă mai mic (cu referire la faptul că este mai mic decât specia similară, 

sfrânciocul mare). 
Localizare şi comportament 
Distribuție 
Are o distribuție largă, din Europa sudică și estică, până în 
centrul Asiei (lipsește în jumătatea nord vestică a Europei). Pe 
latitudine, este răspândit din zona mediteraneană și a Asiei 
Mici, până în sudul Lituaniei. În România, are o răspândire 
largă în toată țara, din Delta Dunării până în zona dealurilor 
înalte subcarpatice. 
 Fenologie 
Specia cuibărește în România, fiind migratoare. Sosește de 
obicei începând cu sfârșitul lunii aprilie / începutul lunii mai și 
pleacă înapoi spre locurile de iernare spre sfârșitul lunii 
august. Specia iernează în sudul continentului African. 

Figura B.3.7.12. Lanius minor 
 (sfrâncioc cu fruntea neagră) 
Habitate 
Cuibărește în habitate deschise, de pajiști sau mozaicuri agricole, cu arbori; uneori cuibărește și în 
livezi. Preferă pentru cuibărit habitate de pajiște sau pășune cu arbori sau în aliniamente (plopi), 
inclusiv zăvoaie. Cuibărește frecvent în arborii de pe marginea șoselelor. 
Hrană 
Specie aproape exclusiv insectivoră, consumă insecte de talie mare (în special ortoptere și 
coleoptere). Ocazional consumă păianjeni sau alte nevertebrate. Foarte rar consumă și 
micromamifere sau păsări de talie mică.        

Populaţie 
Populația globală este puțin cunoscută, fiind estimată la 1 200 000  3 260 000 de indivizi. 

Cea europeană este estimată la 331 000  896 000 de perechi. În România, estimările arată o 
populație de aproximativ 65 000  130 000 de perechi cuibăritoare. Specia este clasificată ca ”Risc 
scăzut”. Tendința populațională în Europa este considerată descrescătoare, iar în perioada 1999  
2013 specia a înregistrat un declin abrupt. În România, tendința populațională este deocamdată 
necunoscută. 

Reproducere 
Perioada de reproducere poate începe în luna mai, iar depunerea ouălor are loc începând cu 

mijlocul lunii mai. Depune de obicei 37 ouă, pe care le clocește femela (masculul hrănește femela). 
Incubarea durează 1416 zile. Puii devin zburători la 1419 zile. Păsările cuibăresc în general semi
colonial (uneori și izolat), câteva perechi împărțind același teritoriu. Cuiburile sunt elaborate, cu 
structură din plante verzi, căptușite cu materii vegetale, în special plante aromatice, lână, puf de 
plante etc; sunt amplasate în arbori pe ramurile laterale. 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
Specia cuibărește semicolonial și are nevoie de o succesiune de arbori pentru amplasarea 

cuiburilor. Astfel că tăierea arborilor de pe marginile drumurilor și din pajiști/pășuni reprezintă o 
amenințare majoră. Un alt factor negativ semnificativ este intensificarea agriculturii cu utilizarea pe 
scară largă a pesticidelor  fenomen care duce la reducerea sursei de hrană și colapsul populațiilor.  

 
 
Picus canus (ciocănitoare sură) 
 
Descriere 
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Este o specie de ciocănitoare de talie medie. Dimorfismul sexual este redus. Ambele sexe au 
coloritul relativ similar: capul gri cu ”mustață” neagră îngustă, abdomenul gri deschis, pal, iar 
spatele verde. Masculul are o pată roșie pe frunte (lipsește la femelă). Lungimea corpului este de 
2730 cm şi are o greutate medie de 125165 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 3840 cm. 

Etimogia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen provine din latină  picus înseamnă ciocănitoare (în mitologie, regele din 

Latium (ulterior Roma), căsătorit cu nimfa cântăreață Canens, a respins afecțiunea vrăjitoarei Circe, 
care la transformat pe rege în ciocănitoare). Numele de specie provine din latinul canus – gri, cu 

referire la coloritul capului și al abdomenului. 
Localizare şi comportament 
Distribuție 
Specia cuibărește pe o arie foarte largă, în tot Palearcticul, din 
Europa centrală până în extremul orient (inclusiv în nordul Japoniei 
și Korea). În România specia cuibărește pe întreg teritoriul țării, din 
zona Deltei Dunării, până în zonele submontane.  
Fenologie 
Specia cuibărește în România, fiind sedentară. Distribuția este relativ 
uniformă, urmărind însă distribuția habitatelor specifice. Este o 
specie cu deplasări în general reduse (mai accentuate la exemplarele 
tinere). În perioada de iarnă, unele exemplare coboară în zone mai 
joase. 
Habitate 
Deși este foarte răspândită, are anumite preferințe de habitat, fiind 
astfel mai sensibilă la modificări. Are o distribuție în general  

Figura B.3.7.13. Picus canus 
 (ciocănitoare sură) 
uniformă în Transilvania, Moldova, zonele submontane, Subcarpați și Dobrogea (inclusiv Delta 
Dunării); în zonele de câmpie are o distribuție mai restrânsă (rară în sudvest) și prezență izolată în 
habitate mai bune. Densitățile depind de calitatea habitatelor, prezența arborilor bătrâni și a 
lemnului mort influențează pozitiv prezența speciei. Cuibărește în special în habitate forestiere, dar 
și parcuri și zăvoaie. Preferă pentru cuibărit forestiere cu luminișuri, cu abundență de arbori morți. 
Intră pentru cuibărit mai spre interior decât ghionoaia verde. 
Hrană 
Ghionoaia sură este preponderent insectivoră, furnicile reprezentând o parte semnificativă a dietei 
(adulți și larve). Consumă de asemenea specii de insecte care sunt prezente sub scoarța arborilor și 
în lemn. Ocazional consumă și hrană vegetală (fructe, semințe, nuci). 

 
Populaţie 
Populația globală este momentan necunoscută, datorită faptului că au existat recent 

modificări taxonomice și unele subspecii au devenit specii (totalurile trebuind recalculate). Cea 
europeană este estimată la 187 000  360 000 de perechi. În România, estimările arată o populație 
de aproximativ 30 000  60 000 de perechi cuibăritoare. Având o populație mare și un teritoriu de 
răspândire întins, specia este clasificată ca ”Risc scăzut”. Tendința populațională în Europa este 
considerată ușor crescătoare. În România, deocamdată, tendința populațională este necunoscută. 

 
Reproducere 
Perioada de reproducere poate începe devreme, în luna martie, iar depunerea ouălor are loc 

începând cu luna aprilie. Femela depune de obicei 410 ouă, pe care le clocesc ambele sexe 
(masculul noaptea). Incubarea durează 1417 zile. Puii devin zburători la 2327 de zile. Păsările 
cuibăresc izolat, teritoriul unei perechi poate varia în funcție de calitatea habitatului (în special 
disponibilitatea de hrană). Cuiburile sunt amplasate în scorburi excavate în trunchiul arborilor înalți 
morți (sau cu lemn moale). 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
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Fiind mai sensibilă la modificările de habitat, extragerea continuă a arborilor morți sau 
lâncezi, precum și a arborilor maturi din habitatele forestiere, constituie o amenințare majoră și 
serioasă la adresa speciei. Eforturile de conservare trebuie să se concentreze pe păstrarea unui cadru 
cât mai natural în habitatele forestiere țintă, în special în cazul celor incluse în rețeaua Natura 2000. 

 
Pernis apivorus (Viespar) 
 
Descriere 
Viesparul, cunoscut şi sub denumirea de şorecarul viespilor, este o specie caracteristică 

pădurilor de foioase cu poieni. Lungimea corpului este de 5259 cm şi greutatea medie de 750 g 
pentru mascul şi 910 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 113135 cm. Lungimea 
corpului este puţin mai mare decât a şorecarului comun ( Buteo buteo ) şi poate fi uşor confundat cu 
acesta, mai ales de la distanţă. Sexele pot fi diferenţiate după penaj, ceea ce este o situaţie 
neobişnuită pentru păsările mari de pradă. Masculul are capul grialbăstrui iar femela maro. În 
general, femela este mai închisă la culoare decât masculul. Se hrăneşte cu larve şi adulţi de insecte, 
în special viespi şi albine, dar şi cu rozătoare, păsări, şopârle şi şerpi. 

Etimogia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen derivă din grecescul pternis – specie de răpitoare. Numele de specie provine 

din cuvintele latine apis – albină şi voro – a mânca, cu referire la obiceiul speciei de a se hrăni cu 
albine. 

Localizare şi comportament 
Este o specie cu răspândire largă pe tot 

continentul european. Uneori poate fi văzut planând, 
utilizând curenţii termici ascendenţi, întro poziţie 
caracteristică. De obicei zboară jos şi se aşează pe crengi, 
păstrânduşi corpul întro poziţie orizontală, cu coada 
lăsată în jos. Sare de pe o creangă pe alta cu o singură 
bătaie de aripi, auzinduse un zgomot specific. Cuibăreşte 
adeseori în cuiburi părăsite de cioara de semănătură ( 
Corvus frugilegus ). Iernează în Africa. Longevitatea 
maximă cunoscută este de 29 de ani. 
Populaţie 

Figura B.3.7.14. Pernis apivorus 
 (viespar) 

Populaţia europeană a speciei este mare, cuprinsă între 110000160000 de perechi. Aceasta 
sa menţinut stabilă în perioada 19701990. Deşi în Finlanda şi Suedia populaţia sa redus în 
perioada 19902000, în Rusia, Belarus şi Franţa, unde apar cele mai mari populaţii,  

 
acestea sau menţinut, ceea ce a făcut ca specia să se păstreze stabilă în ansamblu. În România 
populaţia estimată este de 20002600 de perechi. 

Reproducere 
Soseşte din cartierele de iernare la începutul lunii  

mai. La realizarea cuibului participă ambii părinţi. Femela depune 23 ouă la sfârşitul lunii mai şi 
început de iunie, cu o dimensiune medie de circa 51,9 x 40,3 mm. Incubaţia durează 3035 de zile şi 
este asigurată în special de către femelă. Pe cuibul acestei specii se găşeste frecvent miere, fiind un 
criteriu sigur de identificare. Puii devin zburători la 4044 de zile însă rămân la cuib până la 55 de 
zile. 
 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
Braconajul reprezintă principala ameninţare pentru această specie, iar oprirea vânătorii poate 

contribui la reducerea acestei presiuni. 
 
Aquila pomarina (acvila ţipătoare mică) 
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Descriere 
Este o specie de acvilă de talie medie spre mare. Sexele au penajul asemănător, de culoare 

maronie relativ uniformă, cu penele de zbor și coadă mai închise la culoare. În zbor se disting două 
semiluni deschise la culoare pe fiecare aripă pe partea ventrală, iar pe partea dorsală se distinge o 
bandă albă pe acoperitoarele cozii. Picioarele sunt de culoare galbenă, iar irisul adulților este 
galbenmaroniu. Juvenilii au vârful acoperitoarelor penelor de zbor de culoare deschisă, dând un 
aspect pestriț penajului. Lungimea corpului este de 55  65 de cm, iar greutatea este de 1300  2200 
de grame. Anvergura este cuprinsă între 143  168 de cm. 

Etimogia denumirii ştiinţifice 
Numele genului provine din cuvântul grecesc klangos  acvilă. Numele speciei provine din 

denumirea regiunii istorice Pomerania din proximitatea Mării Baltice, unde se consideră că sa 
colectat și descris primul exemplar de acvilă țipătoare mică. 

Localizare şi comportament 
Distribuție 
Specia are o distribuție relativ redusă și fragmentată, ocupând centrul și estul Europei, sudvestul 
Rusiei și Orientul Apropiat. Specia iernează în Africa subsahariană. În România, specia cuibărește 
fragmentat pe aproape tot teritoriul, în regiunile cu altitudini mici și medii, cu densități mai mari în 
interiorul arcului Carpatic. 
 Fenologie 
Este o specie migratoare care cuibărește în România. Sosește în arealul de cuibărire în luna aprilie și 

pleacă spre cartierele de iernare în lunile august  
septembrie. 
 Habitate 
Specia cuibărește în păduri deschise de foioase, 
conifere sau mixte, preferând lizierele și pădurile 
ripariene, mai ales acelea situate în proximitatea 
zonelor agricole, necesare pentru procurarea hranei. 
Hrană 
Acvila țipătoare mică este o specie carnivoră care se 
hrănește în principal cu mamifere mici, amfibieni, 
reptile, păsări și unele insecte. Proporțiile tipurilor de  

Figura B.3.7.15. Aquila pomarina 
 (acvila ţipătoare mică) 
hrană variază în funcție de regiune și de variația populațiilor speciilor utilizate ca hrană.  
Populaţie 

Populația mondială a speciei este estimată la 40 000  60 000 de indivizi. Populația 
europeană este stimată la 16 400  22 100 de perechi. Tendința populațională în Europa este 
considerată stabilă. În România, populația este estimată la 1900  3400 de perechi, tendința 
populațională fiind descrescătoare. 

Reproducere 
Perioada de reproducere începe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai și se desfășoară 

până  
la începutul lunii august. Femela depune 1  3 ouă, în general 2 ouă, care sunt incubate pentru o 
perioadă de 36  41 de zile. De cele mai multe ori, al doilea pui eclozat este eliminat de primul, iar 
acesta este hrănit la cuib și părăsește cuibul după o perioadă de 8 săptămâni. Cuibărește solitar, în 
arbori înalți, la înălțimi cuprinse între 5  30 de m și de obicei destul de aproape de liziera pădurii. 
Cuibul este mare, cu diametrul de 50  150 cm, construit din crengi și în interior cu crengi mai mici 
și uneori fire de iarbă, acesta fiind folosit până la 10 ani consecutivi. 

 
Ameninţări şi măsuri de conservare 
Cele mai mari amenințări asupra speciei sunt legate de pierderea habitatelor, prin 

managementul forestier inadecvat, schimbarea utilizării terenurilor și drenarea pajiștilor umede, 
precum și braconajul, în zonele de pasaj fiind uciși anual până la câteva mii de indivizi. Alte 
amenințări importante asupra speciei sunt parcurile eoliene și zonele unde traficul aerian este intens. 
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În cadrul unui proiect LIFE, al cărui beneficiar este Agenția Regională de Protecție a Mediului 
Sibiu, implementat în parteneriat cu SOR/BirdLife România și Grupul Milvus, unul dintre obiective 
a fost și elaborarea Planului Național de Acțiune pentru această specie. 

 
Ciconia ciconia (barza albă) 
 
Descriere 
Este o specie de pasăre de talie mare. Sexele au colorit identic. Penajul este în general alb, 

cu vârful aripilor (penele de zbor) negre. Picioarele și ciocul sunt de culoare roșu intens (negricioase 
la juvenili). Lungimea corpului este de 95110 cm și are o greutate medie de 24004400 g. 
Anvergura este cuprinsă între 180218 cm.  

Etimogia denumirii ştiinţifice 
Atât numele de gen, cât și numele de specie, provine din cuvântul latin ciconia, care 

înseamnă barză. 
Localizare şi comportament 

Distribuție 
Specia cuibărește în special în Palearticul de vest, din Spania și până în Orientul apropiat (Turcia, 
Iran), precum și în zona Asiei centrale (Kazahstan). Populațiile europene iernează în Africa sub
sahariană. În vestul Europei, foarte multe exemplare rămân și peste iarnă, în special în Spania, 

Franța și sudul Italiei. În estul Europei, prezența exemplarelor pe 
timpul iernii este în general izolată. 
Fenologie 
Specia cuibărește în România, fiind prezentă la noi doar în perioade de 
cuibărit. Sosește începând cu luna martie și pleacă înapoi în cartierele 
de iernare la sfârșitul lui august  începutul lui septembrie. Foarte 
puține exemplare rămân peste iarnă (în special cele cu probleme). 
 Habitate 
Este o specie antropofilă, majoritatea cuiburilor fiind amplasate în zone 
populate, sau în apropierea acestora. Cuibărește în zone deschise, 
bogate în fânețe / pajiști sau terenuri agricole tradiționale, mozaicate. 

Figura B.3.7.16. Ciconia  
ciconia (barza albă) 
Este abundentă în special în apropierea unor zone mai umede (lunca Dunării sau a râurilor mari, 
pajiști umede din depresiuni intramontane).  
Hrană 
Este o specie carnivoră, consumă o gamă foarte largă de viețuitoare: micromamifere (șoareci, 
chițcani), șopârle, șerpi, amfibieni, păsări de talie mică (în special pui, uneori și ouă), insecte de 
talie mare. În zonele acvatice hrana se diversifică și include pești și nevertebrate acvatice (moluște, 
crustacee). 
 Populaţie 

Populația globală este estimată la 700 000  704 000 de indivizi. Cea europeană cuibăritoare 
este estimată la 224 000  227 000 de perechi. În România, estimările arată o populație de 
aproximativ 5 000  6 000 de perechi cuibăritoare. Având o populație atât de mare și un  

teritoriu de răspândire imens, specia este clasificată ca ”Risc scăzut”. Tendința populațională 
în Europa este considerată crescătoare. Și în România tendința populațională este crescătoare. 

Reproducere 
Perioada de reproducere începe la sfârșitul lunii martie / începutul lunii aprilie. Femela 

depune de obicei 4 ouă, pe care le clocesc ambii părinți. Incubarea durează 3334 de zile. Puii devin 
zburători la 5864 de zile. Perechile cuibăresc izolat sau grupat, pe același suport (acoperișuri sau 
stâlpi de înaltă tensiune). Cuiburile sunt de dimensiuni mari, construite din crengi și alte resturi 
vegetale (în multe cazuri obiecte de proveniență umană). Cuiburile sunt refolosite (adesea de către 
aceiași pereche) iar construcția acestui continuă în anii următori  astfel că unele ating dimensiuni 
impresionante, ducând la prăbușire (mai ales iarna, sub greutatea zăpezii). Cuiburile sunt amplasate 
pe o gamă foarte largă de suporturi: stâlpii de electricitate, clădiri sau alte construcții, arbori, stânci. 
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Ameninţări şi măsuri de conservare 
Principala amenințare o constituie electrocutarea (în special a exemplarelor tinere). 

Cuiburile amplasate direct pe stâlpii de electricitate, fără suport, sunt foarte vulnerabile în această 
privință. Ca și pentru multe specii, intensificarea agriculturii pune probleme majore, în 
special aratul pajiștilor și utilizarea pe scară largă a pesticidelor  ambele cu efecte de reducere 
severă a sursei de hrană.  

 
Ciconia nigra (barza neagră) 
 
Descriere 
Este o specie de pasăre de talie mare. Nu există dimorfism sexual, atât femela cât şi 

masculul având capul, pieptul, gâtul şi spatele negre, cu irizații metalice verzuiviolete, în contrast 
cu abdomenul alb. Adulții au ciocul şi picioarele roșii, iar juvenilii griverzui. Lungimea corpului 
este de 90105 cm şi are o greutate medie de 29003000 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 
173205 cm.  

Etimogia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen provine din cuvântul latin ciconia, care înseamnă barză, iar numele de specie 

provine din cuvântul latin nigra, care înseamnă negru (cu referire la coloritul general negru al 
speciei). 

Localizare şi comportament 
Distribuție 

Specia cuibărește în tot Palearticul, din Spania și până în 
Orientul îndepărtat (China). În nord este răspândită până în 
țările baltice și sudul Siberiei. Iernează în sudul continentului 
African. 
Fenologie 
Specia cuibărește în România, fiind prezentă la noi doar în 
perioade de cuibărit. Sosește începând cu luna martie și pleacă 
înapoi în cartierele de iernare la sfârșitul lui septembrie  
începutul lui octombrie. 
Habitate 
Este o specie evazivă, retrasă, cuibărind în habitate Figura 

B.3.7.17. Ciconia  
nigra (barza neagră) 
nederanjate Preferă pădurile deschise, bătrâne, care au în apropiere surse acvatice (bălți, mlaștini, 
pâraie). Este mai abundentă în pădurile bătrâne din zonele joase, de luncă. 
 Hrană 
Este o specie preponderent ihtiofagă, consumă o gamă foarte largă de pești. Suplimentar, se 
hrănește și cu alte viețuitoare: micromamifere (șoareci, chițcani), șopârle, șerpi, amfibieni, păsări de 
talie mică (în special pui, uneori și ouă), insecte de talie mare, nevertebrate acvatice (moluște, 
crustacee). 
Populaţie 
 
Populația globală este estimată la 24 000  44 000 de indivizi. Cea europeană cuibăritoare este 
estimată la 9 800  13 900 de perechi. În România, estimările arată o populație de aproximativ 415  
800 de perechi cuibăritoare. Deocamdată,  
 
 
datorită unui teritoriu de răspândire imens, specia este  
clasificată ca ”Risc scăzut”. Tendința populațională în Europa este necunoscută. Și în România 
tendința populațională este necunoscută. 

Reproducere 
Perioada de reproducere începe la sfârșitul lunii martie / începutul lunii aprilie. Femela 

depune de obicei 34 ouă. Incubarea durează 3238 de zile. Puii devin zburători la 6371 de zile. 
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Perechile cuibăresc izolat. Cuiburile sunt de dimensiuni mari, construite din crengi și căptușite cu 
iarbă și mușchi. Cuiburile sunt refolosite (adesea de către aceiași pereche) ani la rândul. Uneori 
ocupă cuiburi de mari dimensiuni ale păsărilor răpitoare. Cuiburile sunt amplasate pe arbori bătrâni 
și înalți, deseori la o înălțime considerabilă (1020 de metri), stânci sau alte suporturi similare 
(polițe în cariere abandonate). 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
Principala amenințare o constituie dispariția pădurilor bătrâne, nederanjate. Orice fel de 

lucrări forestiere a căror scop este extragerea arborilor maturi și bătrâni au un efect negativ 
semnificativ asupra populației speciei. Barza neagră este vulnerabilă tocmai datorită faptului că 
pădurile pe care specia le preferă  pădurile deschise bătrâne, nederanjate de luncă  au suferit deal 
lungul timpului cele mai severe modificări  suprafața lor fiind diminuată până la dispariție. 
O altă amenințare este reprezentată de modificarea cursurilor de apă prin captări  care reduc debitul 
și implicit abundența ihtiofaunei  sursa principală de hrană a speciei. 

 
Crex Crex (cristei de câmp) 
 
Descriere 
Cristelul de câmp, cunoscut şi sub denumirea de cârstei de câmp, este o specie caracteristică 

zonelor joase cum sunt păşunile umede, dar şi culturilor agricole (cereale, rapiţă, trifoi, cartofi). În 
Alpi cuibăreşte până la 1400 m altitudine, în China 
până la 2700 m iar în Rusia până la 3000 m. Lungimea 
corpului este de 2730 cm şi are o greutate medie de 
165 g pentru mascul şi 145 g pentru femelă. Anvergura 
aripilor este cuprinsă între 4253 cm. Adulţii au 
înfăţişare similară. Penajul este maroniu cu ruginiu pe 
aripi. Se hrăneşte cu insecte şi larvele acestora, viermi, 
seminţe, plante şi mugurii acestora. 

Etimogia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen şi de specie e menţionat de Herodot 
(484425 î.Hr.), Aristophanus (446386 î.Hr.) Figura 

B.3.7.18. Crex Crex  
(cristei de câmp) 

şi Aristotel (384322 î. Hr). Se consideră că numele provine de la grecescul krex, cu sensul 
de lăudăros, zgomotos. 

 
 
Localizare şi comportament 

Este o specie prezentă pe cea mai mare parte a continentului european. Masculul atrage femelele 
printrun cântec sonor care se aude aproape toată noaptea. Specia este teritorială şi poligamă, iar 
ritualul nupţial este scurt şi include reverenţe, aplecări, în timp ce îşi desface aripile şi îşi înfoaie 
gâtul. În timpul acestui ritual masculul poate oferi hrană femelei. Teritoriul mediu al unui mascul 
este de 15,7 ha. După ce formează pereche cu o femelă, rămâne cu aceasta până ce este depusă 
ponta şi apoi atrage altă femelă, schimbânduşi teritoriul. Cuibul este aşezat întro scobitură pe sol 
(1215 cm diametru şi 34 cm adâncime) şi căptuşit cu vegetaţie. Femelele pot produce o a doua 
pontă la începutul lunii iulie. Iernează în Africa. 
Populaţie 

Populaţia europeană a speciei este foarte mare, cuprinsă între 13000002000000 de perechi. 
A scăzut semnificativ în perioada 19701990. Deşi sa  
 
înregistrat o tendinţă crescătoare în perioada 19902000 în multe ţări, populaţia din Rusia a fluctuat, 
astfel încât pe ansamblu populaţia a rămas stabilă. În România, populaţia estimată este de 44000
60000 de perechi, efective mai mari fiind în Rusia şi Ucraina. 

Reproducere 
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Soseşte din cartierele de iernare în a doua parte a lunii aprilie. Femela depune de obicei 812 
ouă la sfârşitul lunii mai, cu o dimensiune medie de 37,2 x 26,4 mm şi o greutate medie de 1316 g. 
Incubaţia durează în medie 1920 de zile şi este asigurată numai de către femelă. După eclozare puii 
sunt acoperiţi cu puf negru, iar ciocul este brun negru. Puii pot părăsi cuibul după o zi sau două. 
Sunt hrăniţi în continuare de către femelă încă 34 zile, după care se hrănesc singuri. Puii devin 
zburători la 3438 de zile. Succesul cuibăritului este de 8090% în teritoriile nederanjate şi de circa 
50% acolo unde păşunile se cosesc, iar culturile agricole se recoltează. 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
Distrugerea şi degradarea habitatelor reprezentate de păşunile umede, distrugerea pontelor şi 

a cuiburilor în timpul cositului în cazul păşunilor şi al recoltării în cazul culturilor sunt principalele 
pericole ce afectează specia. Măsura agromediu prin care fermierii sunt plătiţi pentru respectarea 
unor condiţii (data cosirii etc.) care asigură supravieţuirea speciei pe terenurile acestora sprijină 
conservarea speciei (propusă de SOR/BirdLife România). 

 
Circaetus gallicus (şerpar) 
 
Descriere 

Şerparul este o specie ce preferă un mozaic de habitate cu 
zone împădurite folosite pentru cuibărit şi zone deschise preferate 
pentru hrănire. Lungimea corpului este de 6269 cm şi are o 
greutate de 12002000 g pentru mascul şi 13002300 g pentru 
femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 162178 cm. Adulţii 
au înfăţişare similară, femela având coada ceva mai lungă. Penajul 
este variabil, cu spatele, capul şi pieptul maronii, iar abdomenul 
alb şi presărat cu pete maronii. Penele de zbor sunt închise, iar pe 
coadă se observă 34 benzi închise. Se hrăneşte în special cu şerpi 
şi alege cu precădere speciile neveninoase. Se hrăneşte şi cu 
şopârle, broaşte, mamifere mici şi mai rar cu păsări sau 
nevertebrate. 
Etimogia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen este compus din forma latinizată a cuvântului 
grecesc kirkos – răpitoare ce descrie cercuri şi din 
grecescul aietos – acvilă. Numele de specie vine din forma Figura 

B.3.7.19. Circaetus  
gallicus (şerpar) 

latinizată Gallia a cuvântului grecesc Gaul – Franţa de astăzi. 
 
Localizare şi comportament 
Este o specie prezentă în cea mai mare parte a continentului european. Zboară la înălţime 

mare şi uneori planeză „staţionar” (pe loc) în căutarea prăzii. Este o specie tăcută ce trăieşte până la 
17 ani. Îşi construieşte anual câte un cuib şi uneori alungă de la cuibul lor alte specii. Cuibăreşte în 
copaci şi mult mai rar pe stânci. Cuibul este construit din crengi şi căptuşit cu iarbă. Iernează în 
Africa. 

Populaţie 
Populaţia europeană a speciei este mică, cuprinsă între 840013000 de perechi. Sa menţinut 

stabilă între 19701990. Specia a  
descrescut în Turcia în perioada 19902000 şi sa menţinut stabilă în restul continentului. În 
România, populaţia estimată este de 220300 de perechi. Cele mai mari efective sunt în Franţa, 
Spania şi Turcia. 

Reproducere 
Cuibul este construit de ambii părinţi. Femela depune un ou în luna mai, cu o dimensiune de 

circa 72,8 x 58,6 mm. Incubaţia durează 4547 de zile şi este asigurată de femelă, care este hrănită 
de mascul în toată această perioadă. Puii devin zburători la 6080 de zile. 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
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Vânătoarea ilegală, mai ales în timpul migraţiei, este principala cauză a mortalităţii 
înregistrate de această specie, alături de deranjul provocat de activităţile umane. 

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

 
Evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor din cuprinsul ariilor naturale 

protejate: ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma,  ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0291 
 Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma, ROSCI0298  Defileul Crişului Alb,  ROSCI0070  
Drocea, ROSCI0407  Zarandul de Vest, ROSPA0153  Defileul Crişului Alb, ROSPA0117  
Drocea  Zarand, ROSPA0014  Câmpia Ceremeiului. 

Starea de conservare a unui habitat natural reprezintă rezultatul interacțiunii dintre acesta și 

factorii de mediu care îi pot afecta pe termen lung răspândirea, structura și funcțiile, precum și 

supraviețuirea speciilor ce îi sunt caracteristice. 

Starea de conservare a unui habitat natural se consideră „favorabilă“ daca sunt îndeplinite 

urmatoarele condiții:  

 arealul său natural și suprafețele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în 

creștere; 

 are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar 

probabilitatea menținerii acestora în viitorul previzibil este mare; 

 speciile care îi sunt caracteristice se află întro stare de conservare favorabilă, așa cum 

aceasta este definită mai jos. 

Starea de conservare a unei specii este determinată de totalitatea factorilor ce acționează 

asupra sa și care pot influența pe termen lung distribuția și abundența populațiilor speciei respective 

pe teritoriul Uniunii Europene. 

Starea de conservare a unei specii se consideră „favorabilă“ dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiții:  

 dinamica populațiilor speciei indică faptul că aceasta se menține și are șanse să se mențină 

pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului natural; 

 arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil; 

 există un habitat suficient de vast pentru ca populațiile speciei să se mențină pe termen lung. 

Pentru a evalua impactul implementării prevederilor Amenajamentului Silvic asupra 

obiectivelor de conservare ale ariilor naturale protejate: ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru 

Moma,  ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0291  Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma, 

ROSCI0298  Defileul Crişului Alb,  ROSCI0070  Drocea, ROSCI0407  Zarandul de Vest, 

ROSPA0153  Defileul Crişului Alb, ROSPA0117  Drocea  Zarand, ROSPA0014  Câmpia 

Ceremeiului (adică a menținerii speciilor și habitatelor de interes european întro stare favorabilă de 

conservare) au fost realizate observații în teren și evaluari ale prevederilor amenajamentului propus. 

 
B.4.1. Analiza stării de conservare a habitatelor de interes comunitar 
Habitatele de interes comunitar menționate în formularul standard al ROSCI0042 Codru 

Moma, ROSCI0070 Drocea, ROSCI0298 Defileul Crişului Alb, care se regăsesc în zona de 

suprapunere cu fondul forestier proprietate a statului din O.S. Sebiş  Moneasa au un statut favorabil 

de conservare, fiind descrise cu un statut global “B” (bun) al stării de conservare. 

În această categorie se regasesc habitatele: 

9110  Păduri de fag de tip Luzulo  Fagetum; 
9130  Păduri de fag de tip Asperulo  Fagetum; 
9170  Păduri de stejar cu carpen de tip GalioCarpinetum; 
91M0  Păduri balcanopanonice de cer şi gorun; 
91V0  Păduri dacice de fag (Simphito  Fagion); 
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91Y0  Păduri dacice de stejar şi carpen. 
 

Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din O.S. Sebiş  Moneasa este 

prezentată în tabelul urmator (tabelul nr. 95): 

 
 Analiza stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din ROSCI0042 Codru 
Moma, ROSCI0070 Drocea, ROSCI0298 Defileul Crişului Alb 
 

Tabelul  95 

Cod Denumire habitat 
 

Evaluare 

9110 Păduri de fag de 
tip Luzulo  
Fagetum 

Habitatul ocupă suprafața sub 1% din situl ROSCI0070 – Drocea (zona de 
suprapunere cu fondul forestier proprietate publică a statului din O.S. Sebiş  
Moneasa). Are reprezentativitate excelentă“A”, suprafața relativă “C”, stare de 
conservare bună “B”, iar evaluarea globală pentru starea de conservare a 
habitatului este “B”valoare bună 

9130 Păduri de fag de 
tip Asperulo  
Fagetum 

Habitatul ocupă suprafața de 1% din situl ROSCI0070 Drocea,5% din situl  
ROSCI0042 – Codru Moma şi 1% din situl ROSCI0298 Defileul Crişului Alb 
(zona de suprapunere cu fondul forestier proprietate publică a statului din O.S. 
Sebiş  Moneasa). Are reprezentativitate excelentă “A”, suprafața relativă “C”, 
stare de conservare bună “B”, iar evaluarea globală pentru starea de conservare 
a habitatului este “B”valoare bună 

9170 Păduri de stejar cu 
carpen de tip 
GalioCarpinetum 

Habitatul ocupă suprafața sub 1% din situl ROSCI0070 Drocea și sub 1% din 
situl  ROSCI0298– Defileu Crişului Alb  (zona de suprapunere cu fondul 
forestier proprietate publică a statului din O.S. Sebiş  Moneasa). Are 
reprezentativitate excelentă “A”, suprafața relativă “C”, stare de conservare 
bună “B”, iar evaluarea globală pentru starea de conservare a habitatului este 
“B”valoare bună 

91M0 Păduri balcano
panonice de cer şi 
gorun 

Habitatul ocupă suprafața de 1% din situl ROSCI0070 Drocea  (zona de 
suprapunere cu fondul forestier proprietate publică a statului din O.S. Sebiş  
Moneasa). Are reprezentativitate excelentă “A”, suprafața relativă “C”, stare de 
conservare bună “B”, iar evaluarea globală pentru starea de conservare a 
habitatului este “B”valoare bună 

91V0 Păduri dacice de 
fag (Simphito  
Fagion) 

Habitatul ocupă suprafața de 4% din situl ROSCI0042 Codru Moma (zona de 
suprapunere cu fondul forestier proprietate publică a statului din O.S. Sebiş  
Moneasa). Are reprezentativitate excelentă “A”, suprafața relativă “C”, stare de 
conservare bună “B”, iar evaluarea globală pentru starea de conservare a 
habitatului este “B”valoare bună 

91Y0 Păduri dacice de 
stejar şi carpen 

Habitatul ocupă suprafața de 1% din situl ROSCI0298 Defileul Crişului Alb  
(zona de suprapunere cu fondul forestier proprietate publică a statului din O.S. 
Sebiş  Moneasa). Are reprezentativitate excelentă “A”, suprafața relativă “C”, 
stare de conservare bună “B”, iar evaluarea globală pentru starea de conservare 
a habitatului este “B”valoare bună 

 
Din analiza amenajamentului silvic se constată că, în suprafața studiată, arboretele artificiale 

ocupă o suprafață de 673,34 ha, în procent de 13% din suprafața cu pădure din fondului forestier, 

cele naturalfundamentale reprezinta 83% și acoperă o suprafață de 4146,32 ha, arborete derivate 

ocupă o suprafaţă de 4,30 ha, cel parţial derivate 171,87 ha cu un procent de 4%, de productivitate 

inferioară sau mijlocie. 
 

Se poate considera că, în ansamblu, habitatele forestiere de interes comunitar care fac 
obiectul conservării siturilor ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0070 Drocea, ROSCI0298 Defileul 
Crişului Alb se află întro stare de conservare favorabilă. 
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B.4.2 Analiza stării de conservare a speciilor de interes comunitar 
 

ROSCI0042 Codru Moma 
 
 
Pe teritoriul O.S. Sebiş  Moneasa situl ROSCI0042 Codru Moma are suprafaţa de 

suprapunere de 2304,93 ha (9%),  din  totalul de 24631,60 ha. Datorită acestui fapt, analiza stării de 

conservare a speciilor sa efectuat pentru întreaga suprafață a ariei naturale protejate, considerându

se că mărimea populațiilor din suprafața de suprapunere cu fondul forestier proprietate a statului 

administrat de O.S. Sebiş  Moneasa poate fi considerată ca nesemnificativă raportat la mărimea 

sitului și cu atât mai mult raportat la nivel național. 

 
 Analiza stării de conservare a speciilor de interes comunitar din ROSCI0042 Codru 

Moma 
 
 

Tabelul 96 

Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

1352* Canis lupus (lup) 911 Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1361 Lynx lynx (râs) 25 Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1354* Ursus arctos (urs) 46 Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1355 Lutra lutra (vidra) 24 Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1166 
Triturus cristatus 
(triton cu creastă) 

neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

4008 
Triturus vulgaris 
ampelensis (triton 
comun transilvan) 

neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1149 
Cobitis taenia 

(zvârlugă) 
neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1014 
Vertigo angustior 
(melcul cu gura 

îngustă) 
neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROSCI0070 Drocea 

Tabelul 97 

Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

1352* Canis lupus (lup) 14 Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1188 
Bombina Bombina 
(izvoraş cu burta 

roşie)  
neevaluată 

Acvatic/ Zone 
umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

1193 
Bombina variegata 
(izvoraş cu burta 

galbenă) 
neevaluată 

Acvatic/ Zone 
umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1166 
Triturus cristatus 
(triton cu creastă) 

neevaluată 
Acvatic/ Zone 

umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

4008 
Triturus vulgaris 
ampelensis (triton 
comun transilvan) 

neevaluată 
Acvatic/ Zone 

umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

4046 
Cordulegaster 
heros (calul 

dracului) 
neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma 

Tabelul 98 

Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

1352* Canis lupus (lup) 12 Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

1193 
Bombina variegata 
(izvoraș cu burta 

galbenă) 
neevaluată 

Acvatic/ Zone 
umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1166 
Triturus cristatus 
(triton cu creastă) 

neevaluată 
Acvatic/ Zone 

umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

 
 

ROSCI0291 – Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 
 

Tabelul 99 

Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

1352* Canis lupus (lup) 14 Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1354* Ursus arctos (urs) 12 Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1193 
Bombina variegata 
(izvoraș cu burta 

galbenă) 
neevaluată 

Acvatic/ Zone 
umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

 
 
 

ROSCI0298 – Defileul Crişului Alb 
 

Tabelul 100 

Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

1352* Canis lupus (lup) 12 Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1193 
Bombina variegata 
(izvoraș cu burta 

galbenă) 
neevaluată 

Acvatic/ Zone 
umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1166 
Triturus cristatus 
(triton cu creastă) 

neevaluată 
Acvatic/ Zone 

umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

4008 
Triturus vulgaris 
ampelensis (triton 
comun transilvan) 

neevaluată 
Acvatic/ Zone 

umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1138 
Barbus 

meridionalis neevaluată Acvatic 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populație 

ieste „C“, valoare medie, populația este 

neizolată, cu arie de distribuție extinsă „C“, iar 

statutul global de evaluare a populației este „C“, 

valoare considerabilă. 

1146 Sabanejewia aurata neevaluată Acvatic 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populație 

ieste „C“, valoare medie, populația este 

neizolată, cu arie de distribuție extinsă „C“, iar 

statutul global de evaluare a populației este „C“, 

valoare considerabilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSCI0407 – Zarandul de Vest 
 

Tabelul 101 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

1193 
Bombina variegata 
(izvoraș cu burta 

galbenă) 
neevaluată 

Acvatic/ Zone 
umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1166 
Triturus cristatus 
(triton cu creastă) 

neevaluată 
Acvatic/ Zone 

umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

4014 Carabus variolosus neevaluată 
Acvatic/ Zone 

umede 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

1083 Lucanus cervus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „C“, valoare 

bună. 

 

ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului 
 

Situl Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului  are o suprafaţă totală de 24424 ha, iar în cadrul 
O.S. Sebiş  Moneasa este inclusă o suprafaţă de 0,83 ha. Din acest motiv nu vom prezenta o analiză 
a stării de conservare a speciilor din acest sit. 
 

ROSPA0153 – Defileul Crişului Alb 
 

Tabelul 102 

Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

A089 Aquila pomarina neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A104 Bonasa bonasia neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

A215 Bubo bubo neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A224 
Caprimulgus 
europaeus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A031 Ciconia ciconia neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A030 Ciconia nigra neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A080 Circaetus gallicus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A122 Crex crex neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A238 Dendrocopos medius neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A429 Dendrocopos syriacus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

A236 Dryocopus martius neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A321 Ficedula albicollis neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A320 Ficedula parva neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A338 Lanius collurio neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A339 Lanius minor neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A246 
Lullula arborea 
(ciocârlia de pădure) neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A072 Pernis apivorus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A234 Picus canus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

A220 Strix uralensis neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

 
 

ROSPA0117  – Drocea - Zarand 
 

Tabelul 103 

Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

A239 
Dendrocopos 

leucotos 
neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A238 Dendrocopos medius neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A236 Dryocopus martius neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A321 Ficedula albicollis neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A320 Ficedula parva neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A092 Haliaeetus penatus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

A224 
Caprimulgus 

europaeus 
neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A338 Lanius collurio neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A339 Lanius minor neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A246 Lullula arborea neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A220 Strix uralensis neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A234 Picus canus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A104 Banasa bonasia neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A215 Bubo bubo neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 
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Cod Denumire specie 
Marimea 
populatiei 

Habitat 
caracteristic 

Evaluare specie 

A072 Pernis apivorus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A031 Ciconia ciconia neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A429 Dendrocopos syriacus neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A089 Aquila pomarina neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A031 Ciconia nigra neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

A122 Crex crex neevaluată Forestier 

Populația din sit reprezintă 02% din populația 

națională „C“, starea de conservare a populației 

este „B“, valoare bună, populația este neizolată, 

cu arie de distribuție extinsă „C“, iar statutul 

global de evaluare a populației este „B“, valoare 

bună. 

 
 
 
 
 
 
 
B.5. Date privind structura şi dinamica habitatelor și populațiilor de specii afectate 

(evoluția numerică a populației în cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar, 
procentul estimativ al populației unei specii afectate de implementarea amenajamentelor 
silvice) 

 
Habitatele afectate de desfășurarea proiectului. 
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Doar şase dintre habitatele de interes comunitar identificate ariile naturale protejate sunt 

prezente în suprafața de suprapunere cu O.S. Sebiş  Moneasa, acestea fiind următoarele: 

9110  Păduri de fag de tip Luzulo  Fagetum; 
9130  Păduri de fag de tip Asperulo  Fagetum; 
9170  Păduri de stejar cu carpen de tip GalioCarpinetum; 
91M0  Păduri balcanopanonice de cer şi gorun; 
91V0  Păduri dacice de fag (Simphito  Fagion); 
91Y0  Păduri dacice de stejar şi carpen. 
Acestea sunt habitate forestiere deosebit de stabile, în care lucrările propuse de 

amenajamentele silvice se desfășoară la intervale mari de timp, cu intensități de regulă reduse și cu 

o largă distribuție spațială. Astfel, revenirea cu lucrări pe aceeași suprafață se face de regulă la 45 

ani în cazul curățirilor, 510 ani în cazul răriturilor, iar în cazul tăierilor de regenerare (inclusiv 

lucrări de conservare) se intervine doar o singură dată în deceniu. 

Prin lucrările propuse nu se reduce în nici un mod suprafața habitatelor existente, iar 

calitatea sau existența lor nu este afectată în mod negativ. Dimpotrivă, toate lucrările propuse au ca 

scop menținerea tipurilor natural fundamentale de pădure, creșterea stabilității acestora.  

Așadar, considerăm că aplicarea pe termen lung a amenajamentelor silvice nu poate afecta 

decât în mod pozitiv habitatele forestiere din cadrul O.S. Sebiş  Moneasa. 

 
Speciile de mamifere a căror prezență a fost observată în amplasamentul planului 
Speciile de mamifere ocrotite în cadrul ariilor naturale protejate sunt ursul brun, lupul, râsul, 

și vidra. 

Impactul lucrărilor desfășurate în aria planului asupra speciilor de mamifere se consideră a fi 

nesemnificativ. Speciile de mamifere ocrotite sunt specii cu puternic caracter adaptativ și cu mare 

mobilitate în teritoriu. Impactul lucrărilor silvice asupra acestor specii este temporar, se realizează 

pe suprafețe mici din întregul habitat favorabil și pe durate limitate de timp și nu afectează 

semnificativ populațiile mamiferelor din aria de implementare a proiectului. De asemenea, suprafața 

habitatelor existente este suficient de mare pentru a asigura menținerea speciilor pe termen lung în 

condiții bune și foarte bune. 

Facem mențiunea că, în întreg fondul forestier al O.S. Sebiş  Moneasa, nu numai în zona de 

suprapunere cu ariile naturale protejate, în porțiunile de pădure în care se identifică prezența 

bârloagelor de urs, vizuini, locuri de reproducere și creștere a puilor de lup și râs, locuri de rotit a 

cocoșului de munte este interzisă efectuarea oricărui gen de lucrări silvice pe o rază de minim 500 

metri în jurul respectivelor obiective în perioada de hibernare a ursului și de fătare de creștere a 

puilor de urs, lup și râs. 

 
Speciile de amfibieni a căror prezență a fost semnalată în amplasamentul planului 

Dintre amfibieni și reptile au fost citate speciile: Triturus cristatus, Triturus vulgaris ampelensis,  
Bombina variegata, Bombina bombina . 

Studiile realizate în teren au condus la identificarea unei rețele de microhabitate umede 
favorabile celor două specii de vertebrate. 

Complexul de zone umede temporare și permanente, reprezentate de bălți, zone mlăștinoase 
și pâraie, alimentate atât de izvoarele subterane cât și de precipitații, permit supraviețuirea în bune 
condiții a tuturor speciilor de amfibieni. În acest context activitatea antropică nu afectează 
populațiile celor trei specii de amfibieni, în ansamblul lor.  

Zonele favorabile amfibienilor sunt amplasate îndeosebi în zonele de ecoton ale 
ecosistemelor forestiere. Multe specii de amfibieni pot fi caracterizate drept specii de ecoton 
datorită ciclului lor complex de viață care implică atât o fază terestră cât și o fază acvatică de viață. 
Compoziția comunităților de amfibieni depinde de variabilitatea spațiotemporală a fiecăreia dintre 
aceste unități, constituind o sursă de presiune selectivă ce acționează asupra reproducerii 
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amfibienilor. Aceștia răspund prin adaptări specifice care se manifestă atât în stadiul larvar cât și în 
cel de adult. 

În zona studiată, habitatele instabile, cu un nivel al apei care fluctuează continuu, sunt 
ocupate de Bombina variegata. Această specie se poate reproduce cu succes până și în bălți create 
în foste urme de tractor, în urma unor ploi torențiale. Alte specii preferă habitate intermediare din 
punct de vedere al stabilității, ca de exemplu Triturus sp. 

Suprafața pentru care a fost realizat amenajamentul silvic se caracterizează printro 
abundență de zone umede, ce formează o rețea bogată de habitate favorabile speciilor de amfibieni. 
În perimetrul investigat, echilibrul ecologic al populațiilor de amfibieni și reptile se menține întro 
stare foarte bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. Un management forestier adecvat, 
care să conserve suprafețele ocupate în prezent de pădure ca tip major de ecosisteme, precum și 
păstrarea conectivității în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor 
naturale, inclusiv a comunităților de amfibieni. 
 

Speciile de pești a căror prezență a fost semnalată în amplasamentul planului 
Pâraiele montane din aria naturală protejată, având un debit permanent și suficient de mare 

în tot cursul anului, reprezintă un habitat favorabil pentru cele două specii de pești menționate în 

formularul standard al ROSCI0298 Defileul Crişului Alb și întâlnite pe raza O.S. Sebiş  Moneasa: 

Barbus meridionalis var. petenyi (mreană vânătă, moioagă) Sabanejewia aurata balcanica  (câră, 

dunăriță). 

Acestea se întâlnesc mai ales pe cursul pâraielor principale, spre aval (spre Râul Criţul Alb), 

de unde urcă și pe pâraiele secundare, ajungând în porțiunea de suprapunere a ROSCI0298 cu 

fondul forestier proprietate a statului. În aceste zone, activitățile silvice pot perturba doar în mică 

măsură habitatul natural al speciilor menționate. Astfel, poluarea lipsește aproape cu desăvârșire, 

fiind posibile doar slabe poluări accidentale cu uleiuri și combustibili scurși de la utilajele folosite la 

exploatarea lemnului. Acestea se pot produce doar în cazul folosirii de utilaje cu uzuri sau 

defecțiuni, a căror remediere trebuie efectuată cu promptitudine, întrucât pun în pericol securitatea 

muncii; schimburile de ulei sau spălarea utilajelor în pădure sunt complet interzise. Poluarea cu 

rumeguș sau resturi lemnoase este exclusă, ținând cont de faptul că exploatarea lemnului se face sub 

formă de buștean, iar rumegușul rezultat din tăiere și resturile nevalorificabile rămân în parchet, 

reintrând în circuitul naturii. De asemenea, este interzisă colectarea și transportul lemnului pe firul 

pâraielor prin târâre, iar pentru traversarea cursurilor de apă se vor amenaja podețe. 

Având în vedere suprafața mare a habitatelor speciilor identificate în cuprinsul ROSCI0298, 

mobilitatea deosebită a acestor specii, impactul difuz în timp și spațiu al lucrărilor prevăzute de 

amenajamente, măsurile de protejare propuse pentru conservarea habitatelor și speciilor, se 

apreciază că structura și dinamica populațiilor speciilor de pești de interes conservativ nu vor fi 

afectate prin derularea proiectului. 

Speciile de insecte a căror prezență a fost semnalată în amplasamentul planului 
Speciile de insecte ocrotite în ariile naturale protejate și a căror prezență a fost semnalată în 

cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa,  Cordulegaster heros (calul dracului), Carabus variolosus (gândacul 

de apă),   Lucanus cervus (rădaşcă). 

Considerăm că evoluția populațiilor celor trei specii nu va fi influențată în mod negativ de 

aplicarea planului. Ambele sunt specii cu mobilitate mare, iar prin aplicarea lucrărilor propuse de 

amenajamente nu se întrerupe mediul de viață forestier, deci nici habitatele celor trei specii. Este 

posibil chiar ca, pe termen scurt, evoluția populațiilor să fie influențată în mod pozitiv. În scopul 

păstrării biodiversității, al realizării unei structuri diversificate, cu biodiversitate mare, vor fi 

exceptate de la efectuarea de tăieri zonele umede, mlăștinoase și benzile de anin limitrofe pâraielor. 

Suprafețele largi ale habitatelor ocupate de populațiile de insecte ocrotite în ariile naturale 

protejate ce se suprapun peste teritoriul O.S. Sebiş  Moneasa, mobilitatea acestora și dispersia 
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lucrărilor silvice în spațiu și timp duc la concluzia că aplicarea amenajamentelor silvice nu poate 

avea efecte negative în evoluția populațiilor de Cordulegaster heros (calul dracului), Carabus 

variolosus (gândacul de apă),   Lucanus cervus (rădaşcă). 

Speciile de păsări a căror prezență a fost semnalată în amplasamentul planului 
Cele 19 specii de păsări ocrotite în ariile naturale protejate din cuprinsul O.S. Sebiş  

Moneasa sunt: Aquila pomarina (acvila ţipătoare mică), Bonasa bonasia (ieruncă), Bubo bubo 
(Buhă mare),  Caprimulgus europaeus (Caprimulg), Ciconia ciconia (Barza albă), Ciconia nigra 
(Barza neagră), Circaetus gallicus (Şerpar), Crex crex (Cristei de câmp), Dendrocopos medius 
(Ciocănitoare de stejar), Dendrocopos syriacus (Ciocănitoare de grădină), Dryocopus martius 
(Ciocănitoare neagră), Ficedula albicollis (Muscar gulerat), Ficedula parva (Muscar), Lanius 
collurio (Sfrâncioc roşiatic), Lanius minor (Sfrâncioc cu fruntea neagră), Lullula arborea (Ciocârlia 
de pădure), Pernis apivorus (Viespar), Picus canus (Ciocănitoare sură), Strix uralensis (Huhurez 
mare),  

Arealul acestora este dispus în general limitrof sau periferic față de fondul forestier, fiind 

constituit mai ales din stâncării, fânețe, poieni, tufărișuri, liziere  sau mlaștini și maluri de pâraie, 

cursuri de apă. Datorită aspectului menționat, ca și faptului că aceste zone, chiar dacă fac parte din 

fondul forestier, sunt de obicei excluse de la efectuarea de lucrări silvice, duc la concluzia că 

aplicarea amenajamentului silvic nu influențează semnificativ dinamica populațională a speciilor 

menționate și doar o mică proporție dintre acestea se pot afla în perimetrul parcurs cu lucrări. 

Menționăm încă o dată că nici una dintre lucrările prevăzute de amenajamentul silvic nu duce la 

îndepărtarea completă a vegetației forestiere de pe suprafețele parcurse și nici la întreruperea 

mediului de viață forestier. Aceasta constituie încă un argument în favoarea faptului că planul nu 

interferează negativ în evoluția speciilor de păsări ocrotite. 

 
B.6. Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ariilor 

naturale protejate de interes comunitar 
 
Structura sistemelor biologice cuprinde elementele lor componente și relațiile spațiale și 

temporale care se stabiliesc între acestea.  

Studiul structural al biocenozelor se bazează pe analiza pe grupe funcționale a speciilor 

componente (producători, consumatori, descompunătorireducători). Speciile au importanță 

diferităîn funcționarea biocenozei fiind reprezentate prin număr diferențiat de indivizi și valori ale 

biomasei. 

Raporturile cantitative dintre speciile biocenozei se exprimă prin anumiți indici: frecvența 

de apariție a unei specii în biocenoză, abundența relativă a unei specii, dominanța, constanța, 

fidelitatea, echitabilitatea, diversitatea (Ecologie, N. Botnariuc, A. Vădineanu). 

Între componentele biocenozei se stabilește în mod natural o stare de echilibru dinamic, care 

permite menținerea parametrilor de stare în anumite limite (valori). În condițiile apariției unor 

factori externi, perturbatori, echilibrul stabilit între componentele biocenozei se modifică cu o 

valoare corespunzătoare intensității factorilor destabilizatori. 

În zona de desfasurare a proiectului pot fi descrise mai multe tipuri de ecosisteme: terestre 

(forestiere, de pajiști, agrosisteme, antropice), acvatice sau forme de tranziție de la un tip de 

ecosistem la altul. 

În ecosistemele investigate în aria de implementare a proiectului, cu predominanța 

covârșitoare a ecosistemului de pădure, sa constatat existența unui echilibru stabil între 

componentele biocenozei, cu mici perturbări cauzate de factorii de mediu. Aceste perturbări au un 

caracter repetitiv neuniform, fiind cauzate de factorii destabilizatori care se manifestă în cuprinsul 
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O.S. Sebiş  Moneasa, dintre care cei mai importanți sunt doborâturile și rupturile de vânt și zăpadă, 

atacurile produse de dăunători etc. 

Astfel, anual se produc rupturi și doborâturi datorate vânturilor puternice, precum și uscări 

în urma atacurilor de ipide. În anul 2017 o furtună puternică a afectat, prin doborâturi în masă o 

parte a pădurilor O.S. Sebiş  Moneasa, parte şi cu suprapuneri pe ariile protejate Natura 2000. În ce 

privește speciile ocrotite din cadrul ariilor naturale protejate din cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa, 

acestea nu au avut de suferit în urma acțiunii acestor factori, ba chiar, în unele cazuri, au beneficiat 

de efectele rezultate: spre exemplu, ursul preferă doborâturile în care găsește adăpost și hrană, După 

cum sa mai afirmat, însă, aceste fenomene sunt destul de reduse ca număr și suprafață, fără a 

influența semnificativ (până în prezent) habitatele existente și fără a duce la apariția unor fluctuații 

importante în mărimea populațiilor și distribuția acestora în timp și spațiu.  

În ceea ce privește impactul cauzat prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic 

asupra ariilor naturale protejate, se consideră că acesta nu va destabiliza semnificativ relațiile 

structurale și funcționale stabilite între componentele biocenozei, nu va cauza în mod 

semnificativ fragmentarea habitatului și nu va afecta populațiile speciilor ocrotite (și nu 

numai) existente în suprafața în studiu.  

 
B.7. Obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate de interes comunitar, așa 

cum au fost stabilite prin planuri de management 
Obiectivele de conservare ale ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma,  ROSCI0042 

Codru Moma, ROSCI0291 - Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma, ROSCI0298 - Defileul 

Crişului Alb,  ROSCI0070 - Drocea, ROSCI0407 - Zarandul de Vest, ROSPA0153 - Defileul 

Crişului Alb, ROSPA0117 - Drocea - Zarand, ROSPA0014 - Câmpia Ceremeiului așa cum sunt 

prezentate ele în planurile de management existente, au ca scop prioritar menținerea statutului 

favorabil de conservare al speciilor și habitatelor de interes comunitar, incluse în formularele 

standard ale situlurilor. 

Scopul Planului de management îl reprezintă promovarea unui model de gestiune 

durabilă care să permită conservarea biodiversităţii, ca element fundamental al capitalului 

natural al ariei naturale protejate, în concordanţă cu dezvoltarea sistemelor socio-economice. 

Habitatele și speciile de interes comunitar care constituie obiectul prezentului studiu au fost 

menționate în capitolul B al lucrării. În planurile de management ale ariilor naturale protejate sunt 

prevăzute măsuri specifice de conservare pentru fiecare dintre habitatele/speciile de interes 

comunitar, mentionate in Formularele Standard ale siturilor Natura 2000. 

Se menționează că prevederile amenajamentului silvic au avut în vedere statutul de arii 

naturale protejate de interes comunitar ale ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma,  

ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0291 - Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma, 

ROSCI0298 - Defileul Crişului Alb,  ROSCI0070 - Drocea, ROSCI0407 - Zarandul de Vest, 

ROSPA0153 - Defileul Crişului Alb, ROSPA0117 - Drocea - Zarand, ROSPA0014 - Câmpia 

Ceremeiului și se încadrează în prevederile planurilor de management aprobate. Pentru planificarea 

lucrarilor silvice au fost respectate prevederile planurilor de management ale ariilor naturale 

protejate în privinţa zonării interne şi sau respectat cerinţele acestuia privind desfăşurarea 

activităţilor în funcţie de restricţiile impuse în fiecare zonă de management. 

Considerăm că amenajamentul analizat se încadrează în prevederile legislaței referitoare 

la ariile de importanţă comunitară. 
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B.8. Descrierea stării actuale de conservare ale ariilor naturale protejate, inclusiv 
evoluții/schimbări care se pot produce în viitor 

 
În formularele standard și în planurile de management ale ariilor naturale protejate, aflate în 

cuprinsul zonei de implementare a proiectului, se menționează că majoritatea habitatelor și speciilor 

de interes conservativ pentru care au fost constituite ariile naturale protejate se află în stare 

favorabilă de conservare. 

Trebuie însă menționat că în arboretele din cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa acționează 

diverși factori destabilizatori (doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă, atacuri ale insectelor xilofage 

sau defoliatoare, uscare, vătămări produse de vânat etc.), la care se adaugă fenomenele naturale de 

îmbătrânire și degradare a arborilor, care, în absența intervențiilor corespunzătoare, pot afecta grav 

funcțiile principale și stuctura arboretelor. Acumularea unor volume mari de material lemnos mort, 

aflat în diferite stadii de descompunere, facilitează dezvoltarea speciilor de insecte xilofage sau 

defoliatoare care pot cauza atacuri masive asupra arborilor sănătoși sau debilitați, a căror evoluție 

este greu de estimat și, mai ales, de controlat. Volumul mare de material lemnos depreciat sau uscat 

reprezentat de arbori „pe picior” sau doborâți la nivelul solului crește riscurile apariției incendiilor 

de pădure și afectează, printre altele, și calitatea peisajului. De asemenea, prin rărirea arboretelor, se 

poate produce înierbarea și înțelenirea solului, crește pericolul de eroziune și alunecare a terenurilor 

ș.a., ajungânduse la punerea în pericol a existenței habitatelor forestiere, sau cel puțin la o 

modificare drastică a acestora, mai ales în contextul actual, când se constată importante schimbări 

ale factorilor climatici și o creștere accentuată a poluării la nivel global. 

Pe baza acestor considerente, la care se adaugă faptul că valoarea materialului lemnos care 

se depreciază este scăzută, acțiunile de ordin silvicultural prevăzute în lucrările de amenajare a 

Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa, aflat în subordinea Direcției Silvice Arad trebuie înțelese și ca 

acțiuni de ameliorare a funcțiilor ecologice și de protecție a pădurilor și nu numai ca activități 

economice. Trebuie menționat de asemenea, că, în absența măsurilor silviculturale privind 

conducerea și întreținerea arboretelor, apariția, creșterea populațiilor și extinderea suprafețelor 

acoperite de speciile pioniere, dintre care unele au caracter invaziv agresiv, vor afecta în măsură tot 

mai însemnată habitatele naturale din zonă. 

 
B.9. Alte informații relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes 

comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a ariei naturale protejate de 
interes comunitar 

Fondul forestier aparținând Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa, inclusiv porțiunea de 
suprapunere cu ariile naturale protejate, se remarcă printro valoare considerabilă a diversității 
biologice și a peisajului.  

Arboretele artificiale ocupă o importantă suprafață (673,34 ha), 13% din suprafața de 
suprapunere a ariilor naturale protejate cu fondul forestier proprietate publică a statului administrat 
de O.S. Sebiş  Moneasa. Această situație se datorează faptului că în trecut aceste arborete au fost 
afectate de factori destabilizatori (vânt, zăpadă, insecte etc.), sau au fost parcurse cu tăieri rase, 
ulterior fiind împădurite. Această situație se prognozează a se îmbunătăţi, silvicultura actuală 
promovând tratamentele cu regenarare naturală. Cu timpul arboretele artificiale vor înceta să existe, 
arborii vor îmbătrâni, iar regenerarea naturală le va lua locul.  

Speciile ocrotite în cadrul ariilor naturale protejate ce se suprapun cu fondul forestier 
proprietate publică a statului administrat de O.S. Sebiş  Moneasa, potrivit cerințelor ecologice ale 
fiecăreia, se pot clasifica în:  

 specii terestre (mamifere, insecte, păsări);  
 specii acvatice (amfibieni). 
Dintre mamiferele ocrotite au fost identificate cele 4 specii descrise anterior protejate atât 

prin legislatia națională (Ordonanța 57/2007), cât şi prin Directiva Habitate. Acestea beneficiază de 
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condiții favorabile de hrănire şi reproducere în zona studiată, precum și în zonele adiacente, 
presiunile exercitate asupra lor fiind scăzute, datorită vastității masivelor păduroase și ocrotirii de 
care se bucură din partea personalului silvic. 

Amfibienii şi reptilele se întâlnesc atât în ecosistemele terestre cât şi acvatice. Până în 
prezent au fost identificate patru specii de amfibieni aflate aflânduse pe listele de protecție atât în 
legislația națională cât şi în cea europeană. 

Cele trei specii de insecte și 19 specii de păsări ocrotite au fost, de asemenea, identificate în 
suprafața în studiu. 

Pe lângă speciile menționate, în suprafața de suprapunere a ariilor naturale protejate cu 

fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către D.S. Arad, prin O.S. Sebiş  

Moneasa se întâlnesc și alte specii importante de floră și faună, nemenționate în anexele Directivei 

Habitate sau în legislația națională sau cu o răspândire incertă sau prea redusă pentru a fi prezentate 

în descrierea sitului în studiu. 

Ca și în cazul speciilor, și ecosistemele întâlnite în cuprinsul ariilor naturale protejate ce se 

suprapun cu fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către D.S. Arad, prin O.S. 

Sebiş  Moneasa, pot fi împărțite în ecosisteme terestre și ecosisteme acvatice. 

Ecosistemele acvatice sunt reprezentate de pâraie și mlaștini, având o pondere semnificativă 

în suprafața în studiu fiind importante din punct de vedere al biodiversității. 

Ecosistemele terestre pot fi grupate în două categorii : 1. păduri; 2. pășuni și pajişti. 

Pădurile reprezintă 99% din suprafața din suprafața de suprapunere cu fondul forestier 

proprietate publică a statului administrat de către O.S. Sebiş  Moneasa şi sunt în majoritate foioase. 

Habitatele de pajiști și pășuni ocupă suprafețe mici, la nivelul ariilor naturale protejate.  

Atât populațiile speciilor ocrotite, cât și ecosistemele din cuprinsul O.S. Sebiş  Moneasa 

considerăm că nu sunt puse în pericol în nici un fel de aplicarea prevederilor amenajamentului silvic 

și, de asemenea, nu se întrevăd nici schimbări semnificative în evoluția naturală a ariilor naturale 

protejate. În sprijinul acestor afirmații menționăm faptul că amenajamentele silvice se aplică în 

această suprafață de 68 de ani (primul amenajament silvic pentru pădurile din cadrul O.S. Sebiş  

Moneasa a fost întocmit în anul 1953). Se poate afirma chiar cu certitudine că tocmai întocmirea și 

aplicarea amenajamentelor silvice au condus la existența habitatelor actuale și la starea favorabilă 

de conservare a acestora, ca și la dezvoltarea corspunzătoare a populațiilor de mamifere, păsări, 

pești, amfibieni, reptile, insecte și plante care își găsesc adăpost în aceste păduri. 

 
B.10. Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes comunitar 

 
Pădurile administrate de O.S. Sebiş  Moneasa, din punct de vedere geografic, sunt situate 

în vestul ţării, în bazinul mijlociu al râului Crişul Alb, pe versantul drept (UP IIII) şi pe versantul 
stâng (UP IV, V), în partea nordestică a judeţului Arad şi în partea sudică a judeţului Bihor.  

 Suprafața de suprapunere a ariilor naturale protejate peste fondul forestier proprietate 

publică a statului face parte din U.P. I Teuz (ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru Moma, 

ROSPA0014 Câmpia Cermeiului), U.P. II Moneasa (ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma), U.P. III Zugău (ROSCI0289 Coridorul Drocea  Codru 

Moma, ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului  Codru Moma, ROSCI0298 Defileul Crişului Alb, 

ROSPA0153 Defileul Crişului Alb), U.P. IV Crocna (ROSCI0298 Defileul Crişului Alb, 

ROSPA0153 Defileul Crişului Alb, ROSCI0070 Drocea, ROSPA0117 Drocea  Zarand) și U.P. V 

Buteni (ROSCI0070 Drocea, ROSPA0117 Drocea  Zarand, ROSCI0407 Zarandul de Vest). 

Din punct de vedere fitoclimatic, fondul forestier proprietate a statului analizat este în 
patru etaje de vegetație, după cum urmează : 

 

 FM 1 + F.D. 4 – etajul montan  premontan de făgete  1342,11 ha (12%) 

 F.D.3 – etajul deluros de gorunete, făgete şi gorunetofăgete  7139,96 ha (67%) 
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 F.D.2 – etajul deluros de cvercete (GO, CE, GÎ şi amestecuri dintre acestea)  2016,89 ha 

(19%); 

 F.D. 1 – Etajul deluros de cvercete cu stejar (de gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre 

acestea)  - 233,58 ha (2%).  

 

Expoziția generală este determinată de cursul văilor ce străbat teritoriul O.S. Sebiş  
Moneasa, fiind în general parțial însorită. Fragmentarea reliefului prin rețeaua hidrografică 
reprezentată de afluenții râului Crişul Alb, determină o diversitate de expoziții.  

Predomină înclinările între 16 și 30 grade. Pe lunci, culmi largi, platouri, depresiuni și 
terase înclinarea este sub 5 grade.  

Din punct de vedere administrativ, ocolul este subordonat Direcției Silvice Arad, din cadrul 

Regiei Naționale a Pădurilor – „Romsilva”. Sediul ocolului se află în localitatea Sebiş.  

Teritorial, ocolul se află pe raza a paisprezece comune și un oraș din județul Arad și a două 

comune din județul Bihor.  

Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului de pe raza O.S. Sebiş  Moneasa 

însumează 10904,16 ha şi este împărțită în cinci unități de producție. Din acest motiv, sau întocmit 

cinci amenajamente, câte unul pentru fiecare unitate de producție şi o sinteză a acestora sub forma 

unui Studiu General pe ocol. 

 
C. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI 

 
Impacturile asupra diversității biologice, a habitatelor naturale, a florei și faunei se produc 

uneori ca urmare a intervențiilor antropice desfășurate în cadrul unor programe și proiecte și 

afectează structura și funcțiile biocenozelor și biotopii acestora. Pentru atenuarea sau eliminarea 

efectelor impacturilor generate de activitățile umane asupra speciilor și habitatelor acestora se 

identifică și se implementează diferite soluții/activități care să mențină continuitatea spațială și 

temporară a funcțiilor ecosistemelor naturale. 

Exploatarea pădurii este un proces complex, ce presupune o tehnologie specifică, 

reglementată de o serie de norme şi care presupune o succesiune de operațiuni bine stabilite. 

Procesele de exploatare cuprind o serie de operații specifice: 

 recoltarea – este alcătuită din operațiile de doborâre, curățare de crăci şi secționare; 

 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 operațiile de adunat şi apropiat, 

adeseori intervenind şi o operație intermediară denumită scos; 

 adunatul constituie prima operațiune 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 distanțe scurte, în general sub 100 de metri.  

 apropiatul este operația de deplasare pe căi special amenajate a materialului lemnos de la 

locurile unde a fost concentrat prin adunat până la platforma primară. Distanțele de apropiat 

sunt în general distanțe lungi, în cadrul acestei operațiuni înregistrânduse cele mai multe 

prejudicii aduse mediului.  

Aceste operațiuni se realizează cu tractorul, cu funicularul sau cu atelaje. 

Lucrările de platformă primară constau în curățirea crăcilor rămase în fazele anterioare, 

secționarea la lungimi reclamate de mijloacele de transport, manipulare, încărcare şi stivuire a 

lemnului, alte operații. 
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Metoda de exploatare folosită va fi metoda sortimentelor definitive la cioată (short wood 

system) sau variante combinate funcție de felul intervenției silvotehnice, condițiile de teren, 

utilajele folosite, gradul de accesibilitate. 

Proiectarea tehnologică a exploatării lemnului din arboretele supuse studiului se face prin 

elaborarea unor soluții tehnologice individuale pentru fiecare partidă. Etapele de lucru pentru 

elaborarea soluției tehnologice de exploatare a lemnului dintro partidă sunt următoarele: 

 studiul masei lemnoase, care presupune verificarea actului de punere în valoare (APVului), 

stabilirea consumurilor tehnologice în funcție de specie şi de condițiile de lucru şi stabilirea 

structurii masei lemnoase pe categorii dimensionale şi calitative; 

 studiul terenului prin diverse procedee şi studiul soluțiilor tehnologice, care presupune 

compartimentarea parchetului în raport cu zonele de colectare (denumite secțiuni sau 

postațe) după criterii geomofologiceşi tehologice; 

 determinarea distanțelor medii de colectare pe postațe şi a volumelor de colectat cu 

mijloacele preconizate; 

 întocmirea fişei soluției tehnologice adoptate şi a documentației tehnicoeconomice de 

exploatare a parchetului. 

Postațele sunt suprafețe tehnologice elementare, necesare din punct de vedere al proiectării 

tehnologice pentru determinarea condițiilor de lucru la colectarea lemnului (volume şi distanțe), iar 

din punct de vedere tehnicoorganozatoric pentru programarea şi urmărirea lucrărilor de exploatare. 

Se recomandă ca dimensiunile postațelor să nu fie prea mari pentru a nu se crea decalaje între 

duratele de execuție a operațiunilor de exploatare, lățimea lor să fie egală cu dublul distanței 

maxime economice de adunat sau cu 23 înălțimi de arbore.  

Prin soluțiile tehnologice aplicate pentru fiecare parchet în parte se urmărește să se evite 

declanşarea unor dereglari ecologice sau diminuarea funcțiilor speciale în arboretele cu rol deosebit 

de protecție a apelor şi solurilor, să se asigure protecția arborilor rămaşi pe picior şi semințişurilor 

utilizabile. De asemenea, se va urmări punerea în acord a lucrărilor silvice – amploare, perioadă de 

derulare – cu biologia speciilor ocrotite în cadrul ariilor naturale protejate ce se suprapun peste 

fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către O.S. Sebiş  Moneasa, pentru 

evitarea (sau limitarea) oricărei perturbări în dezvoltarea acestora. 

Pentru a putea fi estimat impactul măsurilor 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. 

Se disting mai multe tipuri de măsuri de management – lucrări silvice: 

 

I. Lucrări de îngrijire şi conducere 

Lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii implică intervenția activă în viața 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 funcționale ale arboretului. Astfel se pot diferenția două grupe mari de 

efecte ale operațiunilor culturale: de natură bioecologică, respectiv economică. 

Operațiunile culturale se concentrează asupra arboretului, dar prin modificarea repetată a 

structurii acestuia se acționează şi asupra celorlalte componente ale pădurii. Operațiunile culturale 

acționează asupra pădurii astfel: 

 ameliorează permanent compoziția și structura genetică a populațiilor, calitatea arboretului, 

starea fitosanitară a pădurii; 
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 reduc consistența şi permit lărgirea spațiului de nutriție pentru arborii valoroşi, intensificând 

creşterea acestora; 

 reglează convenabil raporturile inter şi intraspecifice; 

 modifică treptat şi ameliorează mediul ducând la intensificarea funcțiilor productive și 

protectoare; 

 permit recoltarea unei cantități de masă lemnoasă valorificabilă sub forma produselor 

lemnoase secundare. 

Premisele biologice ale operațiunilor culturale constau din suma cunoştințelor despre 

biologia arboretelor, despre modul de reacție a arborilor și arboretelor la intervențiile practicate. 
 

 

Principii de bază în îngrijirea şi conducerea arboretelor: 

Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire se ține seama de capacitatea arborilor de a reacționa 

favorabil la schimbarea mediului după ce sa aplicat selecția artificială în loc de cea naturală. În 

executarea lucrărilor de îngrijire se ține seama de variabilitatea individuală, dinamica competiției 

inter și intraspecifice și neuniformitatea condițiilor de mediu, ceea ce face să se promoveze speciile 

valoroase, acestea fiind susținute de condițiile mediului respectiv. 

Pentru reducerea la maximum a pagubelor care se pot produce la exploatare este necesară 

armonizarea cerințelor biologice cu cele a gospodăririi pădurii cultivate. În acest sens trebuie 

cunoscute mijloacele materiale, soluțiile tehnice și procesele tehnologice de adoptat. 

În plus trebuie urmărite eficiența economică imediată a fiecărei lucrări executate cât și 

rentabilitatea globală. Sunt necesare aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a pădurii prin care 

se introduc în circuitul economic până la 50% din volumul lemnos recoltat la atingerea momentului 

exploatării, cantitate care sar pierde în urma procesului de eliminare naturală.  

Eficiența economică de perspectivă (rentabilitatea globală) rezultă prin reglarea raporturilor 

inter şi intraspecifice, ameliorarea condițiilor sanitare de vegetație 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 rezistență a arboretelor la acțiunea factorilor externi şi 

interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli şi dăunători); 

 creşterea productivității arboretelor, precum şi îmbunătățirea calității lemnului produs; 

 mărirea capacității de fructificare a arborilor şi ameliorarea condițiilor de regenerare; 

 recoltarea biomasei vegetale în vederea valorificării ei. 

În planul decenal, pentru fiecare arboret în parte, sa indicat natura lucrărilor preconizate şi 

numărul intervențiilor necesare în deceniu, cu luarea în considrare atât a stării şi structurii actuale, 

cât şi evoluția previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervențiilor poate fi modificat de 

către organele de execuție funcție de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menționânduse 

faptul că vor fi introduse în planurile anuale, în scopul asigurării unei producții cantitative şi 

calitative optime, corespunzătoare țelului de gospodărire propus, în funcție de compoziția şi starea 

arboretelor, de amplasarea teritorială şi destinația lor. 

Arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situațiilor din amenajament cu 

următoarele lucrări: 
 

a) Degajări 
Degajările sunt lucrări de îngrijire care se execută în stadiile de dezvoltare de seminţiş şi 

desiş (perioada dintre închiderea stării de masiv şi momentul apariţiei elagajului natural). Aceste 

lucrări sau prevăzut întro serie de arborete în care există, alături de speciile principale, şi plop 
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tremurător, salcie căprească, mesteacăn etc. Prin degajări se vor extrage speciile copleşitoare (sau 

doar li se va rupe/tăia vârful), în măsura în care acestea stânjenesc speciile de bază în stadiul actual 

de dezvoltare, deoarece mai târziu  când acestea din urmă ating vârste de 1015 ani, au o dezvoltare 

puternică ce le facilitează evitarea copleşirii. De asemenea, se vor extrage exemplarele cu 

provenienţă necorespunzătoare, preexistenţii nefolositori (rămaşi în urma lucrărilor de îngrijire a 

seminţişurilor, chiar dacă aparţin speciilor de valoare) sau seminţişurile preexistente cu valoare 

redusă din diverse motive, care îngreunează dezvoltarea viitorului arboret. O parte din exemplarele 

speciilor „nedorite“ în arboret, se vor menţine ca hrană pentru vânat şi ca specii amelioratoare 

pentru sol. În scopul diversificării structurii verticale a arboretelor, nu se va extrage tineretul 

preexistent mai dezvoltat (nuielişurile, prăjinişurile subţiri), viabil, de viitor şi nerănit prin lucrări de 

exploatare sau prin acţiunile vânatului, mai ales atunci când acest tineret nu deranjează dezvoltarea 

seminţişului recent instalat sau completările efectuate. În toate cazurile se vor menţine toate 

exemplarele bine conformate din speciile principale, de amestec sau ajutătoare şi chiar a celor 

pioniere, mai puţin dorite în compoziţie (acestea din urmă în măsura în care nu deranjează 

dezvoltarea speciilor de valoare). 

Degajările se prevăd pentru toate arboretele care, potrivit normelor tehnice în vigoare, 

necesită asemenea intervenții, indiferent de panta terenului, chiar și atunci când consistența 

arboretului este de numai 0,8 sau mai mică, independent de posibilitățile actuale de valorificare a 

materialului lemnos rezultat. 

Periodicitatea degajărilor variază între 24 ani în funcție de natura speciilor și de starea 

arboretului și se execută numai în timpul când arboretul este înfrunzit, evitânduse zilele foarte 

călduroase, pentru prevenirea insolațiilor. Epoca cea mai indicată pentru aceste lucrări este 15 

august – 30 septembrie. 

La efectuarea degajărilor se folosesc mijloace mecanice: cosoare, topoare, cuțite, precum și 

foarfeci cu amplificatoare de forță de diferite tipuri. 

Suprafaţa totală de parcurs cu degajări este de 343,14 ha. Suprafaţa pe care sunt propuse 

degajări în ariile naturale protejate din cuprinsul O.S. Sebiş - Moneasa este de 177,19 ha. 
Lucrările de degajări se realizează eșalonat, pe o perioadă de 10ani (perioada de valabilitate 

a amenajamentului silvic) pe o suprafață de pădure estimată la 177,19 ha (0,3% anual din suprafața 

suprapusă cu situri) și dispersat în întreaga suprafață a sitului Natura 2000. 

Lucrările de degajări nu afectează speciile ocrotite caracteristice habitatelor forestiere pentru 

că se efectuează în parcele de pădure tânără, care nu constituie habitate favorabile pentru speciile 

citate. Prezența umană nu afectează activitățile biologice ale indivizilor. Degajările se execută 

manual, întro perioadă de timp estimată la 510 zile/ha, durata lucrărilor fiind estimată prin 

necesarul de ore de muncă pentru un muncitor, la suprafața de 1 ha. Prin aplicarea acestor lucrări nu 

se genereazădeșeuri, nu se eliberează poluanți atmosferici, nu vor fi afectate solul, subsolul, apele 

de suprafață sau pânza freatică. Prin realizarea lucrărilor de degajări nu se va înregistra un impact 

semnificativ asupra speciilor ocrotite (impact neutru pe termen scurt, mediu și lung). 

Prin aplicarea lucrărilor de degajări nu se va reduce suprafața habitatelor forestiere. Vor fi 

favorizate speciile de interes conservativ caracteristice habitatelor (fag, gorun, stejar, cer, molid, 

paltin de munte), ceea ceva duce la corectare a compoziției arboretelor și stabilizarea habitatelor. 

Apreciem că prin aplicarea degajărilor, asupra habitatelor din O.S. Sebiş  Moneasa se va înregistra 

un impact direct pozitiv pe termen scurt, mediu si lung. 

 
 

b) Curățiri 

Trecerea arboretelor din faza de desiş în faza de nuielişprăjiniş este marcată de apariția unor 

fenomene specific biologice ce se manifestă cu o intensitate ridicată. 
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În acest stadiu, cauza principală a procesului de eliminare naturală este concurența pentru 

spațiul de nutriție şi dezvoltare. 

Curățirile reprezintă intervenții repetate aplicate în pădurea cultivată în fazele de nuieliş şi 

prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. 

Scopul curățirilor este înlăturarea din arboret a exemplarelor copleşitoare din speciile cu 

valoare economică redusă, precum şi a celor necorespunzătoare, indiferent de specie, a speciilor 

alohtone, precum și favorizarea speciilor de interes conservativ. 
 

Obiective urmărite prin executarea curățirilor: 

 continuarea ameliorării compoziției arboretului, în concordanță cu compozițiațel fixată. 

Această cerință este realizată prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile nedorite; 

 îmbunătățirea 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 

înălțime, precum şi a configurației coroanei; 

 ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacității productive şi 

protectoare, ca şi asupra stabilității generale a acesteia; 

 menținerea integrității structurale (consistența K>0,8). 

Pentru aplicarea curățirilor este necesară identificarea şi alegerea exemplarelor de extras din 

fiecare tip de arboret. 

Prima curățire se execută la cca. 35 ani după ultima degajare, când arboretul se găseşte în 

faza de nuielişpăriş iar înălțimea sa medie nu depăşeşte, în general, 3 m. 

Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curățiri sunt: 

 exemplarele uscate, atacate, rănite, bolnave (în special cele cu boli infecțioase evolutive gen 

cancere); 

 preexistenți (adesea considerați ca primă urgență de extragere, din cauza vătămărilor 

produse arborilor remanenți la doborâre); 

 exemplarele speciilor copleşitoare, nedorite şi neconforme cu compoziția țel, dacă sunt 

situate în plafonul superior al arboretului; 

 exemplarele din lăstari, provenite de pe cioate îmbătrânite sau din arborete cu proveniență 

mixtă, care pot copleşi exemplarele mai valoroase din sămânță; 

 exemplarele din specia dorită, chiar de bună calitate, dar grupate în pâlcuri prea dese. 

Se vor realiza curățiri mecanice prin tăierea de jos a arborilor nevaloroşi, respectiv secuirea 

(inelarea arborilor) preexistenților, utilizând diferite utilaje tăietoare, în general motoferăstraie sau 

motounelte specifice. 

Sezonul de execuție al curățirilor depinde de speciile existente, precum şi de condițiile de 

vegetație. Astfel se recomandă ca grifarea (însemnarea) arborilor de extras să se realizeze doar în 

perioada de vegetație, dar se poate realiza şi în repaosul vegetativ, primăvara devreme, înaintea 

apariției frunzelor, sau toamna târziu, după căderea acestora. 

Intensitatea curățirilor se stabileşte numai pe teren, în suprafețe de probă instalate în porțiuni 

reprezentative ale arboretului. În general, intensitatea se exprimă procentual: 

 

 ca raport între numărul de arbori extraşi (Ne) şi cel existent (Ni) în arboret înainte de 

intervenție: 
 

IN = Ne/Ni x 100; 
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  ca raport dintre suprafața de bază a arborilor extraşi (Ge) şi suprafața de bază a arboretului 

înainte (Gi) de curățire: 
 

IC = Ge/Gi x 100. 
 

După intensitatea intervenției (pe suprafața de bază), curățirile se împart în: 

 slabe (IC <5%) 

 moderate (IC = 615%) 

 puternice (forte) (IC = 1625%) 

 foarte puternice (IC > 25%). 

În situația analizată, intensitatea curățirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri 

excepționale, când condițiile de arboret o reclamă, pot fi şi forte, dar cu condiția ca, în nici un punct 

al arboretului, consistența să nu se reducă după intervenție sub 0,8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Periodicitatea curățirilor variază, în general, între 35 ani, în funcție de natura speciilor, de 

starea arboretului, de condițiile staționale şi de lucrările executate anterior. 

În general, în pădurile noastre aflate în faza de nuielişprăjiniş, se recomandă să se execute 

între 2 şi 3 curățiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar şi la o singură intervenție în cazul 

regenerărilor artificiale. 

Curăţiri se vor face pe 1247,52 ha, de pe care se va extrage un  volum de 6302 m3, rezultând 
o intensitate a intervenţiei de cca. 6  m3/ha.  Curățiri sunt propuse în ariile naturale protejate din 
cuprinsul O.S. Sebiş - Moneasa pe 458,84 ha, cu un volum de extras de 3283 m3. 

Tabelul 104 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

1 ROSCI0042 II 

26C, 27B, 42E, 
43B, 50A, 51B, 

56D, 58, 64, 
67A, 69B, 70 

250,94 2322 

2 ROSCI0291 II 104A, 105C 79,96 335 
3 ROSCI0291 III 81B, 84A 33,25 135 
4 ROSCI0298, ROSPA0153 III 128A, 129B 25,90 125 

5 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 
253D, 256B, 
256D, 263D, 

267C 
24,08 67 

6 ROSCI0289 IV 16A 14,44 280 

7 ROSPA0117 V 
80B, 89C, 89E, 

90C, 640A, 30,27 19 

Figura C.b.1. – Arboret înainte 
de efectuarea curățirilor (a) și 
după efectuarea acestora (b) 
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Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

641D, 642A 

Total - - 458,84 3283 
 

Lucrările de curățiri se realizează eșalonat pe o perioadă de 10ani (perioada de valabilitate a 

amenajamentului silvic), pe o suprafață de pădure estimată la 458,84 ha (0,9% anual din suprafața 

ariilor protejate) și dispersat în suprafața siturilor Natura 2000 suprapusă peste fondul forestier 

proprietate publică a statului din O.S. Sebiş  Moneasa. 

Lucrările de curățiri nu afectează speciile caracteristice habitatelor forestiere pentru că se 

efectuează în parcele de pădure tânără, care nu constituie habitate favorabile pentru speciile citate. 

Prezența umană nu afectează activitățile biologice ale indivizilor. Curățirile se execută manual, 

întro perioadă de timp estimată la 510 zile/ha, durata lucrărilor fiind estimată prin necesarul de ore 

de muncă pentru un muncitor la suprafața de 1 ha. Se va evita efectuarea tăierilor în perioada de 

reproducere a speciilor de mamifere mari (căprior, cerb, mistreţ, urs, lup, râs).  

Prin aplicarea acestor lucrări nu se generează deșeuri, nu se eliberează poluanți atmosferici, 

nu vor fi afectate solul, subsolul, apele de suprafață sau pânz afreatică. Se recomandă încărcarea 

manuală a materialului lemnos rezultat, acesta având dimensiuni mici, și transportul cu mijloace 

hipotractate. 

Prin realizarea lucrărilor de curățiri nu se va înregistra un impact semnificativ asupra 

speciilor ocrotite în cadrul sitului(impact neutru pe termen scurt, mediu și lung). 

Prin aplicarea lucrărilor de curățiri nu se va reduce suprafața habitatelor forestiere. Curățirile 

favorizează speciile de interes conservativ (fag, gorun, cer, stejar, molid, paltin de munte), ceea ce 

va duce la corectarea compoziției arboretelor și stabilizarea habitatelor. Apreciem că prin aplicarea 

curățirilor, asupra habitatelor din O.S. Sebiş  Moneasa se poate resimţi un impact negativ de slabă 

intensitate, pe durată scurtă de timp, care se va înregistra cu ocazia deschiderii căilor de acces în 

arboret şi a extragerii şi colectării materialului lemnos; pe termen mediu și lung impactul asupra 

habitatelor este unul pozitiv. 
 

c)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 selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind 

îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării. 

Răriturile sunt cele mai pretențioase, mai complexe şi mai intensive operațiuni culturale, cu 

efecte favorabile atât asupra generației existente, cât şi asupra viitorului arboret. 

Cele mai importante obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt: 

 ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziției, al calității tulpinilor şi 

coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum şi al însuşirilor tehnologice ale 

lemnului acestora; 

 ameliorarea structurii genetice a populației 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 înălțime şi 

producerea elagajului natural (fenomen de uscare șieliminare a crăcilor din partea inferioară 

a tulpinii arborilor); 

 luminarea mai pronunțată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază pentru a crea 

condiții mai favorabile pentru regenerarea naturală a pădurii; 
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 mărirea rezistenței pădurii la acțiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu 

menținerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetație cât mai active a 

arboretului rămas. 

În procesul de execuție a răriturilor există diverse tehnici de lucru care pot fi incluse în 2 

metode de bază, prezentate în continuare: 

Rărituri selective– aplicate în arboretele regenerate pe cale naturală sau mixtă. Prin 

execuția acestora, în general, se aleg arborii de viitor, care trebuie promovați. După aceasta se 

intervine asupra arboretului de valoare mai redusă, din care se selectează arborii care vor fi extraşi. 

În această categorie sunt incluse: 

 răritura de jos; 

 răritura de sus; 

 răritura combinată (mixtă); 

 răritura grădinărită etc. 

Rărituri schematice (mecanice, geometrice, simplificate) – când arborii de extras se aleg 

după o anumită schemă prestabilită (pe rânduri, în benzi etc.), fără a mai face o diferență a acestora 

după alte criterii. Astfel de rărituri nu sunt aplicabile pentru arboretele în studiu, fiind folosite, de 

regulă, în arboretele de plop euroamerican. 

În fine, se mai poate vorbi de rărituri schematico-selective, care sunt combinații ale celor 

precedente. 

În arboretelor din O.S. Sebiş  Moneasa se vor aplica rărituri selective combinate, deoarece 

în puține cazuri se poate vorbi de o intervenție în exclusivitate în plafonul superior (răritura de sus) 

sau plafonul inferior (răritura de jos). Datorită acestei situații sa impus necesitatea de a combina 

cele două tipuri fundamentale de rărituri, pentru a realiza corespunzător scopurile urmărite, în 

special în arboretele cu un anumit grad de neomogenitate sub raportul vârstei, al desimii sau al 

compoziției.Răritura combinată constă în selecționarea şi promovarea arborilor celor mai valoroşi 

ca specie şi conformare, mai bine dotați şi plasați spațial, interveninduse după nevoie atât în 

plafonul superior, cât şi în cel inferior.Aceasta urmăreşte realizarea unei selecții pozitive şi 

individuale active având următoarelor obiective: 

 promovarea celor mai valoroase exemplare din arboret ca specie şi calitate; 

 ameliorarea producției cantitative şi mai ales calitative a arboretului; 

 mărirea spațiului de nutriție şi a creşterii arborilor valoroşi; 

 mărirea rezistenței arboretului la acțiunea factorilor vătămători biotici şi abiotici; 

 menținerea unui ritm satisfăcător de producere a elagajului natural; intensificarea 

fructificațiilor şi ameliorarea condițiilor bioecologice de producere a regenerării naturale; 

 punerea în valoare a masei lemnoase recoltate sub formă de produse secundare. 

Tehnica de execuție, specifică acestui tip de răritura selectivă, este diferențierea în cadrul 

arboretelui a aşanumitelor biogrupe. În cadrul acestor unități structurale şi funcționale (de mică 

anvergură), arborii se clasifică în funcție de poziția lor în arboret precum şi de rolul lor funcțional. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Biogrupa reprezintă un ansamblu de 57 arbori, aflați în intercondiționare în creştere şi 

dezvoltare, care se situează în jurul unuia sau a doi arbori de valoare (de viitor) şi în funcție de care 

 

Figura C.c.1. – Răritură combinată 
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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 indiferenți (nedefiniți). 

 

 
Arborii de valoare se aleg dintre speciile principale de bază şi se găsesc, de regulă, în clasele 

I şi a Ila 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 subțiri 

dispuse orizontal, fără crăci lacome etc. Totodată aceştia trebuie să fie cât mai uniform repartizați 

pe suprafața 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 intervenții cu rărituri. Această metodă prezintă 

inconvenientul că o parte dintre exemplarele desemnate pot fi rănite în cursul intervențiilor cu 

rărituri, pot săşi modifice poziția socială (clasa pozițională) sau chiar pot dispărea brusc (cazul 

arborilor doborâți de vânt). 

Prin selectarea arborilor la fiecare nouă intervenție cu rărituri, caz în care se pot elimina o 

parte dintre inconvenientele opțiunii 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 protecție 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 întro clasă 

pozițională inferioară (a IIa, a IIIa sau a IVa). 

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 poziția lor, împiedică creşterea şi 

dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor şi chiar a celor ajutători; 

  arborii uscați sau în curs de uscare, rupți, atacați de dăunători, cei cu defecte tehnologice 

evidente; 

  unele exemplare cu creştere şi dezvoltare satisfăcătoare, în scopul răririi grupelor prea 

dese. 

Arborii nedefiniți sunt cei care, în momentul răriturii, nu se găsesc în raporturi directe cu 

arborii de valoare, în consecință aceştia nu pot fi încadrați în nici una dintre categoriile precedente. 

Aceştia se pot găsi în orice clasă pozițională, fiind localizați de obicei la marginea biogrupelor. 

Suprafaţa decenală de parcurs cu rărituri este de 2813,42 ha, de pe care se va recolta un 
volum de 87238 m3  rezultând o intensitate a intervenţiei  de  cca. 31  m3/ha,  valoare  normală  
pentru  această  zonă. Rărituri sunt propuse în ariile naturale protejate din cuprinsul O.S. Sebiş - 
Moneasa pe o suprafaţă de 932,98 ha, cu un volum de 30998 m3. 

 

 

Tabelul 105 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

1 ROSCI0042 II 

14, 15, 46, 47A, 
47B, 48, 49B, 

50B, 51C, 52A, 
53A, 59B, 60, 

62B, 66A, 68B, 
79B 

356,23 12926 

2 ROSCI0291 II 105B 1,29 50 
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Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

3 ROSCI0289 III 
130A, 131A, 

139A 
61,86 1858 

4 ROSCI0291 III 

72, 74, 78, 79, 
80A, 80B, 80C, 
80D, 81C, 82C, 

83B 

132,38 1143 

5 ROSCI0298, ROSPA0153 III 127B 0,52 9 

6 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 

249B, 250B, 
251C, 255A, 
257A, 257H, 
264B, 265A, 
265B, 266B, 
266C, 266E, 
266F, 267A, 
267B, 267D 

124,18 5878 

7 ROSCI0298, ROSPA0153 IV 39C 3,14 90 

8 ROSPA0117 IV 259A 7,99 73 

9 ROSCI0289 IV 16B, 17B 12,37 356 

10 ROSCI0070, ROSPA0117 V 
1B, 2A, 3A, 3B, 

4B 
76,37 3458 

11 ROSPA0117 V 

79A, 80A, 81A, 
81D, 83, 85A, 

87A, 87C, 89A, 
89D, 89F, 91C, 

623, 628A, 
628H, 635E, 
635F, 635G, 
635I, 636C, 
641A, 641B, 
641C, 641F, 

642C, 646, 661, 
664C, 664D 

156,65 5157 

Total - - 932,98 30998 
 

 

d)Lucrări 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 uscați sau în 

curs de uscare, căzuți, rupți sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte, precum şi a 

arborilorcursă şi de control folosiți în lucrările de protecție a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să 

se restrângă biodiversitatea pădurilor. 

În pădurile parcurse sistematic cu operațiuni culturale, în special rărituri, precum şi cu 

tratamente, nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima 

urgență prin astfel de intervenții sunt tocmai cei uscați sau în curs de uscare, rupți, doborâți etc, 

igienizarea realizânduse astfel concomitent. 

Extragerea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului 

fiind încadrată în categoria  tăiere fără restricții. Fac excepție răşinoaselor afectate de gândaci de 

scoarță, care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților. 

 

Intensitatea lucrărilor de igienă (volumul de extras) este determinată de starea de fapt a 

arboretelor. Astfel, pe baza observațiilor de teren, se pot diferenția următoarele situații: 

   dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenția asupra lor nu 

se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora întro singură repriză; 
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   dacă proporția arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 23 reprize, la 

interval de 23 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintro dată şi exagerat de mult starea de masiv; 

   în situația în care, prin recoltarea arborilor vătămați, consistența arboretului sar 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. 

Tăieri de igienă se vor efectua pe 4329,58 ha, (arboretele respective nepermiţând altfel de 

intervenţii) de pe care se va extrage un volum (orientativ) de 35755 m3, rezultând o intensitate a 

intervenţiei sub 1 m3/an/ha. În ariile naturale protejate se vor executa tăieri de igienă pe o 

suprafață totală de 2204,13 ha cu un volum decenal de extras de 18134 m3.  

Tabelul 106 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

1 ROSCI0289 I 
139B, 140A, 141, 

146A, 146B, 149A, 
149B 

25,08 202 

2 ROSCI0042 II 

17A, 25A, 26A, 
26B, 27A, 28A, 
29A, 29C, 41A, 
41D, 42A, 42B, 
43A, 43C, 44A; 
44B, 45A, 45B, 
49A, 50C, 50D, 
50E, 51A, 52C, 

53B, 54A, 55, 56C, 
56E, 59A, 59E, 61, 

69A, 74A, 75A, 
75B, 76, 77A, 80A, 

81A, 81C, 81D, 
81F, 90A, 91A, 
92A, 93, 94, 95, 
96A, 96B, 97A, 
97D, 98A, 99A  

973,85 7903 

3 ROSCI0291 II 

100A, 101A, 
102A, 103A, 
104B, 104C, 
105D, 106A, 
106C, 108A, 

108B 

99,14 769 

4 ROSCI0289 III 

132A, 133A, 
133B, 134A, 
135A, 136A, 
137A, 138, 
139B, 139C 

174,60 1552 

5 ROSCI0291 III 
73, 75, 76, 81A, 

82A, 82D 
21,38 190 

6 ROSCI0298, ROSPA0153 III 116B, 129A 3,92 30 

7 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 

250A, 251A, 
252C, 253A, 
253C, 254A, 
254C, 255B, 
255D, 256E, 
257B, 257E, 
257F, 257G, 
258A, 258B, 
262, 263A, 

263B, 263C, 
264A, 266A 

241,90 1985 

8 ROSCI0298, ROSPA0153 IV 

39A, 39B, 39D, 
40A, 40B, 40C, 
40E, 41, 42A, 

42B, 42C, 43A, 
43B, 43C, 43D, 

208,70 1715 
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Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

43E, 44A, 44B, 
45A, 49A, 49B, 
50A, 50B, 50C, 

52A 

9 ROSPA0117 IV 260A, 260B,  1,85 12 

10 ROSCI0289 IV 34C 2,18 20 

11 ROSCI0070, ROSPA0117 V 1A, 4A, 5A, 5B 29,67 241 

12 ROSCI0407 V 651A, 651B 18,13 163 

13 ROSPA0117 V 

79B, 81B, 81C, 
82E, 82G, 84, 85B, 
86B, 87D, 88, 90D, 

91B, 92C, 96B, 
96C, 624, 625A, 

625B, 628B, 628C, 
628D, 628E, 628F, 
628G, 629B, 631A, 
632, 634A, 634B, 

634C, 634D, 634E, 
634F, 635B, 635C, 

635D, 635H, 
636A, 636B, 636D, 
636E, 636F, 638A, 
638B, 638C, 638D, 
639A, 639B, 639C, 
639D, 639E, 639F, 
639G, 639H, 640B, 
640C, 640D, 641E, 
641I, 642B, 642E, 
642F, 647A, 647B, 

648, 649, 662, 
663A, 664A, 664B, 
748A, 748B, 749 

403,73 3355 

Total - - 2204,13 18134 
 

 

Identificarea și evaluarea impactului tăierilor de igienă asupra speciilor și habitatelor 

de interes comunitar din ariile naturale protejate ce se suprapun peste fondul forestier 

proprietate publică a statului administrat de către O.S. Sebiş - Moneasa. 

Principalul obiectiv al lucrărilor de igienă este reprezentat de menținerea stării de sănătate 

corespunzătoare a habitatelor forestiere prin îndepărtarea arborilor uscați, debilitați, neviabili etc., 

care pot reprezenta surse de risc pentru apariția gradațiilor insectelor defoliatoare sau de scoarță 

(ipide), răspândirea bolilor și ciupercilor parazite, creșterea riscurilor de incendiere ș.a. care pot 

duce la afectarea integrității și a stării de conservare favorabilă a habitatului. Lucrarea se realizează, 

de regulă, la vârsta maturității fiziologice a arboretelor. 

Tăierile de igienă se realizează eșalonat, pe o perioadă de 10 ani (perioada de valabilitate a 

amenajamentului silvic) pe o suprafață de pădure estimată la 2204,13 ha (44% din suprafața ariilor 

naturale protejate) și dispersat în întreaga suprafață de suprapunere a ariilor naturale protejate peste 

fondul forestier proprietate a statului administrat de O.S. Sebiş  Moneasa. Frecvența aplicării este 

de 23 ori în deceniu, iar volumul de masă lemnoasă extrasă prin această lucrare nu depășește, de 

regulă, 5 mc/ha. De asemenea, lucrările se realizează în mod difuz în suprafața arboretelor și 

constau în extragerea selectivă a arborilor, fără a afecta microclimatul local și continuitatea 

structurală a arboretului. 

Menționăm faptul că estimarea suprafețelor, ca și a volumului de material lemnos extras prin 

lucrări de igienă, este mai mult teoretică, dar poate fi profund influențată de factorii de mediu cu 

caracter extrem (rupturi și doborâturi de vânt și zăpadă, uscare, boli și dăunători etc.). De asemenea, 
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se reamintește că această lucrare se realizează cu intensitate mai mare în arborete neparcurse cu 

lucrări de rărituri sau în care acestea au fost insuficiente. 

Taierile de igienă se execută cu motoferăstraie, întro perioadă de timp de 12 zile/ha, durata 

lucrărilor fiind estimată prin necesarul de ore de muncă pentru un muncitor la suprafața de 1 ha. 

Prin aplicarea acestor lucrări nu se generează deșeuri, nu se eliberează poluanți atmosferici 

peste normele legale, nu vor fi afectate solul, subsolul, apele de suprafață sau pânza freatică. 

Transportul materialului lemnos se va realiza pe drumuri preexistente (nu vor fi deschise noi 

drumuri forestiere). 

Prin realizarea tăierilor de igienă se va manifesta un impact nesemnificativ de scurtă durată 

la nivel local asupra speciilor în perioada executării lucrărilor (12 zile/ha) și punctiform (impact 

limitat la zona arborilor extrași). Se poate aprecia că impactul direct și indirect pe termen scurt, 

mediu și lung va fi neutru, cu atât mai mult cu cât lucrările vor avea perioade de derulare corelate cu 

fazele biologice ale speciilor ocrotite, astfel încât să nu le perturbe. 

La nivelul arboretului ca întreg și al habitatelor, impactul va fi neutru pe termen scurt, mediu 

și lung. Impactul indirect se poate manifesta pe termen scurt, punctiform, nesemnificativ, în 

perioada executării lucrarilor (12 zile/ha), și va consta în prezența muncitorilor din echipele de 

lucru în zonele în care se execută lucrările, cu posibilitatea afectării nesemnificative, temporare și 

localizate, a activităților biologice a viețuitoarelorîn apropierea punctelor de lucru, precum și prin 

generarea de zgomot ca urmare a funcționării motoferăstraielor, a utilajelor de încarcare și transport 

al materialului lemnos. Arborii cu grosimi mici rezultați în urma aplicării lucrărilor de igienă vor fi 

încărcați manual și transportați cu mijloace hipotractate. 

 

 
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 sămânță sau puieți) şi pe cale 

vegetativă (din lăstari, drajoni, butaşi). Această diferențiere a modului de regenerare a permis 

definirea, dea 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). 

În mod practic, gospodărirea unei păduri în cadrul unui regim se poate realiza prin mai 

multe modalități, ceea ce a condus la apariția noțiunii 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, protecția, exploatarea tuturor arborilor care constituie o pădure. 

În sens restrâns, prin tratament se înțelege 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 operațiunilor, înaintea alegerii tratamentului este 

necesar să se stabilească regimul. Ca regulă generală, regimul se stabileşte în funcție de 

exploatabilitatea adoptată şi implicit de scopul urmărit. În consecință acesta se exprimă prin țelurile 

de producție şi protecție ce le are de îndeplinit pădurea. 

Tratamentul cel mai indicat de aplicat întro pădure va fi acela care permite recoltarea 

produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli şi pierderi, dar care reuşeşte în acelaşi timp să 
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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 țel fixată pentru fiecare arboret şi 

ansamblu de arborete. 

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se ține seama de: 

 în funcție 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 prețului de cost, aducerea, menținerea şi conservarea fondului forestier în stări şi 

structuri de optimă stabilitate ecosistemică şi maximă eficacitate polifuncțională; 

 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, din tipurile naturale de pădure; 

 promovarea tratamentelor prin care se evită întreruperea bruscă a funcțiilor ecoprotective pe 

care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel crearea unor premise favorabile 

apariției unor fenomene torențiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de 

înmlăştinare etc. 

 în pădurile cu rol prioritar de protecție, 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 protecție deosebit, în funcție de tipurile de categorii funcționale, se pot adopta şi alte 

tipuri de intervenții, respectiv lucrări speciale de conservare; 

 trecerea de la o generație 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 mediul de 

viață forestier nici chiar pentru perioade mai scurte de timp. 

În cadrul Amenajamentelor Silvice ale O.S. Sebiş - Moneasa vor fi aplicate 

următoarele  tratamente silvice: 

a) Tratamentul tăierilor progresive 

Este cel mai uzual tratament care se va aplica în pădurile din O.S. Sebiş  Moneasa. Acest 

tratament dispune de largi posibilităţi de proporţionare a amestecurilor, valorifică bine seminţişurile 

preexistente, contribuind la constituirea stării de masiv mai devreme şi, totodată, permiţând 

adaptarea în cel mai înalt grad la neuniformităţile de staţiune şi de vegetaţie. Este tratamentul care 

se pliază cel mai bine pe condițiile existente în cadrul O.S. Sebiş  Moneasa, asigurând regenerarea 

arboretelor cu păstrarea identității genetice specifice, fără întreruperea mediului de viață forestier 

sau a funcțiilor de protecție atribuite. 

Arboretele rezultate sunt relativ pluriene, cu structură mozaicată, diversificate atât pe 

orizontală (compoziție variată, neuniformă) cât și pe verticală (vârste și dimensiuni diferite, cu un 

plafon superior neuniform). 

Descrierea tratamentului: 

 tratamentul consta în executarea de tăieri repetate neuniform, concentrate în anumite ochiuri 

împrăştiate neregulat în cuprinsul pădurii, urmărinduse instalarea şi dezvoltarea 

seminţişului natural sub masiv până ce acesta formează noul arboret; 

 tratamentul tăierilor progresive are trei faze: tăieri de deschidere a ochiurilor (sau tăieri de 

însămânțare), tăieri de lărgire şi luminare a ochiurilor (sau tăieri de punere în lumină) și 

tăieri de racordare; 

 tăierile de deschidere a ochiurilor se execută, în arboretul ce urmează a fi regenerat, acolo 

unde există pâlcuri de seminţiş sau unde există arbori ce au fructificat în anul anterior sau 

urmează să fructifice în acel an; 
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 mărimea ochiurilor depinde de speciilor a căror regenerare se doreşte: pentru speciile cu 

puieţi rezistenţi la umbră (brad, fag) se deschid ochiuri mici, de 0,5 – 1 înălţimi de arbore, 

pentru cele cu puieţi ce necesită de la început multă lumină (gorun, stejar) ochiurile sunt mai 

mari, de 1 – 1,5, chiar 2 înălţimi de arbore; deschiderea ochiului se poate face și prin rărirea 

uniformă a arboretului în cazul când există seminţiş din specii de umbră sau nu sa instalat 

încă un seminţiş; 

 ochiurile se distribuie neuniform pe suprafaţă, dar, pentru a evita vătămarea seminţişului, 

primele ochiuri se deschid în partea superioară a versanţilor;astfel, arborii doborâţi se scot 

prin arboretul sub care nu există încă seminţiş; 

 numărul ochiurilor depinde de mersul regenerării, dar şi de volumul de lemn ce trebuie 

valorificat (posibilitatea), iar distanța dintre ochiuri trebuie să fie mai mare decât 2 înălţimi 

de arbore; 

 arborii se doboară spre marginile ochiului şi se scot prin arboretul dintre ochiuri, pentru a nu 

vătăma seminţişul; 

 în ochiurile deschise şi ± regenerate se va reveni ori de câte ori este nevoie cu lucrări de 

ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a semințișului instalat și chiar cu lucrări de 

completări, pentru asigurarea regenerării naturale şi dezvoltării optime a seminţişului 

instalat; 

 tăierile se conduc astfel încât regenerarea să folosească în mod optim două căi şi anume 

provocarea însămânţării naturale prin deschiderea de ochiuri în porţiunile de pădure cu 

condiţii favorabile de regenerare şi punerea treptată în lumină a seminţişului utilizabil; 

 tăierile de punere în lumină constau în lărgirea ochiurilor prin benzi concentrice şi, în 

funcţie de mersul regenerării, benzile se vor deschide numai în partea fertilă a ochiului, 

acolo unde instalarea seminţişului nu întâmpină dificultăţi; acestea se vor corela cu anii de 

fructificaţie şi vor avea o intensitate variabilă, impusă de exigenţele ecologice ale 

seminţişului (temperament);lăţimea benzilor va fi de cca 0,5 înălţimi de arbore acolo unde se 

doreşte regenerarea fagului și bradului (ţinând cont de temperamentul de umbră al acestora) 

şi de 11,5 înălţimi de arbore, acolo unde se doreşte şi este posibilă regenerarea molidului; 

 revenirea cu tăierile de lărgire a ochiurilor se va face în funcţie de dinamica dezvoltării 

seminţişului şi se va stabili pe baza observaţiilor de teren; tăierile vor fi însoţite de lucrări de 

ajutorare a regenerării naturale, respectiv mobilizări parţiale de sol şi îndepărtarea 

seminţişului şi tineretului neutilizabil preexistent, şi de lucrări de îngrijire a regenerării 

naturale – receparea seminţişurilor vătămate şi descopleşiri; 

 tăierile de racordare constau în extragerea ultimilor arbori care se mai găsesc între ochiuri 

(ultimele exemplare din vechiul arboret); tăierile de racordare se execută după ce, prin 

tăierile de lărgire, ochiurile aproape se ating, iar între ochiuri există seminţiş pe cel puțin 

70% din suprafața arboretului; 

 tăierile de racordare vor fi precedate sau însoţite de lucrări de ajutorare şi de îngrijire a 

regenerării naturale, astfel încât ponderea seminţişului utilizabil să nu scadă sub 70% din 

suprafaţă; 

 în porţiunile neregenerate rămase după doborârea şi scoaterea ultimilor arbori se vor executa 

completări, prin acestea urmărinduse atât reconstituirea tipului natural fundamental de 

pădure, cât şi proporţionarea corespunzătoare a speciilor în structura tinerelor arborete; 

 tăierile de deschidere a ochiurilor se pot executa în tot cursul anului, cele de lărgire și 

racordare – doar iarna, pe zăpadă, pentru protejarea semințișului instalat; 
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 colectarea materialului lemnos se va face sub formă de părţi de arbori;coroana arborilor, 

fracţionată în bucăţi, se va recolta separat, sub formă de lemn de steri, grămezi de crăci şi 

lemn mărunt; 

 colectarea se va face cu tractoare, numai pe trasee dinainte stabilite şi materializate, fără să 

aducă prejudicii solului, seminţişurilor utilizabile sau arborilor de limită ai acestor trasee; 

 arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează înainte de începerea exploatării 

parchetului; 

 reprimirea parchetelor se va face la termen şi în condiţiile prevăzute prin autorizaţia de 

exploatare, numai după evacuarea completă a materialului lemnos şi curăţirea 

corespunzătoare a parchetelor. 

Suprafața totală de parcurs cu tăieri progresive este estimată la 701,89 hectare din fondul 

forestier inclus în arii protejate, iar volumul de extras este 98270 m3. 

Tabelul 107 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

1 ROSCI0289 I 138, 139A, 140B 21,82 2070 

2 ROSCI0042 II 

17B, 18A, 25B, 
26D, 41C, 42F, 
45C, 50G, 53E, 
54B, 59C, 62A, 
65A, 68A, 72A, 
73A, 74B, 78A, 
79A, 80B, 81B, 
90B, 91B, 92B, 
97B, 97C, 98B, 

99B 

308,70 37151 

3 ROSCI0291 II 

100B, 101B, 
102B, 105A, 
108C, 109B, 

111B 

44,78 4558 

4 ROSCI0289 III 
134B, 135B, 
136B, 137B 

11,88 2732 

5 ROSCI0291 III 83A 9,92 298 

6 ROSCI0298, ROSPA0153 III 127A 19,39 3762 

7 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 
252A, 252B, 252D, 
254D, 255C, 255E, 
256A, 256F, 257C 

70,5 9908 

8 ROSCI0298, ROSPA0153 IV 40D, 45B, 52B 14,28 2497 

9 ROSCI0289 IV 18A, 26D 44,60 9242 

10 ROSCI0070, ROSPA0117 V 4C, 4D 14,12 2912 

11 ROSPA0117 V 

82A, 82B, 96A, 
87B, 89B, 90A, 
90B, 90E, 90F, 
91A, 92A, 92B, 
95B, 627, 629A, 

631B, 635A, 641G, 
641H, 642D, 644B, 

650, 663B 

141,90 23140 

Total - - 701,89 98270 

 

 

Identificarea și evaluarea impactului tăierilor progresive asupra speciilor și habitatelor 

de interes comunitar din ariile protejate Natura 2000. 

Tăierile progresive nu cauzează pierderi din suprafața habitatelor folosite de speciile 

identificate pentru necesitățile de hrană, adăpost sau reproducere, nu cauzează fragmentarea 

habitatelor speciilor, nu cauzează apariția de bariere care să afecteze deplasările și dispersia 

indivizilor, nu influențează densitatea indivizilor și nu afectează semnificativdistribuția indivizilor 
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la nivel local sau regional. Având în vedere faptul că tăierile se fac pe suprafețe reduse (ochiuri), 

sunt amplasate dispersat în arboret și în suprafața totală a pădurii (distribuție în mozaic) și se 

realizează o dată sau cel mult de două ori în cursuldeceniului, se apreciază că lucrările vor avea un 

impact negativ slab sau de medie intensitate și de scurtă durată (în perioada aplicării lucrării și pe o 

perioadă de până la cinci ani după aplicare – durata medie de realizare a stării de masiv de către 

noul arboret). Trebuie ținut cont și de faptul că cele mai multe dintre speciile ocrotite au o mare 

mobilitate (mamifere, insecte), iar mediul unora nu va fi afectat în nici un fel (pești și, parțial, 

amfibieni). Impactul direct se realizează prin executarea drumurilor pentru colectarea, extragerea şi 

transportul materialului lemnos, activitățile de exploatare forestieră, manipularea lemnului, prin 

funcționarea utilajelor și echipamentelor în procesul de recoltare, prin prezența echipelor de 

muncitori în parchetele de exploatare. Toate aceste activități constituie surse de vibrații in sol, 

zgomote, eliberare de noxe, care nu vor depăși însă normele legale. Impactul indirect pe termen 

mediu și lung al tăierilor progresive poate fi considerat neutru, speciile revenind treptat, după 

încetarea activității, în porțiunile habitatelor în care sau desfășurat lucrările. Se apreciază că pe 

termen scurt impactul indirect va fi negativ nesemnificativ. 

Prin aplicarea lucrărilor de taieri progresive nu vor fi cauzate modificări permanente, 

ireversibile în structura și funcțiile ecosistemelor forestiere utilizate de către speciile de interes 

comunitar ca habitate de hrănire, reproducere, adăpost. Respectivele suprafețe nu vor fi nici un 

moment complet lipsite de vegetație forestieră, o nouă tăiere putânduse efectua doar după ce sa 

regenerat porțiunea parcursă anterior. Astfel, la momentul racordării, când se extrag ultimii arbori 

bătrâni, noul arboret instalat în ochiuri are deja închisă starea de masiv, formând o pădure tânără, în 

care deja sau efectuat sau se pot efectua curățiri. Pe măsura refacerii vegetației foresiere și 

constituirii noului arboret aceste ecosisteme modificate vor constitui habitatele favorabile 

dezvoltării altor grupe de specii dintre plante, nevertebrate, amfibieni, păsări și mamifere. 

Alternanța porțiunilor cu arbori bătrâni cu ochiuri în curs de regenerare sau cu pădure tânără vor 

oferi noi oportunități de hrănire, reproducere și adăpost pentru toate speciile,în același timp fiind 

asigurate funcțiile de protecție ale pădurii. 

La nivelul întregii păduri se va mări suprafața de ecoton, de limită între ecosisteme cu 

caracteristici diferențiate, ceea ce asigură dezvoltarea populațiilor pentru numeroase specii de 

nevertebrate și vertebrate (amfibieni, reptile, păsări specifice marginii de masiv și unele specii de 

mamifere). Se va amplifica efectul de margine de masiv favorabil speciilor cu caracter amfibiotic. 

În perioada instalării și dezvoltării vegetației forestiere vor fi favorizate și unele dintre speciile care 

constituie pradă pentru mamiferele ocrotite, aceste zone constituind teritorii favorabile de hrănire 

pentru căprior, cerb, mistreț, iepure. 

Raportat la întreaga suprafață a siturilor de interes comunitar, terenurile ce urmează a fi 

parcurse cu tăieri progresive anual (respectiv 70,19 ha/an) reprezintă un procent nesemnificativ de 

1%. 

Facem mențiunea că la limita albiilor minore ale cursurilor de apă, unde apare instalată o 

vegetație specifică (aninișuri, tufărișuri sau vegetație ierboasă higrofilă) se vor constitui zone de 

protecție cu rol complex, cu lățimea de 510 m, care vor asigura continuitatea habitatelor și 

dispersia indivizilor speciilor ocrotite. La fel se va proceda și în porțiunile de teren mlăștinoase, 

unde regenerarea speciilor de bază este deosebit de dificilă sau nu se poate realiza, păstrânduse 

vegetația existentă, care constituie grupe de biodiversitate. 

Cu ocazia ultimei tăieri, se vor menține și se vor încadra în noul arboret pâlcuri de 35 arbori 

bătrâni (în medie un pâlc/ha), precum și o parte din lemnul mort, sub formă de arbori uscați pe 

picior sau trunchiuri căzute la pământ, cu condiția ca aceștia să nu pună în pericol noul arboret sub 

aspectul răspândirii de boli, ciuperci parazite, insecte dăunătoare (ipide, defoliatori etc.).  
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b) Tratamentul tăierilor rase 
În suprafeţele incluse în siturile Natura 2000, în cadrul  O.S. Sebiş  Moneasa, sa propus 

efectuarea de tăieri rase în arboretele de molid afectate de doborâturi de vânt. Arboretele au 

consistenţa redusă după extragerea de produse accidentale (doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă și 

exemplare afectate de uscare Arboretele afectate nu au seminţiş instalatși, din cauza stării în care se 

află, nu își pot asigura regenerarea din semințișul propriu – consistența redusă și exemplarele divers 

afectate nu pot asigura fructificații abundente, care să asigure perpetuarea arboretului. Din această 

cauză sa propus efectuarea de tăieri rase în aceste arborete, regenerarea urmând să se efectueze prin 

împăduriri cu puieți produși în pepiniere, din semințe provenite din rezervațiile de semințe ale 

ocolului sau cu respectarea zonelor de transfer.  

Tehinica tratamentului presupune o singură intervenție în aceeaşi suprafață, prin care se va 

extrage întreaga masă lemnoasă, după care se va proceda la împădurirea artificială a terenului 

dezgolit cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. 

Suprafața parchetelor nu va trebui să depășească 3,0 ha, iar în cazul în care suprafața 

arboretului depăşeşte această mărime, se vor constitui cel puțin două parchete, iar alăturarea 

parchetelor se va face după ce în suprafața deja tăiată sa asigura treuşita deplină a reîmpăduririi. La 

constituirea parchetelor se va ține cont de starea arboretelor (primul parchet se va constitui în 

porțiunea mai afectată a arboretului), dar și de posibilitățile de exploatare. Se va avea în vedere ca 

extragerea lemnului din ultimul parchet să nu se efectueze prin parchetul deja regenerat, pentru a nu 

se prejudicia împăduririle făcute. 

Suprafața totală prevăzută a fi parcursă cu tăieri rase este estimată la 13,23 hectare din 

fondul forestier peste care se suprapun situri de importanţă comunitară. 

 
Tabelul 108 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

1 ROSCI0042 II 
47C, 47D, 52D, 

53D, 56B 
9,79 1196 

2 ROSCI0291 II 103D 1,58 84 

4 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 257D, 265C 1,02 137 

3 ROSPA0117 V 82F 0,84 222 

Total - - 13,23 1639 

 
Identificarea și evaluarea impactului tăierilor rase asupra speciilor și habitatelor de 

interes comunitar. 

Raportat la suprafața sitului Natura 2000, suprafața medie anuală de parcurs cu tăieri rase 

este absolut nesemnificativă. Lucrarea se poate realiza în tot cursul anului, dar se va face o corelare 

cu fazele biologice ale speciilor ocrotite, pentru a nu le perturba. 

Tăierile rase se execută mecanizat, întro perioadă de timp estimată la 1530 zile/ha. 

Scoatere amaterialului lemnos din parchet se face cu TAFul, încărcarea se realizează mecanizat, iar 

transportul buștenilor se face cu autocamioane. 

Prin aplicarea acestor lucrări nu se generează deșeuri. Prin realizarea tăierilor rase nu se 

eliberează poluanți atmosferici peste limitelea dmise de lege, nu vor fi afectate semnificativ solul și 

subsolul și nu vor fi afectate apele de suprafață sau pânza freatică. 

Prin lucrările de tăieri rase vor fi favorizate speciile de interes conservativ (fag, paltin de 

munte), suprafața efectivă ocupată de aceste specii în ansamblul pădurii urmând să crească. 

Tăierile rase nu cauzează pierderi din suprafața habitatelor folosite de speciile identificate 

pentru necesitățile de hrană, adăpost sau reproducere, nu cauzează fragmentarea habitatelor 
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speciilor, nu cauzează apariția de bariere care să afecteze deplasarea și dispersia indivizilor, nu 

influențează densitatea indivizilor și nu afectează semnificativ distribuția indivizilor la nivelul 

siturilor. Prin aplicarea lucrărilor de tăieri rase nu vor fi cauzate modificări permanente, ireversibile 

în structura și funcțiile ecosistemelor forestiere utilizate de cătres peciile de interes comunitar ca 

habitate de hrănire, reproducere, adăpost. Aceste modificări sunt temporare, se manifestă pe o 

perioadă de 45 ani de la aplicarea tăierilor rase și au ca rezultat diminuarea calităţii habitatelor 

pentru unele dintre grupele de nevertebrate şi de vertebrate. 

Dată fiind suprafața redusă pe care sunt propuse, tăierile rase vor avea un impact negativ 

direct de slabă intensitate și de scurtă durată (perioada aplicării lucrării și o durată de timp de până 

la 45 ani necesară refacerii vegetației forestiere) asupra speciilor și habitatelor forestiere ale 

acestora. Impactul direct se realizează prin activitățile de exploatare forestieră, care presupun 

prezența echipelor de muncitori în parchete și desfășurarea lucrărilor de exploatare, încărcare și 

transport de material lemnos realizate mecanizat, cu echipamente de doborâre, secționare, scoatere, 

încărcare și transport care constituie surse de vibrații în sol, zgomote, eliberare de noxe, care nu vor 

depăși însă normele legale. Impactul direct pe termen scurt este apreciat ca negativ de slabă 

intensitate pentru că lucrările se efectuează o singură dată în deceniu, întro singură subparcelă, care 

deja este destructurată de factorii destabilizatori, în care mediul de viață forestier este deja întrerupt 

și care nu mai constituie habitat favorabil pentru speciile citate. Aceste specii, deranjate de 

desfășurarea lucrărilor de exploatare, vor reveni după încheierea exploatării și împădurirea terenului 

și vor ocupa treptat noul mediu de viață.  

Se apreciază că impactul indirect pe termen scurt va fi negativ nesemnificativ, iar pe termen 

mediu și lung impactul va fi neutru. 

Modificările se vor manifesta numai în suprafața afectată de tăieri rase fără a avea efecte la 

nivelul ariilor naturale  de interes comunitar ca întreg. 

 
c) Tratamentul tăierilor în crâng 

 
Tratamentul tăierilor în crâng se execută în arboretele de salcâm în care regenerarea se 

realizează pe cale vegetativă din lăstari şi drajoni. Crângul simplu cu tăiere de jos se va aplica în 
cazul arboretelor aflate la prima sau a doua generaţie din lăstari cu cioate capabile să lăstărească 
viguros, având consistenţa peste 0,7 (inclusiv). În celelalte cazuri, după efectuarea tăierilor în crâng, 
se vor face împăduriri în porţiunile pe care nu sa obţinut regenerarea corespunzătoare din lăstari. 
De asemenea, în arboretele de salcâm se vor executa lucrări de stimularea drajonării. 

La alcătuirea parchetelor se va urmări ca tăierile să fie cât mai dispersate, iar suprafaţa 
să nu fie mai mare de 3,0 ha, cu perioade de alăturare a parchetelor între 3–5 ani. În raport cu 
ţelurile de protecţie urmărite, se poate adopta soluţia benzilor alterne, sau a benzilor succesive. 

Suprafața totală prevăzută a fi parcursă cu tăieri în crâng este estimată la 10,92 hectare din 

fondul forestier peste care se suprapun situri de importanţă comunitară. 

 
 
 
 

Tabelul 109 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

1 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 251B, 253B 10,92 1222 

Total - - 10,92 1222 
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Identificarea și evaluarea impactului tăierilor în crâng asupra speciilor și habitatelor 

de interes comunitar. 

Raportat la suprafața sitului Natura 2000, suprafața medie anuală de parcurs cu tăieri în 

crâng este absolut nesemnificativă. Lucrarea se poate realiza în tot cursul anului, dar se va face o 

corelare cu fazele biologice ale speciilor ocrotite, pentru a nu le perturba. 

Tăierile în crâng se execută mecanizat, întro perioadă de timp estimată la 1520 zile/ha. 

Scoaterea materialului lemnos din parchet se face cu TAFul, încărcarea se realizează mecanizat, iar 

transportul buștenilor se face cu autocamioane. 

Prin aplicarea acestor lucrări nu se generează deșeuri. Prin realizarea tăierilor în crâng nu se 

eliberează poluanți atmosferici peste limitele admise de lege, nu vor fi afectate semnificativ solul și 

subsolul și nu vor fi afectate apele de suprafață sau pânza freatică. 

Tăierile în crâng nu cauzează pierderi din suprafața habitatelor folosite de speciile 

identificate pentru necesitățile de hrană, adăpost sau reproducere, nu cauzează fragmentarea 

habitatelor speciilor, nu cauzează apariția de bariere care să afecteze deplasarea și dispersia 

indivizilor, nu influențează densitatea indivizilor și nu afectează semnificativ distribuția indivizilor 

la nivelul siturilor. Prin aplicarea lucrărilor de tăieri în crâng nu vor fi cauzate modificări 

permanente, ireversibile în structura și funcțiile ecosistemelor forestiere utilizate de către speciile de 

interes comunitar ca habitate de hrănire, reproducere, adăpost. Aceste modificări sunt temporare, se 

manifestă pe o perioadă de 13 ani de la aplicarea tăierilor în crâng și au ca rezultat diminuarea 

calităţii habitatelor pentru unele dintre grupele de nevertebrate şi de vertebrate. 

Dată fiind suprafața redusă pe care sunt propuse, tăierile în crâng vor avea un impact 

negativ direct de slabă intensitate și de scurtă durată (perioada aplicării lucrării și o durată de timp 

de până la 13 ani necesară refacerii vegetației forestiere) asupra speciilor și habitatelor forestiere 

ale acestora. Impactul direct se realizează prin activitățile de exploatare forestieră, care presupun 

prezența echipelor de muncitori în parchete și desfășurarea lucrărilor de exploatare, încărcare și 

transport de material lemnos realizate mecanizat, cu echipamente de doborâre, secționare, scoatere, 

încărcare și transport care constituie surse de vibrații în sol, zgomote, eliberare de noxe, care nu vor 

depăși însă normele legale. Impactul direct pe termen scurt este apreciat ca negativ de slabă 

intensitate pentru că lucrările se efectuează o singură dată în deceniu, întro singură subparcelă. 

Aceste specii, deranjate de desfășurarea lucrărilor de exploatare, vor reveni după încheierea 

exploatării și regenerarea arboretului și vor ocupa treptat noul mediu de viață.  

Se apreciază că impactul indirect pe termen scurt va fi negativ nesemnificativ, iar pe termen 

mediu și lung impactul va fi neutru. 

Modificările se vor manifesta numai în suprafața afectată de tăieri în crâng fără a avea efecte 

la nivelul ariilor naturale  de interes comunitar ca întreg. 

 
d) Lucrările speciale de conservare 

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmăreşte 

menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenţei pădurii şi 

îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie ce leau fost atribuite. 

Lucrări de conservare au fost prevăzute în pădurile supuse regimului de conservare 

deosebită  S.U.P. M (păduri supuse regimului de conservare deosebită), în care nu a fost organizată 

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

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

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

regenerării arboretelor în vederea asigurării permanenţei pădurilor respective şi a funcţiilor atribuite 

lor. În aceste arborete sunt propuse doar lucrări speciale de conservare ce cuprind o gamă variată de 
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intervenţii (în raport cu structura şi starea arboretelor respective), toate vizând acelaşi scop: 

menţinerea sau creşterea capacităţii protective a arboretelor respective. 
 

Așadar, lucrările de conservare, numite și tăieri de conservare, nu sunt tratamente, deși prin 

intermediul lor se recoltează masa lemnoasă provenită din arboretele încadrate în tipul al IIlea de 

categorii funcţionale (T.II) din S.U.P. M, rezultată în urma aplicării de tăieri de regenerare (de 

conservare), în cote reduse, executate cu prudenţă, în scopul exclusiv de corectare a structurii astfel 

încât să poată îndeplini rolul de protecţie atribuit. Pe lângă recoltarea de masă lemnoasă, care nu 

constituie scopul lucrărilor de conservare, ci mijlocul de regenerare a acestor arborete și de 

ameliorare a structurii lor, se execută şi alte lucrări menite să asigure permanenţa pădurii şi 

îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie atribuite. Astfel, pe 

ansamblu, lucrările de conservare, vor cuprinde următoarele: 

 promovarea nucleelor existente de regenerare naturală, din specii valoroase, prin efectuarea 

de extracţii de intensitate redusă, strict necesare menţinerii sau dezvoltării în continuare a 

seminţişurilor respective. Aceste extracţii vor viza în primul rând arborii cu defecte grave, 

exemplarele ajunse la limita longevităţii, sau exemplarele din specii de valoare redusă; 

 reîmpădurirea golurilor existente în arboretele mature, în ochiurile create prin extragerile de 

arbori, unde nu există posibilitatea instalării regenerării naturale; speciile care se vor 

introduce vor fi cele prevăzute în compoziţiaţel, astfel încât în perspectivă, compoziţia 

arboretelor să se apropie de compoziţiaţel optimă; 

 introducerea speciilor de ajutor şi amestec corespunzătoare tipului natural fundamental de 

pădure; 

 îngrijirea seminţişurilor şi tineretului natural valoros prin lucrări adecvate (descopleşiri, 

recepări, degajări, curăţiri); 

 executarea lucrărilor de igienă prin extragerea arborilor uscaţi, atacaţi 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. 

Suprafața totală prevăzută a fi parcursă cu tăieri de conservare este estimată la 104,81 

hectare din fondul forestier peste care se suprapun situri de importanţă comunitară. 

 
Tabelul 110 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

Volum 
-m3- 

1 ROSCI0042 II 28C, 41B, 40D 9,6 280 

2 ROSCI0291 II 

103B, 103C, 
106B, 107, 

108D, 109A, 
110B 

43,98 1601 

3 ROSCI0289 III 
130B, 131B, 

132B 
3,47 107 

4 ROSCI0298, ROSPA0153 III 
127C, 127D, 

129C 
3,94 145 

5 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 
249A, 254B, 

256C 
32,05 279 

6 ROSPA0117 V 93, 95A, 95D, 96A 11,77 209 

Total - - 104,81 2621 
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Identificarea și evaluarea impactului tăierilor de conservare asupra speciilor și 

habitatelor de interes comunitar.  

Raportat la suprafața siturilor Natura 2000, suprafața medie anuală de parcurs cu tăieri de 

conservare este absolut nesemnificativă, sub 1%. Extragerile de material lemnos, având ca scop 

asigurarea regenerării prin promovarea nucleelor de semințiș existente, se realizează iarna, pe 

zăpadă, pentru a nu afecta aceste nuclee. 
 

Tăierile de conservare vor avea intensități slabe, fără a depăși 10% din volumul arboretului, 

având un caracter neregulat, punctiform, în funcție de regenerarea existentă sau care se poate 

asigura în cursul deceniului. Doar în cazul unor eventuale calamităţi (uscare, doborâturi etc.), 

volumul extragerilor va fi determinat în raport cu starea arboretelor, putând depăşi limita de 10% 

(cât reprezintă indicele de extras la o intervenţie normală, incluzând şi volumul recoltat prin tăieri 

de igienă). 

Volumul prevăzut a fi exploatat prin tăieri de conservare nu va fi asimilat ca posibilitate de 

produse principale, chiar dacă tăierile de conservare sunt, în ultimă instanţă, tăieri de regenerare, dar 

care urmăresc asigurarea permanenţei pădurii şi a funcţiilor atribuite acesteia şi nu recoltarea de 

masă lemnoasă.  

În pădurile supuse regimului de conservare sau prevăzut, după caz, şi lucrări de îngrijire 

şiconducere a arboretelor care, indiferent de natura lor, nu afectează ecosistemul natural. Prin 

complexul de lucrări aplicat, se va urmări realizarea unor arborete din tipurile natural fundamentale, 

cu structuri diversificate, pluriene, asemănătoare structurii de codru grădinărit sau, mai bine zis, 

pădurilor virgine, capabile săși îndeplinească funcțiile de protecție atribuite cu eficacitate maximă. 

Prin aplicarea acestor lucrări nu se generează deșeuri, nu se eliberează poluanți atmosferici 

peste normele legale, nu vor fi afectate solul, subsolul, apele de suprafață sau pânza freatică. 

Tăierile de conservare nu cauzează pierderi din suprafața habitatelor folosite de speciile 

identificate pentru necesitățile de hrană, adăpost sau reproducere, nu cauzează fragmentarea 

habitatelor speciilor, nu cauzează apariția de bariere care să afecteze deplasarea și dispersia 

indivizilor, nu influențează densitatea indivizilor și nu afectează distribuția indivizilor la nivelul 

sitului. 

Dată fiind suprafața redusă pe care sunt propuse și volumele mici de extras, dispersate în 

masa arboretului, tăierile de conservare vor avea un impact negativ direct de slabă intensitate și de 

scurtă durată (510 zile/ha –perioada aplicării lucrării) asupra speciilor și habitatelor forestiere ale 

acestora. Impactul direct se realizează prin activitățile de extragere a materialului lemnos, care 

presupun prezența echipelor de muncitori în parchete și desfășurarea lucrărilor de doborâre, curățare 

de crăci, secționare, încărcare și transport realizate mecanizat, cu echipamente care constituie surse 

de vibrații în sol, zgomote, eliberare de noxe, care nu vor depăși însă normele legale. Impactul 

direct pe termen scurt este apreciat ca negativ de slabă intensitate pentru că lucrările se efectuează o 

singură dată în deceniu (cel mult de două ori în deceniu), cu intensitate slabă. Speciile deranjate de 

desfășurarea lucrărilor de exploatare, vor reveni după încheierea exploatării, mediul de viață fiind 

aproape neschimbat. Considerăm că după efectuarea lucrărilor de conservare, se va manifesta un 

impact neutru sau slab pozitiv asupra habitatului și speciilor ocrotite. 

Se apreciază că impactul indirect pe termen scurt va fi negativ nesemnificativ, iar pe termen 

mediu și lung impactulva fi neutru. 

 
 

III. Lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale şi de împădurire 
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În zonele în care sa declanşat exploatarea/regenerarea arboretelor, dar instalarea naturală a 

semințişului 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“. 

Lucrările 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. 

Obiectivele acestor lucrări sunt: 

 crearea condițiilor corespunzătoare favorizării instalării semințişului natural, format din 

specii proprii compoziției de regenerare; 

 realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire; 

 selecționarea puieților corespunzători calitativ; 

 consolidarea regenerării obținute; 

 asigurarea compoziției de regenerare; 

 remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase. 

Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării 

intervențiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea 

semințişului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de 

masiv şi constau din: 

III.A.1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale 
Aceste lucrări se execută numai în porțiunile din arboret în care instalarea semințişului din 

speciile de bază prevăzute în compoziția de regenerare este imposibilă sau îngreunată de condițiile 

grele de sol şi constau din: 

 extragerea semințişurilor neutilizabile şi a subarboretelui. Semințişurile neutilizabile, 

precum şi subarboretul, se extrag odată cu efectuarea primei tăieri de regenerare, numai în 

porțiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi dezvoltarea semințişului de 

viitor;  

 înlăturarea păturii vii invadatoare, care prin desimea ei îngreunează regenerarea naturală. 

Astfel de situații creează specii din genurile Calluna, Rubus, Juncus, Athyrium, Luzula, 

Deschampsia, alte graminee şi muşchi (Hylocomium, Polytrichum, Sphagnum), care se 

îndepărtează în general în anii de fructificație ai speciei de bază din compoziția de 

regenerare; 

 mobilizarea solului cu unelte manuale (sape) în jurul arborilor seminceri în scopul înlesnirii 

aderării semințelor la sol; 

 strângerea resturilor de exploatare, care constă în adunarea crăcilor, iescarilor, materialului 

lemnos sau a altor resturi nevalorificabile, rămase după exploatare. Acestea se depun în 

grămezi sau şiruri (martoane) late de 1 m şi dispuse pe linia de cea mai mare pantă pentru a 

evita rostogolirea lor peste semințiş. 

 
 
III.A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale 
Aceste lucrări se pot executa în semințişurile naturale din momentul instalării lor până ce 

arboretul realizează starea de masiv şi constau din: 

 descopleşirea semințişului – lucrare prin care se urmăreşte protejarea semințişului imediat 

după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existența sau care pot 

săi împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima 

intervenție făcânduse la o lună de la începerea sezonului de vegetație (pentru ca puieții să 

se fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiță), iar cea dea doua în septembrie, dacă 
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există pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălțimea lor, culcarea 

puieților; 

 receparea semințişului de foioase rănit şi extragerea exemplarelor vătămate prin lucrările de 

exploatare prin tăierea de la suprafața solului se efectuează în timpul repausului vegetativ, 

pentru a menține puterea de lăstărire a exemplarelor recepate; 

 înlăturarea lăstarilorurmăreşte extragerea exemplarelor de fag provenite din lăstari care, prin 

vigoarea de creştere, tind să copleşească puieții din sămânță; 

 împrejmuirea suprafețelor – urmăreşte să prevină distrugerea semințişurilor prin păşunatul 

animalelor domestice şi sălbatice şi este recomandată să fie dublată de executarea gardurilor 

vii. 

Suprafața totală a arboretelor  prevăzute să fie parcurse cu lucrări de îngrijire a regenerării 
naturale este estimată la 807,50 hectare din fondul forestier peste care se suprapun situri de 
importanţă comunitară, cu mențiunea că suprafața efectivă pe care se vor efectua aceste lucrări este 
în jur de 10%. 
 

A1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale Tabelul 111 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

1 ROSCI0289 I 138, 139A, 140B 21,82 

2 ROSCI0042 II 

17B, 18A, 25B, 26D, 41B, 
45C, 50G, 53E, 54B, 59C, 
62A, 68A, 72A, 73A, 74B, 
78A, 90B, 91B, 92B, 97B, 

97C, 98B, 99B,  

219,71 

3 ROSCI0291 II 

100B, 101B, 102B, 
103B, 103C, 105A, 
107, 108C, 108D, 

109A, 109B, 110B, 
111B 

83,14 

4 ROSCI0289 III 130B, 131B, 132B 3,47 

5 ROSCI0298, ROSPA0153 III 127C, 127D, 129C 3,94 

6 ROSCI0298, ROSPA0153 IV 45B 8,84 

7 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 

249A, 251B, 252D, 
253B, 254B, 254D, 
255C, 255E, 256A, 

256C, 257C 

86,04 

8 ROSCI0070, ROSPA0117 V 4C, 4D 14,12 

9 ROSPA0117 V 

82A, 82B, 87B, 89B, 90A, 
90B, 90E, 90F, 91A, 92A, 
93, 95A, 95B, 95D, 96A, 
627, 629A, 631B, 635A, 
641G, 642D, 644B, 663B 

130,71 

Total - - 571,79 

 
 
 
 
A2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale Tabelul 111 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

1 ROSCI0042 II 
41C,42F, 65A, 79A, 80B, 

81B 
94,09 

2 ROSCI0289 III 
134B, 135B, 136B, 

137B 
11,88 

3 ROSCI0289 IV 18A, 26D 44,60 

4 ROSCI0291 III 83A 9,92 
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Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

5 ROSCI0298, ROSPA0153 III 127A 19,39 

6 ROSCI0298, ROSPA0153 IV 40D, 52B 5,44 

7 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 252A, 252B, 256F 27,43 

8 ROSPA0117 V 86A, 92B, 641H, 650 22,96 

Total - - 235,71 

 
Identificarea și evaluarea impactului lucrărilor de îngrijire a semințișurilor asupra 

speciilor și habitatelor de interes comunitar.  

Lucrările de îngrijire a semințișului urmăresc asigurarea regenerării naturale a arboretelor și 

se realizează prin lucrări care favorizează dezvoltarea speciilor autohtone. Lucrarea se realizează 

manual. Lucrările de îngrijire a semințișului se realizează pe o suprafață de pădure estimată la 80,75 

ha/an  

Prin lucrări de îngrijire a semințișului nu sunt cauzate reduceri ale suprafețelor habitatelor 

favorabile speciilor, nu se vor produce fragmentări ale ariilor de distribuție, modificări ale 

parametrilor populaționali, ale compoziției sau dispersiei speciilor caracteristice. 

Prezența umană nu afectează activitățile biologice ale indivizilor, lucrările având caracter 

punctiform și fiind realizate manual pe parcursul a 12 zile. 

Prinaplicareaacestorlucrări nu se genereazădeșeuri, nu se elibereazăpoluanțiatmosferici, nu 

vor fi afectatesolul, subsolul, apele de suprafață sau pânza freatică.  

Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire a semințișului nu se va produce impact direct sau 

indirect, pe termen scurtsau lung asupra speciilor de interes comunitar sau asupra habitatelor 

acestora. 

 
 

III.B. Lucrări de regenerare — împăduriri  

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuității arboretelor, a perenității 

pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială. 

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete 

foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă 

eficiență funcțiile atribuite. În baza acestei concepții, principiile de gospodărire rațională a pădurilor 

recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în 

care acest lucru este posibil. 

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă 

posibilitate de perpetuare a generațiilor de arbori.În general, regenerarea artificială este cel mai des 

utilizată în cazul arboretelor cărora li sa aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenția 

cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină 

rapid în vechiul amplasament pentru aşi exercita funcțiile ecoprotective.Intervenții la fel de rapide 

se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, uscare anormală, atacuri de insecte 

etc. În ambele cazuri amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna 

silvicultorilor, care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai 

existat, dar a dispărut în urma unei intervenții artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de 

calamitate. 

Intervenția artificială poate uneori să aibă un caracter parțial, regenerarea în ansamblu 

având, în acest caz, un caracter mixt. Putem vorbi despre un caracter parțial al regenerării artificiale 

atunci când se intervine într un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în 

scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafață. De asemenea, în acelaşi context, intervenția 
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ce urmăreşte reglarea structurii compoziției viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un 

caracter parțial.Un ultim aspect legat de acest caracter parțial vizează posibilitatea introducerii 

artificiale întrun arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea 

arboretului. 

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită 

integral pe toată suprafața, ci doar parțial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, 

ajută şi ridică valoarea regenerării natural.  

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluții sunt 

imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, stațional sau economic. 

 De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau 

când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea 

fi luată în considerare în mod complet justificat. 

Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în 

una din următoarele categorii: 

a) Terenuri lipsite de vegetație lemnoasă şi anume: 

 poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii; 

 terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi; 

 terenuri fără vegetație lemnoasă ca urmare a unor calamității (incendii, rupturi şi doborâturi 

de vânt, zăpadă, uscări în masă ş.a.); 

 suprafețe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase. 

b) Terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvobiologic şi/sau economic ce 

urmează a fi reîmpădurite: 

 suprafețe acoperite de arborete derivate provizorii (plopişuri de plop tremurător, 

mestecănișuri, arțărete, cărpinete, teişuri ş.a.) 

 terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural; 

 suprafețe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul îmbunătățirii 

compoziției şi/sau consistenței. 

c) terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:suprafețe ocupate cu arborete 

parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porțiuni neregenerate sau regenerate cu specii 

neindicate în compoziția de regenerare, cu semințiş neutilizabil, vătămat etc; 

 suprafețe parcurse cu tăieri intensive (tăieri progresive, tăieri succesive) în care, după ultima 

tăiere, este necesară împădurirea porțiunilor neregenerate, ocazie cu care se pot proporționa 

amestecurile sau se pot introduce specii valoroase care nu existau în arboretul matern; 

 suprafețe ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porțiuni neregenerate în 

care este indicată introducerea unor specii valoroase. 

d) alte terenuri şi anume: 

 terenuri în care sunt necesare completări în plantații, semănături şi butăşiri directe; 

 terenuri aflate în folosință temporară la alți deținători şi reprimite în fondul forestier spre a fi 

împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc.). 

Încadrarea suprafețelor ce necesită intervenții pentru instalarea culturilor pe categorii de 

terenuri de împădurit/reîmpădurit este necesară la stabilirea diferențiată a lucrărilor de pregătire a 

terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a 

culturilor până la realizarea stării de masiv. 

Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetație forestieră sau a celor pe 

care sau executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga 

suprafață. Reîmpăduririle în completarea regenerări naturale executate în urma aplicării 

tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea arboretelor se realizează, 
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de regulă, pe 1040% din suprafață unității amenajistice. Dacă reîmpădurirea cuprinde suprafețe 

compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unități de cultură forestieră separate ce vor 

deveni noi unități amenajistice. 

Suprafața totală de împădurit pentru porțiunea din fondul forestier proprietate publică a 

statului peste care se suprapun siturile de importanţă comunitară este estimată la 43,00 ha, dintre 

care 13,23 ha sunt împăduriri integrale ce se vor efectua după tăierile rase, 1,31 ha terenuri de 

împădurit în urma extragerii arborilor doborâţi de vânt, iar restul sunt împăduriri ce se efectuează în 

completarea regenerării naturale în arboretele ce vor fi parcurse cu tăieri de racordare în deceniul 

20212030 (suprafața totală a acestor arborete este de 567,86 ha, însă împăduririle se estimează a se 

efectua doar pe cca 30% din suprafață). 

 
Tabelul 112 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

1 ROSCI0289 I 139A, 140B 5,59 

2 ROSCI0042 II 

18A, 25B, 41C, 42F, 45C, 
47C, 47D, 50G, 52D, 53D, 
53E, 54B, 59C, 56B, 62A, 
65A, 68A, 72A, 73A, 74B, 
78A, 79A, 80B, 81B, 90B, 
91B, 92B, 97B, 97C, 98B, 

99B 

105,89 

3 ROSCI0291 II 
100B, 101B, 102B, 103D, 
105A, 108C, 109B, 111B 

15,01 

4 ROSCI0289 III 
134B, 135B, 136B, 

137B 
3,56 

5 ROSCI0289 IV 18A, 26D 13,38 

6 ROSCI0291 III 83A 0,99 

7 ROSCI0298, ROSPA0153 III 127A 1,94 

8 ROSCI0298, ROSPA0153 IV 40D, 52B 0,54 

9 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 
252A, 252B, 254D, 
256F, 257D, 265C 

13,45 

10 ROSPA0117 V 
82C, 82F, 86A, 87B, 89B, 

91A, 641H, 644B, 650 
24,55 

Total - - 184,90 

 
Identificarea și evaluarea impactului împăduririlor asupra speciilor și habitatelor de 

interes comunitar.  

Lucrările grupate în această categorie se desfășoară pe teren lipsit de vegetație forestieră, 

care nu constituie habitat favorabil pentru speciile de interes conservativ. Lucrările se realizează 

eșalonat, pe o perioadă de 10 ani (perioada de valabilitate a amenajamentului silvic) pe o suprafață 

de pădure de 184,90 ha (0,3% anual din suprafața suprapunerii cu arii protejate) și dispersat în 

suprafața sitului Natura 2000. 

Împăduririle se execută în perioada repaosului vegetativ (noiembriemartie), perioadă în 

afara fazelor biologice esențiale ale speciilor ocrotite. 

Prin realizarea împăduririlor nu se vor pierde suprafețe din habitatele folosite de specii 

pentru necesitățile de hrană, reproducere sau odihnă, nu se va produce fragmentarea habitatelor 

speciilor, nu vor fi cauzate perturbări ale populațiilor speciilor, nu se va modifica densitatea și 

distribuția indivizilor, nu vor fi afectate deplasările și dispersia indivizilor în aria planului, ci 

dimpotrivă, se asigură condiții favorabile de habitat pentru speciile caracteristice pădurii. 

Prezența umană nu afectează activitățile biologice importante ale indivizilor (reproducere, 

creșterea puilor etc.), fiind realizate în afara perioadelor de desfășurare a acestora, perioadă în care 

majoritatea speciilor ocrotite sunt în repaos. Lucrările de pregătire a solului se realizează manual și 
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nu generează nici un fel de deșeuri sau poluanți, nu afectează subsolul, apele de suprafață sau pânza 

freatică. Desfășurarea lucrărilor nu presupune deschiderea de noi drumuri de acces. 

Impactul direct pe termen scurt aferent lucrărilor de împăduriri este neutru, nu se manifestă 

asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ deoarece se aplică în terenuri lipsite de 

vegetație forestieră. 

Împăduririle au rezultat faborabil (impact direct pozitiv pe termen lung) asupra speciilor de 

interes comunitar prin refacerea habitatelor forestiere utilizate de specii pentru hrănire, reproducere 

și adăpost. Și asupra habitatelor forestiere se manifestă un impact pozitiv pe termen lung, explicat 

prin reconstrucția ecologică a arboretelor degradate și conservarea fondului genetic de valoare 

existent. 

Impactul indirect este neutru, nu se manifestă în nici un mod. 

III.C. Lucrări de completări 

Se execută în arborete tinere care nu au închis starea de masiv. 

Această lucrare se realizează în cazul plantațiilor efectuate recent însă cu reuşită 

nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor în care puieții sau uscat, au dispărut sau au fost 

afectați de diverşi factori dăunători. 

Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai 

frecvent aplicată în practica silvică, oferind perspectiva îndreptării compoziției arboretelor spre cea 

dorită, corespunzătoare echilibrului ecologic și tipului natural fundamental de pădure. Sunt lucrări 

de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de semințişdesiş, 

deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia sa instalat noua generație şi 

înainte ca solul săşi piardă însuşirile tipic forestiere. În urma intervenției cu lucrări de împădurire 

rezultă arborete cu origine combinată (naturală şi artificială), caracterul natural sau artificial al 

ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafață a uneia sau alteia 

din cele două modalități de regenerare a pădurii. 

Operațiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea 

naturală nu sa produs sau semințişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai 

poate fi valorificat, aparține speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul 

unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, 

desimii şi suprafeței ocupate de semințişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza 

cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi 

dispozitivul de împădurire preferabil, perioada optimă de executare în teren. 

 
Completări în arboretele tinere nou create (20% din suprafeţele împădurite) Tabelul 113 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

1 ROSCI0289 I 139A, 140B 1,12 

2 ROSCI0042 II 

18A, 25B, 41C, 42F, 45C,  
50G, 53E, 54B, 59C, 62A, 
65A, 68A, 72A, 73A, 74B, 
78A, 79A, 80B, 81B, 90B, 
91B, 92B, 97B, 97C, 98B, 

99B 

19,22 

3 ROSCI0291 II 
100B, 101B, 102B,105A 

108C, 109B, 111B 
2,69 

4 ROSCI0289 III 
134B, 135B, 136B, 

137B 
0,71 

5 ROSCI0289 IV 18A, 26D 2,67 

6 ROSCI0291 III 83A 0,20 

7 ROSCI0298, ROSPA0153 III 127A 0,39 

8 ROSCI0298, ROSPA0153 IV 40D, 52B 0,11 
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Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

9 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 
252A, 252B, 254D, 

256F 
2,48 

10 ROSPA0117 V 
86A, 87B, 89B, 91A, 

641H, 644B, 650 4,48 

Total - - 34,07 

 
 
Completări în arboretele tinere nou existente                                                               Tabelul 114 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

1 ROSCI0042 II 
62C, 63B, 72B, 73B, 74D, 

78B, 79C 
60,41 

2 ROSCI0291 II 109C 1,00 

Total - - 61,41 

 
Prin lucrările de completări se asigură realizarea consistenței și compoziției arboretelor, 

având impact pozitiv prin refacerea și îmbunătățirea calității habitatelor forestiere pentru specii.  

Lucrările se execută manual, întro perioadă de timp estimată la 35 zile/ha.Prezența umană 

nu afectează semnificativ activitățile biologice ale indivizilor. 

Completările se realizează eșalonat întro perioadă de 10 ani, pe o suprafață de pădure 

estimată la 98,48 ha (0,2% anual din suprafața siturilor) și dispersat în întreaga suprafață a sitului 

Natura 2000. De asemenea, lucrările se realizează în mod difuz în suprafața arboretelor. Perioada de 

realizare a lucrării este cea a repaosului vegetativ, respectiv lunile noiembrie – martie, perioadă care 

nu se suprapune fazelor biologice importante ale speciilor de interes comunitar. 

Completările nu cauzează reduceri ale suprafețelor habitatelor favorabile speciilor, nu 

produc fragmentări ale ariilor de distribuție, modificări ale parametrilor populaționali, ale 

compoziției faunei sau deplasărilor și dispersiilor speciilor caracteristice. 

Prin aplicarea acestor lucrări nu se generează deșeuri, nu se eliberează poluanți atmosferici, 

nu vor fi afectate solul, subsolul, apele de suprafață sau pânza freatică, nu este necesară deschiderea 

de noi drumuri de acces. 

Prin realizarea lucrărilor de completări nu se va genera un impact direct sau indirect asupra 

speciilor de interes comunitar (impact neutru), terenurile de aplicare a lucrărilor nu constituie 

habitate favorabile pentru speciile de interes conservativ. 

Impactul lucrărilor de completări este pozitiv asupra habitatelor comunitare asigurând 

acoperirea întregii suprafețe a habitatului cu speciile caracteristice; lucrările contribuie la 

stabilizarea habitatelor, la menținerea stării favorabile de conservare, asigură continuitatea 

structurală și funcțională a arboretului. 

 
 
III.D. Lucrări de îngrijire a culturilor tinere 
În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de 

înfruntat acțiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurența 

vegetației erbacee,a lăstarilor copleşitori şi a speciilor pioniere, seceta şi insolația, atacurile de 

insecte şi bolile criptogamice, efectivele de vânat etc. Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, 

îndeosebi în cazul folosirii puieților cu rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la  

care se adaugă schimbarea de mediu.Între momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, 

concurența intra şi interspecifică între puieți este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar 

fiind condiționată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice inițiale şi de mediul de 
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viață, care prezintă diferențieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenității însuşirilor solului, a 

microclimatului local, a compoziției şi densității covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, 

curând după înființare, în culturile forestiere se manifestă tendința ierarhizării exemplarelor în 

raport cu poziția lor relativă. Heterogenitatea condițiilor de mediu şi a potențialului genetic al 

plantelor influențează în sens pozitiv sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând 

conduce în scurt timp la o pronunțată diferențiere dimensională a puieților şi chiar la dispariția unui 

număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecințe negative în ceea ce priveşte 

uniformitatea închiderii masivului, în unele situații prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive. 

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, 

crearea şi menținerea unor condiții de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieților, culturile 

forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor 

defecțiuni şi omogenizarea condițiilor de vegetație la nivelul întregii populații. 

În funcție de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu 

frecvență tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puțin vulnerabilă şi prin 

caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă. 

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în receparea 

puieților de foioase, reglarea desimii, întreținerea solului şi combaterea vegetației dăunătoare, 

precum şi din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor, 

elagaj artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor ş.a. 

 Tabelul 115 

Nr.crt Aria naturală protejată 
Unitate de 
producție 

Unităţi 
amenajistice 

Suprafață 
-ha- 

1 ROSCI0289 I 139A, 140B 6,71 

2 ROSCI0042 II 

18A, 25B, 41C, 42F, 45C, 
47C, 47D, 50G, 52D, 53D, 
53E, 54B, 59C, 56B, 62A, 
65A, 68A, 72A, 73A, 74B, 
78A, 79A, 80B, 81B, 90B, 
91B, 92B, 97B, 97C, 98B, 
99B, 62C, 63B, 72B, 73B, 

74D, 78B, 79C 

186,52 

3 ROSCI0291 II 
100B, 101B, 102B, 103D, 
105A, 108C, 109B, 109C, 

111B 
18,70 

4 ROSCI0289 III 
134B, 135B, 136B, 

137B 
4,27 

5 ROSCI0289 IV 18A, 26D 16,05 

6 ROSCI0291 III 83A 1,19 

7 ROSCI0298, ROSPA0153 III 127A 2,33 

8 ROSCI0298, ROSPA0153 IV 40D, 52B 0,65 

9 ROSCI0070, ROSPA0117 IV 
252A, 252B, 254D, 
256F, 257D, 265C 

15,93 

10 ROSPA0117 V 82C, 82F, 86A, 87B, 89B, 
91A, 641H, 644B, 650 

29,03 

Total - - 281,38 

 
 
 
Identificarea și evaluarea impactului lucrărilor de îngrijire a culturilor tinere asupra 

habitatelor și speciilor de interes comunitar. 

Lucrările de îngrijire a culturilor tinere urmăresc asigurarea reușitei plantațiilor și 

regenerărilor prin favorizarea dezvoltării puieților speciilor de arbori în conformitate cu țelul de 

gospodărire. Lucrările de îngrijire a culturilor se realizează pe o perioadă de 10 ani (perioada de 
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valabilitate a amenajamentului silvic) pe o suprafață de pădure estimată la 281,38 ha (0,6% anual 

din suprafața siturilor) și dispersat în întreaga suprafață a sitului Natura 2000. 

Prin lucrările de îngrijire a culturilor tinere nu sunt cauzate reduceri ale suprafețelor 

habitatelor favorabile speciilor, nu se vor produce fragmentări ale ariilor de distribuție, modificări 

ale parametrilor populaționali, ale compoziției, deplasărilor sau dispersiilor pentru speciile 

caracteristice. Nu este necesară construirea de noi căi de acces. 

 Lucrările se execută manual, întro perioadă de timp estimată la 510 zile/ha. Prin aplicarea 

acestor lucrări nu se generează deșeuri, nu se eliberează poluanți atmosferici, nu vor fi afectate 

solul, subsolul, apele de suprafață sau pânza freatică.  

Lucrările nu afectează speciile de interes conservativ pentru că se efectuează în arborete 

tinere, care nu asigură condiții optime speciilor de interes conservativ.În schimb este favorizată 

dezvoltarea habitatelor forestiere prin promovarea speciilor caracteristice. 

Pe baza acestor considerente se apreciază că la nivelul întregului arboret impactul direct pe 

termen scurt, mediu și lung asupra speciilor și habitatelor acestora nu se manifestă (impact direct 

neutru). 

Impact indirect al lucrărilor asupra speciilor de interes conservativ nu se manifestă.  

 
III.E. Lucrări suplimentare de înlăturare a efectelor negative ale exploatării 
În raport cu natura, caracterul şi intensitatea tăierilor, modului lor de aplicare şi în scopul 

reducerii (evitării) influențelor negative asupra eficienței instalării semințişului (lăstărişului) se pot 

adopta şi aplica următoarele intervenții suplimentare:  

 adunarea şi depozitarea resturilor de exploatare (crăci subțiri şi vârfuri, trunchiuri putrede, 

coaja rezultată la decojire etc). Se va executa concomitent sau imediat după colectarea 

lemnului. Depozitarea va avea în vedere favorizarea instalării şi protecția semințişului 

instalat, precum şi prevenirea producerii eroziunii, şiroirilor sau altor degradări staționale. 

Când însă nu se urmăreşte instalarea unui semințiş viabil sau semințişul preexistent nu este 

afectat, este de dorit ca resturile de exploatare să rămână împrăştiate pe întreaga suprafață 

spre a contribui la intensificarea şi ameliorarea condițiilor de humificare; 

 executarea unor lucrări suplimentare de prevenire a declanşării proceselor de degradare, 

ravenare, înmlăştinare. În acest scop este obligatorie realizarea unui sistem eficient de 

colectare interioară a masei lemnoase ori de astupare a unor ravene deschise prin colectarea 

neîngrijită, nivelarea terenului afectat, terasarea unor terenuri cu pante mari, consolidarea 

unor terenuri expuse la alunecări, desecarea unor terenuri înmlăştinate; 

 acoperirea gropilor prin tăierea în căzănire în păduri de crâng sau în urma doborâturilor 

accidentale sau produse de vânt etc. 

În O.S. Sebiş  Moneasa nu sa prevăzut executarea acestor lucrări, acestea urmând a fi 

efectuate sau nu în funcție de condițiile de exploatare. 

 
Efectele lucrărilor propuse asupra habitatelor forestiere din cuprinsul ariilor naturale 

protejate de interes comunitar sunt benefice pentru menținerea continuității pădurii, 

asigurarea funcțiilor ecologice și economice ale acesteia, menținerea stării favorabile de 

conservare: 

Lucrările de igiena urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a 

arboretelor, obiectiv care se realizeaza prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, 

rupți sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte, precum şi a arborilorcursă şi de 

control folosiți în lucrările de protecție a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă 

biodiversitatea pădurilor. 
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Tratamentul tăierilor progresive constituie principala modalitate de regenerare a 

arboretelor din O.S. Sebiş  Moneasa, succesiunea generațiilor de arbori urmând a se realiza treptat, 

pe parcursul a 23 decenii, folosinduse în mod maximal posibilitățile de regenerare „in situ“ ale 

arboretului matern, respectiv din sămânța arboretului ce urmează a fi înlocuit. 

Structura arboretelor rezultate va fi relativ plurienă, stabilă, corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure și asigură în cea mai mare măsură conservarea genofondului și ecofondului 

existent. Mediul de viață forestier și funcțiile pădurii nu sunt întrerupte, iar pentru populațiile 

specifice reprezintă modul cel mai puțin perturbator de trecere de la o generație de arbori la alta. 

Tratamentul tăierilor rase se aplică în arborete, afectate de factori destabilizatori, în care 

nu se poate realiza regenerarea naturală.  

Tratamentul presupune o singură intervenție în aceeaşi suprafață prin care se va extrage 

întreaga masă lemnoasă după care se va proceda la împădurirea artificială a terenului dezgolit cu 

specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure (reconstrucție ecologica). 

Tratamentul tăierilor în crâng se aplică în arboretele de salcâm, unde regenerarea se va 

face din lăstari şi drajoni. 

Tratamentul presupune o singură intervenție în aceeaşi suprafață prin care se va extrage 

întreaga masă lemnoasă după care, din cioate vor apărea lăstari.  

Împădurirea prin regenerare artificială este singura alternativă viabila care oferă 

posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat dar a dispărut în urma 

unei intervenții artificiale de exploatare. Regenerarile artificiale vizează arboretele degradate, 

brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantității şi calității producției lor. 

Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea speciilor de interes conservativ și 

implicit refacerea caracterului naturalfundamental al arboretelor (reconstrucție ecologică).  

Lucrări de regenerare artificială se realizeazăîn următoarele terenuri: 

 suprafețe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase; 

 suprafețe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având 

porțiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziția de regenerare, cu 

semințiş neutilizabil, vătămat etc. (împăduriri în completarea regenerării naturale, după 

tăierile de racordare). 

Completarile sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în 

fazele de dezvoltare de semințişdesiş sau în cazul plantațiilor efectuate recent însă cu reuşită 

nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieții sau uscat, au dispărut sau au fost 

afectați de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de 

lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvică.În urma intervenției cu lucrări de 

împădurire rezultă arborete cu origine combinată (naturală şi artificială), caracterul natural sau 

artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafață a uneia 

sau alteia din cele două modalități de regenerare a pădurii. Operațiunea devine oportună pentru 

regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu sa produs sau semințişul natural 

instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai poate fi valorificat, aparține speciilor nedorite în 

viitoarea pădure. 

Lucrarile de îngrijire a culturilor tinere se executăîn scopul diminuării efectelor negative 

ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea şi menținerea unor condiții de creştere şi 

dezvoltare favorabile tuturor puieților. Culturile forestiere aflate in faze tinere de dezvoltare sunt 

parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor defecțiuni şi 

omogenizarea condițiilor de vegetație la nivelul întregii populații. 
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C.1. Impactul direct susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar 

 
 Impactul potenţial al lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic al O.S. Sebiş  Moneasa 

asupra habitatelor şi a speciilor de interes conservativ european ale ariilor naturale protejate ce se 

suprapun peste teritoriul O.S. Sebiş  Moneasa, poate fi încadrat în următoarele categorii: 

 Reducerea suprafeţei de habitat; 

 Fragmentarea habitatului; 

 Reducerea nişelor de adăpost și reproducere existente; 

 Reducerea accesibilităţii hranei. 

 

Nici unul dintre aceşti factori de risc nu afectează în prezent habitatele şi speciile prezente în 

ariile naturale protejate ce se suprapun peste fondul forestier proprietate a statului din O.S. Sebiş  

Moneasa. Dimpotrivă, aplicarea măsurilor de gospodărire propuse prin amenajament, respectiv a 

lucrărilor silviculturale şi a regimului silvic va conduce la conservarea şi în multe cazuri (degajări, 

curăţiri, rărituri, tratamente) chiar la îmbunătăţirea stării habitatelor, a funcţiilor ecologice ale 

acestora, relaţiile intra şi interspecifice rămânând practic nealterate. 

Factorul de impact este considerat a avea o intensitate joasă (L  low) daca impactul direct şi 

indirect asupra habitatului/speciei este unul scăzut, fără a afecta semnificativ şi pe termen  mediu şi 

lung habitatul sau comportamentul (de hrănire, de reproducere) speciei respective. 

 Factorul de impact este considerat a avea o intensitate medie (M  medium) daca impactul 

direct şi indirect asupra habitatului/speciei este unul mediu, cu posibilitatea de a afecta pe termen  

mediu şi lung habitatul sau comportamentul (de hrănire, de reproducere) speciei respective, fără a o 

determina neapărat sa migreze către habitatele învecinate.  

Factorul de impact este considerat a avea o intensitate ridicată (H  high) daca impactul 

direct şi indirect asupra habitatului/speciei este unul ridicat, cu afectarea certă, imediată sau pe 

termen scurt a habitatului şi a comportamentului (de hrănire, de reproducere) speciei respective, cu 

şanse mari ca specia sa migreze către zone mai mult sau mai puţin învecinate. 

 

Tipurile de impact susceptibile să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar sunt: 

impact direct, impact indirect, impact pe termen scurt, impact pe termen lung, impact rezidual şi 

impact cumulativ. 

 Impactul diferitelor tipuri de lucrări prevăzute în amenajamentul silvic (tăieri de regenerare, 

tăieri de igienă, curăţiri, rărituri etc.) asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar din 

siturile Natura 2000 suprapuse peste O.S.Sebiş  Moneasa, poate fi cuantificat prin identificarea 

factorilor de risc (a factorilor de impact) şi estimarea efectului potenţial negativ pe care aceştia îl au 

asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar din zona O.S.Sebiş  Moneasa. O prezentare 

succintă a acestor factori este realizată în tabelul următor, iar măsurile de reducere a impactului, 

care prin implementarea lor corectă pot să reducă efectele negative ale lucrărilor asupra habitatelor 

şi a speciilor la o valoare acceptabilă (nesemnificativă) sunt tratate la unul dintre capitolele 

următoare.   

 

 

Evaluarea semnificației impactului cauzat prin implementarea prevederilor amenajamentului 
silvic asupra ariilor naturale protejate 

 
Tabelul 116 
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Tipul de 
impact 

Indicatori-cheie cuantificabili 
folosiți la evaluarea 

impactului produs prin 
implementarea proiectului 

Arii naturale protejate:  
ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma,  ROSCI0042 

Codru Moma, ROSCI0291 - Coridorul Munţii Bihorului - Codru 
Moma, ROSCI0298 - Defileul Crişului Alb,  ROSCI0070 - 

Drocea, ROSCI0407 - Zarandul de Vest, ROSPA0153 - Defileul 
Crişului Alb, ROSPA0117 - Drocea - Zarand, ROSPA0014 - 

Câmpia Ceremeiului 

Direct 

1. procentul din suprafața 
habitatelor de interes comunitar 
care va fi pierdut  

În urma implementării prevederilor amenajamentului propus nu se 
va reduce suprafața habitatelor de interes comunitar.  
 0% suprafață pierdută. 

2. procentul ce va fi pierdut din 
suprafețele habitatelor folosite 
pentru necesitățile de hrană, 
odihnă şi reproducere ale 
speciilor de interes comunitar 

În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, 
suprafața habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă şi 
reproducere ale speciilor cu habitat forestier se va reduce temporar 
(46 ani) până la refacerea stării de masiv. Este vorba însă de 
modificări calitative ale habitatului şi nu de pierdere fizică de 
suprafață. 
 0% suprafață pierdută. 

3. fragmentarea habitatelor 
de interes comunitar (exprimată 
în procente) 

În urma implementării prevederilor amenajamentului propus nu se 
vor fragmenta habitatele de interes comunitar, intervențiile 
silviculturale având caracter limitat în timp şi spațiu, difuz în fondul 
forestier. 
 0% suprafață fragmentată. 

4. durata sau persistența 
fragmentării 

Nu se identifică fragmentarea habitatelor şi nu există nici o 
durată sau persistență a fragmentării. 

5. durata sau persistența 
perturbării speciilor de interes 
comunitar, distanța față de aria 
naturală protejată de interes  
comunitar  

Perturbarea speciilor va avea o durată scurtă, pe perioada efectuării 
lucrărilor propuse în amenajament. Aceste perturbări vor fi 
reduse la minimum,  ținând cont şi de recomandările din 
prezentul raport. 
Nu va exista un impact de durată sau persistent la nivelul 
Ariilor naturale protejate. Lucrările desfăşurate în ariile naturale 
protejate nu vor afecta populațiile speciilor de interes comunitar din 
vecinătatea amplasamentului. 

6. schimbări în densitatea 
populațiilor (nr. de 
indivizi/suprafață) 

În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, ținând 
cont şi de recomandările din prezentul raport, nu se vor produce 
schimbări în densitatea populațiilor speciilor de interes comunitar. 

7. scara de timp pentru 
înlocuirea speciilor/habitatelor 
afectate de implementarea 
planului 

În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, ținând 
cont şi de recomandările din prezentul raport, nu se vor distruge 
specii şi habitate. 

Indirect 

Evaluarea impactului 
cauzat de Amenajamentul silvic 
fără a lua în considerare 
măsurile de reducere a 
impactului 

Nu a fost identificat un impact negativ semnificativ alimplementării 
prevederilor amenajamentului propus asupra habitatelor şi speciilor 
pentru care a fost declarată aria protejată. 
În unele cazuri impactul poate fi nesemnificativ, ca deexemplu, în 
cazul scurgerilor de carburanți care ar puteapolua solul sau apele. De 
asemenea ar putea există opoluare atmosferică rezultată de la gazele 
de eşapament şi praful produs în timpul lucrărilor propuse în 
amenajament. 
Implementarea planului de monitorizare este necesară doar pentru a 
evidenția situația acestor poluanți în amplasament. 

Pe termen 
scurt 

Evaluarea impactului cauzat de 
Amenajamentul silvic fără a lua 
în considerare măsurile de 
reducere a impactului 

Pe termen scurt impactul potențial poate apărea în perioada de 
exploatare a pădurii şi de refacere a drumurilor forestiere, acesta 
fiind în limite admisibile. 

Pe termen 
lung 

Evaluarea impactului cauzat de 
planul propus fără a lua în 
considerare măsurile de 
reducere a impactului 

Asupra habitatelor forestiere se va manifesta un impact pozitiv prin 
refacerea compoziției specifice şi funcțiilor şi revenirea la tipul 
naturalfundamental de pădure (reconstrucție ecologică). 

În faza de 
construcție 

Evaluarea impactului cauzat de 
planul propus fără a lua în 
considerare măsurile de 
reducere a impactului 

Prezentul proiect nu prevede realizarea de lucrări deconstrucție. 

În faza de 
operare (de 

implementare 

Evaluarea impactului cauzat de 
planul propus fără a lua în 
considerare măsurile de 

Nu a fost identificat un impact negativ semnificativ alimplementării 
prevederilor amenajamentului propus asupra habitatelor şi speciilor 
pentru care a fost declarată aria protejată. 
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Tipul de 
impact 

Indicatori-cheie cuantificabili 
folosiți la evaluarea 

impactului produs prin 
implementarea proiectului 

Arii naturale protejate:  
ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma,  ROSCI0042 

Codru Moma, ROSCI0291 - Coridorul Munţii Bihorului - Codru 
Moma, ROSCI0298 - Defileul Crişului Alb,  ROSCI0070 - 

Drocea, ROSCI0407 - Zarandul de Vest, ROSPA0153 - Defileul 
Crişului Alb, ROSPA0117 - Drocea - Zarand, ROSPA0014 - 

Câmpia Ceremeiului 

a prevederilor 
amenajamen-

tului) 
 

reducere a impactului În unele cazuri, impactul poate fi nesemnificativ, ca de exemplu, în 
cazul scurgerilor de carburanți care ar putea polua solul sau apele. De 
asemenea ar putea exista o poluare atmosferică rezultată de la gazele 
de eşapament şi praful produs în timpul lucrărilor propuse în 
amenajament. 
În faza de implementare a proiectului, lucrările de exploatare ar putea 
avea un impact negativ pe termen scurt (în perioada de execuție), 
prin lucrările desfăşurate, în cazul nerespectării normelor tehnice de 
exploatare şi transport a materialului lemnos. 
Implementarea planului de monitorizare este necesară doar pentru a 
evidenția situația acestor poluanți în amplasament. 

Impact 
rezidual 

Evaluarea impactului rezidual 
care rămâne după 
implementarea măsurilor de 
reducere a impactului pentru 
planul propus şi pentru alte PP 

Nu a fost identificat un impact negativ rezidual al implementării 
prevederilor amenajamentului propus asupra habitatelor şi speciilor 
pentru care a fost declarată aria protejată, după implementarea 
măsurilor de reducere a impactului pentru planul propus. 

Impact 
cumulativ 

Evaluarea impactului cumulativ 
al Amenajamentul silvic propus 
cu alte PP 

În urma verificărilor din teren şi a informațiilor disponibile 
nu au fost identificate alte proiecte existente, propuse sau 
aprobate care pot genera impact cumulativ cu studiul analizat. 
Nu există un impact cumulativ. 

Evaluarea impactului cumulativ 
al Amenajamentul silvic cu alte 
PP fără a lua în considerare 
măsurile de reducere a 
impactului 

Având în vedere că nu a fost identificat un impact cumulativ, nu 
există diferențe între situațiile cu /sau fară măsuri de reducere a 
impactului. 

 
În ceea ce priveşte impactul direct pe care lucrările din cadrul amenajamentului silvic lear 

putea avea asupra speciilor de faună de interes comunitar care vieţuiesc sau tranzitează zona O.S. 

Sebiş  Moneasa, acesta se referă în principal la omorârea accidentală a adulţilor la unele specii de 

amfibieni şi insecte şi la deranjarea activităţilor de hrănire sau de adăpost în cazul amfibienilor și  

mamiferelor. La acestea se adaugă zgomotul şi vibraţiile maşinilor şi a utilajelor (motoferăstraie) 

folosite la efectuarea lucrărilor silvice. Utilizarea unor echipamente în bună stare tehnică, verificate 

periodic, va permite menţinerea zgomotului şi a vibraţiilor în limite normale. 

Aplicarea amenajamentului silvic nu va avea un impact direct semnificativ asupra 

populaţiilor de nevertebrate de interes comunitar deoarece se propune conservarea măcar parţială a 

arborilor bătrâni, dar şi menţinerea unor arbori uscaţi (căzuţi şi/sau în picioare), de preferat în 

pâlcuri de 35 exemplare la hectar. De asemenea se vor semnala şi menţine diversele forme genetice 

ale tuturor speciilor existente (indiferent de proporţia arboretelor), inclusiv a speciilor arbustive. 

Impactul direct este doar local asupra nevertebratelor, în special asupra stadiilor de viaţă larvară şi 

va fi punctual, fără a afecta decât o mică fracţiune a populaţiilor. 

Efectul lucrărilor silvotehnice asupra populaţiilor speciilor de interes comunitar de amfibieni 

şi reptile este aproape nul. Impactul direct pentru speciile de amfibieni şi reptile a căror prezenţă a 

fost semnalată în zona de studiu este strâns legat de zona analizată. Aceste specii se vor refugia din 

zona de exploatare odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, fiind afectate de 

zgomot, de vibraţii, diminuânduse astfel eventualele pierderi. 

Suprafaţa pentru care a fost realizat amenajamentul silvic conţine habitate favorabile pentru 

speciile de mamifere semnalate în zona analizată. Având în vedere mobilitatea foarte mare a 

speciilor de mamifere semnalate atât în aria naturală protejată cât şi în vecinătatea acesteia, 
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impactul amenajamentului silvic asupra speciilor de mamifere este nesemnificativ, mai ales în 

contextul respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate. 

Simplificarea habitatelor forestiere ca urmare a tăierii parţiale a arboretelor în cursul tăierilor 

de igienă presupune dispariţia din păduri a unor componente ale ecosistemului cum ar fi arborii 

bătrâni cu scorburi, arborii căzuţi la pământ (în urma unor furtuni, a unor boli, a vârstei înaintate) 

sau a buştenilor (lemnul mort), şi odată cu acestea dispariţia microhabitatelor. În mod normal, 

alterarea structurii verticale a habitatului duce la reducerea diversităţii speciilor. Diversitatea 

structurală a habitatului oferă mai multe microhabitate şi permite interacţiuni mult mai complexe 

între specii. Tăierea preferenţială a anumitor arbori dintro pădure reprezintă o forma de 

simplificare a habitatului. În timpul tăierilor selective, nu numai compoziţia în specii se schimbă, 

dar tăierile creează mai multe microclimate extreme care sunt de obicei mai calde, mai reci, mai 

uscate şi mai puţin ferite de vânt decât în pădurile în care nu sa intervenit. Tocmai în acest sens, 

amenajamentul prevede menținerea de pâlcuri de arbori bătrâni în arboretele tinere, menținerea unei 

cantități de lemn mort în arboret, păstrarea elementelor de biodiversitate (benzile de vegetație 

ripariene, pâlcurile de vegetație din porțiunile mlăștinoase etc.), realizarea de arborete cu stucturi 

orizontale și verticale diversificate. 

De asemenea, unul dintre obiectivele amenajamentului îl constituie menținerea unui mozaic 

de arborete cu vârste diferite în terenurile forestiere din cadrul ariilor naturale protejate, care se 

realizează şi prin adoptarea planurilor decenale, una dintre principalele premize la elaborarea 

acestora fiind realizarea unor structuri normale pe clase de vârstă, respectiv fiecare clasă de vârstă 

să aibă aceeaşi pondere în structura pădurii. În acest mod se realizează şi armonizarea 

amenajamentelor silvice cu cerințele de biodiversitate ale ariilor protejate care reclamă ca un astfel 

de mozaic să se mențină în permanență la nivelul ecosistemelor, toate speciile de importanță 

comunitară având de benficiat de această măsură, diversitatea asigurând condiții bune de hrănire, 

reproducere și adăpost. 

În cel deal doilea caz posibil, cel legat de afectarea nişelor de hrănire şi adăpost, acestea pot 

deveni improprii în cazul unora dintre tipurile de lucrări, iar speciile afectate îşi vor remodela 

răspândirea în habitat în funcţie de acest aspect, existând pericolul să apară diminuări ale efectivelor 

acestora, dar nu la nivelul întregului habitat ci doar local, prin relocarea speciilor către zonele 

neafectate de lucrări. Executarea lucrărilor pe suprafeţe relativ mici în cadrul unui tip de pădure (la 

nivelul subparcelelor) și tratamentele intensive (tăieri progresive) favorizează mobilitatea speciilor, 

ale căror efective totale nu se reduc semnificativ la nivelul habitatului, ci doar în zonele afectate de 

lucrări şi de regulă numai pe durata lucrărilor, aceasta şi în funcţie de tipul de lucrări silvice 

executate. 

 

 Localizarea lucrărilor pe suprafeţe relativ mici (subparcele), comparativ cu suprafaţa 

habitatelor forestiere, va face ca efectul potenţial negativ asupra speciilor de faună să fie minim. 

Speciile mai sensibile se refugiază din zonele în care au loc lucrări către habitatele învecinate, 

revenind cel mai adesea în locaţiile iniţiale, mai ales dacă modificarea habitatului nu este una 

pregnantă aşa cum se întâmplă în cazul tăierilor rase. 

Amenajamentul face recomandări privind modul de aplicare al lucrărilor silvice propuse de 

aşa natură încât impactul să fie minimal. Impactul lucrărilor propuse de amenajament asupra 

speciilor protejate este foarte mic, practic nesemnificativ şi poate fi demonstrat prin faptul că dea 

lungul timpului aceste lucrări au fost executate permanent, iar habitatele forestiere, efectivul şi 

calitatea populațiilor speciilor descrise nu au fost afectate. 

În ceea ce privește lucrările propuse în zonele de suprapunere a ariilor naturale protejate cu 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de O.S. Sebiş  Moneasa, potențialul lor 
impact și măsurile de reducere a impactului sunt detaliate la nivel de u.a. în tabelele de mai jos. 
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Lucrări propuse în ariile naturale protejate potențial impact și recomandări de 

reducere a impactului 
 
Degajări                                                                                        Tabelul 117 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact 
potențialasupra.hab

itatelorșispeciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0042 Impact neutru pe 
durată scurtă de 
timp, impact slab 
pozitiv pe termen 
mediu și lung prin 
promovarea 
speciilor 
caracteristice 
habitatului. 
 

La efectuarea lucrărilor se au în 
vedere: 
 se va evita efectuarea lucrărilor 
în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite 
(împerechere, creșterea puilor 
etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

 
II 

16 

18 B 

19 

24 

26 E 

28 B 

29 B 

42 C 

42 D 

50 F 

53 C 

56 A 

57 

65 B 

68 C 

77 B 
 

9,94 

9,34 

10,91 

18,47 

3,16 

0,84 

1,04 

1,67 

0,77 

0,91 

2,70 

2,02 

7,10 

7,73 

12,68 

4,12 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4111 

4111 

4111 

4211 

4111 

4111 

4111 

4211 

4211 

4212 

4114 

4212 

4212 

4212 

4312 

4211 
 

91V0 

91V0 

91V0 

9130 

91V0 

91V0 

91V0 

9130 

9130 

9130 

91V0 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 
 

 

Total - 93,36 - - - - 

ROSCI0070 şi ROSPA0117 Impact neutru pe 
durată scurtă de timp, 
impact slab pozitiv 
pe termen mediu și 
lung prin promovarea 
speciilor 
caracteristice 
habitatului. 
 

La efectuarea lucrărilor se au în 
vedere: 
 se va evita efectuarea lucrărilor în 
perioadele biologice importante ale 
speciilor ocrotite (împerechere, 
creșterea puilor etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare tipurilor 
natural fundamentale de pădure. 
 

IV 257I 0,42 A 7412 91M0  

V 
2 B 

2 C 
 

0,08 
0,14 

O 
O 

4212 

4212 
 

9130 
9130 

 

Total - 0,64 - - - - 

ROSCI0289 Impact neutru pe 
durată scurtă de timp, 
impact slab pozitiv 
pe termen mediu și 
lung prin promovarea 
speciilor 
caracteristice 
habitatului. 
 

La efectuarea lucrărilor se au în 
vedere: 
 se va evita efectuarea lucrărilor în 
perioadele biologice importante ale 
speciilor ocrotite (împerechere, 
creșterea puilor etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare tipurilor 
natural fundamentale de pădure. 
 

IV 17A 12,07 A 4211 9130  

Total - 12,07 - - - - 

ROSCI0298, ROSPA0153 Impact neutru pe 
durată scurtă de timp, 
impact slab pozitiv 
pe termen mediu și 
lung prin promovarea 
speciilor 
caracteristice 
habitatului. 
 

La efectuarea lucrărilor se au în 
vedere: 
 se va evita efectuarea lucrărilor în 
perioadele biologice importante ale 
speciilor ocrotite (împerechere, 
creșterea puilor etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare tipurilor 
natural fundamentale de pădure. 
 

III 
116 A 

128 B 
 

3,82 
0,96 

A 

A 
 

4211 

4331 
 

9130 

9130 
 

 

Total - 4,78 - - - - 

ROSCI0291 Impact neutru pe La efectuarea lucrărilor se au în 
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UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact 
potențialasupra.hab

itatelorșispeciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

II 

110 A 

111 A 

112 
 

19,13 
18,19 
12,38 

A 

A 

A 
 

4211 

4211 

4211 
 

9130 

9130 

9130 
 

 durată scurtă de timp, 
impact slab pozitiv 
pe termen mediu și 
lung prin promovarea 
speciilor 
caracteristice 
habitatului. 
 

vedere: 
 se va evita efectuarea lucrărilor în 
perioadele biologice importante ale 
speciilor ocrotite (împerechere, 
creșterea puilor etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare tipurilor 
natural fundamentale de pădure. 
 

III 
83 C 

84 B 
 

6,16 
4,93 

A 

A 
 

4212 9130 

4212 9130 
 

9130 9130 

9130 9130 
 

 

Total - 60,79 - - - - 

ROSPA0117 Impact neutru pe 
durată scurtă de timp, 
impact slab pozitiv 
pe termen mediu și 
lung prin promovarea 
speciilor 
caracteristice 
habitatului. 
 

La efectuarea lucrărilor se au în 
vedere: 
 se va evita efectuarea lucrărilor în 
perioadele biologice importante ale 
speciilor ocrotite (împerechere, 
creșterea puilor etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare tipurilor 
natural fundamentale de pădure. 
 

V 

82 D 

94 

95 C 

644 A 
 

1,26 
1,10 
0,56 
2,63 

A 

A 

A 

A 
 

5212 

4312 

5131 

4312 
 

9170 

9130 

 
9130 

 

 

Total - 5,55 - - - - 

 
 
Curăţiri                                                                                      Tabelul 118 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact 
potențialasupra.hab

itatelorșispeciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0042 Impact negativ de 
slabă intensitate, pe 
durată scurtă de 
timp, se poate 
resimți cu ocazia 
deschiderii căilor 
de acces în arboret 
şi a extragerii şi 
colectării 
materialului 
lemnos. Pe termen 
mediu și lung 
impactul este 
pozitiv prin 
corectarea 
compoziției 
arboretelor și 
stabilizare a 
habitatelor. 

La efectuarea lucrărilor se au 
învedere: 

 recoltarea masei lemnoase nu 
tebuie săducă la scăderea 

consistenței arboretului sub 0,8 sau 
la crearea de golur imari; 
 se vaevita înmlăștinarea 

saueroziunea solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 

cursurilor de apă; 
 scoaterea şi transportul 

materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 

umiditatea solului este excesiv de 
mare; 

 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 

efectua prin târâre pe firul 
cursurilor de apă; 

 se preferă folosirea atelajelor cu 
tracțiune animală în locul celor 

mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor în 

perioada  de  reproducere a 
speciilor de mamifere mari 

(căprior, cerb, mistreţ); 
 se vor păstra și exemplare din 

speciile pioniere (salcie căprească, 
plop tremurător,  mesteacăn etc.), 
atât pentru biodiversitate, cât și ca 

hrană pentru vânat; 
 se vor menține pâlcuri de 35 

arbori bătrâni/ha; 

II 

26 C 

27 B 

42 E 

43 B 

50 A 

51 B 

56 D 

58 

64 

67 A 

69 B 

70 
 

10,5 

1,54 

2,44 

3,45 

5,23 

16,48 

8,62 

56,68 

47,22 

26,5 

43,37 

28,91 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
  

4111 

4111 

4211 

4212 

4212 

4211 

4212 

4331 

4212 

4312 

4211 

4212 
 

91V0  

91V0  

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 
 

43 

6 

8 

49 

33 

101 

15 

577 

1125 

95 

157 

113 
 

Total - 250,94 - - - 2322 

ROSCI0291 

II 
104 A 

105 C 
 

33,49 

13,22 
 

A 

A 
 

4212 

4211 
 

9130 

9130 
 

300 

35 
 

III 
81 B 

84 A 

21,73 

11,52 
 

A 

A 
 

4211 

4212 
 

9130 

9130 
 

116 

19 
 

Total - 79,96 - - - 470 

ROSCI0298, ROSPA0153 

III 
128 A 

129 B 
 

7,11 

18,79 
 

A 

A 
 

4312 

4331 
 

9130 

9130 
 

20 

105 
 

Total - 25,90 - - - 125 

ROSCI0070, ROSPA0117 
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UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact 
potențialasupra.hab

itatelorșispeciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

IV 

253 D 

256 B 

256 D 

263 D 

267 C 
 

2,18 

16,77 

2,91 

0,36 

1,86 
 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4312 

4312 

7411 

4312 

4211 
 

9130 

9130 

91M0  

9130 

9130 
 

54 

6 

2 

1 

4 
 

 se vapăstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 

picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 

speciilor corespunzătoare tipurilor 
natural fundamentale de pădure. 

Total - 24,08 - - - 67 

ROSCI0289 

IV 16A 14,44 A 4331 9130 280 

Total - 14,44 - - - 280 

ROSPA0117 

V 

80 B 

89 C 

89 E 

90 C 

640 A 

641 D 

642 A 
 

4,44 

1,43 

1,91 

0,56 

7,17 

1,79 

12,97 
 

Q 

Q 

Q 

Q 

A 

A 

A 
 

4312 

5131 

4312 

5131 

4214 

4331 

4312 
 

9130 

 
9130 

 
9130 

9130 

9130 
 

0 

0 

3 

0 

7 

0 

9 
 

Total - 30,27 - - - 19 

 
 
 
 
 
 
 

Rărituri                                                                                     Tabelul 119 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0042 Impact negativ de 
slabă intensitate, pe 
durată scurtă de 
timp, se poate 
resimți cu ocazia 
deschiderii căilor 
de acces în arboret 
şi a extragerii şi 
colectării 
materialului 
lemnos. Pe termen 
mediu și lung 
impactul este 
pozitiv prin 
corectarea 
compoziției 
arboretelor și 
stabilizarea 
habitatelor. 

La efectuarea lucrărilor se au în 
vedere: 

 recoltarea masei lemnoase nu 
tebuie să ducă la scăderea 

consistenței arboretului sub 0,8 sau 
la crearea de goluri mari; 

 se va evita înmlăștinarea sau 
eroziunea solului; 

 se va evita eroziunea malurilor 
cursurilor de apă; 

 scoaterea şi transportul materialului 
lemnos nu se va efectua în 

perioadele în care umiditatea solului 
este excesiv de mare; 

 scoaterea și transportul materialului 
lemnos nu se va efectua prin târâre 

pe firul cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor cu 
tracțiune animală în locul celor 

mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor în 
perioada de reproducere a speciilor 

de mamifere mari (căprior, cerb, 
mistreţ, urs, lup, râs); 

 se vor păstra și exemplare din 

II 

14 

15 

46 

47 A 

47 B 

48 

49 B 

50 B 

51 C 

52 A 

52 B 

53 A 

59 B 

60 

62 B 

66 A 

68 B 

79 B 
 

52,77 

16,94 

24,3 

13,3 

22,43 

13,85 

11,47 

8,69 

4,98 

17,13 

39,37 

12,17 

18,6 

40,84 

9,59 

36,97 

2,89 

9,94 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4111 

4111 

4332 

4211 

4332 

4332 

4212 

4212 

4211 

4211 

4211 

4211 

4114 

4114 

4114 

4212 

4212 

4114 
 

91V0  

91V0  

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

91V0  

91V0  

91V0  

9130 

9130 

91V0  
 

1414 

495 

648 

969 

907 

525 

366 

175 

199 

665 

1785 

635 

1040 

1708 

359 

484 

98 

454 
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UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

Total - 356,23 - - - 12926 speciile pioniere (salcie căprească, 
plop tremurător, mesteacăn etc.), atât 
pentru biodiversitate, cât și ca hrană 

pentru vânat; 
 se vor menține pâlcuri de 35 arbori 

bătrâni/ha; 
 se va păstra în pădure cel puțin 5% 
lemn mort (arbori uscați pe picior, 

bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea speciilor 

corespunzătoare tipurilor natural 
fundamentale de pădure. 

ROSCI0291 

II 105B 1,29 A 4331 9130 50 

III 

72 

74 

78 

79 

80 A 

80 B 

80 C 

80 D 

81 C 

82 C 

83 B 

14,39 

1,4 

27,73 

44,39 

9,69 

6,43 

5,26 

12,16 

1,46 

7,15 

2,32 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4211 

4211 

4311 

4311 

4311 

4311 

4311 

4211 

4211 

4212 

4212 
 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 
 

751 

72 

928 

1433 

275 

222 

202 

419 

44 

195 

61 
 

Total - 133,67 - - - 4652 

ROSCI0289 

III 

130 A 

131 A 

139 A 
 

29,1 

17,73 

15,03 
 

A 

A 

A 
 

4211 

4211 

4311 
 

9130 

9130 

9130 
 

910 

544 

404 
 

IV 
16 B 

17 B 

8,29 

4,08 
 

A 

A 
 

4212 

4211 
 

9130 

9130 
 

229 

127 
 

Total - 74,23 - - - 2214 

ROSCI0298, ROSPA0153 

III 127B 0,52 A 4312 9130 9 

IV 39C 3,14 A 5311 91Y0 90 

Total - 3,66 - - - 99 

ROSCI0070, ROSPA0117  

IV 

249 B 

250 B 

251 C 

255 A 

257 A 

257 H 

264 B 

265 A 

265 B 

266 B 

266 C 

266 D 

266 E 

266 F 

267 A 

267 B 

267 D 
 

0,67 

3,45 

1,03 

2,87 

3,47 

0,99 

1,6 

25,91 

1,7 

23,03 

9,97 

2,75 

3,75 

0,79 

27,63 

7,38 

7,19 
 

A 

A 

A 

M 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

A 
 

7112 

7411 

7413 

4312 

5314 

5314 

4213 

4211 

4211 

4211 

4211 

4211 

4212 

4211 

4211 

4211 

4211 
 

91M0  

91M0  

91M0  

9130 

91L0 

91L0 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 
 

3 

71 

17 

46 

68 

12 

17 

1399 

78 

1302 

546 

123 

60 

17 

1234 

474 

411 
 



250 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

V 

1 B 

2 A 

3 A 

3 B 

4 B 
 

31,04 

26,78 

2,2 

12,92 

3,43 
 

O 

O 

M 

O 

O 
 

4212 

4212 

4241 

4212 

5212 
 

9130 

9130 

9110 

9130 

9170 
 

1286 

1238 

67 

818 

49 
 

Total - 200,55 - - - 9336 

ROSPA0117 

IV 259A 7,99 A 7411 91M0 73 

V 

79 A 

80 A 

81 A 

81 D 

83 

85 A 

87 A 

87 C 

89 A 

89 D 

89 F 

91 C 

623 

628 A 

628 H 

635 E 

635 F 

635 G 

635 I 

636 C 

641 A 

641 B 

641 C 

641 F 

642 C 

646 

661 

664 C 

664 D 
 

11,84 

20,53 

8,9 

14,8 

8,42 

1,36 

4,12 

1,43 

1,89 

1,98 

7,42 

0,69 

2,33 

5,94 

1,68 

0,46 

0,4 

0,33 

4,09 

1,08 

2,24 

3,1 

19,01 

5,83 

6,58 

11,48 

2,96 

3,21 

2,55 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4311 

4312 

4312 

4331 

4312 

4312 

5314 

4312 

4312 

4312 

4312 

5314 

4311 

4311 

4221 

7112 

7112 

7112 

4311 

7112 

4311 

4312 

4312 

4214 

4332 

4311 

5131 

7413 

7413 
 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

91L0 

9130 

9130 

9130 

9130 

91L0 

9130 

9130 

9130 

91M0  

91M0  

91M0  

9130 

91M0  

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

 
91M0  

91M0  
 

438 

559 

534 

149 

353 

69 

43 

7 

44 

32 

173 

4 

55 

157 

41 

10 

11 

7 

199 

16 

58 

49 

1080 

229 

264 

390 

76 

71 

39 
 

Total - 164,64 - - - 5230 
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Lucrări de igienă                                                                                   Tabelul 120 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0289 Impact  neutru  sau 
negativ 
nesemnificativ, pe 
durată scurtă de 
timp, se poate 
resimți cu ocazia 
extragerii şi 
colectării 
materialului 
lemnos. 

La efectuarea tăierilor se au în 
vedere: 

 se va evita înmlăștinarea solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 

cursurilor de apă; 
 scoaterea şi transportul materialului 

lemnos nu se va efectua în 
perioadele în care umiditatea solului 

este excesiv de mare; 
 scoaterea și transportul materialului 
lemnos nu se va efectua prin târâre 

pe firul cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor cu 
tracțiune animală în locul celor 

mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor în 

perioadele biologice importante ale 
speciilor ocrotite; 

 se vor menține pâlcuri de 35 arbori 
bătrâni/ha; 

 se va păstra în pădure cel puțin 5% 
lemn mort (arbori uscați pe picior, 

bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea speciilor 

corespunzătoare tipurilor natural 
fundamentale de pădure. 

I 

139 B 

140 A 

141 

146 A 

146 B 

149 A 

149 B 
 

3,48 

10,07 

0,4 

5,63 

1,63 

0,19 

3,68 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4311 

4311 

4212 

7111 

4321 

5323 

7412 
 

9130 

9130 

9130 

91M0  

9130 

91L0 

91M0  
 

24 

80 

3 

50 

14 

1 

30 
 

III 

132 A 

133 A 

133 B 

134 A 

135 A 

136 A 

137 A 

138 

139 B 

139 C 

17,86 

19,25 

1,23 

38,55 

33,26 

15,93 

20,46 

11,2 

7,34 

9,52 
 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

A 
 

4311 

4311 

5151 

4311 

4311 

4311 

4311 

4311 

5241 

4312 
 

9130 

9130 

 
9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

 
9130 

 

142 

173 

9 

348 

300 

143 

184 

100 

67 

86 
 

IV 34C 2,18 A 4211 9130 20 

Total - 201,86 - - - 1774 

ROSCI0042 



252 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

II 

17 A 

25 A 

26 A 

26 B 

27 A 

28 A 

29 A 

29 C 

41 A 

41 D 

42 A 

42 B 

43 A 

43 C 

44 A 

44 B 

45 A 

45 B 

49 A 

50 C 

50 D 

50 E 

51 A 

52 C 

53 B 

54 A 

55 

56 C 

56 E 

59 A 

59 E 

61 

69 A 

74 A 

74 C 

75 A 

75 B 

76 

77 A 

80 A 

81 A 

81 C 

81 D 

81 F 

90 A 

91 A 

92 A 

93 

94 

95 

38,51 

43,74 

30,29 

5,48 

29,87 

19,58 

27,08 

1,46 

12,18 

4,19 

20,73 

0,98 

16,42 

12,44 

1,67 

16,38 

4,01 

10,27 

2,25 

17,52 

7,27 

11,49 

19,02 

10,31 

12,04 

27,44 

27,4 

7,25 

7,6 

25,43 

7,74 

44,75 

1,92 

7,36 

2,22 

19,48 

8,08 

48,72 

35,86 

1,54 

7,75 

16,25 

0,96 

3,75 

32,06 

11,99 

47,92 

38,23 

38,68 

25,57 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

A 

M 

A 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

A 

K 

K 

A 

M 

M 

M 

M 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

4111 

4111 

4111 

4111 

4111 

4111 

4111 

4111 

4331 

4212 

4331 

4211 

4212 

4212 

4213 

5211 

4213 

4212 

4213 

4212 

4212 

4212 

4212 

4211 

4114 

4114 

4114 

4212 

4212 

4111 

4111 

4114 

4312 

4213 

5151 

4213 

5131 

4331 

4331 

4212 

4212 

4114 

4114 

4111 

4114 

4114 

4331 

4331 

4331 

4312 

91V0 

91V0 

91V0 

91V0 

91V0 

91V0 

91V0 

91V0 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

 
9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

91V0 

91V0 

91V0 

9130 

9130 

91V0 

91V0 

91V0 

9130 

9130 

 
9130 

 
9130 

9130 

9130 

9130 

91V0 

91V0 

91V0 

91V0 

91V0 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

308 

350 

212 

38 

239 

157 

217 

10 

98 

38 

167 

7 

131 

100 

14 

130 

32 

81 

17 

158 

66 

92 

171 

82 

96 

220 

247 

58 

53 

203 

54 

359 

16 

59 

18 

157 

64 

390 

287 

12 
 

62 
 

130 

8 

30 

256 
 

96 
 

383 
 
 

 



253 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

II 

93 

94 

95 

96 A 

96 B 

97 A 

97 D 

98 A 

99 A 
 

38,23 

38,68 

25,57 

18,16 

6,98 

5,96 

9,92 

31,06 

30,64 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4331 

4331 

4312 

4312 

5131 

4212 

5131 

4212 

4212 
 

9130 

9130 

9130 

9130 

 9130 

 9130 

9130 
 

307 

348 

204 

146 

63 

48 

89 

249 

276 
 

Total - 973,85 - - - 7903 

ROSCI0291 

II 

100 A 

101 A 

102 A 

103 A 

104 B 

104 C 

105 D 

106 A 

106 C 

108 A 

108 B 
 

17,59 

29,87 

13,31 

11,77 

6,15 

0,95 

1,61 

5,08 

3,78 

6,78 

2,25 
 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

A 

M 

A 

M 

M 
 

4212 

4331 

4331 

4331 

5131 

4312 

4312 

4212 

5131 

4212 

5131 
 

9130 

9130 

9130 

9130 

 
9130 

9130 

9130 

 
9130 

 

140 

239 

106 

70 

43 

7 

14 

41 

34 

55 

20 
 

III 

73 

75 

76 

81 A 

82 A 

82 D 

0,5 

0,1 

0,35 

15,62 

3,59 

1,22 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4211 

4211 

4211 

4311 

4311 

4212 
 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 
 

4 

1 

4 

140 

32 

9 
 

Total - 120,52 - - - 959 

ROSCI0298, ROSPA0153 

III 
116 B 

129 A 
 

0,85 

3,07 
 

A 

A 
 

5151 

4212 
 

 
9130 

 

6 

24 
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UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

IV 

39 A 

39 B 

39 D 

39 E 

40 A 

40 B 

40 C 

40 E 

41 

42 A 

42 B 

42 C 

43 A 

43 B 

43 C 

43 D 

43 E 

44 A 

44 B 

45 A 

49 A 

49 B 

50 A 

50 B 

50 C 

52 A 
 

1,31 

24,08 

5,12 

1,69 

3,68 

21,8 

5,71 

7,76 

23,13 

26,74 

2,67 

0,77 

13,86 

3,04 

2,45 

3,25 

2,19 

8,18 

6,66 

17,81 

1,86 

3,1 

5,39 

8,11 

1,67 

6,67 
 

M 

M 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

A 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

5131 

5131 

5311 

5311 

5172 

4212 

4312 

4211 

4211 

4211 

4311 

5113 

4211 

5111 

5131 

4311 

5151 

4312 

5172 

5111 

5211 

5111 

4212 

5111 

5113 

5111 
 

 

 
91Y0  

91Y0  

 
9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

91Y0  

9130 

91Y0  

 
9130 

 
9130 

 
91Y0  

9170 

91Y0  

9130 

91Y0  

91Y0  

91Y0  
 

10 

169 

40 

16 

25 

197 

52 

62 

185 

240 

24 

6 

125 

28 

20 

27 

15 

73 

40 

142 

17 

28 

44 

64 

13 

53 
 

Total - 212,62 - - - 1745 

ROSCI0070, ROSPA0117 



255 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

IV 

250 A 

251 A 

252 C 

253 A 

253 C 

254 A 

254 C 

255 B 

255 D 

256 E 

257 B 

257 E 

257 F 

257 G 

258 A 

258 B 

262 

263 A 

263 B 

263 C 

264 A 

266 A 
 

16,44 

28,59 

26,56 

1,52 

27,21 

22,86 

10,44 

6,35 

1,55 

0,78 

2,76 

5,22 

3,14 

3,59 

1,83 

2,51 

1,95 

3,04 

30,74 

5,12 

31,08 

8,62 
 

A 

A 

M 

M 

A 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

7411 

7411 

5131 

5172 

5314 

5314 

5314 

7412 

4312 

4312 

5314 

5314 

5314 

7412 

7112 

7411 

4212 

4312 

4211 

4311 

4211 

4211 
 

91M0  

91M0  

 

 
91L0  

91L0  

91L0  

91M0  

9130 

9130 

91L0  

91L0  

91L0  

91M0  

91M0  

91M0  

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 
 

131 

229 

213 

10 

244 

206 

84 

44 

12 

5 

17 

41 

25 

25 

15 

22 

16 

27 

246 

46 

249 

78 
 

V 

1 A 

4 A 

5 A 

5 B 
 

2,54 

16,18 

6,6 

4,35 
 

M 

O 

O 

O 
 

4241 

4212 

4212 

4212 
 

9110 

9130 

9130 

9130 
 

16 

130 

60 

35 
 

Total - 271,57 - - - 2226 

ROSCI0407   

V 
651 A 

651 B 
 

14,13 

4,00 
 

A 

A 
 

4311 

5111 
 

9130 

91Y0 
 

126 

37 
 

Total - 18,13 - - - 163 

ROSPA0117 

IV 
260 A 

260 B 
 

0,44 

1,41 
 

A 

M 
 

7112 

7112 
 

91M0 

91M0 
 

3 

9 
 



256 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

79 B 

81 B 

81 C 

82 E 

82 G 

84 

85 B 

86 B 

87 D 

88 

90 D 

91 B 

92 C 

96 B 

96 C 

624 

625 A 

625 B 

628 B 

628 C 

628 D 

628 E 

628 F 

628 G 

629 B 

631 A 

632 

634 A 

634 B 

634 C 

634 D 

634 E 

634 F 

635 B 

635 C 

635 D 

15,27 

0,34 

4,57 

6,17 

1,78 

1,87 

6,19 

3,63 

2,42 

1,44 

9,69 

3,07 

1,81 

1,84 

11,49 

4,48 

5,27 

1,5 

21,29 

1,61 

6,62 

4,35 

0,4 

1,74 

2,7 

3,72 

1,53 

7,72 

0,81 

2,91 

4,02 

28,56 

0,9 

37,55 

1,43 

1,06 

3,88 

6,5 

12,39 

8,04 

5,32 

0,69 

17,4 

5,38 

0,88 

3,13 

5,94 

26,45 
 

A 

A 

M 

M 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

5113 

4311 

4331 

4311 

4332 

4312 

5151 

5151 

4312 

5151 

4331 

5131 

4311 

5151 

5151 

4211 

4211 

5111 

7311 

7112 

5131 

4311 

7113 

7413 

7512 

7112 

4211 

7112 

7112 

7112 

4311 

5113 

7112 

7111 

7112 

7111 

4332 

4311 

7413 

7311 

7111 

7112 

4312 

5111 

5131 

4214 

4211 

5121 
 

91Y0  

9130 

9130 

9130 

9130 

9130 

 

 
9130 

 
9130 

 
 

9130 

 

 
9130 

9130 

91Y0  

91M0 

91M0 
 
 

9130 

91M0 

91M0 

91M0 

91M0 
9130 

 

91M0 
 

91M0 

91M0 

9130 

91Y0  

91M0 

91M0 

91M0 

91M0 

9130 

9130 

91M0 

91M0 

91M0 

91M0 

9130 

91Y0  
 
 

9130 

9130 

9170 
 

122 

1 

41 

56 

11 

12 
 

37 

30 

13 

11 

78 

28 
18 

 

11 

92 

40 

47 

13 

190 

14 

40 

35 

2 

14 

24 

22 

13 

54 

4 

20 

32 

229 

6 

338 

10 

9 

30 

59 
 

100 
 

72 

47 

4 

157 

49 
 

6 

28 

53 

238 

 
3 



257 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

V 

639 C 

639 D 

639 E 

639 F 

639 G 

639 H 

640 B 

640 C 

640 D 

641 E 

641 I 

642 B 

642 E 

642 F 

647 A 

647 B 

648 

649 

662 

663 A 

664 A 

664 B 

748 A 

748 B 

749 
 

3,6 

0,43 

1,65 

0,9 

1,05 

1,08 

3,55 

8,52 

3,84 

2,02 

2,75 

0,82 

1,36 

0,59 

12,78 

10,91 

2,25 

2,3 

6,48 

1,89 

5,29 

2,05 

13 

5,31 

1,26 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

5121 

4311 

5121 

5121 

5121 

7112 

4311 

7112 

7412 

4311 

7111 

4312 

7112 

4311 

4311 

5111 

4311 

4311 

5131 

7112 

7413 

7312 

4311 

5111 

5113 
 

9170 

9130 

9170 

9170 

9170 

91M0 

9130 

91M0 

91M0 

9130 

91M0 

9130 

91M0 

9130 

9130 

91Y0  

9130 

9130 

 
91M0 

91M0 

91M0 

9130 

91Y0  

91Y0  
 

26 

3 

10 

7 

8 

7 

31 

68 

30 

16 

22 

4 

10 

3 

116 

98 

20 

20 

46 

11 

49 

19 

118 

42 

11 
 

Total - 405,28 - - - 3367 

 
 
 

Tăieri progresive de însămânţare                                                                    Tabelul 121 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0070, ROSPA0117 Impact negativ de 
slabă/medie 
intensitate asupra 
habitatelor şi 
speciilor prin 
executarea 
drumurilor pentru 
colectarea și 
extragerea 
materialului 
lemnos, prin 
efectuarea 
activităților de 
exploatare 
forestieră,  prin 
prezența echipelor 
de muncitori în 

La efectuarea tăierilor se au  în 
vedere: 
 se va evita înmlăştinarea 
solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 
cursurilor de apă; 
 se vor menține zonele ripariene 
(benzile de vegetație higrofilă 
din lungul pâraielor) și pâlcurile 
de vegetație din porțiunile 
mlăștinoase; 
 scoaterea şi transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 
umiditatea solului este excesiv 
de mare; 
 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua prin târâre pe firul 

IV 

252 D 

255 E 

256 A 

257 C 
 

2,77 

3,95 

1,81 

9,86 
 

A 

A 

A 

A 
 

4211 

4211 

4312 

4312 
 

9130 

9130 

9130 

9130 
 

437 

442 

255 

1024 
 

Total - 18,39 - - - 2158 

ROSCI0298 

IV 45B 8,84 A 4212 9130 1011 

Total - 973,85 - - - 7903 

ROSPA0117 

V 

90 E 

629 A 

663 B 
 

10,73 

4,04 

1,6 
 

A 

A 

A 
 

5131 

4312 

7113 
 

 
9130 

91M0  
 

1351 

537 

145 
 



258 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

Total - 16,37 - - - 2033 

zonă. Efectele nu 
sunt, însă, 
concentrate pe 
suprafață mare, 
lucrările şi implicit 
impactul sunt 
dispersate în timp 
(o intervenție la 10 
ani) şi spațiu 
(locația arboretelor 
în cauză), iar 
refacerea 
ecosistemului se 
preconizează a fi 
una relativ rapidă 
(45 ani), 
comparativ cu 
durata ciclului de 
exploatare (120 
ani). 

cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor 
cu tracțiune animală în locul 
celor mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor 
în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite; 
 se va păstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 
picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

 
 

Tăieri progresive de punere în lumină                                                           Tabelul 122 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0289 Impact negativ de 
slabă/medie 
intensitate asupra 
habitatelor şi 
speciilor prin 
executarea 
drumurilor pentru 
colectarea și 
extragerea 
materialului 
lemnos, prin 
efectuarea 
activităților de 
exploatare 
forestieră,  prin 
prezența echipelor 
de muncitori în 
zonă. Efectele nu 
sunt, însă, 
concentrate pe 
suprafață mare, 
lucrările şi implicit 

La efectuarea tăierilor se au  în 
vedere: 
 se va evita înmlăştinarea 
solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 
cursurilor de apă; 
 se vor menține zonele ripariene 
(benzile de vegetație higrofilă 
din lungul pâraielor) și pâlcurile 
de vegetație din porțiunile 
mlăștinoase; 
 scoaterea şi transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 
umiditatea solului este excesiv 
de mare; 
 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua prin târâre pe firul 
cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor 
cu tracțiune animală în locul 
celor mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor 

I 138 3,20 A 7111 91M0 262 

Total - 3,20 - - - 262 

ROSCI0042 

II 
17 B 

26 D 
 

6,14 

5,40 
 

A 

A 
 

4111 

4111 
 

91V0 

91V0 
 

873 

663 
 

Total - 11,54 - - - 1536 

ROSCI0070, ROSPA0117 

IV 255C 10,69 A 4211 9130 1625 

Total - 10,69 - - - 1625 

ROSPA0117 

V 

92 A 

92 B 

631 B 

635 A 

641 G 
 

15,00 

3,91 

3,17 

2,45 

2,19 
 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4312 

5111 

7413 

4312 

7111 
 

9130 

91Y0  

91M0  

9130 

91M0  
 

3026 

551 

523 

362 

288 
 



259 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

Total - 26,72 - - - 4750 

impactul sunt 
dispersate în timp 
(o intervenție la 10 
ani) şi spațiu 
(locația arboretelor 
în cauză), iar 
refacerea 
ecosistemului se 
preconizează a fi 
una relativ rapidă 
(45 ani), 
comparativ cu 
durata ciclului de 
exploatare (120 
ani). 

în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite; 
 se va păstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 
picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

 
 

Tăieri progresive de însămânţare şi  punere în lumină                                 Tabelul 123 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0070, ROSPA0117 Impact negativ de 
slabă/medie 
intensitate asupra 
habitatelor şi 
speciilor prin 
executarea 
drumurilor pentru 
colectarea și 
extragerea 
materialului 
lemnos, prin 
efectuarea 
activităților de 
exploatare 
forestieră,  prin 
prezența echipelor 
de muncitori în 
zonă. Efectele nu 
sunt, însă, 
concentrate pe 
suprafață mare, 
lucrările şi implicit 
impactul sunt 
dispersate în timp 
(o intervenție la 10 
ani) şi spațiu 
(locația arboretelor 
în cauză), iar 
refacerea 
ecosistemului se 
preconizează a fi 
una relativ rapidă 
(45 ani), 
comparativ cu 
durata ciclului de 
exploatare (120 
ani). 

La efectuarea tăierilor se au  în 
vedere: 
 se va evita înmlăştinarea 
solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 
cursurilor de apă; 
 se vor menține zonele ripariene 
(benzile de vegetație higrofilă 
din lungul pâraielor) și pâlcurile 
de vegetație din porțiunile 
mlăștinoase; 
 scoaterea şi transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 
umiditatea solului este excesiv 
de mare; 
 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua prin târâre pe firul 
cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor 
cu tracțiune animală în locul 
celor mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor 
în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite; 
 se va păstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 
picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

V 
4 C 

4 D 
 

10,63 

3,49 
 

O 

O 
 

5131 

4312 
 

 
9130 

 

2122 

790 
 

Total - 14,12 - - - 2912 

 
 



260 
 

 
 
 

Tăieri progresive de racordare                                                           Tabelul 124 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0042 Impact negativ de 
slabă/medie 
intensitate asupra 
habitatelor şi 
speciilor prin 
executarea 
drumurilor pentru 
colectarea și 
extragerea 
materialului 
lemnos, prin 
efectuarea 
activităților de 
exploatare 
forestieră,  prin 
prezența echipelor 
de muncitori în 
zonă. Efectele nu 
sunt, însă, 
concentrate pe 
suprafață mare, 
lucrările şi implicit 
impactul sunt 
dispersate în timp 
(o intervenție la 10 
ani) şi spațiu 
(locația arboretelor 
în cauză), iar 
refacerea 
ecosistemului se 
preconizează a fi 
una relativ rapidă 
(45 ani), 
comparativ cu 
durata ciclului de 
exploatare (120 
ani). 

La efectuarea tăierilor se au  în 
vedere: 
 se va evita înmlăştinarea 
solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 
cursurilor de apă; 
 se vor menține zonele ripariene 
(benzile de vegetație higrofilă 
din lungul pâraielor) și pâlcurile 
de vegetație din porțiunile 
mlăștinoase; 
 scoaterea şi transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 
umiditatea solului este excesiv 
de mare; 
 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua prin târâre pe firul 
cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor 
cu tracțiune animală în locul 
celor mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor 
în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite; 
 se va păstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 
picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

II 

25 B 

41 C 

42 F 

59 C 

65 A 

72 A 

73 A 

79 A 

80 B 

81 B 

90 B 

91 B 

92 B 

99 B 
 

5,50 

3,85 

0,89 

1,27 

14,87 

6,78 

8,57 

12,96 

29,49 

32,03 

13,8 

11,42 

8,05 

13,3 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4111 

4332 

4331 

4114 

4212 

4211 

4211 

4111 

4111 

4111 

4111 

4114 

4331 

4212 
 

 

91V0  

9130 

9130 

91V0  

9130 

9130 

9130 

91V0  

91V0  

91V0  

91V0  

91V0  

9130 

9130 
 

927 

251 

73 

173 

773 

908 

1000 

2618 

914 

3011 

824 

709 

806 

903 
 

Total - 162,78 - - - 13890 

ROSCI0291 

II 

100 B 

102 B 

111 B 
 

4,2 

8,29 

2,82 
 

A 

A 

A 
 

4212 

4331 

4211 
 

9130 

9130 

9130 
 

476 

615 

422 
 

III 83A 9,92 A 4212 9130 298 

Total - 25,23 - - - 1811 

ROSCI0289 

III 

134 B 

135 B 

136 B 

137 B 
 

2,78 

2,96 

2,46 

3,68 
 

A 

A 

A 

A 
 

4311 

4311 

4311 

4311 
 

9130 

9130 

9130 

9130 
 

676 

638 

556 

862 
 

IV 26D 1,58 A 4211 9130 210 

Total - 13,46 - - - 2942 

ROSCI0298, ROSPA0153 

III 127A 19,39 A 4212 9130 3762 

IV 
40 D 

52 B 
 

4,12 

1,32 
 

A 

A 
 

4211 

5111 
 

9130 

91Y0 
 

1216 

270 
 

Total - 24,83 - - - 5248 

ROSCI0070, ROSPA0117 

IV 

252 A 

252 B 

256 F 
 

9,12 

3,57 

14,74 
 

A 

A 

A 
 

4312 

4311 

7411 
 

9130 

9130 

91M0 
 

678 

625 

1983 
 

Total - 27,43 - - - 3286 

ROSPA0117 



261 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

V 

87 B 

89 B 

91 A 
 

17,95 

14,55 

11,48 
 

A 

A 

A 
 

5131 

5151 

5311 
 

 

 91Y0  
 

2241 

2117 

1183 
 

Total - 43,98 - - - 5541 

 
 

Tăieri progresive de punere în lumină   şi racordare                                     Tabelul 125 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0042 Impact negativ de 
slabă/medie 
intensitate asupra 
habitatelor şi 
speciilor prin 
executarea 
drumurilor pentru 
colectarea și 
extragerea 
materialului 
lemnos, prin 
efectuarea 
activităților de 
exploatare 
forestieră,  prin 
prezența echipelor 
de muncitori în 
zonă. Efectele nu 
sunt, însă, 
concentrate pe 
suprafață mare, 
lucrările şi implicit 
impactul sunt 
dispersate în timp 
(o intervenție la 10 
ani) şi spațiu 
(locația arboretelor 
în cauză), iar 
refacerea 
ecosistemului se 
preconizează a fi 
una relativ rapidă 
(45 ani), 
comparativ cu 
durata ciclului de 
exploatare (120 
ani). 

La efectuarea tăierilor se au  în 
vedere: 
 se va evita înmlăştinarea 
solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 
cursurilor de apă; 
 se vor menține zonele ripariene 
(benzile de vegetație higrofilă 
din lungul pâraielor) și pâlcurile 
de vegetație din porțiunile 
mlăștinoase; 
 scoaterea şi transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 
umiditatea solului este excesiv 
de mare; 
 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua prin târâre pe firul 
cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor 
cu tracțiune animală în locul 
celor mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor 
în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite; 
 se va păstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 
picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

II 

18 A 

62 A 

74 B 

78 A 

97 B 

97 C 
 

32,78 

17,39 

9,29 

22,73 

7,18 

13,16 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4111 

4114 

4211 

4111 

5131 

4212 
 

91V0 

91V0 

9130 

9130 

 
9130 

 

7197 

2407 

1367 

4069 

563 

1747 
 

Total - 102,53 - - - 17350 

ROSCI0291 

II 
105 A 

108 C 
 

12,05 

6,62 
 

A 

A 
 

4312 

4211 
 

9130 

9130 
 

1629 

865 
 

Total - 18,67 - - - 2494 

ROSCI0070, ROSPA0117 

IV 254D 13,99 A 4312 9130 2839 

Total - 13,99 - - - 2839 

ROSCI0289 

IV 18A 43,02 A 4211 9130 9032 

Total - 43,02 - - - 9032 

ROSPA0117 

V 

86 A 

641 H 

644 B 

650 
 

5,26 

3,95 

11,62 

9,84 
 

A 

A 

A 

A 
 

5131 

4312 

4312 

4312 
 

 
9130 

9130 

9130 
 

1143 

958 

2217 

2014 
 

Total - 30,67 - - - 6332 

 
 

Tăieri progresive cu împăduriri sub masiv                                                     Tabelul 126 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0289 Impact negativ de 
slabă/medie 
intensitate asupra 
habitatelor şi 
speciilor prin 

La efectuarea tăierilor se au  în 
vedere: 
 se va evita înmlăştinarea 
solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 

I 
139 A 

140 B 
 

13,33 

5,29 
 

A 

A 
 

4311 

4311 
 

9130 

9130 
 

1360 

448 
 

Total - 18,62 - - - 1808 



262 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0042 executarea 
drumurilor pentru 
colectarea și 
extragerea 
materialului 
lemnos, prin 
efectuarea 
activităților de 
exploatare 
forestieră,  prin 
prezența echipelor 
de muncitori în 
zonă. Efectele nu 
sunt, însă, 
concentrate pe 
suprafață mare, 
lucrările şi implicit 
impactul sunt 
dispersate în timp 
(o intervenție la 10 
ani) şi spațiu 
(locația arboretelor 
în cauză), iar 
refacerea 
ecosistemului se 
preconizează a fi 
una relativ rapidă 
(45 ani), 
comparativ cu 
durata ciclului de 
exploatare (120 
ani). 

cursurilor de apă; 
 se vor menține zonele ripariene 
(benzile de vegetație higrofilă 
din lungul pâraielor) și pâlcurile 
de vegetație din porțiunile 
mlăștinoase; 
 scoaterea şi transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 
umiditatea solului este excesiv 
de mare; 
 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua prin târâre pe firul 
cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor 
cu tracțiune animală în locul 
celor mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor 
în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite; 
 se va păstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 
picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

II 

45 C 

50 G 

53 E 

54 B 

68 A 

98 B 
 

4,01 

2,35 

1,24 

1,65 

21,53 

1,07 
 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4212 

4212 

4114 

4114 

4312 

4212 
 

9130 

9130 

91V0 

91V0 

9130 

9130 
 

501 

106 

108 

148 

3388 

124 
 

Total - 31,85 - - - 4375 

ROSCI0291 

II 
101 B 

109 B 
 

5,48 

5,32 
 

A 

A 
 

4331 

4312 
 

9130 

9130 
 

403 

148 
 

Total - 10,80 - - - 551 

 
 

Tăieri rase                                                                                             Tabelul 127 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0042 Impact negativ de 
slabă/medie 
intensitate asupra 
habitatelor şi 
speciilor prin 
executarea 
drumurilor pentru 
colectarea și 
extragerea 
materialului 
lemnos, prin 
efectuarea 
activităților de 
exploatare 
forestieră,  prin 
prezența echipelor 
de muncitori în 
zonă. Efectele nu 
sunt, însă, 
concentrate pe 
suprafață mare, 

La efectuarea tăierilor se au  în 
vedere: 
 se va evita înmlăştinarea 
solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 
cursurilor de apă; 
 se vor menține zonele ripariene 
(benzile de vegetație higrofilă 
din lungul pâraielor) și pâlcurile 
de vegetație din porțiunile 
mlăștinoase; 
 scoaterea şi transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 
umiditatea solului este excesiv 
de mare; 
 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua prin târâre pe firul 
cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor 
cu tracțiune animală în locul 
celor mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor 

II 

47 C 

47 D 

52 D 

53 D 

56 B 
 

0,86 

3,82 

2,48 

0,88 

1,75 
 

A 

A 

A 

A 

A 
 

4211 

4211 

4118 

4114 

4212 
 

9130 

9130 

91V0  

91V0  

9130 
 

29 

455 

494 

128 

90 
 

Total - 9,79 - - - 1196 

ROSCI0291 

II 103D 1,58 A 5212 9130 84 

Total - 1,58 - - - 84 

ROSCI0070, ROSPA0117 

IV 
257 D 

265 C 
 

0,81 

0,21 
 

A 

A 
 

5314 

4211 
 

91L0  

9130 
 

121 

16 
 

Total - 1,02 - - - 137 

ROSPA0117 

V 82F 0,84 A 4332 9130 222 



263 
 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

Total - 0,84 - - - 222 

lucrările şi implicit 
impactul sunt 
dispersate în timp 
(o intervenție la 10 
ani) şi spațiu 
(locația arboretelor 
în cauză), iar 
refacerea 
ecosistemului se 
preconizează a fi 
una relativ rapidă 
(45 ani), 
comparativ cu 
durata ciclului de 
exploatare (120 
ani). 

în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite; 
 se va păstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 
picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

 
Tăieri în crâng                                                                                             Tabelul 128 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0070, ROSPA0117 Impact negativ de 
medie intensitate 
asupra habitatelor 
şi speciilor prin 
executarea 
drumurilor pentru 
colectarea și 
extragerea 
materialului 
lemnos, prin 
efectuarea 
activităților de 
exploatare 
forestieră, prin 
prezența echipelor 
de muncitori în 
zonă. Efectele nu 
sunt, însă, 
concentrate pe 
suprafață mare, 
lucrările şi implicit 
impactul sunt 
dispersate în timp 
(o singură 
intervenție pe 
suprafață) şi spațiu 
(un număr redus de 
arboretesunt 
afectate), iar 
refacerea 
ecosistemului se 
preconizează a fi 
una relativ rapidă 
(23 ani, necesari 
refacerii vegetației 
forestiere), 
comparativ cu 
durata ciclului de 
exploatare (2535 
ani). 

La efectuarea tăierilor se au  în 
vedere: 
 se va evita înmlăştinarea 
solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 
cursurilor de apă; 
 se vor menține zonele ripariene 
(benzile de vegetație higrofilă 
din lungul pâraielor) și pâlcurile 
de vegetație din porțiunile 
mlăștinoase; 
 scoaterea şi transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 
umiditatea solului este excesiv 
de mare; 
 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua prin târâre pe firul 
cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor 
cu tracțiune animală în locul 
celor mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor 
în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite; 
 se va păstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 
picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

IV 
251 B 

253 B 
 

2,13 

8,79 
 

A 

A 
 

7411 

5314 
 

91M0 

91L0 
 

347 

875 
 

Total - 10,92 - - - 1222 
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Lucrări de conservare                                                                                  Tabelul 129 

UP ua 
Supraf. 

[ha] 
SUP TP 

Habitat 
Natura 

2000 

Volumde
.extras 
[mc] 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducereaimpactului 

ROSCI0042 Impact negativ de 
slabă/medie 
intensitate asupra 
habitatelor şi 
speciilor prin 
executarea 
drumurilor pentru 
colectarea și 
extragerea 
materialului 
lemnos, prin 
efectuarea 
activităților de 
exploatare 
forestieră,  prin 
prezența echipelor 
de muncitori în 
zonă. Efectele nu 
sunt, însă, 
concentrate pe 
suprafață mare, 
lucrările şi implicit 
impactul sunt 
dispersate în timp 
(o intervenție la 10 
ani) şi spațiu 
(locația arboretelor 
în cauză), iar 
refacerea 
ecosistemului se 
preconizează a fi 
una relativ rapidă 
(45 ani), 
comparativ cu 
durata ciclului de 
exploatare (120 
ani). 

La efectuarea tăierilor se au  în 
vedere: 
 se va evita înmlăştinarea 
solului; 
 se va evita eroziunea malurilor 
cursurilor de apă; 
 se vor menține zonele ripariene 
(benzile de vegetație higrofilă 
din lungul pâraielor) și pâlcurile 
de vegetație din porțiunile 
mlăștinoase; 
 scoaterea şi transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua în perioadele în care 
umiditatea solului este excesiv 
de mare; 
 scoaterea și transportul 
materialului lemnos nu se va 
efectua prin târâre pe firul 
cursurilor de apă; 
 se preferă folosirea atelajelor 
cu tracțiune animală în locul 
celor mecanizate; 
 se va evita efectuarea tăierilor 
în perioadele biologice 
importante ale speciilor ocrotite; 
 se va păstra în pădure cel puțin 
5% lemn mort (arbori uscați pe 
picior, bușteni căzuți la sol etc.); 
 se va urmări promovarea 
speciilor corespunzătoare 
tipurilor natural fundamentale de 
pădure. 

II 

28 C 

41 B 

43 D 
 

1,65 

5,1 

2,85 
 

M 

M 

M 
 

4111 

4213 

4212 
 

91V0  

9130 

9130 
 

32 

125 

123 
 

Total - 9,60 - - - 280 

ROSCI0291 

II 

103 B 

103 C 

106 B 

107 

108 D 

109 A 

110 B 
 

7,74 

10,29 

5,62 

8,2 

4,75 

3,83 

3,55 
 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 
 

4331 

5151 

5151 

4212 

5131 

4212 

5151 
 

9130 

 

 9130 

 9130 

 
 

240 

215 

327 

281 

291 

176 

71 
 

Total - 43,98 - - - 1601 

ROSCI0289 

III 
130 B 

131 B 

132 B 
 

1,08 

0,91 

1,48 
 

M 

M 

M 
 

5241 

5151 

5151 
 

 51 

20 

36 
 

Total - 3,47 - - - 107 

ROSCI0298, ROSPA0153 

III 

127 C 

127 D 

129 C 
 

0,25 

0,69 

3,00 
 

M 

M 

M 
 

5151 

4331 

4331 
 

 
9130 

9130 
 

7 

24 

114 
 

Total - 3,94 - - - 145 

ROSCI0070, ROSPA0117 

IV 

249 A 

254 B 

256 C 
 

24,27 

2,93 

4,85 
 

M 

M 

M 
 

7411 

7412 

7412 
 

91M0  

91M0  

91M0  
 

187 

43 

49 
 

Total - 32,05 - - - 279 

ROSPA0117 

V 

93 

95 A 

95 D 

96 A 
 

2,54 

1,56 

3,99 

3,68 
 

M 

M 

M 

M 
 

5151 

5131 

4213 

5151 
 

 

 
9130 

  

39 

18 

100 

52 
 

Total - 11,77 - - - 209 
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A1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale                                              Tabelul 130 

Aria naturală 
protejată 

U.P. 
Unităţi 

amenajistice 

Supra-
față 
-ha- 

T.P.  
Habitat 
Natura 

2000 

Impact potențial 
asupra. 

habitatelor și 
speciilor 

Recomandări de 
reducerea 
impactului 

ROSCI0289 I 138, 139A, 140B 21,82 
4311 
7111 

 
91M0 

Impact neutru pe 
termen scurt şi 
pozitiv pe termen 
mediu și lung 
asupra 
habitatelorprin 
asigurarea unor 
arborete de 
calitate din 
tipurile natural 
fundamentale de 
pădure. Împact 
neutru pe termen 
scurt, mediu și 
lung asupra 
speciilor datorită 
caracterului 
punctiform al 
lucrărilor, 
executarea 
manuală, timpul 
scurt de execuție 
(12 zile), 
dispersie în timp 
și spațiu. 

La efectuarea 
lucrărilor se au în 
vedere: 
 promovarea 
speciilor 
corespunzătoare 
tipurilor natural 
fundamentale de 
pădure; 
 se va evita 
efectuarea lucrărilor 
în perioadele 
biologice importante 
ale speciilor ocrotite; 
 evitarea tulburării 
liniștii în pădure prin 
zgomote, strigăte, 
prezența animalelor 
de companie; 
 limitarea activității 
muncitorilor doar la 
zona și la obiectivele 
urmărite, fără 
deplasări inutile în 
afara suprafeței în 
lucru sau 
desfășurarea altor 
acțiuni fără legătură 
cu specificul 
lucrărilor (cules de 
fructe de pădure sau 
ciuperci, pescuit etc); 
 interzicerea 
capturării, uciderii, 
culegerii de specii 
ocrotite și nu numai; 
 interzicerea 
abandonării de orice 
resturi, gunoaie, 
deșeuri în teren. 
 
 
 
 

ROSCI0042 II 

17B, 18A, 25B, 
26D, 41B, 45C, 
50G, 53E, 54B, 
59C, 62A, 68A, 
72A, 73A, 74B, 
78A, 90B, 91B, 
92B, 97B, 97C, 

98B, 99B,  

219,71 

4111 
4114 
4211 
4212 
4213 
4312 
4331 
5131 

9130 
91V0 

 

ROSCI0291 II 

100B, 101B, 
102B, 103B, 

103C, 105A, 107, 
108C, 108D, 
109A, 109B, 
110B, 111B 

83,14 

4211 
4212 
4312 
4331 
5131 
5151 

9130 

ROSCI0289 III 
130B, 131B, 

132B 
3,47 

5241 
5151 

 

ROSCI0298, 
ROSPA0153 

III 
127C, 127D, 

129C 
3,94 

4331 
5151 

9130 

ROSCI0298, 
ROSPA0153 

IV 45B 8,84 4212 9130 

ROSCI0070, 
ROSPA0117 

IV 

249A, 251B, 
252D, 253B, 
254B, 254D, 
255C, 255E, 
256A, 256C, 

257C 

86,04 

4211 
4312 
5314 
7411 
7412 

9130 
91L0 
91M0 

ROSCI0070, 
ROSPA0117 

V 4C, 4D 14,12 
5131 
4312 

 
9130 

ROSPA0117 V 

82A, 82B, 87B, 
89B, 90A, 90B, 
90E, 90F, 91A, 

92A, 93, 95A, 95B, 
95D, 96A, 627, 

629A, 631B, 635A, 
641G, 642D, 644B, 

663B 

130,71 

4213 
4312 
4331 
5111 
5113 
5131 
5151 
5212 
5311 
7111 
7113 
7413 

9130 
9170 
91M0 
91Y0 

Total - - 571,79 - - 

 
 

A2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale                                                Tabelul 131 

Aria naturală 
protejată 

U.P. 
Unităţi 

amenajistice 
Suprafață 

-ha- 
T.P.  

Habitat 
Natura 

2000 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducerea 
impactului 

ROSCI0042 II 
41C,42F, 65A, 
79A, 80B, 81B 

94,09 

4111 
4212 
4331 
4332 

9130 
91V0 

Impact neutru pe 
termen scurt şi 
pozitiv pe termen 
mediu și lung asupra 
habitatelorprin 
asigurarea unor 

La efectuarea 
lucrărilor se au în 
vedere: 
 promovarea 
speciilor 
corespunzătoare ROSCI0289 III 134B, 135B, 11,88 4311 9130 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. 
Unităţi 

amenajistice 
Suprafață 

-ha- 
T.P.  

Habitat 
Natura 

2000 

Impact potențial 
asupra. habitatelor 

și speciilor 

Recomandări de 
reducerea 
impactului 

136B, 137B arborete de calitate 
din tipurile natural 
fundamentale de 
pădure. Împact 
neutru pe termen 
scurt, mediu și lung 
asupra speciilor 
datorită caracterului 
punctiform al 
lucrărilor, executarea 
manuală, timpul 
scurt de execuție (1
2 zile), dispersie în 
timp și spațiu. 

tipurilor natural 
fundamentale de 
pădure; 
 se va evita 
efectuarea lucrărilor 
în perioadele 
biologice importante 
ale speciilor ocrotite; 
 evitarea tulburării 
liniștii în pădure prin 
zgomote, strigăte, 
prezența animalelor 
de companie; 
 limitarea activității 
muncitorilor doar la 
zona și la obiectivele 
urmărite, fără 
deplasări inutile în 
afara suprafeței în 
lucru sau 
desfășurarea altor 
acțiuni fără legătură 
cu specificul 
lucrărilor (cules de 
fructe de pădure sau 
ciuperci, pescuit 
etc); 
 interzicerea 
capturării, uciderii, 
culegerii de specii 
ocrotite și nu numai; 
 interzicerea 
abandonării de orice 
resturi, gunoaie, 
deșeuri în teren. 

ROSCI0289 IV 18A, 26D 44,60 4211 9130 
ROSCI0291 III 83A 9,92 4212 9130 
ROSCI0298, 
ROSPA0153 

III 127A 19,39 4212 9130 

ROSCI0298, 
ROSPA0153 

IV 40D, 52B 5,44 
4211 
5111 

9130 
91Y0 

ROSCI0070, 
ROSPA0117 

IV 
252A, 252B, 

256F 
27,43 

4311 
4312 
7411 

9130 
91M0 

ROSPA0117 V 
86A, 92B, 641H, 

650 
22,96 

4312 
5111 
5131 

9130 
91Y0 

Total - - 235,71   

 
 
 
 

Lucrări de împăduriri                                                                                           Tabelul 132 

Aria naturală 
protejată 

U.P. 
Unităţi 

amenajistice 
Suprafață 

-ha 
T.P.  

Habitat 
Natura 

2000 

Impact 
potențial 
asupra. 

habitatelor și 
speciilor 

Recomandări de 
reducerea 
impactului 

ROSCI0289 I 139A, 140B 5,59 4311 9130 Impact neutru pe 
duratăscurtă de 
timp, impact slab 
pozitiv pe termen 
mediuși lung 
prinacoperireaînt
regiisuprafețe a 
habitatului cu 
speciilorcaracteri
stice. 

La efectuarea 
lucrărilor se au în 
vedere: 
 se va respecta 
formula de împădurire 
prevăzută; 
 se va urmări 
promovarea speciilor 
corespunzătoare 
tipurilor natural 
fundamentale de 
pădure; 
 puieții folosiți vor 
proveni din sămânța 
rezervațiilor de 
semințe ale O.S. sau 
cu respectarea zonelor 
de transfer. 

ROSCI0042 II 

18A, 25B, 41C, 
42F, 45C, 47C, 
47D, 50G, 52D, 
53D, 53E, 54B, 
59C, 56B, 62A, 
65A, 68A, 72A, 
73A, 74B, 78A, 
79A, 80B, 81B, 
90B, 91B, 92B, 
97B, 97C, 98B, 

99B 

105,89 

4111 
4114 
4118 
4211 
4212 
4312 
4331 
4332 
5131 

9130 
91V0 

ROSCI0291 II 
100B, 101B, 102B, 
103D, 105A, 108C, 

109B, 111B 
15,01 

4211 
4212 
4312 
4331 

9130 

ROSCI0289 III 
134B, 135B, 
136B, 137B 

3,56 4311 9130 

ROSCI0289 IV 18A, 26D 13,38 4211 9130 
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Aria naturală 
protejată 

U.P. 
Unităţi 

amenajistice 
Suprafață 

-ha 
T.P.  

Habitat 
Natura 

2000 

Impact 
potențial 
asupra. 

habitatelor și 
speciilor 

Recomandări de 
reducerea 
impactului 

ROSCI0291 III 83A 0,99 4212 9130 
ROSCI0298, 
ROSPA0153 

III 127A 1,94 4212 9130 

ROSCI0298, 
ROSPA0153 

IV 40D, 52B 0,54 
4211 
5111 

9130 
91Y0 

ROSCI0070, 
ROSPA0117 

IV 
252A, 252B, 
254D, 256F, 
257D, 265C 

13,45 

4211 
4311 
4312 
5314 
7411 

9130 
91L0 
91M0 

ROSPA0117 V 
82C, 82F, 86A, 
87B, 89B, 91A, 

641H, 644B, 650 
24,55 

4312 
4332 
5131 
5151 
5311 

9130 
91Y0 

Total - - 184,90 - - 

 
Completări în arboretele tinere nou create (20% din suprafeţele împădurite)    Tabelul 133 

Aria naturală 
protejată 

U.P. 
Unităţi 

amenajistice 
Suprafață 

-ha 
T.P.  

Habitat 
Natura 

2000 

Impact 
potențial 
asupra. 

habitatelor și 
speciilor 

Recomandări de 
reducerea 
impactului 

ROSCI0289 I 139A, 140B 1,12 4311 9130 Impact neutru pe 
duratăscurtă de 
timp, impact slab 
pozitiv pe termen 
mediuși lung 
prinacoperireaînt
regiisuprafețe a 
habitatului cu 
speciilorcaracteri
stice. 

La efectuarea 
lucrărilor se au în 
vedere: 
 se va respecta 
formula de împădurire 
prevăzută; 
 se va urmări 
promovarea speciilor 
corespunzătoare 
tipurilor natural 
fundamentale de 
pădure; 
 puieții folosiți vor 
proveni din sămânța 
rezervațiilor de 
semințe ale O.S. sau 
cu respectarea zonelor 
de transfer. 

ROSCI0042 II 

18A, 25B, 41C, 
42F, 45C, 47C, 
47D, 50G, 52D, 
53D, 53E, 54B, 
59C, 56B, 62A, 
65A, 68A, 72A, 
73A, 74B, 78A, 
79A, 80B, 81B, 
90B, 91B, 92B, 
97B, 97C, 98B, 

99B 

19,22 

4111 
4114 
4118 
4211 
4212 
4312 
4331 
4332 
5131 

9130 
91V0 

ROSCI0291 II 
100B, 101B, 102B, 
103D, 105A, 108C, 

109B, 111B 
2,69 

4211 
4212 
4312 
4331 

9130 

ROSCI0289 III 
134B, 135B, 
136B, 137B 

0,71 4311 9130 

ROSCI0289 IV 18A, 26D 2,67 4211 9130 
ROSCI0291 III 83A 0,20 4212 9130 
ROSCI0298, 
ROSPA0153 

III 127A 0,39 4212 9130 

ROSCI0298, 
ROSPA0153 

IV 40D, 52B 0,11 
4211 
5111 

9130 
91Y0 

ROSCI0070, 
ROSPA0117 

IV 
252A, 252B, 
254D, 256F, 
257D, 265C 

2,48 

4211 
4311 
4312 
5314 
7411 

9130 
91L0 
91M0 

ROSPA0117 V 
82C, 82F, 86A, 
87B, 89B, 91A, 

641H, 644B, 650 
4,48 

4312 
4332 
5131 
5151 
5311 

9130 
91Y0 

Total - - 34,07 - - 
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Completări în arboretele tinere nou existente                                                          Tabelul 134 

Aria naturală 
protejată 

U.P. 
Unităţi 

amenajistice 
Suprafață 

-ha- 
T.P.  

Habitat 
Natura 

2000 

Impact potențial 
asupra. 

habitatelor și 
speciilor 

Recomandări de 
reducerea impactului 

ROSCI0042 II 
62C, 63B, 72B, 73B, 

74D, 78B, 79C 
60,41 

4111 
4114 
4211 

9130 
91V0 

Impact neutru pe 
duratăscurtă de 
timp, impact slab 
pozitiv pe 
termen mediuși 
lung 
prinacoperireaînt
regiisuprafețe a 
habitatului cu 
speciilorcaracteri
stice. 

La efectuarea 
lucrărilor se au în 
vedere: 
 se va respecta 
formula de împădurire 
prevăzută; 
 se va urmări 
promovarea speciilor 
corespunzătoare 
tipurilor natural 
fundamentale de 
pădure; 
 puieții folosiți vor 
proveni din sămânța 
rezervațiilor de 
semințe ale O.S. sau 
cu respectarea zonelor 
de transfer. 

ROSCI0291 II 109C 1,00 4312 9130 

Total - - 61,41 - - 

 
 

Îngrijirea culturilor tinere nou create                                                                       Tabelul 135 

Aria naturală 
protejată 

U.P. 
Unităţi 

amenajistice 
Suprafață 

-ha- 
T.P.  

Habitat 
Natura 

2000 

Impact potențial 
asupra. 

habitatelor și 
speciilor 

Recomandări de 
reducerea impactului 

ROSCI0289 I 139A, 140B 6,71 4311 9130 Impact neutru pe 
duratăscurtă de 
timp, impact slab 
pozitiv pe 
termen  mediu și 
lung prin 
acoperirea 
întregii suprafețe 
a habitatului cu 
speciile 
caracteristice. 

La efectuarea 
lucrărilor se au în 
vedere: 
 se va urmări 
promovarea speciilor 
corespunzătoare 
tipurilor natural 
fundamentale de 
pădure; 
 se va evita efectuare 
alucrărilor în 
perioadele biologice 
importante ale 
speciilor ocrotite; 
 evitarea tulburării 
liniștii în pădure, 
evitarea abandonării 
de resturi în pădure, 
limitarea activităților 
la zona de lucru. 

ROSCI0042 II 

18A, 25B, 41C, 42F, 
45C, 47C, 47D, 50G, 
52D, 53D, 53E, 54B, 
59C, 56B, 62A, 65A, 
68A, 72A, 73A, 74B, 
78A, 79A, 80B, 81B, 
90B, 91B, 92B, 97B, 
97C, 98B, 99B, 62C, 
63B, 72B, 73B, 74D, 

78B, 79C 

186,52 

4111 
4114 
4118 
4211 
4212 
4312 
4331 
4332 
5131 

9130 
91V0 

ROSCI0291 II 
100B, 101B, 102B, 
103D, 105A, 108C, 
109B, 109C, 111B 

18,70 

4211 
4212 
4312 
4331 

9130 

ROSCI0289 III 
134B, 135B, 136B, 

137B 
4,27 4311 9130 

ROSCI0289 IV 18A, 26D 16,05 4211 9130 
ROSCI0291 III 83A 1,19 4212 9130 
ROSCI0298, 
ROSPA0153 

III 127A 2,33 4212 9130 

ROSCI0298, 
ROSPA0153 

IV 40D, 52B 0,65 
4211 
5111 

9130 
91Y0 

ROSCI0070, 
ROSPA0117 

IV 
252A, 252B, 254D, 
256F, 257D, 265C 

15,93 

4211 
4311 
4312 
5314 
7411 

9130 
91L0 
91M0 

ROSPA0117 V 
82C, 82F, 86A, 87B, 

89B, 91A, 641H, 
644B, 650 

29,03 

4312 
4332 
5131 
5151 
5311 

9130 
91Y0 

Total - - 281,38 - - 
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C.2. Impactul indirect susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar 
 
Impactul indirect poate să apară din activităţile conexe care însoţesc lucrările prevăzute în 

amenajament şi se traduce în ultimă instanţă tot prin posibilitatea diminuării efectivelor unor specii 

de interes comunitar. 

Impactul negativ indirect poate fi prognozat printro „restrângere a habitatelor“ cauzate de 

lucrările temporare care se vor efectua în cadrul amenajamentului silvic, cu posibila migrare a 

speciilor de amfibieni şi mamifere către zonele din jur cu habitate identice sau asemănătoare şi care 

oferă condiţii asemănătoare de hrănire şi reproducere, numite de aceea „habitate receptori“. 

 Nu considerăm că lucrările din amenajamentul silvic ar putea avea impact indirect potenţial 

negativ asupra speciilor de amfibieni, păsări şi de mamifere de interes comunitar şi naţional care 

trăiesc sau tranzitează zona O.S.Sebiş  Moneasa, iar în ce privește speciile de insecte sau pești, 

asupra acestora nu va exista impact indirect. 

 
C.3. Impactul pe termen scurt susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes 

comunitar 
 
 Impactul pe termen scurt este datorat desfăşurării efective a lucrărilor prevăzute în 

amenajamentul silvic şi a prezenţei umane în habitatele respective. În bună măsură, impactul pe 

termen scurt derivă din impactul direct asupra faunei.  

În această categorie intră alterarea condiţiilor de habitat pentru specii de mamifere şi 

amfibieni (în cazul insectelor sau peștilor acest aspect este mult mai puţin relevant), cum ar 

fi:deranjarea în perioada de reproducere sau în timpul creşterii puilor la mamifere, distrugerea 

involuntară a unor habitate de reproducere pentru amfibieni (simpla trecere repetată a unor vehicule 

– motorizate sau nu – printro baltă temporară în care se găseşte ponta de amfibieni reprezintă un 

factor de risc care duce practic la pierderea pontei şi la scăderea efectivelor populaţiei în zonă) etc. 

Situaţia este aceeaşi şi în cazul pierderii unor zone de înmulțire, de exemplu a unor arbori bătrâni, 

senescenți, ce adăpostesc larvele de Lucanus cervus. Trebuie ţinut însă cont că arborii bătrâni sunt 

mult mai vulnerabili la boli (la atacul unor agenţi fitopatogeni) şi prin urmare îndepărtarea acestor 

exemplare serveşte și la menţinerea sănătăţii ecosistemului forestier.  

 Exemplarele îmbătrânite de arbori sunt de asemenea mult mai vulnerabile la factori de 

mediu extremi (furtuni, vânturi puternice etc.) şi de aceea doborâturile sunt mult mai frecvente în 

categoria arborilor ajunşi la maturitatea exploatării sau la arborii îmbătrâniţi decât la exemplarele 

mai tinere. 

 
 
C.4. Impactul pe termen lung susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes 

comunitar 
 
 Pe termen lung, impactul lucrărilor propuse de amenajament se traduce prin efectul unora 

dintre aceste lucrări prevăzute în amenajamentul silvic asupra populaţiilor speciilor de interes 

comunitar prezente în zona O.S.Sebiş  Moneasa. În condiţiile în care lucrările din amenajament 

sunt realizate în conformitate cu normele silvice şi cu cele de protecţie a mediului, practic pădurea 

ca tip de habitat se va reface cu păstrarea compoziţiei şi a structurii actuale sau chiar va evolua spre 

habitate cu o diversitate biologică mai mare. 

 Nu întotdeauna tăierile, chiar şi cele rase, se soldează cu pierderi de biodiversitate. În astfel 

de situaţii are loc o modificare drastică a habitatului din zona afectată de tăieri, dar care până la 

redobândirea stării de masiv (în urma regenerării naturale sau artificiale) atrage specii iubitoare de 

lumină, atât plante heliofile sau heliosciofile cât şi multe specii de fluturi, reptile, mamifere şi 
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păsări. 

În aceste condiţii, apreciem că pe termen lung impactul lucrărilor prevăzute în 

amenajamentul silvic va fi unul neglijabil şi per ansamblu lucrările silvice vor contribui la 

conservarea structurii şi compoziţiei în specii a habitatelor, prin păstrarea în limitele valorilor de 

referinţă a efectivelor pentru speciile de interes comunitar. 

 
 
C.5. Impactul rezidual susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar 
 
Ca urmare a implementării măsurilor de reducere a impactului asupra biodiversităţii din 

perimetrul studiat şi imediata vecinătate a acestuia, dar şi prin respectarea legislaţiei de mediu, nu se 

preconizează un impact rezidual datorat implementării obiectivelor prevăzute în cadrul 

amenajamentului silvic al O.S.Sebiş  Moneasa. Amenajamentul silvic este o proiecţie pe 10 ani a 

modului de amenajare şi gestionare durabilă a pădurii, care continuă vechiul amenajament silvic, 

astfel încât pădurea să fie administrată în mod continuu. Ca urmare a acestei abordări pe termen 

lung, nu putem vorbi de un impact rezidual în situaţia acestui proiect. 

 
 
C.6. Impactul cumulativ susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes 

comunitar 
 
În urma verificărilor din teren şi a informaţiilor disponibile nu au fost identificate alte 

proiecte existente, propuse sau aprobate care să se desfășoare în suprafața studiată, respectiv 

porțiunea de suprapunere a ariilor naturale protejate cu fondul forestier proprietate publică a statului 

administrat de O.S. Sebiş  Moneasa, și care pot genera impact cumulativ cu planul analizat. Ca 

atare, se poate afirma că în suprafața planului nu există un impact cumulativ. 

Principalele activităţi existente în vecinătatea planului sunt reprezentate de activităţile 

agricole şi silvice. 

Activităţile silvice din ocoalele silvice învecinate se desfăşoară pe baza unor amenajamente 

dezvoltate pe aceleaşi principii ca şi amenajamentul silvic ce face obiectul acestui studiu. Conform 

legislaţiei naţionale, toate amenajamentele se realizează pe baza unor norme silvice de amenajare a 

pădurilor ce stabilesc cadrul în care se administrează funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de 

protecţie ori producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile 

tehnice pot fi implementate. În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate ori 

urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţile existente în 

teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate 

este nul. 

 
C.7. Concluzii privind impactul general susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de 

interes comunitar 
 
Prin măsurile propuse de amenajamentul silvic al O.S.Sebiş  Moneasa, se realizează 

gospodărirea durabilă a pădurilor, în concordanţă cu principiile ştiinţifice moderne, cu regimul 

silvic şi legislaţia actuală în vigoare, asigurând conservarea şi ameliorarea ecosistemelor forestiere. 

Prin implementarea prezentului amenajament silvic nu se fragmentează habitate de interes 

comunitar şi nu se realizează un impact negativ asupra ariei naturale protejate. Dimpotrivă măsurile 

propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii prin conservarea habitatelor de interes comunitar 

şi a speciilor de floră şi faună existente. 
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Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, 

interspecifică, ecosistemică şi a peisajelor) este una din legităţile care stau la baza întocmirii 

proiectului de amenajare a pădurilor. 

Impactul amenajamentului silvic analizat asupra speciilor şi a habitatelor din ariile naturale 

protejate poate avea unele componente negative, dar ele sunt nesemnificative. Odată cu aplicarea 

tăierilor de igienă are loc extragerea parţială a arborilor din cuprinsul arboretelor prevăzute cu astfel 

de lucrări. Aceste procese, deşi par în realitate că ar avea un impact negativ asupra ariei naturale 

protejate de interes comunitar, în realitate efectele pe termen mediu şi lung asupra pădurii în 

ansamblu sunt pozitive. Ansamblul de măsuri propuse prin prezentul amenajament silvic au rolul şi 

scopul de a îndruma şi conduce structura actuală a pădurilor spre o structură optimă din punct de 

vedere al eficacităţii funcţionale, al conservării şi ameliorării biodiversităţii. 

Ca urmare a aplicării măsurilor menţionate, speciile de interes comunitar nu vor fi perturbate 

decât întro mică măsură (nesemnificativ) şi pentru scurtă durată. În activitatea de exploatare se vor 

evita nişele de hrănire şi adăpost, zonele de reproducere, astfel încât suprafeţele habitatelor folosite 

pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar nu vor fi afectate 

şi nici nu se vor diminua. Nu vor fi schimbări semnificative nici în densitatea populaţiilor speciilor 

de interes comunitar. 

Nu se va reduce suprafaţă habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi 

reproducere a speciilor de interes comunitar. Având în vedere faptul că, prin aplicarea 

tratamentelor, vor fi înlocuite arboretele mature ori cele neconforme (uscate, îmbătrânite, 

necorespunzătoare) cu arborete tinere cu compoziţie apropiată de cea a pădurii preexistente ori cu 

arborete care se pretează mai bine la condiţiile climatice şi pedologice locale, nu poate fi vorba de 

distrugerea şi dispariţia habitatelor. Dimpotrivă, arboretele tinere pot oferi mai multe surse de hrană 

şi locuri de adăpost decât cele mature, cel puţin pentru o parte a faunei. Pe de altă parte, înlocuirea 

treptată a arborilor îmbătrâniţi sau ajunşi la maturitatea de exploatare cu arboret tânăr (mai ales pe 

calea regenerărilor naturale) va permite păstrarea caracteristicilor ecologice şi a sănătăţii habitatelor 

forestiere pe termen lung, cu repercusiuni favorabile asupra florei şi a faunei locale, inclusiv a celei 

de interes conservativ. 

În concluzie, amenajamentul silvic şi implementarea lui nu vor avea un impact negativ care 

să afecteze semnificativ speciile şi habitatele din ariile naturale protejate suprapuse peste zona 

fondul forestier administrat de O.S.Sebiş  Moneasa. 

Menţionăm faptul că în documentul elaborat de Comisia Europeană „Ghidul de interpretare 

– Natura 2000 şi pădurile – Provocări şi oportunităţi” indicaţiile trasate pentru gospodărirea 

siturilor se bazează pe promovarea gospodăririi durabile şi multifuncţionale a pădurilor, principii 

care stau la baza activităţii de amenajare a pădurilor (amenajamentelor silvice) încă de la 

începuturile sale, ele fiind esenţa amenajamentelor silvice.  

 
 

D. MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI 
 

D.1. Măsuri de reducere a impactului asupra ecosistemelor şi habitatelor forestiere de 
interes comunitar 

 
D.1.1. Măsuri și recomandări cu caracter general 

 O măsură obligatorie pentru toate speciile de animale de interes comunitar este reprezentată 

de punerea în acord a lucrărilor silvice cu biologia şi ecologia acestora, fiind interzise activităţile în 

acele perioade ale anului şi pe acele suprafeţe care sunt esenţiale pentru reproducerea şi 

supravieţuirea speciilor protejate. În acest sens, una dintre cele mai importante măsuri de diminuare 
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a impactului o constituie efectuarea lucrărilor, pe cât posibil, în perioda de toamnăiarnă, când 

ciclurile biologice ale celor mai multe specii ocrotite sunt încetinite sau în stare latentă. 

Efectul desfășurării lucrărilor silvice se va atenua prin aplicarea treptată şi dispersată a 

acestora, în acest sens fiind recomandatăamplasarea uniformă a suprafețelor parcurse cu lucrări în 

fondul forestier (distribuție în mozaic). 

 De asemenea, pentru toate speciile de interes conservativ, este necesar să se desfăşoare 

acţiuni de monitorizare atât la nivel de populaţii, cât şi la nivelul stării habitatelor şi a factorilor de 

impact evidenţiaţi. Zonele de reproducere, de adăpost, zonele de aglomerare în anumite perioade 

trebuie inventariate, cunoscute şi protejate cu precădere. Aceste activităţi de monitorizare trebuie 

desfăşurate de către administratorii ariilor protejate suprapuse peste teritoriul O.S.Sebiş  Moneasa. 

Numai în urma unor astfel de studii se va putea evidenţia cu precizie tendinţa de evoluţie a 

populaţiilor speciilor în cauză. 

 Pentru limitarea impactului se vor evita poluările accidentale cu substanţe petroliere 

(carburanți, lubrifianți) prin manipularea necorespunzătoare a maşinilor şi utilajelor. Utilizarea 

substanţelor biocide şi insecticide în pădure trebuie să fie extrem de bine fundamentată, iar 

utilizarea acestora se recomandă sa fie făcută numai în cazuri de absolută necesitate. 

Sunt strict interzise o serie de activități, precum: recoltarea, capturarea, distrugerea, 

vătămarea sau uciderea exemplarelor de floră şi faună aflate în mediul lor natural, abandonarea 

deșeurilor de orice fel în pădure, aprinderea focului în pădure sau la liziera acestuia,  etc. 

Foarte importantă este informarea personalului silvic şi a lucrătorilor din parchete cu privire 

la restricţiile legate de speciile protejate, înainte şi în timpul desfăşurării lucrărilor sau ori de câte 

ori se consideră necesar, prin instruiri adecvate. Personalul implicat în desfășurarea lucrărilor silvice 

va fi instruit și cu privire la prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale (carburanţi, uleiuri, 

deşeuri menajere), menţinerea zgomotului în limitele legale, prevenirea şi stingerea incendiilor şi a 

altor situaţii de urgenţă care pot să apară în timpul lucrărilor. 

 
D.1.2. Măsuri de reducere a impactului asupra ecosistemelor forestiere 

Pentru protejarea arboretelor care rămân pe picior, atât a celor de limită cât şi a celor prin care 

vor trece căile de colectare/transport se recomandă următoarele: 

 utilizarea pe cât posibil a infrastucturii existente; trebuie evitată crearea de noi drumuri de 

acces dacă nu este neapărată nevoie; 

 traseele de exploatare vor fi marcate cu vopsea pentru a fi vizibile şi pentru a fi respectate pe 

parcursul exploatării; 

 traseele vor avea aliniamente cât mai lungi; 

 raza curbelor va fi mai mare de 12 metri pentru a permite înscrierea sarcinilor colectate fară 

a răni arborii marginali traseului; 

 ramificaţiile căilor de colectare vor forma unghiuri cât mai ascuţite; 

 se va acorda o importanţă deosebită protecţiei seminţişului acolo unde este cazul; 

 protecţia arborilor marginali căilor de acces se va face prin structuri specifice de tipul 

manşoanelor de lemn sau cauciuc; 

 limitarea numărului de vehicule implicate în lucrări la strictul necesar și folosirea de 

vehicule cu nivel scăzut de gaze poluante şi consum redus de carburanţi; unde este posibil se 

vor folosi mijloacele hipo; 

 interzicerea folosirii de utilaje sau echipamente vechi, neconforme normelor tehnice, care 

prezintă scurgeri de produse petroliere; 

 interzicerea efectuării în păduri a lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie la vehicule sau la 

echipamente (tractoare, maşini transport, motoferăstraie); 
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 folosirea de lubrifianţi ce conţin valori mai scăzute cu 3% HAP (hidrocarburi aromatice 

policiclice) şi care sunt clasificate ca nepericuloase pentru mediu, securitatea şi sănătatea 

populaţiei; 

 respectarea măsurilor preconizate pentru deversări accidentale de carburanţi, incendii şi alte 

evenimente, în conformitate cu fişele de securitate ale produselor utilizate; 

 limitarea funcţionarii surselor generatoare de zgomot la perioadele de timp strict necesare; 

 astuparea tuturor şanţurilor şi ogaşelor formate în procesul de exploatare; 

 biomasa neutilizată (crăci subţiri, arbori putregăioşi, iescari ş.a), va rămâne în locul de 

doborâre a arborelui, pentru reciclarea materiei şi conservarea biodiversităţii; 

 alegerea zonelor în care vor fi amplasate platformele primare se va face astfel încât acestea 

sa aiba suprafaţă suficientă pentru a permite stivuirea şi fasonarea volumului de lemn și să 

permită încărcarea acestuia în vehicule. Platformele vor fi aşezate cu precădere la intersecţia 

traseelor de scos cu căile de transport permanente, în zone ferite de viituri și, pe cât posibil, 

să nu necesite lucrări de terasare; 

 pentru a preveni atacurile diverşilor dăunatori sau agenţi patogeni se vor adopta măsuri 

specifice de prevenire. În acest sens, arborii doborâți vor fi depozitați pe o perioadă cat mai 

scurtă în parchete şi în platformele primare, pentru a preveni apariţia ciupercilor lignicole. 

Resturile de exploatare se vor stivui în martoane aşezate pe linia de cea mai mare pantă 

astfel încât să ocupe suprafeţe cât mai reduse. 

 la exploatarea masei lemnoase se vor respecta toate instrucţiunile tehnice în vigoare cu 

privire la organizarea de șantier, procesele tehnologice şi perioadele de exploatare; 

 soluţiile specifice de exploatare vor fi stabilite în funcţie de particularităţile staţionale 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 administraţia silvică. 

 
D.1.3. Măsuri de reducere a impactului prin producerea de deșeuri 

Pentru reducerea riscurilor producerii de accidente, deşeurile solide formate din resturi de 

materiale şi materii prime se vor depozita exclusiv în cuprinsul 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 recipienți metalici şi se va transporta la punctele de colectare. 

Resturile organice rezultate în urma exploatarii masei lemnoase sunt reprezentate de 

rumeguș, respectiv crengi (cetină, frunze, ramuri subțiri etc.) ce vor rămâne pe suprafețele de 

exploatare, grupate conform tehnologiei silvice specifice, reintrând în ciclurile naturale, în 

consecință fiind valorificate în economia pădurii (participare la realizarea straturilor de humus, 

constituirea unor nișe ecologice etc.). 

Se va efectua periodic instruirea personalului implicat în lucrări silvice cu privire la 

prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale (carburanţi, uleiuri, deşeuri menajere). 

 
D.1.4. Măsuri de reducere a impactului asupra resursei de apă 
Impactul prognozat asupra componentei de mediu – apă – poate fi eliminat dacă în timpul 

execuţiei se respectă următoarele:  
 interzicerea accesului tractoarelor forestiere în zonele depresionare, mlăștinoase sau 

inundabile în cursul ploilor abundente; 

 amplasare căilor de colectare pe trasee situate la 11,5 m deasupra nivelului apei, precum și 

la distanțe mai mari de 5 m de albia minoră a cursurilor de apă; 



274 
 

 traversarea cursurilor de apă se va efectua pe podețe amenajate în acest scop; 

 depozitarea rumegușului și a resturilor de lemn rezultate se va face în afara zonelor cu 

potențial inundabil; 

 resturile de exploatare ajunse în albia pâraielor vor fi scoase, măsură prin care se evită 

obturarea scurgerii, erodarea şi spălarea solului, reducânduse încărcarea cu sedimente a 

apelor de suprafață; 

 amplasarea platformelor primare de colectare a lemnului se va face cu asigurarea unei 

înălțimi suficiente pentru a evita antrenarea masei lemnoase în cazul inundațiilor (viiturilor); 

 se interzice realizarea lucrărilor de reparații ale motoarelor echipamentelor și utilajelor 

folosite în cuprinsul fondului forestier; 

 se interzice spălarea echipamentelor și autovehiculelor în pâraiele din cuprinsul fondului 

forestier sau pe malul acestora; 

 se interzice depozitarea carburanților și lubrifianților în cuprinsul ariilor naturale protejate și 

al fondului forestier; 

 se interzice alimentarea cu carburanți și înlocuirea lubrifianților utilajelor, echipamentelor și 

autovehiculelor în apropierea apelor de suprafață din cuprinsul ariilor naturale protejate; 

 orice scurgere accidentală de carburanți și lubrifianți la nivelul solului sau căilor de transport 

din apropierea apelor de suprafață va fi neutralizată imediat dupa producere. 

Riscurile datorate deversării accidentale a resturilor de combustibili, lubrifianţi şi reziduuri 
lichide vor fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării şantierului de lucru și a 
normelor tehnice de securitatate a muncii (desfășurarea etapizată a exploatării pe partizi, cu 
concentrări minime de utilaje, materiale şi forţă de muncă). 

 
 
D.1.5. Măsuri de reducere a impactului asupra aerului 
În privința producerii vibraţiilor, date fiind soluţiile constructive ale autovehiculelor utilizate 

şi gabaritul, care se încadrează în grupa medie, producerea de vibraţii nu poate fi considerată ca 

sursă majoră de impact. 

Nivelul de zgomot va avea un efect local, atenuat de vegetația forestieră. Nivelul de zgomot 

va respecta standardele legale. 

Alte măsuri de reducere a impactului asupra aerului: 

 utilizarea în procesul de exploatare a mașinilor și echipamentelor cu motoare cu ardere 

internă performante, care să respecte cel puțin normele de poluare EURO 3; 

 eficientizarea activităților de exploatare prin menținerea unui număr minim necesar de 

utilaje și echipamente în parchetele de exploatare; 

 menținerea echipamentelor, utilajelor și autovehiculelor destinate transportului materialului 

lemnos în stare perfectă de funcționare; 

 realizarea reviziilor și verificărilor tehnice ale utilajelor în conformitate cu prevederile 

legale; 

 eliminarea timpilor de funcționare în gol a echipamentelor dotate cu motoare termice; 

 deplasarea echipamentelor, utilajelor, autovehiculelor se va face numai pe căi de acces 

preexistente, întreținute și reparate permanent. 

Analiza efectuată în cadrul studiului precum şi informaţiile deţinute din alte situaţii 

similare (parchete în exploatare) indică faptul că aerul din amplasament şi din jurul acestuia 

NU va fi afectat la nivel local, regional sau global. 
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D.1.6. Măsuri de reducere a impactului asupra solului 
Pe lângă prevederile tehnice specifice exploatării pădurilor se vor adopta şi măsuri privind 

limitarea scurgerilor de produse petroliere la suprafața solului, îndepărtarea prin decopertare şi 
depozitare în perimetre special amenajate. 

Pentru protejarea litierei și a stratului superficial de sol în zonele afectate de exploatare sunt 
prevăzute măsuri de protecţie a solului și colectare a resturilor vegetale rezultate din tăierea 
arborilor, astfel: 

 materialul lemnos doborât va fi transportat suspendat, cu utilaje, fără a afecta litiera, stratul 

de sol și pătura erbacee; 

 traseele de transport a materialului lemnos vor fi alese pe suprafețe de teren tare; 

 lucrările de exploatare se vor realiza cu prioritate în perioadele cu sol uscat sau înghețat; 

 pentru deplasarea materialului lemnos până la zona de depozitare temporară (platforme 

primare) se vor folosi căi de transport cât mai scurte; 

 platformele primare vor fi amenajate pe sol stabil, la înălțime superioară nivelului de 

inundare; 

 utilajele folosite în procesul de exploatare vor fi dotate cu anvelope cu lățime mare pentru a 

reduce impactul asupra solului și vegetației erbacee; 

 traseele de deplasare provizorii vor fi menținute în condiții optime de utilizare pe tot 

parcursul desfășurării lucrărilor, asigurând refacerea căilor de rulare afectate în timpul 

activităților de transport; 

 parcările destinate staționării autovehiculelor și utilajelor se vor amenaja în afara ariilor 

naturale protejate de interes comunitar; 

 traseele de deplasare se vor afla la distanță mai mare de 5 metri față de albiile minore ale 

cursurilor apelor; 

 pierderile accidentale de carburanți și lubrifianți vor fi îndepărtate imediat după producere 

prin decopertarea solului, solul va fi depozitat și transportat în afara ariilor naturale protejate 

pentru decontaminare. 

 
D.1.7. Măsuri de reducere a impactului asupra subsolului 

Pe amplasamentul zonei studiate nu există nici un obiectiv geologic protejat sau cu o altă 

valoare deosebită. Prin aplicarea lucrărilor silvice nu rezultă nici un fel de impact asupra 

subsolului.  

 
D.1.8. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de interes comunitar (și nu 

numai) din perimetrul amenajamentului 
 
Menținerea statutului de conservare favorabilă la nivelul speciilor este indisolubil legată de 

existența unei stări favorabile de conservare a habitatelor. Deci, păstrând habitatul speciilor întro 

stare propice, se poate afirma cu certitudine că parametrii de stare ai populațiilor acestora se vor 

menține nemodificați. 

Asupra animalelor, posibilele efecte negative nu depăşesc nivelul de intensitate slab. Aceasta 

şi datorită mobilității acestora în teritoriu şi pentru că habitatele, la nivelul sitului, cunosc o dinamică 

continuă şi echilibrată a vârstelor, unele îmbătrânesc iar altele sunt întinerite. 

Prin natura lor, prevederile amenajamentului implică nemijlocit habitatele forestiere. Totuşi, 

trebuie luate în considerare şi speciile de interes comunitar şi nu numai (mamifere, amfibieni, 

nevertebrate, plante ş.a.), cu sublinierea că existența în prezent a unor populații viguroase în 

pădurile cu funcție prioritară de producție, evidențiază posibilitatea menținerii stării de conservare 

favorabilă a speciilor prin aplicarea regimului silvic (ansamblul de lucrări şi norme tehnice, 

economice şi juridice) concretizat în amenajamentul silvic. 
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În vederea asigurării unei stări de conservare favorabilă speciilor, gospodărirea pădurilor în 

cauză trebuie: 

 să asigure trofic şi reproductiv existența populațiilor viabile; 

 să protejeze adăpostul şi locurile de concentrare temporară ale acestora; 

 să asigure, acolo unde este nevoie, coridoare necesare conexiunii habitatelor fragmentate. 

Realizarea acestor deziderate – care implică condiții favorabile de hrănire, reproducere, 

protecție etc. – este condiționată de adoptarea unor măsuri de atenuare a impactului intervențiilor 

silviculturale asupra speciilor de interes comunitar. O parte din aceste măsuri, vizând ansamblul 

inseparabil al comunităților vegetale şi animale (fitocenoza şi zoocenoza), a fost deja expusă 

anterior, în secțiunea măsurilor aferente habitatelor. În cele ce urmează, măsurile amintite sunt 

completate cu măsuri specifice speciilor prezente, cel puțin prezumtiv, în fondul forestier în studiu. 
 

1. Specii de mamifere 

Acestea evită prezența omului în apropierea lor şi sunt deranjate de activitățile umane, 

precum exploatarea lemnului şi recoltarea fructelor de pădure şi a ciupercilor comestibile. Cu 

scopul de a preîntâmpina producerea de modificări importante în starea de conservare a populațiilor 

acestor specii, sunt necesare o serie de măsuri de protejare a lor: 

 punerea în acord a lucrărilor silvice – amploare, perioadă de derulare – cu biologia speciilor, 

pentru evitarea oricărei perturbări; în acest sens se recomandă realizarea lucrarilor cu 

prioritate în sezonul de iarnă; 

 se va evita exploatarea masei lemnoase pe suprafețe întinse și fragmentarea habitatelor; 

 utilizarea de echipamente și utilaje performante, care nu depășesc normele legal admise 

pentru producerea de zgomote și eliberarea de noxe în atmosferă; 

 se va solicita prezența muncitorilor numai în zonele în care se desfășoară lucrările; 

 se va evita exploatarea lemnului în zonele cu vizuini şi adăposturi în perioadele de 

reproducție şi hibernare; culcușurile, bârloagele, locurile de reproducție, hrănire și adăpost 

etc. trebuie protejate, dealtfel, în tot cursul anului; 

 păstrarea și protejarea elementelor de biodiversitate: protejarea habitatelor acvatice, 

ripariene și a zonelor de ecoton, păstrarea de pâlcuri de arbori bătrâni în toate arboretele, 

menținerea lemnului mort în pădure etc.; 

 combaterea braconajului, controlul unor dăunători, cum ar fi câinii şi pisicile hoinare, 

controlul numeric al efectivelor de vulpi etc.; 

 reglementarea numărului de câini ciobăneşti;portul jujeului de către câinii ciobăneşti este 

obligatoriu; 

 evitarea păşunatului în lizierele de păduri; 

 evitarea utilizării biocidelor; 

 interzicerea activităților de tip offroad în suprafața siturilor. 
 

2. Specii de amfibieni 

Complexul de zone umede permanente reprezentate de malul pâraielor, microdepresiuni, 

pâraie, bălți şi băltoace cu apă stagnantă, întreținute de apa pluvială, inundații şi rețeaua freatică, 

permite supraviețuirea exemplarelor a numeroase specii de amfibieni şi reptile. 

Pentru a menține starea de conservare a acestor specii, se vor aplica următoarele măsuri: 

 lucrările silvice se vor desfășura cu prioritate în sezonul rece, pe sol înghețat; 

 se interzice desfășurarea lucrărilor silviceîn zonele umede (bălți, terenuri mlăștinoase, 

maluri de pâraie) în perioada februarieaprilie; 

 se interzice deplasarea utilajelor și autovehiculelor, precum șitractarea/târârea arborilor 

doborâți prin zonele cu exces de apă (bălți, mlaștini, bahne, maluri de pâraie etc.); 
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 se interzice deversarea oricăror substanțe/produse chimice sau carburanți în apa pâraielor;se 

interzice spălarea autovehiculelor sau utilajelor în apele din cuprinsul ariilor naturale 

protejate sau pe malul acestora; 

 se interzice degradarea zonelor umede, a malurilor cursurilor de apă, desecarea, drenarea sau 

acoperirea ochiurilor de apă din ariile naturale protejate; 

 se interzice depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zone umede sau în 

zone expuse inundațiilor sau viiturilor;  

 se interzice bararea cursurilor de apă;  

 se va evita obturarea podurilor/podețelor cu material levigat sau cu resturi de vegetație; în 

caz că aceasta se produce, se vor lua măsuri urgente pentru curățarea acestora; 

 se vor proteja zonele de ecoton din apropierea habitatelor acvatice (zonele ripariene); 

 se va evita eroziunea malurilor şi fragmentarea habitatelor (acvatice şi terestre); 

 se va asigura menținerea continuității habitatelor specifice amfibienilor prin protejarea 

vegetației erbacee și a subarboretului (în scopul limitării riscului de fragmentare a ariei de 

distribuție); 

 se va evita aplicarea de tratamente de combatere a dăunătorilor cu mijloace chimice; 

 traseele de deplasare vor fi realizate ținând cont de amplasamentul habitatelor caracteristice 

speciilor de amfibieni. 
 

3. Specii de nevertebrate  

Pentru protejarea speciilor de nevertebrate se recomandă: 

 menţinerea pe picior a unor arbori bătrâni, ±senescenți, în pâlcuri de câte 35 exemplare la 

hectar pentru asigurarea nişei trofice a larvelor; 

 menținerea unei cantități minime de 5% lemn mort/ha în pădure, atât pe picior cât şi căzut la 

pământ; 

 punerea în acord a lucrărilor silvice cu biologia speciilor de insecte; 

 diminuarea, cel puțin, sau interzicerea totală a utilizării insecticidelor (combaterea chimică a 

dăunătorilor). 

 
4. Specii de peşti 

În vederea protecției speciilor de peşti este necesară conservarea calității apei,păstrarea 

condițiilor naturale sau apropiat de cele naturale în anumite sectoare de râu, având în vedere şi 

malurile şi zona limitrofă. În acest sens se vor evita următoarele: 

 scoaterea buştenilor prin târâre prin albia cursurilor de apă; 

 aruncarea în albia pâraielor a rumeguşului, a resturilor de exploatare sau a oricăror alte 

deşeuri provenite din exploatare; de asemenea, este interzisă depozitarea resturilor de 

exploatare pe malurile pâraielor în zone expuse la inundații sau viituri; 

 efectuarea schimbului de ulei la utilaje în parchetul de exploatare, spălarea utilajelor în 

mediul natural (pădure, albie, mal, bălți etc.), aruncarea oricăror reziduuri provenite de la 

acestea în pădure, apă sau în alte locuri care nu sunt special amenajate în acest scop; 

 deteriorarea habitatelor din zona limitrofă prin lucrări de întreținere, reparație sau 

modernizare a drumurilor forestiere şi publice sau construcții de orice natură; 

 erodarea malurilor sau degradarea zonelor ripariene prin efectuarea lucrărilor de exploatare. 
 

5. Specii de păsări 
În vederea protecției speciilor de păsări de interes comunitar din cuprinsul ariilor naturale 

protejate ce se suprapun peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către 

O.S. Sebiş  Moneasa, sunt necesare măsuri de ocrotire și pentru această categorie de viețuitoare, 
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dintre care au fost observați numeroși reprezentanți în fondul forestier al O.S. Sebiş  Moneasa, ca 

și în pășunile și fânețele limitrofe: 

 protecția habitatelor potrivite pentru cuibărire;  

 păstrarea sau refacerea zonelor umede situate în apropierea pădurilor; 

 potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor pentru a evita perturbarea perioadele critice 

(reproducere, cuibărit, creșterea puilor); 

 interzicerea braconajului şi a devastării cuiburilor ocupate; 

 controlul populațiilor de pisici şi câini domestici sau sălbăticiți; 

 menținerea de pâlcuri de 35 arbori bătrâni, scorburoși, la hectar (mediu favorabil şi pentru 

unele specii de nevertebrate); 

 menținerea în pădure de arbori mai mult sau mai puțin uscați sau putreziți, cu scorburi, pe 

picior sau căzuți la sol, care pot servi ca adăpost și pentru nevertebrate, amfibieni sau 

mamifere mici; 

 menținerea subarboretului, în special la lizieră; 

 monitorizarea permanentă a stării de sănătate a pădurii, limitarea la maxim a combaterii 

dăunătorilor pe cale chimică. 
 

6. Specii de plante 
Dintre măsurile de reducere a impactului asupra florei menționăm: 

 efectuarea lucrărilor în perioada de toamnăiarnă constituie una dintre cele mai importante 

măsuri de diminuare a impactului; de preferat este ca lucrările de recoltare de masă 

lemnoasă să se concentreze în lunile de iarnă, cu sol înghețat și strat de zăpadă; dacă se 

impune efectuarea lucrărilor în sezonul cald, este necesar ca solul să fie uscat; 

 aplicarea treptată şi dispersată a lucrărilor silvotehnice pe parcursul celor 10 ani de aplicare 

a amenajamentului și în întreaga suprafață a planului; 

 la incheierea lucrărilor, terenurile pe care a fost afectată vegetația erbacee vor fi supuse 

actiunilor de refacere a vegetației; 

 deplasarea autovehiculelor se va realiza pe drumuri preexistente; se interzice deschiderea de 

noi drumuri de acces; 

 lucrările de expoatare și traseele de scosapropiat vor evita zonele în care se identifică specii 

vegetale ocrotite; 

 în timpul desfășurării lucrărilor de exploatare sau în timpul transportării materialului lemnos 

se vor adopta măsuri de protejare împotriva rănirii arborilor și distrugerii covorului vegetal 

(protejarea arborilor cu manșoane din anvelope uzate, utilajele folosite în procesul de 

exploatare vor fi dotate cu anvelope cu lățime mare etc.); 

 împăduririle se vor face cu puieţi obținuți din genofondul local, adaptați condițiilor 

staționale. 
 

Menținerea statutului favorabil de conservare la nivelul speciilor comunitare este 
indisolubil legată de existența unei stări favorabile a habitatelor aferente. Păstrând habitatul 
speciilor în stare favorabilă, este evident că parametrii de stare ai acestora (ai populațiilor) se vor 
menține nemodificați. 

 
D.1.9. Durata şi persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar 
 
 Speciile de interes comunitar, fie că este vorba de plante, nevertebrate sau vertebrate vor fi 

perturbate numai pe perioadele scurte de timp în care se vor desfăşura lucrările prevăzute în 

amenajamentului silvic. Tratamentele de regenerare a pădurii au loc de regulă în anotimpul rece 

(noiembriefebruarie), în perioada de repaus hibernal a arborilor, perioadă în care şi activitatea 
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speciilor este redusă.  

 Aplicarea corespunzătoare a lucrărilor de îngrijire şi a tratamentelor este condiţionată de 

efectuarea tăierilor în perioade (epoci) favorabile, perioade în care intervenţiile respective se fac cu 

influenţe ecologice negative minime asupra arboretelor.  

Lucrările de exploatări forestiere sunt reglementate prin legislaţia în vigoare. Respectarea 

termenelor şi epocilor de recoltare reglementate minimizează durata şi persistenţa perturbării 

speciilor de interes comunitar. 
Este cunoscut faptul că influenţele negative ale activităţii de exploatare sunt cu atât mai mari 

cu cât acestea se desfăşoară pe o perioadă mai lungă de timp. De aceea, în cadrul perioadelor 

(epocilor) în care este permisă desfăşurarea activităţilor de exploatare se acordă durate de timp în 

care acestea trebuie să fie încheiate. Aceste durate se referă la aceleaşi procese de recoltare şi 

colectare şi sunt diferenţiate în funcţie de zona geografică în care se găseşte amplasat parchetul şi de 

volumul de masă lemnoasă de exploatat. 

În general, lucrările din parchete au o durată de maxim 30 de zile, aceasta depinzând de 

mărimea parchetului şi de amplitudinea tratamentelor de regenerare sau de îngrijire şi conducere a 

pădurii. Se va evita desfăşurarea de lucrări, mai ales de tăieri de regenerare (tipuri de lucrări de o 

anvergură mai mare), în perioadele de reproducere ale speciilor de interes comunitar, perioade care 

corespund în general intervalului martieiulie. 
În afara perioadelor de desfăşurare a lucrărilor, nu vor exista perturbări ale activităţii 

speciilor de faună. Nu putem vorbi de persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar după 

încheierea lucrărilor silvice din unităţile amenajistice. 

Aşa cum am mai precizat, în perioada de aplicare a lucrărilor silvotehnice este de aşteptat ca 

unele specii să fie deranjate de specificul activităţilor desfăşurate, dar cele mai multe dintre acestea 

având o mobilitate ridicată îşi vor găsi loc de refugiu în zonele învecinate. Lucrările silvotehnice se 

execută de regulă la intervale mari de timp şi în nici un caz pe suprafeţe mari. Habitatele forestiere 

existente în zonă sunt suficient de mari şi de stabile pentru a asigura supravieţuirea speciilor migrate 

din zonele în care se execută lucrări. 

 
Perturbarea speciilor va fi însă temporară, în majoritatea situaţiilor doar pe perioada 

lucrărilor propuse în prezentul amenajament silvic. Aceste perturbări trebuie reduse la minimum 

prin respectarea recomandărilor din prezentul studiu de evaluare adecvată. Estimăm că nu va exista 

un impact de durată sau persistent la nivelul ariilor naturale protejate. 

 
 
D.2.1.Analiza alternativelor 
 
Soluția tehnică pentru realizarea lucrărilor a fost aleasă în urma unor analize tehnico

economice, urmând indicațiile din amenajamentele silvice, avânduse la bază următoarele criterii: 
 

A. Menținerea situației existente (fără aplicarea proiectului) implică următoarele: 

 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 durata fiziologică de viață; 

 amplificarea efectelor negative ale factorilor destabilizatori: doborâturi de vânt și zăpadă, 

răspândirea defoliatorilor și gândacilor de scoarță, eroziune, alunecare etc.; 

 creșterea riscurilor de incendiere a vegetației forestiere, cu dispariția unor suprafețe variabile 

din habitatele existente și a populațiilor speciilor de interes conservativ; 
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 dificultatea accesului în habitatele forestiere; 

 degradarea structurilor peisagistice afectate de fenomenele de uscare a arborilor, doborâturi 

ș.a.; 

 dispariția unor locuri de muncă pe plan local (atât lucrători implicați în mod direct în 

activitățile silvice, cât și proprietari și lucrători la întreprinderile din zonă cu specific de 

prelucrare a lemnului: gatere, fabrici de mobilă etc.) și pierderi economice însemnate; 

 limitarea ofertei de lemn de lucru, pentru construcții și de foc pentru populația din 

localitățile învecinate. 
 

B. Aplicarea exclusivă a tratamentului tăierilor rase pentru recoltarea posibilităţii de 

produse principale din S.U.P. A.  

Adoptarea acestei soluţii implică următoarele aspecte: 

 nerespectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor tehnice în domeniu în ce priveşte alegerea 

şi aplicarea tratamentelor; 

 distrugerea seminţişurilor deja instalate; 

 necesitatea de a efectua împăduriri pe suprafeţe mai mari, implicând costuri mai mari cu 

realizarea lor, cu întreţinerea lor până la realizarea stării de masiv, comparativ cu 

regenerarea naturală realizată prin aplicarea tratamentelor cu regenerare sub masiv; 

 impact negativ mai puternic şi pe termen mai lung asupra habitatelor şi speciilor protejate 

din siturile Natura 2000, prin dezgolirea solului; 

 crearea unor arborete artificiale, echiene, vulnerabile în faţa acţiunii factorilor 

destabilizatori, cu puieţi de alte provenienţe decât cea locală; 

 degradarea structurilor peisagistice în zonele în care se aplică tăierile rase; 
 

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 se vor efectua cu respectarea normelor 

tehnice în vigoare, se vor desfăşura gradual şi vor fi monitorizate permanent de factorii implicați în 

acest proces și de către specialiştii silvici.  

 
D.2.2. Calendarul de implementare şi monitorizarea măsurilor de reducere a 

impactului 
 

Titularul planului, respectiv O.S. Sebiş  Moneasa este responsabil de monitorizarea 

implementării măsurilor de reducere a impactului, care va respecta calendarul stabilit în cadrul 

studiului de evaluare adecvată. Activităţile de monitorizare a măsurilor de reducere a impactului 

trebuie să se desfăşoare pe întreaga perioadă de implementare a amenajamentului.  

Monitorizările trebuie să se facă lunar pentru evaluarea impactului potenţial al lucrărilor 

silvice asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar (eventuala tăiere a unor arbori seculari, 

eventuala distrugere a populaţiilor locale ale unor specii rare de floră şi faună, tăieri ilegaleetc.), cu 

sesizarea autorităţii locale sau regionale de mediu în situaţia în care se observă neconformităţi.  

Vor fi monitorizate lunar aspectele legate de diferitele forme de poluare potenţială (poluarea 

solului, a aerului, a apelor, sursele de zgomot), precum şi modul de  gospodărire a deşeurilor, în 

principal a rumeguşului şi a deşeurilor menajere produse de lucrătorii silvici în timpul lucrărilor 

prevăzute în amenajament. Se vor monitoriza anual diferitele tipuri de lucrări silvice prevăzute în 

amenajamentul silvic (regenerări, degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă, lucrări de conservare, 
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tăieri de regenerare), care influenţează structura şi compoziţia în specii a ecosistemelor forestiere, 

dar şi răspândirea şi dispersia speciilor. 

Calendarul implementării şi monitorizării măsurilor de reducere a impactului va fi corelat cu 

perioadele de reproducere şi creştere a puilor astfel încât speciile de interes comunitar care trăiesc în 

zona O.S.Sebiş  Moneasa să nu fie deranjate de lucrările silvotehnice în aceste perioade de 

sensibilitate crescută.  

Perioada cea mai sensibilă pentru biodiversitate este cea din intervalul lunilor aprilie  iulie, 

atunci când lucrările prevăzute în amenajamentul silvic sunt reduse la minim. În general se fac în 

această perioadă curăţirile, răriturile sau tăierile de igienă în arboretele fără regenerare. O atenţie 

deosebită trebuie acordată tăierilor rase care se pot efectua în această perioadă.  

Ţinând cont de faptul că majoritatea lucrărilor se execută în afara perioadei de vegetaţie, cea 

mai mare parte a speciilor de floră şi faună nu vor fi afectate în perioada de reproducere de prezenţa 

umană, de tăierile de arbori şi de zgomotul echipamentelor.  

Implementarea măsurilor de reducere a impactului se va face imediat după obţinerea 

autorizaţiei de mediu şi va continua pe întreaga perioadă de valabilitate a amenajamentului silvic.  

Ocolul Silvic Sebiş  Moneasa va fi responsabil de implementarea măsurilor de reducere a 

impactului. 

 
Calendarul propus pentru monitorizarea măsurilorde reducere a impactului 

 
Tabelul 136 

Obiective Indicatori de monitorizare 
Frecvenţa 
acțiunii de 

monitorizare 

Document 
elaborat 

Monitorizarea stării 
de conservare a 
habitatelor 

Surprinderea unor posibile modificări în cadrul 
habitatelor; propuneri pentru remedierea problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea stării 
de conservare a florei 

Surprinderea unor modificări în abundenţa şi 
distribuţia speciilor de plante de interes conservativ; 
propuneri pentru remedierea problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea stării 
de conservare a 
nevertebratelor 

Surprinderea unor modificări în abundenţa şi 
distribuţia speciilor de nevertebrate; propuneri pentru 
remedierea problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea stării 
de conservare a 
amfibienilor şi 
reptilelor 

Surprinderea unor modificări în abundenţa şi 
distribuţia speciilor de amfibieni şi reptile; propuneri 
pentru remedierea problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea stării 
de conservare a 
mamiferelor 

Surprinderea unor modificări în abundenţa şi 
distribuţia speciilor de mamifere; propuneri pentru 
remedierea problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
poluării potenţiale 
(sol, aer, apă) 

Identificarea şi eliminarea/diminuarea surselor de 
poluare (dacă există); propuneri pentru remedierea 
problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
poluării fonice 

Respectarea legislaţiei privind normele admise ale 
poluării fonice; propuneri pentru remedierea 
problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
gestionării deşeurilor 
rezultate în cursul 
lucrărilor 

Identificarea şi eliminarea deşeurilor menajere şi a 
reziduurilor din habitatele forestiere (dacă există); 
propuneri pentru remedierea problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
păşunatului în pădure 

Identificarea unor modificări ale vegetaţiei ierboase şi 
arbustive determinate de păşunat ilegal; propuneri 
pentru remedierea problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 
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Obiective Indicatori de monitorizare 
Frecvenţa 
acțiunii de 

monitorizare 

Document 
elaborat 

Monitorizarea 
braconajului 

Identificarea unor posibile activităţi de braconaj; 
propuneri pentru remedierea problemelor. 

Lunară 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
suprafeţelor 
regenerate 

1. Suprafaţa regenerată anual (ha), din care: a. 
regenerări naturale; b. regenerări artificiale 
(împăduriri+completări). 2. Amplasamentul 
regenerărilor. 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
lucrărilor de ajutorare 
a regenerărilor 
naturale 

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a 
regenerărilor naturale (ha). 2. Perioada executării 
lucrărilor. 3. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
lucrărilor de 
împăduriri și 
completări 

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. 
Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul 
lucrărilor (u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
lucrărilor de îngrijire 
a culturilor 

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. 
Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul 
lucrărilor (u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
lucrărilor de îngrijire 
a semințișului 

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. 
Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul 
lucrărilor (u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
lucrărilor de degajări 

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. 
Perioada executării lucrărilor. 3. Amplasamentul 
lucrărilor (u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
lucrărilor de curățiri 

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. 
Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 
curățirilor (mc). 3. Perioada executării lucrărilor. 4. 
Amplasamentul lucrărilor (u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
lucrărilor de rărituri 

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. 
Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 
răriturilor (mc). 3. Perioada executării lucrărilor. 4. 
Amplasamentul lucrărilor (u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
tăierilor deigienizare 
a pădurilor  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare 
(ha). 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin 
aplicarea tăierilor de igienizare (mc). 3. Perioada 
executării lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor 
(u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
lucrărilor speciale de 
conservare  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. 
Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 
tăierilor de conservare (mc). 3. Perioada executării 
lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
aplicării  
tratamentelor silvice  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări (ha). 2. 
Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 
tăierilor de regenerare (mc). 3. Perioada executării 
lucrărilor. 4. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea stării 
de sănătate a 
arboretelor  

Evaluarea suprafeţelor forestiere infestate cu 
dăunători; propuneri pentru remedierea problemelor  

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

Monitorizarea 
impactului presiunii 
antropice asupra 
arboretelor  

Evaluarea volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal; 
alte acțiuni antropice (deșeuri, poluare, motocros etc.); 
propuneri pentru remedierea problemelor. 

Anuală 
Raport de 

monitorizare 

 

Monitorizarea măsurilor de reducere a impactului conform calendarului propus va avea ca 

scop: 
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 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor amenajamentului silvic; 

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările evaluării adecvate; 

 urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate 

cu recomandările prezentei evaluări adecvate; 

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la 

evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri; 

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la 

conservarea habitatelor şi a speciilor de interes comunitar. 

Stabilirea responsabilităţilor aplicării prevederilor amenajamentului silvic şi a punerii în 

practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine titularului planului, respectiv O.S. 

Sebiş - Moneasa. 

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diversele lucrări care se vor 

executa în cadrul amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către 

aceştia a prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor prezentei evaluări adecvate. 

 

 
E. METODOLOGIA DE LUCRU UTILIZATĂ ÎN MONITORIZAREA ŞI 

DESCRIEREA HABITATELOR ŞI A SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR 

AFECTATE 

 

Identificarea habitatelor de interes comunitar din cadrul Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa sa 

făcut în perioada 2020  2021, de către specialiştii abilitaţi din cadrul I.N.C.D.S. „Marin Drăcea”, 

care au valorificat şi informaţiile culese din teren de către inginerii amenajişti pentru descrierea 

parcelară, la nivel de unitate amenajistică (subparcelă). 

În cadrul descrierii parcelare, conform normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, pe 

lângă alte informaţii tehnice, sau cules date privind caracteristicile staţiunii şi vegetaţiei, 

identificânduse tipul de staţiune, tipul naturalfundamental de pădure şi caracterul actual al tipului 

de pădure, date care au condus la identificarea habitatelor de interes comunitar. Pentru habitatele de 

interes comunitar, prezentate în continuare, sa realizat corespondenţa cu tipurile natural

fundamentale de pădure. 

Pentru culegerea datelor referitoare la speciile forestiere, sau efectuat sondaje în toate unităţile 

amenajistice (subparcele), prin care sau stabilit, pe lângă elementele dendrometrice, procentele de 

participare ale speciilor, modul de regenerare, vârsta, vitalitatea, tipul de floră, iar în arboretele cu vârste 

mari sau executat inventarieri statistice, în suprafeţe de probă circulare, de 500 m2 sau inventarieri 

integrale, în cazul suprafeţelor mai mici de 3,0 ha sau a arboretelor cu consistenţa sub 0,4. 

Identificarea şi descrierea habitatelor de interes conservativ (menţionate în Directiva 

92/43/EEC) sa făcut pe baza asociaţiilor vegetale caracteristice şi a unor specii de recunoaştere 

(specii cheie), ţinânduse cont de caracterizarea şi clasificarea habitatelor Natura 2000 din „Manual 

de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România“ (Gafta et al., 2008), din cartea „Habitatele 

din România“ (Doniţă et al, 2005) şi din „Ghid sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes 

comunitar: tufărişuri, turbării şi mlaştini, stâncării, păduri“ (Biriş et al, 2013). 

Descrierea habitatelor de interes conservativ sa făcut pe considerentul că o asociaţie 

vegetală sau un cenotaxon superior (ex. alianţa) trebuie sa corespundă unui singur tip de habitat în 

timp ce habitatelor le pot corespunde mai multe asociaţii vegetale, datorită numeroaselor combinaţii 

de specii vegetale ce se pot forma în cadrul condiţiilor ecologice largi ale unui habitat (Gafta, et al., 

2008). Studiul asociaţiilor vegetale sa realizat prin parcurgerea unor trasee itinerante pe mare parte 

din suprafaţa Ocolului Silvic Sebiş  Moneasa. 
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Habitatele şi speciile identificate au fost raportate la Formularul standard ale sitului Natura 

2000 care se suprapune peste zona O.S.Sebiş  Moneasa pentru a se vedea dacă se regăsesc în 

tipurile de habitate sau în lista speciilor de interes comunitar sau naţional. 

Menţionarea unor tipuri de habitate şi a unor specii de interes comunitar sau naţional în 

Formularele standard ale siturilor Natura 2000 nu înseamnă neapărat prezenţa acestora în zona de 

interes, zonă care reprezintă în general doar o mică parte din suprafaţa ariei protejate caracterizate 

în Formularul standard. 

Statutul şi starea de conservare a habitatelor şi a speciilor sunt prezentate în conformitate cu 

prevederile Directivei Consiliului Europei 92/43/CEE şi cu formularele standard Natura 2000 

pentru fiecare arie protejată ce se suprapune peste zona OS Sebiş  Moneasa şi cu obiectivele 

specifice de conservare, dar şi în concordanţă cu „Raportul sintetic privind starea de conservare a 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România“ (Mihăilescu et al., 2015). La aprecierea 

stării de conservare a habitatelor şi a speciilor sa ţinut cont în mare măsură şi de rezultatul 

observaţiilor făcute pe teren. 

Pentru stabilirea speciilor de animale şi păsări rare din zona O.S.Sebiş  Moneasa au fost 

luate în considerare o serie de acte legislative europene sau naţionale care reglementează statutul şi 

starea de conservare a speciilor de pe teritoriul Uniunii Europene, mai ales directivele europene 

precum Directiva Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate), Directiva Consiliului 

Europei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări) actualizată prin 

Directiva 2009/147/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice. Au fost consultate şi convenţii 

internaţionale precum Convenţia de la Berna privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor 

naturale din Europa și Legea nr. 13/1993 privind aderarea României la această convenție. Au fost 

de asemenea luate în considerare acte legislative precum OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi Legea nr. 49/2011 

prin care este legiferată şi completată OUG. 57/2007. 

Menţionăm că numai habitatele şi speciile care figurează în anexele acestor acte legislative 

naţionale şi internaţionale se află sub protecţia legii şi pot fi considerate de interes comunitar sau 

naţional.  

Pentru observarea diferitelor specii de interes comunitar de pe suprafaţa O.S.Sebiş  

Moneasa sau aplicat metode specifice fiecărui grup în parte. Pentru mamifere sau utilizat metode 

indirecte – urme, urme de activitate, fișele fondurilor cinegetice şi observaţia directă. Pentru 

amfibieni sau efectuat observaţii directe în teren prin parcurgerea terenului. Pentru nevertebrate, s

au folosit atât metode directe – observare directă în habitatele analizate, cât şi metode indirecte 

(resturi chitinizate rămase după moartea adulţilor sau urme specifice care atestă activitatea larvelor) 

în cazul speciilor xilofage. 

Speciile de animale observate în deplasările efectuate pe teren au fost identificate folosind 

determinatoare de specialitate (Perrins, 1987; Ciochia, 1992). Aprecierile privind ecologia 

diferitelor specii au fost realizate ţinând cont de „Cartea Roşie a vertebratelor din România“ 

(Botnariuc, Tatole, 2005), concluziile generale fiind avansate după analiza separată a fiecarei specii 

protejate din siturile Natura 2000 aflate în zona O.S.Sebiş  Moneasa. 

Statutul şi starea de conservare a speciilor de nevertebrate, amfibieni şi mamifere sunt 

prezentate în conformitate cu prevederile Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/EEC, cu Formularele 

standard Natura 2000 pentru fiecare din ariile protejate ce se suprapun peste zona O.S.Sebiş  

Moneasa şi cu „Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 

comunitar din România“ (Mihăilescu et al., 2015). La aprecierea stării de conservare a habitatelor şi 

a speciilor sa ţinut cont în mare măsură de rezultatul observaţiilor făcute pe teren. 
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Mare parte din informaţiile generale privind proiectul, în special cele privind detaliile 

tehnice ale proiectului şi diferitele tipuri de lucrări silvice preconizate în amenajament, au fost 

preluate din Memoriul Tehnic realizat de Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Silvicultură 

„Marin Drăcea“ din Bistrița. 

 

 

F. CONCLUZII 
 
Amenajamentul silvic cuprinde toate tipurile de lucrări ce urmează a fi efectuate în următorii 

10 ani, referinduse la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere şi îngrijire a arboretelor, 

la lucrările de împădurire şi îngrijire a seminţişurilor. Lucrările preconizate în amenajamentul actual 

continuă şi completează lucrările de gestionare durabilă a pădurii din vechiul amenajament, ca parte 

a strategiei de dezvoltare durabilă a societăţii.  

Recoltarea de produse principale se realizează prin tratamente de regenerare, sub formă de 

tăieri progresive, tăieri rase și tăieri în crâng, urmărinduse instalarea şi dezvoltarea seminţişului 

natural sub masiv şi a plantaţiilor, până la constituirea noului arboret. 

Se vor desfăşura lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale şi de împădurire, mai ales de 

favorizare a instalării şi dezvoltării seminţişului, de îngrijire şi conducere a arboretelor şi tăieri de 

conservare, pentru a se asigura continuitatea pădurii, menţinerea compoziţiei acesteia, dar şi o stare 

favorabilă de conservare a ecosistemului forestier. 

Lucrările de îngrijire şi de conducere a arboretelor, indispensabile pentru păstrarea 

continuităţii pădurii, a consistenţei optime a arborilor şi a stării de sănătate a ecosistemului forestier 

vor consta în degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă. Materialul lemnos recoltat în urma efectuării 

acestor tipuri de lucrări intră în categoria produselor secundare. 

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă în habitatele de 

interes comunitar şi nici la fragmentări ale habitatelor care ar putea limita mobilitatea organismelor 

sau ar putea altera semnificativ mediul de viaţă al speciilor ce trăiesc în păduri. 

În cursul lucrărilor silvice prevăzute de amenajament nu vor fi folosite substanţe chimice sau 

hormoni de creştere care sar putea acumula în organismele diverselor specii şi apoi transmise altor 

specii dea lungul lanţurilor trofice. Substanţe biocide vor fi folosite numai în situaţii bine 

fundamentate, în cazul proliferării în masă a unor fitopatogeni. 

Lucrările silvice se vor realiza cu tehnologii şi utilaje care să reducă riscul de degradare a 

substratului, a solului, a seminţişului, a subarboretului, astfel încât să fie reduse la minim 

perturbările asupra biocenozelor forestiere. 

 

Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc şi nu se vor folosi resurse 

naturale (apă, sol, rocă etc.). Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic nu impune 

utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme. 

 Mici cantităţi de deşeuri (rumeguş, deşeuri menajere), posibile reziduuri (scurgeri de uleiuri, 

combustibili) şi emisii de substanţe potenţial poluante (gaze din arderea combustibililor) vor fi 

produse în perioada de execuţie a lucrărilor silvice de vehiculele şi echipamentele folosite şi de 

personalul care le deserveşte. Printrun management corespunzător al deşeurilor, prin colectarea 

selectivă a acestora, prin folosirea unor utilaje în bună stare de funcţionare şi a unor măsuri de 

diminuare a zgomotelor şi vibraţiilor, deşeurile şi emisiile generate vor fi menţinute în limite 

normale, fără a afecta semnificativ speciile care trăiesc în zona O.S.Sebiş  Moneasa. 

Personalul ocolului silvic va monitoriza respectarea prevederilor legale şi a recomandărilor 

făcute în acest studiu de către operatorii economici care vor desfăşura tăieri în parchete sau diverse 
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activităţi silvotehnice în arboretele situate în situl Natura 2000 suprapus peste teritoriul O.S.Sebiş  

Moneasa. 

Starea de conservare a speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S.Sebiş  Moneasa 

este în general favorabilă. 

Cunoaşterea situaţiei reale a speciilor de faună, a ecologiei speciilor, a mărimii şi densităţii 

populaţiilor, a structurii şi dinamicii populaţionale, a distribuţiei, a statutului şi a stării lor de 

conservare, alături de implementarea măsurilor de reducere a impactului recomandate în acest 

studiu şi de programarea lucrărilor în afara perioadelor de reproducere ale speciilor sensibile, vor 

face ca deranjul provocat faunei în timpul lucrărilor silvotehnice să fie menţinut la un nivel 

acceptabil, astfel încât implementarea amenajamentului silvic să nu se soldeze cu pierderi de 

biodiversitate. 

În perimetrul O.S.Sebiş  Moneasa, echilibrul ecologic al populaţiilor se menţine 

deocamdată întro stare relativ bună, fără a fi supus unor factori perturbatori majori. Managementul 

forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora 

actuală de pădure ca tip major de ecosistem şi să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor, 

asigurânduse astfel menţinerea pe termen lung a speciilor de faună. 

 Nişele de hrănire, adăpost şi reproducere pot deveni pe termen scurt improprii în cazul unor 

tipuri de lucrări, iar speciile afectate îşi vor remodela răspândirea în habitat în funcție de acest 

aspect, existând pericolul să apară diminuări ale efectivelor populaţionale. Aceste diminuări nu au 

loc însă la nivelul întregului habitat ci doar local, prin migrarea speciilor către zonele neafectate de 

lucrări. Executarea lucrărilor silvice pe suprafeţe relativ mici, fărăfragmentarea habitatelor, 

favorizează mobilitatea speciilor, ale căror efective totale nu se reduc la nivelul habitatului. 

Punerea în practică a amenajamentului silvic nu va avea un impact direct semnificativ 

asupra populaţiilor de insecte de interes comunitar deoarece se propune păstrarea măcar parţială în 

pădure a lemnului mort (sub forma arborilor uscați pe picior sau bușteni căzuți la pământ), dar şi 

menţinerea unor pâlcuri de 35 arbori bătrâni la hectar. Impactul direct este doar local asupra 

nevertebratelor, în special asupra stadiilor de viaţă larvară şi va fi punctual, fără a afecta decât o 

mică fracţiune a populaţiilor. 

Efectul lucrărilor silvice asupra populaţiilor de amfibieni este nesemnificativ. Aceste specii 

se vor refugia din zona de exploatare odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul 

silvic, fiind deranjate de zgomot, diminuânduse astfel eventualele pierderi populaţionale. 

Suprafaţa O.S. Sebiş  Moneasa conţine habitate favorabile pentru speciile de mamifere 

semnalate în zonă. Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere, impactul direct 

al amenajamentului asupra acestor specii este nesemnificativ şi numai temporar (pe parcursul 

lucrărilor), mai ales în contextul implementării măsurilor de reducere a impactului de către 

administraţia O.S.Sebiş  Moneasa. 

 Speciile de păsări vor fi perturbate în special de zgomotul produs în cursul lucrărilor silvice 

(motoferăstraie, topoare), îndepărtarea lăstărişului, a unor arbori scorburoşi şi eventuala distrugere a 

unor zone de cuibărit. Având o mobilitate ridicată, păsările se vor refugia pe perioada lucrărilor în 

zonele mai liniştite ale pădurii. Marea lor majoritate vor reveni în habitatul iniţial după încetarea 

lucrărilor, cu condiţia ca habitatul să nu sufere modificări majore. 

 Tratamentele de regenerare şi lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii au loc de regulă în 

anotimpul rece, în perioada de repaus hibernal a arboretului, perioadă în care activitatea speciilor 

este în general redusă, ceea ce minimalizează impactul potenţial negativ al lucrărilor asupra 

speciilor de faună.  

 Impactul pe termen scurt constă în posibila alterare a condiţiilor de habitat pentru speciile 

de floră şi faună, deranjarea speciilor de faună în perioada de reproducere sau distrugerea unor nişe 
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de hrănire şi adăpost prin lucrările efectuate. Prin implementarea măsurilor de reducere a 

impactului, aceste aspecte potenţial negative ar putea fi aduse la un prag acceptabil pentru fauna 

locală. 

 Majoritatea factorilor de impact la adresa habitatelor şi a speciilor de interes comunitar au o 

intensitate scăzută şi nu pun în pericol menţinerea pe termen lung a populaţiilor locale din 

O.S.Sebiş  Moneasa.  

 Pentru reducerea impactului potenţial negativ al lucrărilor silvotehnice asupra florei şi 

faunei de interes conservativ, trebuie să existe la nivelul ocolului silvic un program de instruire a 

pădurarilor, care trebuie să cunoască, să identifice şi să protejeze elementele valoroase ale florei şi 

faunei din habitatele forestiere. Cunoaşterea speciilor invazive şi semnalarea lor în vederea 

extirpării este de asemenea necesară. 

 Dacă lucrările din amenajament sunt realizate în conformitate cu normele silvice şi cu cele 

de protecţie a mediului, pădurea ca tip de habitat îşi va menţine în ansamblu compoziţia şi structura 

actuală, fără a exista un impact semnificativ pe termen lung asupra speciilor de interes comunitar.  

În cazul habitatelor de interes comunitar, impactul rezidual este nesemnificativ şi este 

datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat, mai ales ca urmare a 

modificărilor de consistenţă a arboretelor. Prezentul amenajament silvic continuă amenajarea şi 

gestionarea durabilă a pădurii din vechiul amenajament şi de aceea nu se poate vorbi de un impact 

rezidual semnificativ. 

În condiţiile în care amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au fost realizate ori 

urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice în vigoare, putem estima că impactul 

cumulativ al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este nesemnificativ.  

Este recomandată monitorizarea periodică a habitatelor şi a biodiversităţii de către specialişti 

în perioada de implementare a amenajamentului silvic şi, mai ales, în perioadele sensibile pentru 

faună, precum cele de reproducere şi creştere a puilor. Pentru asigurarea unei stări favorabile de 

conservare a speciilor pe termen lung, este necesară cunoaşterea şi protejarea zonelor de 

reproducere, de hrănire și de adăpost ale speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S.Sebiş 

 Moneasa. 

Cu condiţia implementării măsurilor de reducere a impactului propuse de prezentul studiu, 

considerăm că prezentul amenajament silvic nu va genera un impact negativ semnificativ asupra 

ariilor naturale protejate suprapuse peste teritoriul O.S.Sebiş  Moneasa şi nici asupra habitatelor 

sau speciilor de floră şi faună de importanţă conservativă aflate în zona de interes. 
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ANEXE : 
ANEXA 1 
Coordonate Stereo 70 ale principalelor puncte perimetrale ale fondului forestier proprietate 
publică a statului administrat de O.S. Sebiş - Moneasa 

 
Puncte de identificare a U.P. I Teuz  

Nr. crt. X Y 

1 556385,1675 281221,7825 
2 556404,6123 281250,5195 
3 556447,0371 281263,7831 
4 556432,8956 281315,9523 
5 556378,6031 281315,9492 
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Nr. crt. X Y 

6 556368,3393 281279,2778 
7 556343,0468 281255,0746 
8 556336,3575 281221,2667 
9 556419,6578 281337,5850 

10 556586,3670 281456,0460 
11 556689,0610 281579,3950 
12 556873,0430 281712,8800 
13 556985,5233 281881,6309 
14 557165,8740 281981,3610 
15 557194,7380 282057,4740 
16 557172,4470 282133,2140 
17 557207,7230 282272,6460 
18 557357,3149 282447,3326 
19 557384,5090 282511,2710 
20 557416,7680 282667,0064 
21 557506,0940 283139,3880 
22 557595,8750 283261,9470 
23 557669,8540 283405,4280 
24 557700,9540 283503,5820 
25 557771,2620 283625,3360 
26 557919,3650 283642,4645 
27 558014,9951 283647,5916 
28 558156,8411 283737,9261 
29 558325,2780 283951,9635 
30 558565,5969 284052,5474 
31 558600,7455 284114,6967 
32 558601,3609 284169,5678 
33 558611,3613 284215,9777 
34 558643,6840 284242,4770 
35 558678,7520 284320,0850 
36 558803,5300 284380,5250 
37 559097,0046 284556,5520 
38 559201,4740 284568,7240 
39 559287,1160 284583,4840 
40 559334,0870 284642,7340 
41 559663,1051 284615,4517 
42 559762,3531 284803,9908 
43 560096,7650 285252,6250 
44 560223,0680 285515,3900 
45 559827,9752 285809,9448 
46 559811,8460 285889,7870 
47 559765,1543 285974,5011 
48 559737,8701 286061,0723 
49 559646,1029 286131,7257 
50 559401,9969 286153,8965 
51 559128,0479 286128,6485 
52 558642,4607 286362,4220 
53 558290,7609 286521,3814 
54 557924,6951 286803,1709 
55 557640,7133 286978,0235 
56 557416,4534 287016,6353 
57 557268,8801 287232,8032 
58 557176,7230 287269,2790 
59 557083,4610 287242,9440 
60 557053,4040 287068,7670 
61 556937,6143 286859,2258 
62 556863,6196 286616,3795 
63 556741,5756 286621,9803 
64 556596,3949 286689,1365 
65 556417,3660 285649,7380 
66 556289,4240 285502,4239 
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Nr. crt. X Y 

67 556147,4350 285361,5510 
68 555979,4550 285125,5900 
69 555605,0444 285384,3323 
70 555385,8371 285422,5146 
71 555042,2431 285373,1451 
72 554796,0541 285422,2421 
73 554680,0725 285427,1106 
74 554599,2211 285346,2263 
75 554720,8346 285232,6579 
76 554835,6904 285195,5641 
77 554992,0865 284939,0816 
78 555122,6440 284878,9470 
79 555182,3150 284613,4010 
80 555242,4150 284618,7570 
81 555354,0680 284779,9000 
82 555384,5430 284893,2780 
83 555378,2460 284932,9490 
84 555395,4970 284976,7570 
85 555386,2040 285006,7900 
86 555514,3650 285091,3330 
87 555585,4070 285089,2300 
88 555686,0890 284984,9490 
89 555726,4470 284749,5660 
90 555585,3720 284332,5110 
91 555595,6020 284305,7817 
92 555649,4760 284384,9740 
93 555683,5237 284376,8351 
94 555939,4140 284107,3330 
95 556110,5760 284174,0470 
96 556369,4420 283932,2240 
97 556446,9545 283831,7633 
98 556451,2310 283790,4910 
99 556489,9150 283756,8210 
100 556535,0897 283349,5701 
101 556624,9613 283370,2636 
102 556649,5620 283309,1510 
103 556586,5138 283233,5103 
104 556618,4424 283114,4591 
105 556496,5821 283019,5838 
106 556476,1974 282860,8402 
107 556448,9060 282811,9949 
108 556431,4932 282505,7146 
109 556371,9921 282499,9908 
110 556356,2880 282456,5230 
111 556295,0270 282455,6390 
112 556199,9550 282137,5050 
113 556125,9652 281748,1608 
114 556322,2831 281644,0297 
115 556488,2207 281660,8994 
116 556488,2207 281554,6266 
117 556434,5593 281487,7956 
118 556460,3703 281463,3955 
119 557346,1928 281958,0208 
120 556861,9247 281515,7230 
121 556629,7540 281365,9089 
122 556492,8672 281483,6401 
123 556759,1681 282203,5044 
124 556731,7334 283151,7079 
125 556633,1328 283045,9893 
126 556554,9374 283111,3474 
127 556709,0174 283344,8248 



294 
 

Nr. crt. X Y 

128 556789,1345 283781,0499 
129 557190,2843 283959,1176 
130 557570,4654 284087,9534 
131 557909,8088 283957,8638 
132 558319,9724 284248,9481 
133 558731,9850 284737,8559 
134 558513,2210 284628,6077 
135 558881,1299 284939,9971 
136 559238,9760 285139,2802 
137 557368,3988 284083,8332 
138 557370,5098 284756,5447 
139 557416,5380 284663,7566 
140 557439,7226 284831,0252 
141 557558,6360 285153,1610 
142 557336,2312 285051,4103 
143 557593,6386 285605,1113 
144 556686,2303 285909,2110 
145 556571,9632 285745,6598 
146 556590,4068 285488,0736 
147 556312,3726 285147,0795 
148 556412,7832 284731,7276 
149 556524,5772 284119,4349 
150 556454,4270 283878,8711 
151 555711,1592 285709,3371 
152 554648,9841 285579,9405 
153 554963,5265 285802,3680 
154 554679,8667 285745,7091 
155 554669,7006 285794,8654 
156 554558,3446 285825,8007 
157 554512,0149 286024,2211 
158 554728,3750 286149,5871 
159 555183,3536 286365,4474 
160 555630,3730 286181,2262 
161 554261,1591 286036,4839 
162 554276,6047 286227,7806 
163 554398,3168 286354,9429 
164 554232,7795 286348,6248 
165 554269,0219 286451,8625 
166 554035,5292 286497,1928 
167 553932,4306 286513,9640 
168 553965,8044 286693,8862 
169 553794,9524 286489,3608 
170 553843,9874 286673,0677 
171 553738,2981 286557,9262 
172 554162,2630 287451,8614 
173 554184,5319 285907,4065 
174 552748,7010 285471,4114 
175 556292,3744 281086,8982 
176 556220,5784 280906,6450 
177 555694,2256 280252,9727 
178 555393,3802 280027,0692 
179 555329,2457 280016,7327 
180 554884,4335 279698,3275 
181 554554,2681 279471,6241 
182 553760,1193 279078,5644 
183 553519,7618 279133,6746 
184 553579,8739 279490,8867 
185 553566,6907 279623,8372 
186 553940,3369 280057,1863 
187 554301,1891 280178,0660 
188 554666,9741 280745,2241 



295 
 

Nr. crt. X Y 

189 554667,4312 280913,5393 
190 554923,5634 281291,2026 
191 554864,4562 281666,7025 
192 554643,8227 281427,9978 
193 554362,6713 280965,0858 
194 554042,9584 280300,3213 
195 553707,3381 279828,5695 
196 553589,0976 278429,1865 
197 553360,4536 278824,5113 
198 553124,3091 279156,3705 
199 552704,2088 279065,2442 
200 552225,8812 279397,8623 
201 552125,7191 279292,3974 
202 551743,7086 279351,3960 
203 551048,5182 279130,9312 
204 550989,9926 279075,5197 
205 552423,0641 280669,8537 
206 551908,4230 280432,5040 
207 551012,7223 280862,1848 
208 551204,5224 280983,8431 
209 551641,8698 281003,3044 
210 551865,3993 281130,3072 
211 552257,0670 281076,5329 
212 552926,1163 281223,1837 
213 553576,7786 281373,8178 
214 554673,7798 282294,5754 
215 554377,0893 282108,1694 
216 554159,1852 282150,2068 
217 553851,6819 281969,0582 
218 552913,5541 281585,9923 
219 552533,8391 281533,2179 
220 551944,9828 281201,5601 
221 550809,8205 280688,7909 
222 550258,9915 280582,7666 
223 550145,9920 280590,5776 
224 549842,6133 280463,9288 
225 549732,7278 280316,2429 
226 549552,4668 280264,5905 
227 549549,2418 279845,0451 
228 549298,9435 279692,3108 
229 549278,0204 279517,8538 
230 549223,7043 279758,4378 
231 548827,6152 280228,3702 
232 548874,4971 280324,4402 
233 548856,4795 280361,3470 
234 548897,7764 280450,8403 
235 548871,9866 280633,1326 
236 549090,0989 280782,6258 
237 549514,1335 281061,1892 
238 549810,0544 281332,5206 
239 550256,2330 281858,7122 
240 550407,4171 282015,5555 
241 538992,0605 280636,8637 
242 538814,7585 280923,5527 
243 538964,9708 281113,6531 
244 538908,6787 280997,7131 
245 538888,6611 280993,7079 
246 538909,5939 280894,6877 
247 538887,7573 280834,8879 
248 538108,4597 281683,6633 
249 538120,5023 281673,2135 



296 
 

Nr. crt. X Y 

250 538134,5301 281693,7523 
251 538171,5837 281686,2351 
252 538163,6045 281663,5687 
253 538226,0761 281693,9881 
254 538303,8276 281887,7010 
255 538127,8881 281960,2303 
256 538139,9935 281966,6423 
257 538102,5097 281992,8648 
258 538105,4067 282156,0773 
259 538063,2816 282195,9615 
260 538033,8257 282312,3575 
261 537980,3611 282266,8547 
262 537876,9153 282267,4379 
263 537756,6675 282203,2563 
264 537761,6443 282189,7011 
265 537892,8269 282234,2303 
266 537942,0417 282230,6339 
267 538087,6109 281923,1247 
268 538230,6346 281824,5987 
269 538196,8513 281742,6076 
270 538174,4555 281728,5629 
271 538120,5540 281717,5547 
272 542237,1589 283479,0043 
273 542404,3422 283518,7481 
274 542416,2627 283698,2913 
275 542536,1676 283822,1569 
276 542830,9600 283953,9706 
277 542822,6209 284167,1747 
278 542716,0636 284217,6947 
279 542566,3546 284238,7697 
280 542417,4402 284346,7643 
281 542413,0528 284461,6153 
282 542471,5463 284420,6537 
283 542489,1995 284354,4541 
284 542554,1383 284358,8673 
285 542616,5551 284571,9672 
286 542575,0073 284609,5793 
287 542696,6869 284733,7556 
288 542775,0217 284909,4362 
289 542774,8475 284971,2841 
290 542740,7741 284941,2761 
291 542554,4643 284881,4008 
292 542517,7407 284750,0573 
293 542388,2055 284653,0186 
294 542422,2075 284587,1802 
295 542289,1434 284308,3322 
296 542290,1623 284140,7612 
297 542182,7762 283868,5816 
298 542155,0261 283820,7497 
299 542168,2913 283754,3954 
300 542158,3355 283695,2784 
301 545633,9340 279258,3890 
302 545665,2934 279302,9718 
303 545641,9250 279321,9700 
304 545625,5863 279300,3246 
305 545600,3560 279315,7000 
306 545584,1090 279294,7010 
307 544363,0129 280848,5475 
308 544424,4201 280590,0369 
309 544367,2920 280402,9937 
310 545033,5737 280303,9509 



297 
 

Nr. crt. X Y 

311 545055,3149 280188,6755 
312 545124,0263 279998,5490 
313 545178,3331 279997,6604 
314 545361,0140 279884,9280 
315 545360,9174 279837,3791 
316 545494,8613 279846,6105 
317 545581,9578 279807,8849 
318 545593,0836 279827,5426 
319 545646,1467 279763,7174 
320 546026,9468 279918,9374 
321 546231,2795 279949,1489 
322 546007,4506 280331,5620 
323 545842,5137 280901,3811 
324 545789,7877 280788,5012 
325 545801,5973 280639,0458 
326 545849,4267 280572,8835 
327 545813,4072 280512,0378 
328 545736,0536 280698,1191 
329 545691,7672 280677,4433 
330 545687,6339 280743,6056 
331 545626,2234 280790,8640 
332 545503,2910 280708,2300 
333 545121,8256 280798,5266 
334 547850,4782 279367,4312 
335 547805,9630 279246,7560 
336 548037,6700 279173,1030 
337 548267,8230 279142,4200 
338 548578,3456 279225,2875 
339 548829,0690 279387,8250 
340 548768,5450 279451,6450 
341 548464,1730 279741,5760 
342 548494,0870 279751,0450 
343 548526,7020 279741,2190 
344 548570,8280 279757,5890 
345 548585,4930 279795,0580 
346 548639,9820 279806,5640 
347 548652,8430 279787,4870 
348 548671,0680 279814,2690 
349 548710,3340 279809,5720 
350 548829,4160 279728,3720 
351 548851,5690 279753,1730 
352 548874,2040 279730,2980 
353 548909,9760 279743,7220 
354 548971,8150 279684,5060 
355 549024,3820 279661,2440 
356 549013,3840 279645,4560 
357 549027,3620 279629,2260 
358 549033,2530 279686,6500 
359 549060,4110 279707,9650 
360 549091,6540 279663,5390 
361 549088,7640 279693,8780 
362 549113,5540 279674,6220 
363 549157,9030 279712,6250 
364 549201,8630 279675,1240 
365 549188,2590 279716,0310 
366 549216,0100 279729,9610 
367 549261,4450 279719,3690 
368 549288,2990 279755,0430 
369 549263,9280 279758,3940 
370 549258,1730 279779,1160 
371 549276,2450 279790,0030 



298 
 

Nr. crt. X Y 

372 549300,9620 279781,2860 
373 549324,4390 279816,3210 
374 549299,0090 279809,6010 
375 549290,7130 279829,8460 
376 549256,3534 279829,2022 
377 549250,3700 279850,3960 
378 549275,0890 279877,4510 
379 549296,2670 279869,0550 
380 549333,2420 279908,9450 
381 549356,1190 279878,8370 
382 549380,8000 279913,9920 
383 549338,7160 279923,6860 
384 549355,3960 279941,6830 
385 549330,9510 279947,7210 
386 549346,4870 279965,7630 
387 549325,5820 279991,6950 
388 549342,6340 280024,2750 
389 549287,7830 280012,6450 
390 549333,9660 280134,7990 
391 549319,0780 280110,2660 
392 549305,4670 280126,7800 
393 549284,9170 280119,8060 
394 549273,6470 280229,4300 
395 549298,8240 280215,3380 
396 549323,8850 280223,7060 
397 549356,0501 280318,8062 
398 549470,7080 280415,3610 
399 549507,9870 280408,7790 
400 549570,0620 280315,3920 
401 549581,4700 280329,7900 
402 549602,2950 280332,2330 
403 549596,7900 280365,9590 
404 549633,9420 280352,3020 
405 549671,4430 280367,3490 
406 549623,0360 280403,5220 
407 549674,4460 280411,2280 
408 549637,7500 280456,5430 
409 549670,4790 280489,8070 
410 549672,8800 280540,2920 
411 549715,9742 280521,8177 
412 549722,6950 280565,7820 
413 549780,7420 280529,2480 
414 549833,6090 280616,6230 
415 549852,5340 280599,0790 
416 549881,1850 280618,9610 
417 549888,6300 280589,4140 
418 549958,7770 280608,0600 
419 549958,2150 280574,2630 
420 550065,8590 280618,4550 
421 550059,3790 280631,6080 
422 550153,4000 280682,2880 
423 550231,7321 280699,9250 
424 550358,3750 280910,1780 
425 550762,4160 281039,4830 
426 550939,2800 281116,9960 
427 550922,1880 281171,6910 
428 550961,0870 281234,5520 
429 551165,4470 281401,4280 
430 551131,5640 281465,2890 
431 550904,6230 281363,4520 
432 550746,5690 281285,5440 



299 
 

Nr. crt. X Y 

433 550617,7950 281454,9360 
434 549838,4804 281071,1191 
435 549495,1030 280772,8000 
436 548874,2740 280153,2730 
437 548864,9360 280146,0550 
438 548810,0620 280208,6390 
439 548784,8920 280224,8920 
440 548708,4800 280326,4880 
441 548684,2680 280340,8520 
442 548674,5630 280326,1890 
443 548691,2920 280278,6950 
444 548661,8240 280278,4020 
445 548634,1290 280319,0190 
446 548624,3620 280286,9790 
447 548661,2270 280236,3630 
448 548619,1938 280220,6540 
449 548608,7260 280181,2860 
450 548654,9580 280163,2270 
451 548601,4160 280158,2510 
452 548593,5260 280117,9490 
453 548522,0410 280112,9020 
454 548548,8890 280035,5340 
455 548514,5880 280022,6997 
456 548505,2240 280043,3480 
457 548470,1540 279985,6260 
458 548495,8520 279967,4740 
459 548430,7362 279931,8131 
460 548440,7730 279975,8910 
461 548388,5680 279944,0790 
462 548361,1090 279921,7850 
463 548384,2890 279997,4550 
464 548324,6770 279969,5700 
465 548282,9810 279867,4010 
466 548255,4470 279909,9820 
467 548241,9860 279896,9290 
468 548262,5901 279808,0974 
469 548232,0070 279786,7490 
470 548226,9500 279726,3100 
471 548257,3726 279720,2511 
472 548270,0950 279691,3880 
473 548236,4860 279629,3740 
474 548133,1860 279670,4690 
475 548146,9920 279627,1260 
476 548136,7180 279599,5150 
477 548164,6500 279543,6520 
478 548114,2780 279456,2693 
479 548022,7740 279434,0100 
480 547938,5750 279350,7660 
481 555973,9506 282335,1787 
482 555757,9291 282036,4449 
483 555620,5630 281819,4430 
484 555527,1575 281471,0474 
485 555455,1500 281179,5850 
486 555338,1250 280796,0040 
487 555347,8770 280750,4940 
488 555271,7920 280379,3640 
489 555249,0980 280314,6640 
490 555303,9840 280270,2920 
491 555294,5980 280243,7400 
492 555344,1210 280159,9700 
493 555335,5815 280132,2990 



300 
 

Nr. crt. X Y 

494 555345,0520 280100,3520 
495 555340,7630 280074,3680 
496 555374,6680 280046,6310 
497 555269,2890 280102,4030 
498 555249,7850 280149,3570 
499 555041,5139 280255,2031 
500 554918,6020 280496,6160 
501 554972,5570 280777,3890 
502 554859,1640 280633,3890 
503 554878,7170 280359,5670 
504 554871,5360 280336,6290 
505 554866,1070 280141,9340 
506 554727,7550 279774,9120 
507 554708,5750 279765,4630 
508 554527,0911 279848,8227 
509 554506,2850 279882,2990 
510 554455,2880 280059,0530 
511 554358,0260 279961,5260 
512 554236,1847 279778,9718 
513 553981,6051 279600,3072 
514 553856,4235 279506,3779 
515 553550,6571 279388,9786 
516 553544,6190 279388,9966 
517 553529,7933 279209,3640 
518 553419,8531 279200,9924 
519 553361,1301 279264,1499 
520 553370,6154 279278,4771 
521 553365,1782 279296,9715 
522 553397,5374 279326,6565 
523 553297,2861 279351,6064 
524 553133,2693 279492,5800 
525 553067,5115 279593,2339 
526 553052,1760 279578,3567 
527 553026,9518 279591,3345 
528 552783,4939 279362,8045 
529 552777,4037 279480,5063 
530 552757,4207 279502,8223 
531 552761,1385 279545,8269 
532 552632,5285 279552,5687 
533 552638,3375 279576,2793 
534 552595,7110 279613,7106 
535 552497,4230 279572,7985 
536 552381,4089 279614,2899 
537 552321,2888 279543,7436 
538 552221,1632 279617,9451 
539 552162,3994 279585,3851 
540 552063,0200 279426,9260 
541 552053,6900 279589,4860 
542 552070,9660 279665,4090 
543 551958,8410 280019,1580 
544 552124,2070 280112,8870 
545 552450,2690 280118,5070 
546 552539,7730 280212,1810 
547 552460,6464 280328,9107 
548 552446,6333 280395,8390 
549 552341,6057 280405,4416 
550 552173,9023 280542,4646 
551 552504,5960 280688,0400 
552 552479,9227 280846,9790 
553 552355,2050 280848,6280 
554 552214,6610 280824,2960 



301 
 

Nr. crt. X Y 

555 552119,5146 280669,6469 
556 552015,8650 280674,2080 
557 551951,7522 280628,6021 
558 551811,2570 280672,2240 
559 551838,8144 281128,3563 
560 551939,7387 281186,8209 
561 552157,5640 281203,5320 
562 552155,5100 281223,6090 
563 552316,9060 281276,5520 
564 552545,7520 281452,3470 
565 552804,6610 281469,3290 
566 553290,1770 281656,4620 
567 553374,1755 281649,2580 
568 553414,3400 281584,5590 
569 553525,1940 281607,6820 
570 553565,2910 281596,8590 
571 553907,3320 281687,3600 
572 554555,0270 281971,0550 
573 554887,4180 282054,6090 
574 555355,0260 282416,2640 
575 555589,7428 282506,6912 
576 555617,0140 282480,9740 
577 555681,4883 282479,2563 
578 555740,1760 282439,9510 
579 555860,2020 282421,2600 
580 554318,0677 284372,8053 
581 554278,4892 284437,2271 
582 554209,9651 284391,7184 
583 554247,7715 284327,2961 

 
 
Puncte de identificare a U.P. II Moneasa  

Nr. crt. X Y 

1 555911,5516 287543,1109 
2 556508,2718 287536,5551 
3 556566,6498 287602,6588 
4 556595,2051 288016,4923 
5 556964,3869 288065,2703 
6 557123,4079 287876,5873 
7 557512,5527 288103,2338 
8 557724,1317 287991,3551 
9 557809,4545 288518,0067 

10 557883,5484 288754,8641 
11 558396,2512 288772,8610 
12 558515,4371 288893,7850 
13 558687,2160 288895,9054 
14 558794,2724 288819,2545 
15 558722,3129 288636,0909 
16 559145,2107 288422,7241 
17 559036,8482 288324,9953 
18 559173,6650 288117,0323 
19 559126,2853 287996,6152 
20 558698,0443 289161,5009 
21 558789,4528 289272,6697 
22 558956,3016 289249,3102 
23 559180,4571 289159,8209 
24 559659,4394 289185,1457 
25 559131,1894 289224,9236 
26 559149,2476 289247,7395 



302 
 

Nr. crt. X Y 

27 559094,4636 289357,2383 
28 559116,0699 289413,0797 
29 558963,8593 289638,6711 
30 559092,1579 289786,1316 
31 559089,6306 289888,1670 
32 559405,9863 289841,0682 
33 558844,7599 290263,1029 
34 558592,4819 290170,1929 
35 558516,7985 290192,4083 
36 558092,6536 289961,4033 
37 558110,7888 289737,6840 
38 557892,0154 289943,8784 
39 557788,3931 289918,3703 
40 557866,5171 290021,1353 
41 557711,3381 290028,8169 
42 557535,8984 289939,1029 
43 557689,4672 289722,8525 
44 557976,3990 289348,2191 
45 557813,8881 289420,0762 
46 557672,0527 289422,1539 
47 557373,0000 289581,9339 
48 557436,0999 289343,9498 
49 557714,6899 289097,5314 
50 557779,5167 288676,0928 
51 557290,3260 290057,0474 
52 556738,8151 290096,6946 
53 556479,4508 290026,3747 
54 555983,6819 290080,1992 
55 555451,1464 290095,3198 
56 555199,8217 290077,7359 
57 556287,3902 291321,2821 
58 556362,1108 291321,9805 
59 556408,6252 291375,2270 
60 556510,1191 291366,5739 
61 556530,7066 291470,2952 
62 557009,1156 291303,7187 
63 555627,2911 291311,7839 
64 555642,3362 291403,3161 
65 555616,7956 291765,0123 
66 555697,7540 291997,0513 
67 555675,5887 292079,3413 
68 555775,4326 292171,0871 
69 555741,6869 292272,6511 
70 555833,8928 292493,2806 
71 555870,3327 292736,9482 
72 555786,9584 293040,1624 
73 555456,6950 293290,3315 
74 555110,0017 293353,2873 
75 554839,8478 293854,2438 
76 554863,9679 294039,3249 
77 554662,2488 294308,0971 
78 554698,5190 294467,3626 
79 554593,6608 294540,2734 
80 554521,0800 294872,7544 
81 554328,6009 295321,0919 
82 555895,8593 292650,7743 
83 556158,6597 292747,8397 
84 556642,8032 292402,6161 
85 557163,5047 292228,1099 
86 557427,5519 292158,7986 
87 557907,5538 291734,2382 



303 
 

Nr. crt. X Y 

88 557402,7974 292212,0350 
89 557455,8562 292332,3390 
90 557721,7282 292391,1816 
91 557826,5778 292677,0510 
92 558314,4351 292717,8662 
93 558654,3754 292767,7831 
94 559035,6364 292623,1020 
95 558227,3480 293835,5372 
96 557991,3751 293994,7901 
97 557982,9162 294032,5920 
98 557524,0366 293880,7300 
99 557383,5960 293908,8016 
100 557213,3794 294286,1205 
101 557180,2499 294703,8684 
102 557447,3007 294935,3801 
103 557791,7895 295025,6440 
104 557915,8144 295104,4563 
105 558541,7356 294712,1028 
106 558684,9711 294796,8713 
107 558951,5502 294727,9273 
108 558025,2069 295208,1637 
109 558490,8453 295765,5788 
110 558581,0447 296081,9727 
111 558680,3576 296117,1729 
112 558980,9081 296338,6788 
113 557078,6202 294827,7006 
114 556788,5013 294934,2417 
115 556658,6503 295055,6849 
116 556288,9877 294934,7827 
117 556080,0057 295017,6728 
118 555764,8897 295378,3556 
119 556095,1337 294198,9773 
120 556542,9447 293325,3857 
121 556674,4206 293326,0252 
122 556760,0886 293289,7595 
123 557141,7553 293603,4437 
124 557287,5113 293683,7807 
125 557309,2264 293779,6249 
126 557239,7221 293985,8853 
127 554383,5267 291996,5126 
128 553858,0542 291523,2555 
129 553618,7082 291348,4102 
130 553516,5891 291358,3332 
131 553118,6436 290770,1836 
132 553131,5734 290509,5863 
133 552864,2027 290260,1100 
134 552630,4063 290281,3176 
135 552454,2093 290135,8550 
136 552148,9646 290023,4594 
137 552592,0269 290416,4141 
138 552586,1152 290620,9729 
139 552609,2106 290746,3335 
140 552267,4300 290936,0729 
141 552062,6491 291045,0496 
142 551811,2733 291563,5814 
143 551678,4841 291900,9996 
144 551441,7136 292089,1092 
145 551133,9849 292709,3995 
146 551080,9219 292915,2470 
147 551204,5927 293158,7734 
148 551310,1300 293645,2847 



304 
 

Nr. crt. X Y 

149 551757,3635 292122,8542 
150 551901,5865 292222,3139 
151 552248,1718 292691,2469 
152 552713,2919 290939,4147 
153 552646,1205 291290,2405 
154 552681,6303 291292,7707 
155 552715,9233 291393,0588 
156 552687,0357 291642,3774 
157 552683,3330 291796,0764 
158 552820,6874 291944,9755 
159 552906,6716 292055,8911 
160 553028,4106 292158,1721 
161 553112,1109 292469,9191 
162 553394,5255 292843,5942 
163 553669,1946 293051,5878 
164 553244,6973 293111,1312 
165 553210,6891 293157,5339 
166 553420,4156 293574,2286 
167 553377,2403 293735,5034 
168 550439,2731 290552,9084 
169 550585,1793 290607,2422 
170 550728,6658 290611,3255 
171 550730,8272 290771,6892 
172 550822,3715 290782,4529 
173 550797,6675 290826,3008 
174 550884,3207 290866,0635 
175 550797,8437 290947,9719 
176 550771,7453 290907,5123 
177 550710,5832 290926,6460 
178 550722,9352 290983,4489 
179 550647,9136 291036,3273 
180 550636,4590 290887,1762 
181 550575,0835 290951,0410 
182 550541,6624 290929,0956 
183 550482,9518 290953,0331 
184 550512,0160 290776,6374 
185 550705,8846 291107,4769 
186 550721,9589 291160,4847 
187 550611,3805 291337,1060 
188 550532,0422 291346,9842 
189 550530,8848 291220,5842 
190 550560,0122 291164,6207 
191 550645,0471 291116,9196 
192 552889,7845 290636,0194 
193 552916,4454 290781,9055 
194 552757,1444 290834,4211 
195 552751,9512 290779,6584 
196 552638,1683 290336,4009 
197 552650,4294 290297,4841 
198 552799,1044 290282,2489 
199 552839,7706 290271,7493 
200 552832,1338 290334,8065 
201 552970,0366 290321,8473 
202 553096,6176 290394,1011 
203 553110,6256 290466,8450 
204 553163,2802 290364,2000 
205 553259,1210 290463,8369 
206 553303,6601 290362,9440 
207 553316,7615 290354,9557 
208 553310,2438 290492,3782 
209 554187,0922 290539,6563 



305 
 

Nr. crt. X Y 

210 554201,4134 290634,2282 
211 554360,6957 290703,9141 
212 554354,9176 290746,0915 
213 554284,8655 290745,0918 
214 554264,4756 290753,8847 
215 554206,3222 290743,8508 
216 554137,8025 290703,8647 
217 554018,0118 290694,5838 
218 553962,5553 290694,9998 
219 553833,1282 290651,2791 
220 553744,7695 290648,5647 
221 553674,8821 290663,2525 
222 553552,7122 290650,4298 
223 553470,1650 290667,2057 
224 553351,7862 290604,7515 
225 552926,9625 290550,4791 
226 552856,8059 290446,8859 
227 553084,1139 289892,4325 
228 553119,6647 289934,1674 
229 553081,6739 289947,1825 
230 553160,9521 289929,0803 
231 553191,9371 289939,6147 
232 553177,3750 290035,1078 
233 552993,8556 290159,6365 
234 552939,4259 290149,4984 
235 552943,0850 290110,4486 
236 552977,4180 290070,3037 
237 552938,5447 290042,9414 
238 553098,5720 291209,0894 
239 553127,3132 291260,6251 
240 553905,2708 291210,7041 
241 553895,7626 291192,3475 
242 553930,1442 291182,2464 
243 553912,7933 291149,4156 
244 553661,2360 291152,3630 
245 553405,6875 291173,5481 
246 553408,8314 291193,8994 
247 553474,4451 291303,5633 
248 554029,6328 291263,7382 
249 554037,0527 291268,8702 
250 554119,3939 291255,7437 
251 554160,1181 291364,0300 
252 554256,0107 291461,6025 
253 554207,7822 291487,8381 
254 554116,7796 291488,3338 
255 553954,4279 291496,3378 
256 553787,7235 291483,8578 
257 553735,2227 291419,6877 
258 553671,0871 291385,0835 
259 553620,5954 291338,4376 
260 553526,5905 291338,6309 
261 554344,6781 291930,0647 
262 554455,5378 292062,2633 
263 554464,2446 292132,4119 
264 554520,3284 292081,4414 
265 554605,4099 292068,1526 
266 554605,1609 292057,8367 
267 554572,4605 292061,3772 
268 554533,2903 292056,1945 
269 554489,8236 292066,5074 
270 554369,4895 291962,0121 



306 
 

Nr. crt. X Y 

271 551734,4391 291835,0302 
272 551733,5798 291850,1533 
273 551726,4192 291850,0387 
274 551727,6222 291834,4574 
275 551718,5237 291855,8949 
276 551730,3512 291876,3809 
277 551710,4323 291910,0054 
278 551714,9706 291960,7151 
279 551709,1350 291982,4593 
280 551654,6545 291927,7111 
281 551595,5640 291895,8175 
282 551649,3748 291877,2717 
283 551700,1107 291876,9377 
284 550412,2475 292745,5143 
285 550260,0683 293102,2440 
286 550562,5256 293300,2764 
287 550600,4532 293594,2753 
288 550523,2812 293825,3889 
289 550567,6685 293956,8334 
290 550813,4137 294203,2870 
291 550955,7081 294597,5804 
292 552058,6760 294264,7645 
293 552386,3980 294514,5953 
294 552323,5952 294772,9367 
295 552423,2721 295116,8411 
296 552698,6351 295425,5479 
297 552983,5015 295647,5743 
298 553234,5758 295556,2792 
299 553412,5654 295656,8523 
300 553307,1827 295895,9252 
301 553433,2081 296151,0800 
302 553390,4761 296230,0825 
303 554010,7737 296457,3907 
304 554241,1991 296323,5381 
305 554433,9429 296251,5673 
306 554629,4957 296005,6788 
307 555076,3478 295661,3372 
308 555442,9023 295987,4793 
309 555747,6825 295999,5257 
310 556016,2624 295885,3174 
311 556202,2759 295643,3678 
312 556388,0506 295490,3157 
313 556661,0641 295033,9329 
314 556718,4545 294993,1128 
315 556816,8027 294886,2537 
316 556940,1937 294837,4789 
317 557079,6812 294813,3131 
318 557144,5020 294726,7998 
319 557155,9735 294668,1376 
320 557188,4150 294642,3212 
321 557184,2044 294609,8255 
322 557297,2238 294712,7243 
323 557363,8452 294827,5580 
324 557477,0080 294934,1001 
325 557548,2310 294995,4445 
326 557766,5998 295038,3104 
327 557934,7182 295111,3440 
328 558103,1552 294984,3541 
329 558505,8745 294708,1592 
330 558594,6860 294710,8700 
331 558656,5052 294771,9712 



307 
 

Nr. crt. X Y 

332 558730,8159 294783,0889 
333 558863,9034 294745,5315 
334 558944,6415 294729,1282 
335 559016,5962 294837,7923 
336 559131,5358 294941,2898 
337 559256,5154 295041,3490 
338 559492,6987 294949,6606 
339 559583,9653 294893,2880 
340 559699,7770 294940,5104 
341 559896,3546 294892,4349 
342 560151,7325 294753,9763 
343 560364,7443 294761,4270 
344 560515,5178 294828,6319 
345 560663,9295 294900,1409 
346 560692,9239 294722,2813 
347 560659,6589 294575,4114 
348 560731,4115 294174,5621 
349 560728,8725 294094,6768 
350 560681,5107 293998,8520 
351 560435,0239 293627,1797 
352 560212,7180 293129,9180 
353 560297,4290 292785,1501 
354 560055,6840 292519,0194 
355 559610,2527 291756,5069 
356 559495,8765 291624,3221 
357 559440,5947 291445,9240 
358 559480,7137 291236,3115 
359 559192,1542 290822,1860 
360 558893,5011 290843,6749 
361 558714,6406 290704,8109 
362 558069,6756 290672,2073 
363 557902,3118 290740,3354 
364 557755,7806 290728,5478 
365 557403,3854 290974,1323 
366 557021,6414 290955,0875 
367 556116,1448 290940,1878 
368 555526,7242 290676,3541 
369 555586,4866 290855,4305 
370 555621,5617 290851,1025 
371 555582,2805 290909,8541 
372 555628,0493 291055,4821 
373 555837,4876 291255,2182 
374 556158,2844 291033,8244 
375 556166,8051 290993,2767 
376 556307,1253 291134,9019 
377 556293,5646 291167,4767 
378 556369,7397 291309,1844 
379 556306,8333 291405,8151 
380 556309,3116 291424,3073 
381 556255,2485 291422,1807 
382 556215,2597 291446,5141 
383 556072,2230 291402,4895 
384 556073,1586 291367,6277 
385 555812,5161 291374,7977 
386 555783,6185 291310,2881 
387 555704,1587 291269,6048 
388 555655,8905 291318,2038 
389 555638,2435 291318,6813 
390 555589,5299 291176,1179 
391 555458,1174 291047,2417 
392 555405,7511 290786,1037 



308 
 

Nr. crt. X Y 

393 555283,3113 290654,4248 
394 555154,3871 290419,1718 
395 555134,9060 290365,2152 
396 555097,0521 290227,2372 
397 555130,4225 290209,3718 
398 555072,8127 290160,2224 
399 555018,0866 289890,3521 
400 555038,6490 289860,4759 
401 554999,8671 289796,4137 
402 555031,9749 289761,9465 
403 555014,1380 289691,5924 
404 554980,2463 289703,8347 
405 554952,9856 289734,6362 
406 554934,7426 289719,1804 
407 554973,9214 289638,8956 
408 554757,9134 289540,1357 
409 554732,1882 289254,6361 
410 554603,2844 289136,6958 
411 554505,8902 288976,4312 
412 553971,6104 288888,4623 
413 553660,6980 289075,3890 
414 553534,5436 289212,7372 
415 553775,6767 289321,4232 
416 554101,0710 289364,6276 
417 554264,4665 289576,3333 
418 554250,7781 289698,8351 
419 554466,6802 289939,1665 
420 554408,4204 290166,2344 
421 554458,5208 290561,4123 
422 554533,3409 290728,0408 
423 554563,0780 291004,3731 
424 554500,5399 291008,2850 
425 554553,9267 291147,6863 
426 554633,8551 291286,3720 
427 554770,6049 291425,1188 
428 554805,2181 291423,9389 
429 554832,5939 291500,4573 
430 554859,3945 291485,9658 
431 554970,9516 291727,2283 
432 555007,5190 291984,2819 
433 554946,7043 291961,0879 
434 554531,9460 292218,4666 
435 554542,3618 292277,1543 
436 554653,4327 292366,7838 
437 554621,0991 292506,3193 
438 554468,9220 292601,0260 
439 554482,5502 292601,9323 
440 554477,5453 292757,2276 
441 554450,5887 293030,0151 
442 554510,3004 293202,3650 
443 554447,0017 293576,2714 
444 554373,0719 293697,5691 
445 554214,1176 293796,4926 
446 553987,9346 293594,1765 
447 553851,4671 293150,0640 
448 553692,1334 293055,8480 
449 553521,9798 292881,5056 
450 553434,0262 292838,7713 
451 553403,5589 292792,9462 
452 552992,5440 292904,8002 
453 552760,7644 292910,0482 



309 
 

Nr. crt. X Y 

454 552572,3755 293004,0935 
455 552533,2991 292742,7966 
456 552554,4783 292418,5196 
457 552462,5547 292273,4588 
458 552281,6949 292146,1692 
459 552229,9270 292160,7687 
460 552123,0198 292056,9979 
461 552103,4722 291867,3123 
462 551943,8071 291829,7877 
463 551956,0180 291872,8083 
464 552035,4568 291937,2738 
465 551974,5443 291968,6446 
466 552008,4430 292168,1283 
467 552061,1641 292393,1663 
468 552095,7670 292327,5977 
469 552143,3910 292343,3710 
470 552153,2863 292411,9939 
471 552243,7304 292391,1791 
472 552263,7913 292426,6801 
473 552164,4441 292508,8811 
474 552280,0228 292580,3340 
475 552304,7826 292568,5664 
476 552338,7844 292638,5899 
477 552177,9222 292877,5252 
478 552016,5733 292954,6151 
479 551822,4745 292769,4962 
480 551577,7672 292367,0744 
481 551430,0881 292385,7275 
482 551416,6701 292462,8696 
483 551457,9073 292496,3447 
484 551361,6226 292522,7172 
485 551273,3108 292442,9134 
486 551220,7084 292606,0532 
487 551196,9917 292630,8486 
488 551174,3434 292706,0898 
489 551000,2010 292728,7732 
490 550852,3123 292799,9313 
491 550604,4276 292812,9297 
492 557524,9847 287006,7488 
493 557562,7653 287063,0724 
494 557723,1184 287881,2890 
495 558316,2873 287751,8177 
496 559086,6291 287980,3128 
497 559069,6092 288053,8335 
498 559112,4418 288182,2283 
499 558878,0654 288509,5333 
500 558518,3495 288829,8014 
501 558475,4776 288944,9962 
502 557745,5350 289557,9929 
503 557503,6325 289934,9194 
504 557717,0324 290032,4003 
505 557869,0796 290021,4679 
506 557974,4416 290094,2735 
507 558169,5547 290100,8281 
508 558619,3868 290193,2380 
509 558673,4162 290222,4365 
510 558829,4539 290279,8212 
511 559083,4637 290242,2331 
512 559204,5988 290267,9197 
513 559380,7901 290258,2519 
514 559551,7144 290135,8375 



310 
 

Nr. crt. X Y 

515 559700,1478 290105,7372 
516 559711,4523 290104,4518 
517 559698,7138 290083,5817 
518 559864,1928 289907,5019 
519 560025,3789 289637,0471 
520 559896,2835 289630,7024 
521 559910,3500 289457,0524 
522 559878,3919 289407,1551 
523 559756,4682 289452,4707 
524 559525,5394 288863,7061 
525 559560,5077 288748,2281 
526 559842,7500 288466,6716 
527 559710,6441 288229,1179 
528 559520,2490 288129,0844 
529 559441,5864 287961,2656 
530 559000,2932 287502,5741 
531 558790,4132 287139,4853 
532 558404,3491 286940,4393 
533 558093,1471 286699,5836 

 

Puncte de identificare a U.P. III Zugău  

Nr. crt. X Y 

1 553239,4371 296150,9500 
2 552952,4391 296101,0944 
3 552847,4851 295959,9716 
4 552533,0333 296149,9476 
5 552260,9812 296284,8068 
6 552217,5116 296368,4027 
7 551772,8006 296454,3109 
8 551439,1128 296385,2127 
9 550872,3065 296736,6075 

10 550553,3651 296716,5382 
11 550326,9956 296678,8112 
12 550176,4534 296464,8261 
13 550398,6249 296059,1964 
14 551092,2912 295597,7463 
15 551295,6631 295271,5415 
16 551905,0659 295010,5922 
17 550113,8089 296479,1153 
18 550016,0795 296448,7002 
19 549873,4263 296264,9908 
20 549701,9889 296168,6140 
21 549567,1845 295865,2125 
22 549244,7151 295535,2470 
23 548941,3682 295209,3323 
24 548724,4829 295208,7084 
25 548543,2698 295095,8835 
26 548327,6350 295024,7141 
27 548077,8316 294893,6874 
28 547665,9079 294549,3371 
29 546943,2208 294488,2801 
30 546665,4298 294304,2754 
31 546815,2997 293758,6930 
32 547121,0159 293565,8268 
33 547514,5424 292677,1692 
34 547650,3222 292399,9993 
35 547561,0569 291876,0132 
36 547614,5324 291617,8208 
37 547623,5103 291440,5214 



311 
 

Nr. crt. X Y 

38 547710,5306 291287,8220 
39 547615,0331 290890,6122 
40 547619,5361 290600,3815 
41 547324,1948 290327,7157 
42 547385,3362 290063,4890 
43 547318,8448 289719,7240 
44 547427,7749 289355,3223 
45 547709,9703 288987,0860 
46 547869,7867 288781,7469 
47 546793,3574 293780,6885 
48 546272,1687 293329,9139 
49 546134,6591 293304,6383 
50 546457,6945 294658,9230 
51 546473,0272 294898,1933 
52 546535,5145 295378,6625 
53 546519,0651 295667,3855 
54 546541,1369 295942,1941 
55 546578,0206 296696,4364 
56 546696,1167 296891,9457 
57 547006,8236 297213,6574 
58 548316,6316 295047,1131 
59 548252,5741 295020,0919 
60 548150,0675 295153,3579 
61 548133,6050 295134,8637 
62 548109,9079 295348,3953 
63 548292,5133 295576,9188 
64 548587,3057 296183,0767 
65 548542,5458 296144,7643 
66 548699,9824 296571,6771 
67 548725,8504 296468,2010 
68 548812,2477 296829,3528 
69 548740,2595 297018,3768 
70 550955,7081 294597,5804 
71 552051,0625 294264,2393 
72 552386,3980 294514,5953 
73 552326,8251 294799,8301 
74 552557,9453 295308,9820 
75 552983,5013 295647,5724 
76 553221,5007 295562,8977 
77 553279,7253 295564,2794 
78 552870,7705 295959,0504 
79 552543,5921 296146,3725 
80 552463,3043 296155,8150 
81 552293,4299 296256,0067 
82 552241,2021 296360,9990 
83 552023,1121 296432,0555 
84 551909,0801 296457,8437 
85 551886,2393 296444,0792 
86 551717,0246 296444,9035 
87 551609,6820 296404,7820 
88 551440,2490 296391,1367 
89 550957,2322 296693,9696 
90 551126,5275 296919,6111 
91 551166,0841 296939,0345 
92 551350,2401 297198,3327 
93 551528,5768 297300,1603 
94 551798,8661 297264,1997 
95 551881,2036 297193,3445 
96 551992,5397 297217,9603 
97 552052,9309 297218,8043 
98 552187,6592 297327,6600 



312 
 

Nr. crt. X Y 

99 552186,2520 297406,9929 
100 552014,8837 297614,7628 
101 551976,5260 297698,9946 
102 551888,2128 297767,1909 
103 551780,0839 297731,1577 
104 551578,0250 297810,7114 
105 551351,9302 297884,6049 
106 551193,9743 297975,6606 
107 550840,8908 297961,5140 
108 550535,2497 297987,6431 
109 550444,5797 298047,9407 
110 550207,1236 297956,1307 
111 549659,7099 298172,5126 
112 549422,2061 298027,5649 
113 549259,7343 297850,1963 
114 548770,5713 297855,7513 
115 548527,0744 297630,4374 
116 548401,5709 297628,3769 
117 548092,4611 297837,9027 
118 547776,2679 298021,7129 
119 547573,7141 297969,9098 
120 547206,4346 298114,9272 
121 547214,5969 297906,5750 
122 547279,4745 297771,1596 
123 547291,4459 297663,2492 
124 547168,5339 297497,1607 
125 547036,8781 297394,3623 
126 547001,9846 297226,5602 
127 546993,4842 297218,1498 
128 547372,4842 296996,8846 
129 547684,6497 296900,9737 
130 547692,1190 296710,6974 
131 547904,6531 296758,1816 
132 547899,7871 296657,7075 
133 547791,6683 296506,9890 
134 547874,2635 296164,2470 
135 547514,5435 295568,8031 
136 547379,2133 295425,8604 
137 547249,1020 295197,2517 
138 546919,8142 295015,5849 
139 546652,7927 294718,1803 
140 546666,3068 294432,9678 
141 546748,0251 294462,7072 
142 547175,0974 294572,8940 
143 547427,6306 294586,1096 
144 547700,9211 294619,4276 
145 547900,8780 294837,6614 
146 548170,1504 294939,8996 
147 548229,0593 295008,0563 
148 548278,2592 295005,6539 
149 548358,7165 295042,7021 
150 548532,7461 295106,9795 
151 548707,4885 295209,1064 
152 548949,2905 295235,7658 
153 549075,1003 295399,3017 
154 549229,0104 295541,2996 
155 549516,2152 295819,2139 
156 549675,0751 296070,9779 
157 549739,5218 296228,2732 
158 549912,0900 296326,4912 
159 550045,8875 296487,6968 



313 
 

Nr. crt. X Y 

160 550156,6667 296464,0498 
161 550167,7664 296354,0010 
162 550389,9013 296062,4840 
163 550672,8195 295869,1153 
164 550854,1118 295760,4519 
165 551074,5185 295581,7090 
166 551274,4474 295251,4346 
167 551229,7373 295050,5776 
168 553115,1877 296028,1291 
169 553143,9204 296089,0796 
170 553109,9949 296101,2003 
171 553170,8647 296134,6104 
172 553229,9774 296189,3867 
173 553153,7469 296206,2957 
174 553139,8133 296242,4102 
175 552997,3177 296111,7497 
176 553064,6459 296107,7804 
177 553048,7218 296045,7909 
178 551829,9269 296768,8988 
179 551835,4431 296780,9046 
180 551675,2757 296826,3748 
181 551652,5639 296770,7470 
182 551755,8703 296781,7581 
183 547642,4065 291359,7800 
184 547636,6290 291393,9088 
185 547596,3940 291565,9246 
186 547561,6611 291555,6678 
187 547548,8096 291560,7272 
188 547527,2007 291553,1231 
189 547528,6447 291527,1687 
190 547510,5419 291481,2239 
191 547553,0840 291435,2555 
192 547601,2759 291347,6171 
193 545851,7441 292220,5314 
194 545973,8912 292266,9398 
195 546123,4810 292408,8959 
196 546208,9452 292395,8398 
197 546282,5770 292583,6877 
198 546054,3444 292867,4338 
199 546077,0239 293117,5732 
200 546180,0081 293317,9710 
201 546247,0526 293340,2106 
202 546221,5169 293221,4096 
203 546200,9912 293075,6213 
204 546237,6679 293017,4435 
205 546233,8779 292978,3671 
206 546266,6581 292923,5986 
207 546329,6358 292921,1286 
208 546368,2680 293027,3409 
209 546498,9012 293130,3333 
210 546521,8645 293254,9231 
211 546704,1943 293423,5508 
212 546739,0101 293728,1564 
213 546754,7826 293732,5709 
214 546763,5069 293773,1731 
215 546615,3515 293914,4432 
216 546574,0249 294088,0113 
217 546583,9069 294138,1230 
218 546565,2956 294158,3042 
219 546602,5678 294391,1538 
220 546571,0249 294436,1421 



314 
 

Nr. crt. X Y 

221 546253,2227 294539,3937 
222 546030,1598 294550,3391 
223 545824,8924 294744,4289 
224 545532,6608 294786,3077 
225 545225,6587 294737,9388 
226 545205,3752 294633,4062 
227 545003,6123 294283,9563 
228 545275,0080 293960,3827 
229 545244,7532 293879,0181 
230 545273,3238 293710,7467 
231 544875,5853 293345,5005 
232 544696,6829 293077,0715 
233 545391,8577 292664,0992 

 
 
Puncte de identificare a U.P. IV Crocna  

Nr. crt. X Y 

1 538600,4321 277680,8008 
2 538497,2671 277827,3510 
3 538515,9954 277932,7735 
4 538569,4617 277933,1465 
5 538609,3176 277904,9627 
6 538572,1273 278015,1487 
7 538468,0219 278012,7993 
8 538479,3574 277650,9635 
9 538304,1697 277590,6961 

10 538121,1378 277599,6151 
11 538244,6187 277529,5965 
12 538218,9528 277460,8628 
13 538346,2501 277454,6761 
14 537763,1924 277039,9738 
15 537857,0732 277091,6734 
16 537783,3297 277081,7396 
17 537738,7778 277179,9157 
18 537451,9881 276789,8842 
19 537385,6630 276922,3195 
20 537294,2141 276869,2301 
21 537317,9480 276784,6703 
22 535533,5861 278466,1234 
23 535563,7510 278472,1143 
24 535546,0293 278561,4586 
25 535582,4577 278656,6457 
26 535494,0392 278700,5235 
27 535524,8208 278738,8045 
28 535121,6841 278723,5983 
29 535296,9267 278616,9317 
30 535317,6599 278653,2943 
31 535485,6817 278580,0241 
32 535886,2435 276917,0909 
33 534670,9119 277614,8867 
34 534148,5696 278511,6366 
35 533487,1303 279286,2282 
36 533562,1707 279557,8618 
37 533022,1626 280421,7458 
38 533184,3755 280844,0911 
39 532801,2080 281154,1773 
40 532512,9116 281571,6575 
41 533106,1632 279479,4406 
42 532863,4421 279412,1933 



315 
 

Nr. crt. X Y 

43 532502,5544 276958,3770 
44 532102,4400 276941,0575 
45 531569,6164 277241,6665 
46 531474,8159 277227,3561 
47 530986,2156 277531,1534 
48 526268,7762 283813,3434 
49 526759,5759 283863,7985 
50 526913,3126 284018,9964 
51 527415,7900 284010,6907 
52 527702,9556 283872,6684 
53 528274,9493 284345,4847 
54 528365,8139 284949,2125 
55 529047,6614 285360,0682 
56 529405,5208 285318,1436 
57 529467,4977 284891,5650 
58 529585,5381 284237,1440 
59 529279,2446 284963,6785 
60 529136,8292 284536,1424 
61 528988,8542 284321,1535 
62 529463,4074 285275,3503 
63 530697,6525 285885,8890 
64 530969,6592 285856,8107 
65 531922,3711 286591,7957 
66 532328,2640 287337,2538 
67 533255,8292 288034,4986 
68 534645,3433 286620,4753 
69 533910,4013 285124,6735 
70 532778,5640 284798,9448 
71 532578,6543 284671,1059 
72 532513,5156 284225,8685 
73 532446,6011 284893,4798 
74 531553,1238 284295,2780 
75 531493,0999 283636,6178 
76 531332,2270 284341,9591 
77 531091,5942 284254,3695 
78 531627,0992 284367,3301 
79 531687,1987 284441,6806 
80 531693,9608 284451,3347 
81 531682,6149 284459,5901 
82 531675,5781 284449,5826 
83 529918,7623 288703,5965 
84 529959,6821 288302,3054 
85 529557,3430 287437,3115 
86 529046,4970 286662,5025 
87 528673,2128 286545,8301 
88 528199,7957 285937,5025 
89 526912,2853 285227,5521 
90 526333,3447 285042,8782 
91 537967,7693 280833,9991 
92 537769,8526 280713,7225 
93 537149,8812 280633,7163 
94 536568,3844 279935,2674 
95 536075,9024 279569,8541 
96 535517,2142 279133,2321 
97 535110,4275 279043,7607 
98 534531,9863 279287,5713 
99 544184,7300 290930,6069 
100 543954,8260 290706,8632 
101 544044,5595 290090,7894 
102 544004,0961 289988,4544 
103 544083,1931 290065,3370 



316 
 

Nr. crt. X Y 

104 543820,3012 289789,0966 
105 543710,3104 289936,8916 
106 543641,3339 289930,9800 
107 543422,3663 290141,2784 
108 543369,1141 290088,3494 
109 543345,5004 290138,2179 
110 543573,2879 290576,0419 
111 543564,4622 290604,7075 
112 543174,0573 290045,6899 
113 543058,3904 290132,7833 
114 542944,4181 290145,4546 
115 542721,8128 290535,3073 
116 542395,4276 290720,0273 
117 542408,8861 290785,9699 
118 542301,7665 291065,1111 
119 542795,5843 291343,3980 
120 543063,7876 291505,2583 
121 543541,9096 291668,8990 
122 544160,3018 292419,5220 
123 544943,0321 292653,0178 
124 545222,8037 292471,5416 
125 542138,4324 291034,5801 
126 541802,9400 291556,4277 
127 541605,3479 291586,4925 
128 541524,0388 291863,5819 
129 541042,9226 291935,3217 
130 541081,4216 292179,8652 
131 541329,3555 292628,6775 
132 541567,3446 293264,8000 
133 542190,7943 293828,9362 
134 542791,4012 293755,3611 
135 543905,5413 294477,9539 
136 544283,1913 294366,0619 
137 544481,1637 294036,1853 
138 542683,6122 295833,2176 
139 542510,3149 296135,7960 
140 542371,7297 296008,4091 
141 542304,9537 295798,9347 
142 542245,6732 295743,0865 
143 542071,2946 295756,0876 
144 542080,3239 295854,7104 
145 541968,3966 295880,0998 
146 541748,8174 295831,4448 
147 541688,7830 295636,6625 
148 541740,8871 295586,4748 
149 541927,9166 295533,5116 
150 542034,3123 295391,8142 
151 542164,5338 295247,8106 
152 542204,5353 295480,7107 
153 545220,6646 291675,2784 
154 545105,8612 291753,9057 
155 544999,9855 291890,9791 
156 544992,2010 292282,3358 
157 545233,2149 292485,0934 
158 545002,5168 292628,7338 
159 544773,8541 292634,5709 
160 544139,6462 292385,5149 
161 543760,7488 291949,7210 
162 543492,8922 291659,7216 
163 543117,5713 291526,9920 
164 542888,2735 291364,0373 



317 
 

Nr. crt. X Y 

165 542792,4508 291371,6454 
166 542231,9565 291049,4994 
167 542191,3392 290953,8726 
168 542168,8355 291041,0393 
169 542270,8262 291172,6091 
170 542327,9725 291356,2605 
171 542494,8935 291396,9166 
172 542359,5769 291963,0735 
173 542304,8046 292022,3523 
174 542306,6723 292291,7641 
175 542338,7915 292349,1358 
176 542280,8439 292412,3065 
177 542297,7382 292424,0483 
178 542252,9241 292484,5371 
179 542284,8477 292521,4177 
180 542208,9323 292975,1444 
181 542005,3877 293460,0101 
182 541655,8615 293137,9073 
183 541627,6866 293166,0099 
184 541570,3273 293202,8308 
185 541642,2247 293332,4794 
186 541772,7533 293419,7901 
187 541829,1027 293501,4253 
188 541996,5811 293699,2744 
189 541940,1373 293863,8328 
190 541765,3116 293617,8432 
191 541756,8357 293804,4073 
192 542096,9735 294173,8488 
193 542115,0253 294393,3969 
194 541947,2027 294579,9977 
195 541681,7491 294628,8352 
196 541576,3812 294714,1546 
197 541697,6015 294801,6781 
198 541907,3996 295005,7661 
199 542081,0211 295030,2151 
200 542349,7152 294947,4475 
201 542479,2359 295186,5565 
202 542597,3291 295297,5775 
203 542680,9581 295476,6535 
204 542760,9323 295681,9117 
205 542809,9093 295609,1245 
206 542912,1788 295537,0256 
207 543190,8073 295517,2231 
208 543347,8499 295427,6711 
209 543424,9487 295432,0703 
210 543616,8123 295142,4957 
211 543632,8831 294974,3987 
212 543759,8489 294769,9173 
213 543972,9261 294779,0203 
214 544267,9473 294603,4793 
215 544460,6265 294600,3115 
216 544605,1621 294576,8853 
217 544812,6243 294485,2371 
218 545003,6123 294283,9563 
219 545275,0080 293960,3827 
220 545241,8386 293914,5270 
221 545273,3238 293710,7467 
222 544890,5305 293358,8824 
223 544786,7912 293164,5534 
224 544696,6828 293077,0715 
225 545355,5137 292676,9449 



318 
 

Nr. crt. X Y 

226 545851,7441 292220,5314 
227 545561,9068 291903,1432 
228 537388,7396 284097,2589 
229 537404,5873 284320,7093 
230 537262,7187 284533,4071 
231 537248,7301 284452,9245 
232 537295,3806 284429,8883 
233 537469,8983 281502,8802 
234 537259,3271 281812,1896 
235 537184,8478 282100,3603 
236 537113,6215 282101,4290 
237 537087,3915 282216,1230 
238 536942,1818 282265,4735 
239 536690,9851 281783,0708 
240 536464,3194 281744,2420 
241 536284,3475 281828,1658 
242 536040,3889 281791,2491 
243 535923,8334 281870,7488 
244 535810,3271 281674,8143 
245 535178,7913 281956,7182 
246 534311,9410 281600,4896 
247 534414,9573 281326,4889 
248 534039,8009 280866,7842 
249 534129,5329 280865,4866 
250 534144,7201 280792,2551 
251 534233,0867 280824,9577 
252 534228,7451 280748,9300 
253 534046,8660 280672,6648 
254 534041,9581 280794,1858 
255 534005,6635 280695,3135 
256 533896,7670 280281,6535 
257 534044,8063 280144,9385 
258 534592,3765 280058,3310 
259 534641,5837 280439,7449 
260 534896,0126 280561,2533 
261 535063,6111 280875,7384 
262 535657,8493 280896,6492 
263 536084,8767 281119,4216 
264 536434,4108 281073,0228 
265 536777,5561 281226,2245 
266 537156,5357 281339,6789 
267 528095,1851 286741,1070 
268 528304,3020 286449,4417 
269 528470,9720 286252,2222 
270 528433,4320 286232,9943 
271 528473,4213 286187,0917 
272 528296,7018 286011,3170 
273 528101,6203 285896,4383 
274 527878,1772 285786,6746 
275 527814,3254 285754,4516 
276 527802,5713 285715,5566 
277 527745,2104 285701,6601 
278 527679,0791 285635,9197 
279 527537,8934 285522,2193 
280 527280,1120 285432,5508 
281 527129,7910 285375,2490 
282 527064,8247 285293,0921 
283 526996,2187 285274,2560 
284 526911,0592 285234,1434 
285 526804,3782 285260,1656 
286 526617,1257 285185,6745 



319 
 

Nr. crt. X Y 

287 526535,4375 285132,6309 
288 526438,0124 285098,7914 
289 526345,9783 285052,0097 
290 526256,9065 285047,5290 
291 526104,6203 285033,7009 
292 525963,0277 284980,4071 
293 525717,8349 284955,0823 
294 525504,9810 285037,5265 
295 525273,9661 285031,0863 
296 525148,7432 284955,5906 
297 525093,0522 285290,4265 
298 525164,7078 285270,8475 
299 525397,1141 285301,8933 
300 525607,1735 285237,3447 
301 526009,2122 285419,9769 
302 526213,2787 285489,5141 
303 526333,2154 285572,8606 
304 526522,8458 285695,6979 
305 526696,4417 285921,5580 
306 526951,9061 286043,7817 
307 527027,5837 286219,8205 
308 527564,6743 286373,6005 
309 527786,5569 286601,3447 
310 527861,4784 286554,1213 
311 528015,7648 286574,4279 

 

 
Puncte de identificare a U.P. V Buteni  

Nr. crt. X Y 

1 542113,7942 263376,9783 
2 542172,7297 263429,5402 
3 542143,0191 263466,3747 
4 542073,0251 263415,8965 
5 541911,7192 266930,0276 
6 541934,2927 267043,5067 
7 541910,5907 267098,8351 
8 541854,7214 267026,5695 
9 541857,5431 266945,8357 

10 541709,1355 267053,2778 
11 541770,0541 267081,7183 
12 541772,4909 267114,2222 
13 541752,5908 267111,7844 
14 541740,8133 267143,0690 
15 541689,6416 267171,9157 
16 541703,8559 267132,0991 
17 541579,9883 267067,0921 
18 541600,7007 267043,5269 
19 541572,2720 267007,7731 
20 541577,1455 266970,8001 
21 541590,5477 266964,7059 
22 541659,1825 267018,7430 
23 541693,7028 267089,4381 
24 543201,0336 266449,8462 
25 542980,5335 266565,6035 
26 542779,9078 266504,5363 
27 542926,9875 266518,1731 
28 543096,4523 266474,1875 
29 543114,3805 266413,5475 
30 540058,9178 266044,1621 



320 
 

Nr. crt. X Y 

31 539978,3473 266165,1705 
32 539985,3698 266260,9717 
33 539933,6141 266360,5068 
34 539851,4634 266146,5456 
35 539839,6870 266041,4170 
36 540113,3496 266598,8117 
37 540050,9498 266809,3886 
38 540062,4290 266889,0390 
39 540049,7573 266977,2437 
40 540097,6325 267249,7545 
41 540266,5429 267249,4644 
42 540108,3925 267287,6575 
43 540160,8131 267472,2961 
44 540355,1710 267598,7029 
45 540153,6755 267506,7377 
46 539986,5066 267739,7696 
47 540048,3309 267553,2377 
48 540100,4799 267440,5459 
49 540070,0424 267406,6398 
50 540085,0000 267291,1211 
51 539950,6802 267313,4810 
52 539934,0602 267295,8690 
53 540062,4031 267240,2238 
54 540016,0435 267021,1457 
55 539828,5111 267087,3867 
56 540017,0345 266972,3343 
57 540013,2301 266836,4823 
58 539909,0685 266849,6427 
59 539904,1083 266822,6745 
60 540028,4513 266789,9540 
61 540030,2051 266698,2906 
62 539774,5775 266689,0977 
63 540046,1355 266661,3473 
64 538844,1399 265704,7085 
65 538875,5461 265775,0922 
66 538949,9349 265834,6579 
67 539017,6383 265885,5706 
68 539007,6822 265947,2891 
69 539071,8146 265998,6914 
70 539063,4702 266078,0932 
71 539207,1968 266248,4791 
72 539257,3667 266274,5399 
73 539371,6960 266370,0957 
74 539350,1426 266410,1801 
75 539354,8901 266595,2771 
76 539286,1805 266625,9711 
77 539260,7391 266594,4796 
78 539321,9709 266515,5353 
79 539096,3999 266397,6757 
80 539109,3191 266296,9715 
81 539185,2193 266345,4385 
82 539101,7829 266171,4946 
83 539131,9275 266124,6429 
84 539180,1823 266144,2361 
85 539063,4702 266078,0932 
86 538957,6059 266310,9211 
87 538862,4391 266649,6276 
88 538708,6927 266105,4407 
89 538896,7668 266146,9061 
90 539021,6566 266093,7143 
91 538999,8899 266038,9542 



321 
 

Nr. crt. X Y 

92 538891,1154 266064,7603 
93 538746,2019 265947,4973 
94 538831,5761 265835,3307 
95 538730,1075 265710,4832 
96 539340,8009 266695,4932 
97 539456,9608 267083,8801 
98 539452,6664 267242,4270 
99 539466,4961 267404,5407 
100 539514,9259 267427,3575 
101 539449,8856 267458,7105 
102 539433,6962 267739,7263 
103 539963,9510 268147,4204 
104 539887,0827 268162,9132 
105 539901,7242 268103,7586 
106 539506,0289 267808,7243 
107 539476,5549 267889,6620 
108 539439,3877 267860,9301 
109 539340,2755 267944,5911 
110 539469,3925 268097,5894 
111 539355,3905 267996,1753 
112 539185,0117 268199,4317 
113 539246,9570 268294,0789 
114 539162,0523 268233,3491 
115 539085,4655 268247,9967 
116 539214,7057 268003,2099 
117 539045,0003 267973,3687 
118 538932,3727 267996,4670 
119 539113,0197 267919,7819 
120 539283,8653 267945,3900 
121 539388,9108 267650,0341 
122 539271,2149 267659,6115 
123 539214,0563 267628,3443 
124 539370,4774 267627,4723 
125 539366,1058 267026,3529 
126 539313,8467 266750,6789 
127 539271,2824 266692,0117 
128 539273,9439 266775,7385 
129 539106,1045 266797,5208 
130 538961,1274 266947,1981 
131 538882,5902 267077,5616 
132 538899,7025 267310,8792 
133 538924,3372 267355,9843 
134 538872,0597 267585,4913 
135 538949,7965 267584,7889 
136 538953,8691 267767,7479 
137 538786,0317 267789,0141 
138 538697,3027 267825,9277 
139 538812,9973 267524,5844 
140 538819,3397 267170,3529 
141 538682,2345 267179,9604 
142 538546,5247 267175,7539 
143 538530,6028 267078,3076 
144 538833,8798 267030,4502 
145 539052,0251 266765,4181 
146 538604,1145 264880,4219 
147 538611,5688 264966,1807 
148 538525,3725 264976,9951 
149 538511,2909 265018,9219 
150 538591,7567 265040,3882 
151 538373,8081 265221,1977 
152 538330,6345 265332,1918 
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Nr. crt. X Y 

153 538202,4411 265306,9907 
154 538242,3846 265260,1473 
155 538147,5555 265265,4757 
156 538268,5531 264981,9133 
157 537976,8751 264763,7823 
158 538064,5773 264642,8141 
159 537521,8133 263940,0485 
160 537521,8275 264028,4860 
161 537578,7202 264090,8828 
162 537524,9385 264159,5937 
163 537566,4451 264188,1651 
164 537545,8823 264233,4987 
165 537623,9449 264240,3558 
166 537548,5477 264328,3563 
167 537418,3162 264255,9751 
168 537457,9186 264139,7838 
169 537391,6607 264127,2125 
170 537345,9653 264207,5939 
171 537390,0113 263993,3805 
172 537402,8798 265047,5191 
173 537378,0635 265061,2330 
174 537292,0502 265025,0155 
175 537250,7901 265105,4254 
176 537329,8288 265151,7505 
177 537352,5825 265265,9658 
178 537292,7274 265425,9143 
179 536914,1683 265402,5657 
180 536914,4353 265284,4017 
181 536876,6357 265280,1221 
182 536917,1028 265220,6173 
183 536899,8630 265203,8682 
184 536959,2001 264999,4729 
185 536904,3669 264964,1625 
186 536866,3649 264990,8779 
187 536827,3361 264968,2727 
188 536907,9617 264903,5393 
189 536982,4889 264904,1450 
190 537014,7277 264937,6144 
191 537358,0900 265592,5118 
192 537345,1227 265721,8987 
193 537360,7643 265752,1961 
194 537327,8173 265772,5055 
195 537349,1163 265818,1183 
196 537303,5227 265867,0609 
197 537296,8668 265923,6608 
198 537270,2425 265912,3408 
199 537267,5482 266017,4363 
200 537169,7049 266198,8891 
201 537141,4167 266207,5457 
202 537169,6335 266461,7673 
203 537118,1034 266642,2009 
204 537135,6690 266662,3805 
205 537187,4035 266653,6383 
206 537220,1273 266517,9553 
207 537202,3854 266280,5096 
208 537241,8117 266287,6091 
209 537243,7831 266345,1955 
210 537342,8941 266149,7319 
211 537368,9153 266182,0753 
212 537266,4071 266373,3727 
213 537279,6641 266514,1051 
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214 537311,2051 266581,5523 
215 537328,9467 266581,9469 
216 537368,3729 266518,8385 
217 537413,9641 266536,9717 
218 537430,5230 266515,6729 
219 537466,4009 266531,4501 
220 537500,7017 266513,3063 
221 537468,3723 266594,1639 
222 537578,1653 266617,5959 
223 537619,3747 266611,1243 
224 537651,8662 266727,1333 
225 537527,6735 266667,1803 
226 537391,8160 266674,6838 
227 537415,0773 266796,1673 
228 537465,1489 266822,5941 
229 537392,9989 266869,9257 
230 537471,4569 266977,6046 
231 537519,7269 266980,2835 
232 537610,3693 267054,5343 
233 537687,5959 266991,6587 
234 537704,3349 266918,3561 
235 537731,8117 267001,7695 
236 537664,2247 267092,1343 
237 537712,5463 267154,0625 
238 537928,7691 267096,2719 
239 537881,3951 267145,5618 
240 537919,2945 267197,0633 
241 537788,1491 267267,3521 
242 537849,1037 267373,8306 
243 537977,5208 267339,4095 
244 538108,7725 267282,2297 
245 538129,9331 267308,1385 
246 538007,7078 267369,1189 
247 538010,8661 267387,1285 
248 537921,2811 267433,6691 
249 538169,3635 267582,8443 
250 538051,5601 267558,5153 
251 538001,8391 267577,8425 
252 537900,1429 267596,8001 
253 537997,7335 267709,2819 
254 537955,1269 267817,6269 
255 538036,0643 267907,4577 
256 538114,1699 267889,9095 
257 538087,2763 267766,0347 
258 538362,8293 267733,6243 
259 538370,8831 267790,5259 
260 538403,6003 267845,4137 
261 538339,6229 267901,2059 
262 538279,1569 267908,3957 
263 538116,0204 267906,2990 
264 538117,6110 267920,3859 
265 538049,9055 267936,3807 
266 538091,6646 268131,9895 
267 538085,2047 268139,7448 
268 538105,7405 268213,3346 
269 538058,2483 268218,7147 
270 538028,5869 268037,6487 
271 537875,2995 267793,9007 
272 537741,2573 267718,6116 
273 537618,9965 267793,5801 
274 537638,6991 267802,6277 
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275 537529,0337 267941,6589 
276 537668,7213 268360,2073 
277 537620,5953 268168,2686 
278 537624,1483 268142,0953 
279 537597,0169 268145,6495 
280 537533,2407 268030,8787 
281 537378,0769 268129,4693 
282 537302,1735 268136,2553 
283 537332,5351 268094,8947 
284 537328,6591 268066,1361 
285 537361,9273 268048,3641 
286 537353,2065 268013,4661 
287 537453,0114 267987,2929 
288 537408,1155 267972,4287 
289 537419,4201 267954,0103 
290 537491,7705 267950,1329 
291 537488,2175 267923,3133 
292 537389,7049 267872,5821 
293 537501,5639 267849,6113 
294 537470,8891 267811,0441 
295 537532,6531 267842,1465 
296 537597,7335 267731,8369 
297 537659,8029 267683,6637 
298 537635,1387 267594,9177 
299 537708,7425 267526,3883 
300 537705,3117 267392,2521 
301 537542,7583 267265,3335 
302 537199,9959 267405,7406 
303 536966,1974 267036,2547 
304 536893,0792 266840,1342 
305 536929,8429 265906,4500 
306 536899,9187 265670,7756 
307 537212,2151 265588,5800 
308 538142,8926 266196,7375 
309 538274,6950 266806,0939 
310 538497,5409 266900,6254 
311 538310,0657 266882,6809 
312 538478,0519 267427,1873 
313 538379,1953 267304,8125 
314 538240,0145 267214,5957 
315 537792,1739 266651,2265 
316 537803,3189 266599,1947 
317 537696,3943 266454,6689 
318 537723,6374 266388,3904 
319 537694,8464 266370,4273 
320 537737,8782 266297,9547 
321 537671,3045 266164,3075 
322 537695,4519 266144,4861 
323 537613,4127 265999,5405 
324 537629,2333 265977,1253 
325 537699,8769 266089,8578 
326 537862,7938 266363,8035 
327 537618,9234 265948,8039 
328 537590,8415 265987,4447 
329 537423,3643 265817,4837 
330 537440,2665 265716,4621 
331 537525,0689 265844,8499 
332 536704,0620 267708,7722 
333 536943,4312 267817,0204 
334 536924,8961 267920,0551 
335 537255,7262 268330,3099 
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336 537315,0989 268533,2289 
337 536861,0834 268411,2228 
338 536801,8053 268570,9107 
339 536824,6557 268636,8399 
340 537103,0432 268756,9979 
341 537097,7194 268786,3029 
342 536743,3669 268778,7777 
343 536653,0252 269054,6385 
344 536606,8910 268657,3352 
345 536549,1021 268144,5583 
346 536621,3266 268091,5563 
347 536661,9839 267818,3469 
348 534399,4345 265676,4362 
349 534279,4133 265807,1663 
350 534265,6673 265847,9787 
351 534199,7387 265843,6516 
352 534133,4900 265606,0360 
353 534247,0551 265590,6956 
354 533414,3475 265869,5225 
355 533457,4939 265931,8253 
356 533508,7151 265908,7479 
357 533491,4595 265982,3411 
358 533372,4151 265985,9003 
359 533326,3227 265947,6196 
360 533329,0756 265809,0884 
361 533470,1319 265508,8211 
362 533486,1396 265600,7545 
363 533421,2533 265645,3184 
364 533442,8821 265530,9465 
365 533277,6855 265783,5572 
366 533230,0756 265828,4744 
367 533171,9422 265836,0386 
368 533109,7602 265888,2159 
369 533189,6329 265766,4623 
370 533340,6889 265294,9688 
371 533272,0360 265364,3316 
372 533180,0938 265374,7181 
373 533034,7299 265415,2055 
374 533013,7829 265441,6915 
375 532948,4447 265440,8214 
376 532860,5829 265359,3255 
377 532918,4785 265308,0999 
378 532967,9371 265353,2135 
379 533061,9086 265315,9585 
380 533056,3807 265280,7407 
381 533154,3403 265226,8505 
382 531242,4026 266427,8447 
383 531314,7237 266635,7994 
384 531717,1248 267276,5823 
385 531932,6807 267942,7847 
386 531583,8314 267080,5491 
387 531621,7237 267146,6511 
388 531669,5641 267245,7454 
389 531676,6187 267343,0129 
390 531629,1691 267348,1826 
391 531547,3967 267237,0554 
392 531585,7747 267245,8040 
393 531574,6014 267221,5018 
394 531593,5474 267204,0041 
395 531594,0333 267154,9139 
396 531563,9141 267155,3997 
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397 531459,2782 266863,1509 
398 531317,8927 266971,0018 
399 531347,8775 266881,5519 
400 531312,2483 266857,4931 
401 531272,4101 266875,7783 
402 531259,3787 266906,5627 
403 531162,4172 266947,2660 
404 531067,2495 267091,3654 
405 531084,6246 267194,9456 
406 531013,3140 267081,5868 
407 530970,2378 267015,6722 
408 530879,9217 267221,8956 
409 530902,7268 267239,6420 
410 530849,1531 267335,6167 
411 530798,4755 267333,4437 
412 530788,5287 267244,9994 
413 530752,8473 267058,6506 
414 530816,9183 267018,8119 
415 530694,5680 266992,3739 
416 530682,9845 266941,3079 
417 530779,9961 266939,1349 
418 530775,2903 266889,1559 
419 530678,6407 266898,9340 
420 530671,0389 266858,7335 
421 530772,7563 266761,3102 
422 530816,1945 266833,0195 
423 530870,6303 266891,1153 
424 531037,6781 266843,0361 
425 531055,8400 266822,4420 
426 531111,3773 266824,0577 
427 531124,2924 266865,6495 
428 531185,2355 266864,0343 
429 531281,4785 266736,4335 
430 531292,3756 266755,4123 
431 531405,7865 266805,4838 
432 531086,6695 267465,5801 
433 531133,1042 267556,1967 
434 531162,0684 267550,2171 
435 531180,9179 267604,0353 
436 531242,5243 267676,7125 
437 530993,6513 267801,6304 
438 530974,3423 267770,4760 
439 530898,1701 267798,0887 
440 530789,2473 267687,6375 
441 530878,2989 267650,4526 
442 530976,5277 267629,5137 
443 530888,8672 267881,3545 
444 530862,6091 267961,4009 
445 530827,3096 268058,8209 
446 530715,7122 268051,8425 
447 530756,7407 267979,1849 
448 530757,1510 267755,4652 
449 530791,2045 267767,3698 
450 530845,7725 267874,9193 
451 529443,1625 271096,1804 
452 529465,2625 271146,8483 
453 529371,0609 271182,5994 
454 529372,6931 271287,7089 
455 529357,8243 271308,2174 
456 529280,3335 271324,3655 
457 529287,8398 271160,8579 
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458 529360,0487 271066,6814 
459 529407,7709 271131,8629 
460 529511,9497 271375,9506 
461 529536,8245 271408,4479 
462 529475,3655 271439,2811 
463 529556,6362 271602,3870 
464 529709,0901 271543,4669 
465 529721,8935 271558,5982 
466 529581,0549 271641,2391 
467 529797,5507 271757,6347 
468 529741,6809 271766,9463 
469 529668,3516 271713,4044 
470 529608,9899 271742,5033 
471 529682,3191 271853,0791 
472 529642,3837 271941,5398 
473 529401,8057 271928,7363 
474 529371,5429 271844,9315 
475 529485,6105 271693,6171 
476 529451,8559 271626,1077 
477 529411,3113 271613,1102 
478 529371,5428 271496,9086 
479 529063,6280 271436,8194 
480 529048,7875 271444,6761 
481 528882,0508 271325,9526 
482 528868,0132 271262,9632 
483 528668,1309 271302,1826 
484 528706,5688 271408,4275 
485 528727,5357 271399,4156 
486 528745,8681 271428,9627 
487 528821,8161 271451,6599 
488 528876,8131 271531,0999 
489 528962,3638 271533,7187 
490 528978,0772 271641,9666 
491 529084,5792 271669,9015 
492 529103,7844 271718,7877 
493 529015,6149 271739,7389 
494 529026,0905 271790,3710 
495 528979,8231 271851,4787 
496 528932,6829 271835,7653 
497 528930,0641 271902,1107 
498 528868,0834 271979,8048 
499 528953,6341 272163,1279 
500 528335,0707 272401,6841 
501 527666,0467 272817,1706 
502 527296,7119 272854,5226 
503 527189,7729 272943,4329 
504 526813,2063 272829,6797 
505 526777,2231 272689,2864 
506 526661,2025 272584,8401 
507 526704,2880 272890,9741 
508 526702,4733 272633,7283 
509 526610,7662 272489,9232 
510 526592,2754 272388,4252 
511 526680,6434 272362,4555 
512 526592,2162 272094,6779 
513 526574,6625 271910,1724 
514 526532,8175 271787,5018 
515 526831,6573 271438,9096 
516 527130,0683 271232,5571 
517 527165,6519 271129,5951 
518 527098,5625 271054,8521 
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519 526547,3674 271771,1258 
520 526656,3645 271615,4407 
521 526681,7015 271525,4671 
522 526983,1334 271317,3707 
523 527043,0919 271318,8425 
524 527122,8104 271238,0748 
525 527143,2607 271077,0084 
526 527105,9398 271041,3574 
527 527218,9100 271005,9511 
528 527339,1147 271139,6279 
529 527382,3960 271177,1383 
530 527426,6391 271178,1002 
531 527468,9585 271221,3814 
532 527542,0557 271264,6627 
533 527647,8543 271256,9682 
534 527797,7251 271361,9368 
535 527778,9028 271272,5976 
536 527804,1677 271162,8114 
537 527796,5429 271100,2876 
538 527689,2119 271151,1696 
539 527652,6633 271129,0481 
540 527609,3821 271133,8571 
541 527510,3161 271031,9057 
542 527459,3404 271049,2182 
543 527421,8300 271014,5932 
544 527689,7364 270669,1194 
545 527732,7306 270652,1982 
546 527816,8597 270678,1445 
547 527862,9966 270581,7365 
548 527941,1219 270429,5771 
549 528097,4278 270169,6815 
550 528138,2183 270130,0525 
551 528347,7304 270729,1019 
552 528402,0483 270755,4849 
553 528476,5415 270755,4848 
554 528600,9377 270683,3569 
555 528582,0735 270755,4849 
556 528609,6811 270851,0626 
557 528798,8967 271078,2523 
558 528836,6566 271167,0726 
559 528875,1690 271155,5188 
560 528934,7647 271266,6796 
561 528911,5711 271275,1889 
562 528979,9686 271358,3228 
563 530128,6689 274281,7157 
564 530031,8752 274376,3686 
565 529963,6072 274544,1937 
566 529938,8393 274548,1896 
567 529899,8842 274597,7154 
568 529793,4472 274587,5900 
569 529784,5199 274623,5165 
570 529633,3729 274746,8089 
571 529683,8929 274786,1856 
572 529539,0940 274952,7349 
573 529619,1509 275001,3733 
574 529501,7669 275081,7965 
575 529511,6117 275137,2441 
576 529337,3383 275171,4339 
577 529273,2563 275299,2689 
578 529176,0457 275411,9671 
579 529200,8084 275472,1131 
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580 529080,2493 275662,7049 
581 528922,4271 275858,2230 
582 528948,3927 275952,9609 
583 528907,6659 275906,2333 
584 528857,6831 275914,6385 
585 528887,3025 275965,6395 
586 528935,3201 276000,1741 
587 528888,8973 276022,5403 
588 528906,1279 276064,9939 
589 528846,9543 276091,1364 
590 528830,1859 276057,2659 
591 528737,2370 276148,6567 
592 528600,6413 276353,2819 
593 528637,3723 276406,9637 
594 528539,0717 276583,4974 
595 528481,4728 276524,5233 
596 528371,8896 276503,8252 
597 528376,2543 276420,9595 
598 528341,6975 276403,6685 
599 528391,0722 276250,1100 
600 528369,1210 276241,9469 
601 528269,1425 276368,5701 
602 528255,3298 276470,0564 
603 528193,3377 276561,7121 
604 528316,7615 276591,1949 
605 528376,8239 276631,2935 
606 528393,3965 276578,0139 
607 528394,5229 276652,7018 
608 528304,8243 276653,0371 
609 528281,7159 276680,0887 
610 528170,3071 276595,5377 
611 528080,1377 276541,7453 
612 528066,5547 276601,3410 
613 528030,7372 275821,6199 
614 527829,9374 275274,0896 
615 527763,9168 276567,9297 
616 527000,5164 276828,8378 
617 528057,9263 276472,4277 
618 528033,0559 276414,7717 
619 528008,0416 276503,7082 
620 527854,8939 276495,0933 
621 527771,5403 276520,3581 
622 527683,9061 276624,3806 
623 527576,7691 276657,5975 
624 527431,1615 276712,7783 
625 527262,0881 276745,2273 
626 527116,5403 276803,3607 
627 527002,8892 276808,8083 
628 527005,9416 276719,0222 
629 526970,1264 276667,3088 
630 526983,3546 276610,1825 
631 526869,2591 276352,4798 
632 526781,0598 276279,5346 
633 526646,4565 276017,1260 
634 526640,9786 275921,1812 
635 526840,4920 275788,1292 
636 526824,3586 275772,5452 
637 526792,1036 275687,8942 
638 526756,8388 275676,0524 
639 526783,5268 275520,2939 
640 526832,3141 275529,3629 
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641 526906,5836 275649,1282 
642 527042,9073 275667,5021 
643 527133,0479 275730,4643 
644 527031,9745 275761,4497 
645 527012,8834 275740,9265 
646 526951,3444 275738,8375 
647 526874,2332 275834,4761 
648 526861,5942 275843,6603 
649 526886,5664 275893,8870 
650 526794,1308 275950,4212 
651 526817,3037 275995,0706 
652 526785,3495 276053,1708 
653 526818,5129 276083,0396 
654 526879,6037 276024,6661 
655 526988,5113 275956,4187 
656 527214,6987 275894,5885 
657 527314,3568 276130,8887 
658 527311,3203 276202,6157 
659 527242,0705 276239,3069 
660 527253,2047 276268,1663 
661 527211,2309 276280,8115 
662 527225,3961 276252,2671 
663 527212,2333 276228,4909 
664 527176,5777 276248,5689 
665 527183,6294 276433,5198 
666 527235,5303 276519,7001 
667 527286,2259 276414,4276 
668 527326,0219 276428,7057 
669 527351,1019 276381,8785 
670 527360,0411 276427,4637 
671 527400,1860 276366,3411 
672 527435,1215 276368,3393 
673 527446,2957 276421,6259 
674 527570,6647 276319,2783 
675 527602,0093 276333,0213 
676 527543,3510 276237,3091 
677 527570,4389 276170,9161 
678 527526,0545 276147,2335 
679 527403,4457 275908,9902 
680 527425,7521 275907,6050 
681 527427,4443 275876,5165 
682 527397,7239 275866,2891 
683 527337,1219 275740,6291 
684 527307,9743 275717,7385 
685 527485,0722 275387,2199 
686 527666,4583 275448,3387 
687 527678,1549 275428,4907 
688 527712,1080 275452,3057 
689 527677,8141 275308,1687 
690 527699,2787 275305,8367 
691 527638,8148 275197,6313 
692 527748,3923 275084,9027 
693 527741,4561 275039,3221 
694 527701,9941 275054,5071 
695 527676,4939 274995,0393 
696 527746,6539 274940,8617 
697 527797,5745 274962,8989 
698 527754,2559 274993,7745 
699 527819,9331 275045,3515 
700 527839,7519 275002,2317 
701 527853,4349 274949,9489 
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702 527967,6929 274939,9093 
703 527911,4245 274971,1099 
704 527890,0261 274953,1971 
705 527876,6347 274986,9833 
706 527887,8435 275039,2687 
707 527789,5351 275067,6959 
708 527869,3663 275090,6883 
709 527949,3419 274972,8217 
710 527984,3281 274960,5421 
711 528011,5483 274928,3561 
712 528008,2975 274869,9421 
713 527973,3631 274832,9509 
714 527966,2307 274863,2449 
715 527990,3937 274879,8471 
716 527911,1595 274883,7507 
717 527924,5511 274832,1941 
718 527890,3443 274810,9313 
719 527922,1483 274779,4667 
720 527955,0445 274821,1183 
721 528027,2863 274784,3811 
722 527918,8835 274747,7402 
723 527930,5283 274705,3241 
724 528019,5441 274720,2273 
725 527980,8067 274590,7313 
726 528059,8206 274466,7110 
727 528025,9783 274465,6189 
728 528010,6945 274438,4945 
729 528079,5721 274423,7133 
730 528084,6661 274382,7524 
731 528221,2759 274350,1626 
732 528235,1033 274379,8369 
733 528276,0429 274398,5877 
734 528356,6143 274385,1373 
735 528391,8891 274472,4229 
736 528146,4519 274709,1642 
737 528247,8751 274769,3331 
738 528284,1845 274740,4105 
739 528283,0603 274815,2006 
740 528324,1345 274856,5475 
741 528238,3821 274933,2881 
742 528323,3859 275010,9125 
743 528357,2829 275014,5419 
744 528345,6171 275038,4053 
745 528372,0397 275065,2807 
746 528300,4315 275020,2435 
747 528275,6531 275029,5415 
748 528369,1281 275155,8451 
749 528261,3857 275150,3161 
750 528298,8349 275181,6741 
751 528237,1877 275163,8047 
752 528250,4993 275192,2039 
753 528221,9221 275182,6367 
754 528117,6435 275424,6277 
755 528129,8251 275458,8861 
756 528088,2211 275450,7437 
757 528094,7227 275474,7087 
758 528032,8513 275496,6291 
759 528075,8391 275555,0609 
760 528043,3285 275548,3889 
761 528144,6254 275640,4061 
762 528043,1293 275606,9653 
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763 528024,5106 275769,1172 
764 528100,4645 275728,0675 
765 528056,0189 275728,6441 
766 528062,6031 275697,7634 
767 528121,7705 275687,8026 
768 528137,3263 275722,8001 
769 528176,5121 275660,8331 
770 528215,0225 275654,7429 
771 528244,3439 275564,4172 
772 528202,2605 275490,7852 
773 528263,2557 275544,2390 
774 528349,6136 275363,8290 
775 528400,0939 275404,2844 
776 528498,8817 275514,9787 
777 528559,8123 275529,4146 
778 528512,2636 275619,1772 
779 528610,1706 275676,1502 
780 528697,0641 275600,7785 
781 528626,5521 275568,5316 
782 528572,2785 275588,1764 
783 528661,3112 275538,4129 
784 528638,0048 275446,4186 
785 528664,8227 275464,3085 
786 528673,1227 275393,5540 
787 528726,2720 275451,1247 
788 528731,7054 275609,7082 
789 528857,4428 275580,8899 
790 528882,1257 275489,2969 
791 528722,0527 275406,5473 
792 528686,5113 275293,8999 
793 528726,5273 275271,2709 
794 528821,2316 275064,6938 
795 529005,8305 274981,5710 
796 529189,3277 274988,6721 
797 529219,6991 275004,9341 
798 529220,4897 274975,3817 
799 529251,6055 274994,6608 
800 529292,2663 274981,2028 
801 529320,1159 274923,6295 
802 529413,4351 274741,6423 
803 529477,1667 274691,0813 
804 529493,9489 274574,0376 
805 529614,3762 274521,2460 
806 529836,5411 274300,3011 
807 529908,9525 274196,2790 
808 529808,2601 274249,0112 
809 529701,1331 274340,8627 
810 529616,0641 274475,3493 
811 529429,4817 274529,9254 
812 529491,7075 274395,0600 
813 529373,2329 274229,6117 
814 529191,4739 274144,5305 
815 529296,2936 274060,9053 
816 529225,5293 273958,7311 
817 529188,9015 273723,1708 
818 529236,1955 273705,7279 
819 529331,9343 273849,8147 
820 529361,6231 273806,1235 
821 529386,4785 273875,2019 
822 529312,9890 274006,7092 
823 529451,0133 274204,9533 



333 
 

Nr. crt. X Y 

824 529494,5251 274211,8842 
825 529579,8920 274059,7363 
826 529489,5725 274055,5991 
827 529384,9182 273979,4934 
828 529428,3741 273922,4283 
829 529460,7501 273790,6667 
830 529587,7981 273812,9097 
831 529495,3647 273847,3283 
832 529603,8614 274080,7399 
833 529685,3489 274177,3755 
834 529687,7767 274236,6884 
835 529391,3104 274575,5462 
836 529366,3725 274731,0465 
837 529207,1558 274842,9421 
838 528995,8062 274585,1769 
839 529058,1219 274486,8587 
840 528855,2869 274348,2451 
841 528772,8231 274209,9845 
842 528971,2999 274339,7878 
843 529260,1257 274537,7195 
844 529252,6695 274507,0902 
845 529156,5816 274864,3343 
846 529036,5511 274821,0623 
847 528913,8541 274748,4336 
848 528889,6479 274656,4825 
849 529060,5345 274742,2061 
850 529137,1849 274917,3640 
851 529137,1849 274917,3640 
852 528958,8927 274962,5585 
853 528947,6641 274988,2709 
854 528925,7793 274925,1763 
855 528800,1653 274965,6190 
856 528791,4586 274857,7615 
857 529013,5011 274890,8859 
858 528656,8380 274592,3059 
859 528596,5886 274643,7533 
860 528533,6043 274932,1097 
861 528478,5471 274989,2715 
862 528354,0461 274903,5251 
863 528350,6678 274715,0868 
864 528388,8445 274726,5183 
865 528428,5785 274656,6221 
866 528379,9836 274590,0049 
867 528511,0003 274560,9072 
868 528616,0652 274489,9292 
869 526107,4673 272309,4623 
870 526119,0801 272277,9261 
871 526200,1503 272396,3990 
872 526178,0562 272421,7433 
873 526064,4801 272294,9607 
874 525963,8034 272217,7225 
875 525798,3243 272233,9052 
876 525839,7977 272366,6879 
877 525904,0816 272395,7343 
878 525873,5828 272445,8553 
879 525803,4789 272349,0743 
880 525764,3537 272187,8604 
881 525801,4274 272212,0137 
882 525919,7861 272184,9331 
883 525984,0699 272200,2861 
884 526451,4885 273216,1234 
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885 526391,1737 273368,0842 
886 526347,8019 273402,4984 
887 526394,7633 273576,9203 
888 526185,0971 273645,1855 
889 526357,6403 273916,4479 
890 526310,6152 273968,3525 
891 526397,7664 274083,6863 
892 526270,9318 274214,0518 
893 526314,4397 274090,1699 
894 526240,3659 274085,4443 
895 526080,8268 273814,0725 
896 525992,9093 273855,5624 
897 526052,7708 274021,6075 
898 526097,8765 274049,6306 
899 526054,5897 274050,7224 
900 526061,6869 274140,8787 
901 526176,7161 274156,5559 
902 526199,4870 274337,5208 
903 526312,1493 274410,2599 
904 526364,3322 274384,7534 
905 526372,6929 274293,8947 
906 526327,8859 274298,6061 
907 526415,7809 274216,2663 
908 526390,3567 274172,3921 
909 526493,8801 274150,0265 
910 526502,8835 274185,5770 
911 526597,0330 274200,6791 
912 526582,8693 274229,7468 
913 526528,1390 274226,1414 
914 526495,6658 274417,7092 
915 526433,6006 274646,2803 
916 526450,4701 274611,0254 
917 526418,9855 274600,3288 
918 526354,7607 274624,3218 
919 526308,5800 274627,8671 
920 526278,6240 274752,7613 
921 526347,5414 274800,7287 
922 526444,1466 274914,9687 
923 526519,3154 274942,8242 
924 526436,2171 275043,9418 
925 526326,1801 275024,0998 
926 526313,2054 275157,6431 
927 526292,0541 275125,3213 
928 526256,1443 275126,8317 
929 526242,7159 275089,0890 
930 526164,3789 275078,4367 
931 526132,6990 274973,5529 
932 526129,4556 274927,2266 
933 526188,2897 274965,8681 
934 526296,9003 274795,0127 
935 526252,5591 274717,5553 
936 526183,0249 274646,7811 
937 526078,6731 274731,8715 
938 526005,1545 274810,9467 
939 525955,7060 274808,6722 
940 525922,4075 274920,3719 
941 525871,3560 274937,1239 
942 525802,0555 274743,9157 
943 525791,5651 274573,5177 
944 525757,1521 274553,3091 
945 525698,7327 274602,8429 
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946 525670,0103 274674,9711 
947 525732,7633 274719,5504 
948 525710,3199 274742,6285 
949 525643,3651 274715,6767 
950 525617,3379 274732,2028 
951 525697,6029 274570,7349 
952 525687,5519 274522,4089 
953 525739,0461 274514,2687 
954 525759,6369 274428,3503 
955 525687,6899 274409,6961 
956 525661,7239 274438,1477 
957 525612,9491 274406,7659 
958 525653,9409 274374,3453 
959 525601,3699 274296,7668 
960 525650,9587 274261,8719 
961 525675,4835 274273,0457 
962 525742,6759 274201,1831 
963 525755,8739 274088,8682 
964 525798,5560 274005,3750 
965 525746,5327 273984,5885 
966 525659,9563 274013,9969 
967 525678,9269 274051,6655 
968 525648,7350 274065,6978 
969 525614,9672 273999,2756 
970 525698,3433 273941,1923 
971 525809,7193 273900,6813 
972 525868,2792 273800,9017 
973 525773,8434 273862,7918 
974 525507,2588 273991,9490 
975 525531,0901 273939,4579 
976 525603,1579 273905,4457 
977 525609,0854 273875,3287 
978 525655,5761 273864,7597 
979 525628,7958 273806,9919 
980 525607,5908 273831,7570 
981 525592,5186 273757,1697 
982 525647,5995 273714,9611 
983 525669,4578 273756,6835 
984 525769,7587 273676,8427 
985 525798,3153 273697,8289 
986 525842,9727 273662,1670 
987 525931,6161 273632,2709 
988 526068,8757 273553,2960 
989 526056,3636 273428,4154 
990 526259,9815 273388,0168 
991 526260,6237 273347,0095 
992 527767,3726 274721,0867 
993 527705,2225 274810,3337 
994 527671,2953 274789,7521 
995 527646,9586 274810,1165 
996 527679,3751 274860,8875 
997 527657,0437 274899,0227 
998 527571,8015 274900,7300 
999 527616,1823 274809,8595 
1000 527668,8709 274695,1375 
1001 525181,5322 273403,2010 
1002 525121,0523 273304,8884 
1003 525037,6700 273476,0498 
1004 525119,7101 273584,3269 
1005 525110,7989 273602,1581 
1006 525131,8113 273614,0441 
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1007 525139,1395 273682,9933 
1008 525155,2053 273613,9035 
1009 525233,6745 273768,3449 
1010 525221,9635 273643,7849 
1011 525116,7179 273550,6185 
1012 524912,6425 273666,7136 
1013 524925,6963 273757,0113 
1014 524980,8951 273844,9349 
1015 524955,6877 273850,3393 
1016 524900,5463 273770,6253 
1017 524862,4329 273834,3881 
1018 524926,8017 273991,7895 
1019 524805,1817 274004,4943 
1020 524752,4605 274172,3589 
1021 524704,8284 274263,2125 
1022 524483,2690 274304,7889 
1023 524459,6146 274265,8452 
1024 524610,1424 274088,8768 
1025 524672,5642 274114,4895 
1026 524751,3199 274010,1472 
1027 524709,1685 273963,3168 
1028 524563,4979 274111,7094 
1029 524441,8924 274218,1749 
1030 524335,2072 274211,8537 
1031 524329,0946 274265,4807 
1032 524271,4566 274258,4825 
1033 524335,0215 274164,1197 
1034 524448,8981 274170,9896 
1035 524545,0495 274051,1195 
1036 524474,9644 274025,8342 
1037 524461,5981 274075,2402 
1038 524356,0877 274061,1504 
1039 524285,0771 274094,2285 
1040 524356,3710 274007,0458 
1041 524344,5346 273958,3696 
1042 524610,4969 273830,7457 
1043 524713,1005 273700,1989 
1044 524851,5568 273796,8269 
1045 524906,0349 273748,5439 
1046 528680,3679 277443,5911 
1047 529057,8204 278439,2664 
1048 530011,5047 277863,5509 
1049 530587,6295 277224,1122 
1050 530384,0740 277112,7431 
1051 530319,9421 277040,8871 
1052 530115,7165 277156,8166 
1053 530125,5402 277221,5780 
1054 530052,1591 277281,2612 
1055 529981,4103 277259,3741 
1056 529824,9877 277352,0754 
1057 529772,3009 277323,6444 
1058 529620,2904 277354,0588 
1059 529379,0319 277304,7322 
1060 529254,6570 277468,9064 
1061 528974,7423 277465,5083 
1062 528803,6844 277514,6686 
1063 533086,6747 275344,9417 
1064 532829,6717 275158,5580 
1065 532800,5600 275190,7887 
1066 532646,4648 274934,9999 
1067 532116,0307 274666,8437 
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1068 537063,8996 271853,2379 
1069 537126,4495 271897,9353 
1070 536965,2343 272274,5715 
1071 536626,0933 272439,0495 
1072 536925,8269 272217,8401 
1073 536934,2645 272066,8418 
1074 536725,8648 272088,4062 
1075 536426,1209 272275,7847 
1076 536360,9959 272248,2087 
1077 536301,3231 272304,5731 
1078 536552,9223 272078,0175 
1079 536520,3465 271995,2259 
1080 536633,0608 271969,7626 
1081 536585,7095 271890,5411 
1082 536811,8066 272021,5597 
1083 537418,2987 272968,1676 
1084 537438,2779 272995,5296 
1085 537513,6022 272995,5297 
1086 537540,4218 273169,8135 
1087 537044,9097 273286,6581 
1088 537055,2647 273318,9411 
1089 536994,5789 273314,8453 
1090 536884,8753 273469,5805 
1091 536757,7224 273492,4185 
1092 536665,0401 273482,6969 
1093 536613,7273 273403,3561 
1094 536811,3669 273394,5539 
1095 536809,9658 273320,0975 
1096 537035,8902 273111,0083 
1097 536722,7799 273029,4851 
1098 536623,8222 272983,5639 
1099 536474,0257 273000,4702 
1100 536175,0469 273127,4054 
1101 535797,7467 273106,8852 
1102 535788,8858 273132,5775 
1103 535699,1772 273128,4564 
1104 535694,6988 273094,4849 
1105 535736,1406 273050,7317 
1106 535799,4579 273062,3733 
1107 535867,5668 273027,4485 
1108 535752,9112 273002,7956 
1109 535603,1607 273034,2971 
1110 535604,4879 272874,9103 
1111 535454,2377 272866,0077 
1112 535448,7617 272828,6862 
1113 535608,5949 272817,7296 
1114 535565,4707 272666,3889 
1115 535633,7941 272814,3970 
1116 535752,8991 272785,9778 
1117 535856,8203 272804,3831 
1118 535946,8335 272650,9879 
1119 536114,7027 272883,2441 
1120 536229,8219 272705,0841 
1121 536156,5793 272577,3693 
1122 536288,5336 272689,7126 
1123 536358,6961 272516,4586 
1124 536324,8126 272719,8439 
1125 536356,9846 272761,6167 
1126 536532,5034 272712,8281 
1127 536689,0485 272640,2831 
1128 536701,9422 272657,4447 
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1129 536737,7201 272619,6629 
1130 536792,7787 272733,0081 
1131 536775,8835 272811,1563 
1132 536858,3003 272893,1869 
1135 536947,8363 272976,1681 
1136 536990,3767 272962,0142 
1137 536975,4537 272975,4123 
1138 537013,5738 272987,0585 
1139 537072,9901 273001,0913 
1140 537099,1373 272957,7067 
1141 537177,2484 272995,0859 
1142 537146,8799 272931,0015 
1143 537159,5370 272886,3572 
1144 537309,3147 273073,0575 
1145 537402,0922 272992,9082 
1146 537392,5451 272978,1102 
1147 537326,7659 273361,0177 
1148 537329,1854 273573,8281 
1149 537106,3369 273669,9854 
1150 537180,2101 273422,7996 
1151 541644,4539 277575,4338 
1152 541451,7364 277525,9144 
1153 541427,0557 277653,9987 
1154 540737,6524 278809,4202 
1155 540666,1299 278825,9266 
1156 543065,4786 275934,0453 
1157 543258,3307 276195,5042 
1158 542906,6389 276290,2570 
1159 542812,3211 276079,8005 
1160 542566,9068 276147,3658 
1161 541755,9225 273564,6032 
1162 541608,3359 273535,0733 
1163 541119,2513 273068,4815 
1164 541518,2323 273404,7089 
1165 541756,7895 272904,4039 
1166 541703,3753 272952,7994 
1167 541406,7705 272587,0823 
1168 541027,3063 272803,8541 
1169 541290,8699 272528,5432 
1170 541330,8024 272495,3213 
1171 541475,9773 272534,6549 
1172 541645,4043 272375,2576 
1173 541569,1458 272611,1865 
1174 542837,3196 272302,0601 
1175 542390,1311 272413,0673 
1176 541948,8649 272306,9107 
1177 541832,1395 272367,5979 
1178 541734,4923 272219,6695 
1179 542046,6979 271982,6713 
1180 542291,7397 272135,8379 
1181 542370,2061 272092,2271 
1182 542538,5021 272209,1502 
1183 542597,4392 272151,5841 
1184 541756,1189 271324,8703 
1185 541781,3330 271751,7701 
1186 541657,4661 271749,1191 
1187 541609,3157 271602,5945 
1188 541600,2465 271361,5911 
1189 541658,3464 271443,7372 
1190 541804,8761 272124,5597 
1191 541688,2180 272119,3443 
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1192 541269,9923 271860,5009 
1193 541326,2120 272241,0533 
1194 541289,7631 272157,0599 
1195 541189,3101 272120,8967 
1196 541197,2005 271869,9149 
1197 541126,6919 271754,6331 
1198 541216,5312 271740,9425 
1199 541231,8482 271778,9140 
1200 541265,0847 271760,0554 
1201 541283,1911 271783,8767 
1202 541558,3961 271927,8094 
1203 541645,2267 271942,4392 
1204 541644,2720 271985,4237 
1205 540812,1449 271942,4605 
1206 540865,1947 272032,5535 
1207 540642,7128 272052,5451 
1208 540671,5271 271972,2871 
1209 541030,2307 272270,8571 
1210 540723,8841 272166,7596 
1211 540715,8015 272130,7645 
1212 540956,1855 272195,7375 
1213 543356,5067 270524,1571 
1214 543281,4901 270738,8781 
1215 543229,3953 270437,6431 
1216 543057,9922 270476,2764 
1217 542633,8809 270683,0565 
1218 542539,7019 270645,9579 
1219 542883,0012 269859,4945 
1220 542803,8720 270057,3234 
1221 542602,6978 270064,3065 
1222 542583,0461 269924,5032 
1223 542536,9564 269895,8778 
1224 542451,3623 269868,6717 
1225 542343,4905 270287,4065 
1226 542490,5919 270768,5082 
1227 542420,6976 270923,7149 
1228 542370,5999 270895,4221 
1229 542432,4248 270703,4137 
1230 542266,6123 270327,7295 
1231 542312,2681 269961,7402 
1232 542360,7495 269956,4858 
1233 542407,7287 269825,8281 
1234 543800,4365 268239,3674 
1235 543768,2399 268428,8141 
1236 543722,4869 268522,4781 
1237 543602,2084 268247,7379 
1238 544209,6155 267941,9823 
1239 544605,6739 268279,7807 
1240 544592,0729 268379,2343 
1241 544303,7709 268034,6337 
1242 544325,6892 268095,7833 
1243 544295,4359 268180,4049 
1244 544231,8423 268156,0067 
1245 544282,1615 268040,1927 
1246 544446,6591 268369,4201 
1247 544410,0410 268430,5813 
1248 544349,4167 268400,6809 
1249 544349,8711 268310,5917 
1250 544598,7248 266779,3629 
1251 544498,8111 266887,0978 
1252 544427,8560 267090,8135 
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Nr. crt. X Y 

1253 544476,9573 266842,1045 
1254 544434,5351 266830,5348 
1255 544331,6629 266930,9410 
1256 544385,0425 266800,9678 
1257 544273,8449 266761,1167 
1258 544293,7705 266737,9773 
1259 544482,0994 266800,9678 
1260 544893,1988 267084,5303 
1261 544860,9321 267101,1829 
1262 544812,7883 267035,5975 
1263 544733,9141 267067,8777 
1264 544708,4487 267175,7759 
1265 544720,4846 266989,7798 
1266 544819,0087 267006,5178 
1267 545007,8797 267431,3825 
1268 545189,1812 267426,1629 
1269 545202,4709 267341,6981 
1270 545278,8225 267445,4545 
1271 545428,6273 267488,7506 
1272 545467,9757 267426,9659 
1273 545618,9815 267646,7936 
1274 545534,2915 267632,9770 
1275 545232,8143 267476,2744 
1276 545634,4479 267398,5853 
1277 545682,1536 267421,1434 
1278 545610,1392 267626,9145 
1279 545647,9055 267625,2895 
1280 545732,8450 267417,1454 
1281 545327,7903 268234,6720 
1282 545369,9774 268364,3766 
1283 545021,7644 268432,2531 
1284 544970,5421 268348,0219 
1285 544886,5135 268391,9259 
1286 544880,7303 268316,3703 
1287 546128,2987 267398,5401 
1288 546166,4237 267453,1297 
1289 546211,6973 267409,9827 
1290 546182,6269 267486,0265 
1291 546387,7617 267692,6163 
1292 546137,8419 267471,6907 
1293 546062,9077 267445,1787 
1294 545826,1790 269384,3350 
1295 545351,9831 269839,8105 
1296 545218,0610 269133,1420 
1297 545319,0158 268874,7613 
1298 545648,9489 269197,9676 
1299 545641,6848 269203,6653 
1300 548797,7398 270023,6024 
1301 548442,0180 270374,4090 
1302 548216,3550 269985,1830 
1303 548458,3021 269874,3761 
1304 546700,4478 264928,5506 
1305 545871,4896 265346,4143 
1306 545775,3825 265159,4988 
1307 545924,9414 264979,0708 
1308 546072,7896 264943,0080 
1309 546235,4798 264958,2041 
1310 546431,9610 264663,6870 
1311 546521,2965 264644,5173 
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Anexa 2 Hărţi 
Porțiunea de suprapunere a ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codru Moma  peste fondul forestier 
proprietate publică a statului administrat în cadrul O.S. Sebiş - Moneasa – U.P. I Teuz 
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Porțiunea de suprapunere a ROSCI0042 Codru Moma şi a ROSCI0291 Coridorul Munţii 
Bihorului Codru Moma  peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat în 
cadrul O.S. Sebiş - Moneasa – U.P. II Moneasa 
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Porțiunea de suprapunere a ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codru Moma   peste fondul 
forestier proprietate publică a statului administrat în cadrul O.S. Sebiş - Moneasa – U.P. III 
Zugău 
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Porțiunea de suprapunere a ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma   peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat în cadrul O.S. Sebiş - Moneasa – U.P. 
III Zugău 
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Porțiunea de suprapunere a ROSCI0298Defileul Crişului Alb şi ROSPA0153 Defileul Crişului 
Alb   peste fondul forestier proprietate publică a statului administrat în cadrul O.S. Sebiş - 
Moneasa – U.P. III Zugău 
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Porțiunea de suprapunere a ROSCI0289 Coridorul Drocea Codru – Moma,  ROSCI0298Defileul 
Crişului Alb şi ROSPA0153 Defileul Crişului Alb   peste fondul forestier proprietate publică a 
statului administrat în cadrul O.S. Sebiş - Moneasa – U.P. IV Crocna 
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Porțiunea de suprapunere aROSCI0070 Droceaşi ROSPA0117Drocea - Zarand   peste fondul 
forestier proprietate publică a statului administrat în cadrul O.S. Sebiş - Moneasa – U.P. IV 
Crocna 
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Porțiunea de suprapunere aROSCI0070 Droceaşi ROSPA0117 Drocea - Zarand   peste fondul 
forestier proprietate publică a statului administrat în cadrul O.S. Sebiş - Moneasa – U.P. V 
Buteni 
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Porțiunea de suprapunere aROSCI0407Zarandul de Vestşi ROSPA0117 Drocea - Zarand   peste 
fondul forestier proprietate publică a statului administrat în cadrul O.S. Sebiş - Moneasa – U.P. 
V Buteni  
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Porțiunea de suprapunere a ROSPA0014 Câmpia Cermeiului   peste fondul forestier proprietate 
publică a statului administrat în cadrul O.S. Sebiş - Moneasa – U.P. I Teuz 
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Anexa 3 : Curriculum Vitae elaboratori studiu  pentru  evaluarea  adecvată a  efectelor  
potenţiale  asupra ariilor  naturale  protejate  de interes  comunitar  din  cadrul O.S. Sebiş - 
Moneasa 
 
 
 

 
 



353 
 

 



354 
 

 



355 
 

 



356 
 

 
 
 
 
 



357 
 

 
 
 
 
 
 
 



358 
 

 
 

 



359 
 

 
 
 



360 
 

 
 
 
 
 
 
 



361 
 

 

 
 
 
 



362 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.N.C.D.S. StaţiuneaBistriţa 
 

>>>>>>2 0 2 1<<<<<< 

 


