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A. INFORMAŢII 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 
 

OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 
cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia mediului 

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

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 Gospodaririi Apelor, împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia 
Mediului (M. Of., Partea I nr. 707 din 05/08/2004). 

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

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

Lege nr. 46 din 19/03/2008 privind Codul Silvic, Publicat în Monitorul Oficial nr. 
238 din 27/03/2008 şi 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 

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 

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

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

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

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 Romania, 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 
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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 

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 

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. 

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. 

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

 
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, printr-o procedura 
legislativă, de către Parlament sau Guvern; 

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

orice persoana fizică sau juridică care promoveaza 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 strategica 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 
aplicarii 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 tehnico-juridic 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; 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, 
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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 acţiune – reprezintă planul realizat de autoritatea competentă cu scopul 
de a controla problema analizată şi a efectelor acesteia indicându-se 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 
tehnicoorganizatoric 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 

Circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor 
lemnoase între două locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau 
transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase 
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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, social-economice 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 le-au 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, inclusive 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 a-l proteja 
împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, 
economică şi estetico-sanitară a terenurilor 

Perimetru de ameliorare - terenurile degradate sau neproductive agricol care 
pot fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de 
vedere al 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 dîntr-o pădure, în baza 
amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia 

Posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat dîntr-o 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 cauză-
efect 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 



Studiu Evaluare Adecvată  -  Amenajamentul Ocolului Silvic Mitreni 

INCDS ”Marin Drăcea” -  Staţiunea Piteşti  10 

 

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 

Produse accidentale I - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor 
afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu 
vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit 
din defrişări legal aprobate 

Produse accidentale II - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori 
din arborete cu vârste de până la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi 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 crâgului - 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 
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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 

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 şi-au 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. a)-k), 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 într-o 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; 
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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 de-a lungul cursurilor de apă şi canalelor; 
f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri; 
g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri; 
h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie 

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

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 într-o 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 vest-palearctică; 
- vulnerabile, adică a căror trecere în categoria speciilor periclitate este probabilă 
într-un viitor apropiat, în caz de persistenţă a factorilor cauzali; 
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- 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. 
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A. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII 
 
A.1. Informaţii privind planul (amenajamentul silvic) 

 
A.1.1. Denumire plan 
Denumirea planului este ”Amenajamentul Ocolului silvic Mitreni” din cadrul 

Direcţiei silvice Călărași și a intrat în vigoare la 01.01.2019. Studiul este realizat de 
INCDS ” Marin Drăcea ”, înscris Lista experților care elaborează studii de mediu, la 
poziția 414. 
 

A.1.2. Descriere plan 
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. Amenajamentul este o lucrare ştiinţifică amplă cu aplicabilitate 

imediată. 

Amenajarea pădurilor reprezintă atât ştiinţa cât şi practica organizării şi 
conducerii structural - funcţionale a pădurilor în conformitate cu cerinţele ecologice, 
economice şi sociale. 

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

- Principiul continuităţii și permanenței pădurilor 
- Principiul eficacităţii funcţionale 
- Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii 
-Principiul economic 
În acest sens, prin conceptul de dezvoltare durabilă se înţelege capacitatea de a 

satisface cerinţele generaţiei prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor 
viitoare de a satisface propriile nevoi. 

Principiul continuităţii și permanenței pădurilor reflectă preocuparea 
permanentă de a asigura prin amenajament condiţiile necesare pentru gestionarea 
durabilă a pădurilor, prin aceasta înţelegând administrarea şi utilizarea ecosistemelor 
forestiere astfel încât să li se menţină şi să li se amelioreze biodiversitatea, 
productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să asigure pentru 
prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi 
sociale la nivel local, regional şi chiar mondial, fără a prejudicia alte sisteme. Acest 
principiu se referă atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie cât şi 
la permanenţa şi ameliorarea funcţiilor de protecţie şi sociale vizând nu numai 
interesele generaţiilor actuale dar şi pe cele de perspectivă ale societăţii. Totodată, 
potrivit acestui principiu, amenajamentul acordă o atenţie permanentă asupra asigurării 
integrităţii şi dezvoltării fondului forestier. 

Principiul eficacităţii funcţionale. Prin acest principiu se exprimă preocuparea 
permanentă pentru creşterea capacităţii de producţie şi de protecţie a pădurilor şi 
pentru valorificarea produselor acesteia. Se are în vedere atât creşterea productivităţii 
pădurilor şi a calităţii produselor dar şi ameliorarea funcţiilor de protecţie, vizând 
realizarea unei eficienţe economice în gospodărirea pădurilor precum şi asigurarea unui 
echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic, social cu cele mai 
mici costuri. 

Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii. Prin acesta se urmăreşte 
conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru nivele ale acesteia : diversitatea 
genetică  intraspecifică, diversitatea speciilor, diversitatea ecosistemelor şi diversitatea 
peisajelor în scopul maximizării stabilităţii şi al potenţialului polifuncţional al pădurilor. 
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         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. 

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

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

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 Silvic (Legea 46/2008). Conform acestor prevederi, 
amenajamentul trebuie să vizeze prin toate reglementările ce le sunt specifice 
asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere. 

Elaborarea amenajamentelor silvice se face sub coordonarea şi controlul 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Amenajamentele silvice se 
elaborează prin unităţi specializate atestate de autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură. 

Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic 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 Mitreni perioada de valabilitate a amenajamentului este de 5 ani. 

Amenajamentul silvic al O.S. Mitreni este un document de bază, în gestionarea 
pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic şi a fost 
întocmit numai pentru pădurile aparţinând domeniului public al statului administrate prin 
Ocolul silvic Mitreni. 

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

Sunt vizate toate aspectele care interesează economia forestieră, sintetizând 
măsurile de aplicat în vederea dirijării structurii actuale a pădurilor spre structura optimă 
şi pentru ridicarea productivităţii lor. La baza întocmirii amenajamentelor şi a 
fundamentării soluţiilor tehnice au stat descrierile parcelare pe bază de cartări staţionale 
la scară mijlocie, efectuate în anul 2018. 
 

A.1.3. Structura şi conţinutul planului (amenajamentului silvic) 
Din punct de vedere structural, amenajamentul ca plan/proiect cuprinde 4 părţi, 

astfel: 
- Partea I: Memoriul tehnic; 
- Partea a II – a: Planuri de amenajament; 
- Partea a III – a: Evidenţe de amenajament; 
- Partea a IV –a: Aplicarea amenajamentui. 
Memoriul tehnic cuprinde capitole referitoare la mărimea fondului forestier, la 

asigurarea integrităţii acestuia, la organizarea administrativă a pădurii. Partea cea mai 
amplă a memoriului tehnic o reprezintă fundamentarea naturalistică, stabilirea bazelor 
de amenajare (respectiv acele elemente tehnice şi organizatorice prin care se definesc 
structurile optime a arboretelor şi a pădurii în ansamblul ei, corespunzător obiectivelor 
multiple social-economice şi ecologice urmărite), organizarea procesului de protecţie 
sau producţie (respectiv organizarea în subunităţi de gospodărire şi determinarea 
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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 
limitative sau perturbatori. 

Planurile de amenajament prezintă, aşa cum arată şi numele, planurile 
necesare gospodăririi pădurilor. Aceste planuri sunt întocmite pentru  5 ani (perioada de 
valabilitate a amenajamentului). Planurile se referă la recoltarea masei lemnoase, la 
lucrările de conducere şi îngrijire a arboretelor, la lucrările de conservare şi la lucrările 
de împădurire şi îngrijire a culturilor. 

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  5 ani precum şi lucrările care s-au făcut în  cincinalul trecut. 

Pe lângă descrierea parcelară mai există numeroase alte evidenţe, în principal 
referitoare la structura fondului forestier sub toate aspectele. 

Aplicarea amenajamentui 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 decenal. 

În concluzie, se poate aprecia că amenajamentul este o lucrare ştiinţifică amplă 
cu aplicabilitate imediată. 

 
A.1.4. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante 
Amenajamentul silvic pentru fondul forestier inclus în ariile naturale protejate de 

interes comunitar trebuie să constituie parte a planului de management. Lucrarea 
elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, dimpotrivă, 
chiar le completează, prin valorificarea eficientă a resurselor, în condiţiile dezvoltării 
durabile. 

Zona studiată se situează în afara intravilanului şi are folosinţă forestieră. 
 
A.1.5. Obiectivele planului 
Obiectivele social economice şi ecologice ale pădurii reflectă cerinţele societăţii 

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

amenajamentului sunt prezentate în tabelul următor. 
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                                                                                     Tabelul A.1.5.1. 

Nr. 

crt. 
Grupa de obiective şi servicii 

Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor  de 

realizat 

1. 
Servicii hidrologice 

(de protecţie a apelor) 
Protecţia zonei dig-mal din Lunca Dunării  

 4. Rol peisagistic şi de recreare  
Protecţia zonelor urbane, asigurarea de spaţii pentru agrement şi 

recreere; 

5. 

Ocrotirea genofondului şi 

ecofondului forestier și a altor 

ecosisteme cu elemente naturale 

de valoare deosebită 

Protecția ariilor naturale Natura 2000 -  ROSCI 0131 „Olteniţa-

Mostiştea-Chiciu" şi ROSPA 0136 „Olteniţa-Ulmeni" 

- protejarea habitatelor de interes comunitar şi specii de interes 

deosebit incluse în arii special de conservare/situri de importanţă 

comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua 

ecologică Natura 2000 – SCI): 

     - ROSCI 0088 ”Gura-Vedei-Șaica Slobozia”        

     - ROSCI 0131 "Olteniţa-Mostiştea-Chiciu" 

- protejarea habitatelor din arboretele din păduri/ecosisteme de 

pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit 

incluse în arii de protecție specială avifaunistică în scopul 

conservării speciilor de păsări (din reţeaua ecologică Natura 2000 

– SPA): 

      - ROSPA 0038 "Dunăre-Olteniţa" 

      - ROSPA 0136 "Olteniţa-Ulmeni" 

6. Produse lemnoase 

-  producerea  de  arbori  groşi  pentru  cherestea ; 

-  producerea de arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, 

construcţii rurale şi alte utilizări. 

7. 
Alte produse în afara lemnului şi 

serviciilor  

- crearea de condiţii pentru creşterea şi înmulţirea vânatului: 

mistreţ, căprior, iepure, fazan: 

- producerea de fructe de pădure, fân şi plante medicinale; 

- menţinerea potenţialului melifer. 

 
Realizarea acestor obiective este condiționată de crearea unor structuri ale 

arboretelor capabile să îndeplinească funcțiile social economice și ecologice atribuite. 
Se au în vedere următoarele: 

- conservarea unor arborete cu un potenţial genetic deosebit, în sistemul 
rezervaţiilor de seminţe forestiere şi al resurselor genetice forestiere; 

- conducerea arboretelor la vârste înaintate, urmărindu-se, în funcție de specificul 
speciilor respective, regenerarea lor din sămânţă; 

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor prin care să se 
menţină şi îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitate şi biodiversitate naturală; 

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

- planificarea tăierilor de regenerare în spiritual continuităţii recoltelor pe durate  
îndelungate, astfel încât să rezulte un mozaic de habitate naturale aflate în diverse 
stadii de dezvoltare, lucru benefic pentru menţinerea şi dezvoltarea populaţiilor de 
animale de talie medie şi mare; 

- luarea măsurilor pentru prevenirea incendiilor; 
- tinerea sub control a efectivelor populaţiilor de insecte care pot produce gradaţii 

şi protejarea duşmanilor naturali ai acestora; 
- gospodărirea raţională a speciilor care fac obiectul activităţii de vânătoare, 

asigurându-se hrana complementară şi suplimentarea atunci când este necesar, 
menţinându-se efectivele şi proporţia dintre sexe la nivelul optim, asigurându-se starea 
de sănătate şi evitându-se producerea unor epizootii, respectându-se cu stricteţe 
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perioadele de prohibiţie şi evitându-se executarea unor lucrări deranjante în perioada 
de împerechere; 

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile 
şi a plantelor medicinal; 

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

Corespunzător obiectivelor social-economice şi ecologice, pentru pădurile din 
Ocolul silvic Mitreni s-au stabilit funcţiile prioritare prezentate în tabelul următor. 

       Tabelul A.1.5.2. 
Grupa, subgrupa şi categoria funcţională Suprafaţa 

Cod  Denumire ha % 

1 2 3 4 

Grupa I – păduri cu funcţii speciale de protecţie 

1 Pădurile cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor 

1E 

păduri situate în albia majoră a râurilor, în măsura în care nu reduc secţiunile de 

scurgere a apelor sub limita necesară şi pădurile de protecţie a malurilor cursurilor 

de apă, inclusiv a celor din regiunea de munte (T.III)  

357,26 16 

1F 
Arboretele situate în lunca râurilor interioare și în zona dig-mal din Lunca și 

Delta Dunării (T.III)  
1820,96 80 

Total subgrupă 2178,22 96 

4 Păduri cu funcţii de recreare 

4B Arboretele  din jurul localităţilor, precum şi arboretele din intravilan (T III)  29,30 1 

Total subgrupă 29,30 1 

5 Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier. 

5Q 

Arborete din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de 

interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii special de 

conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din 

reţeaua ecologică Natura 2000 – SCI) - (T IV)  

38,45 2 

5R 

Arborete din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de 

interes deosebit incluse în arii de protecţie special avifaunistică, în scopul 

conservării speciilor de păsări (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SPA) - (T IV) 

27,77 1 

Total subgrupă 66,22 3 

Total grupă I 2273,74 100 

Total O.S. 2273,74 100 

 

           De menționat este faptul că, în tabelul de mai sus, s-au prezentat suprafețele 

aferente funcțiilor cu intensitatea cea mai puternică, însă arboretele îndeplinesc funcții 

multiple. Prin urmare, categoriile funcționale 1.5Q și 1.5R sunt atribuite tuturor 

arboretelor sitúate în ariile naturale protejate de interés comunitar. 

 

A.1.6. Informaţii privind producţia care se va realiza 

Pentru fiecare unitate de producţie au fost elaborate planuri  cincinale ce cuprind 

arboretele din care urmează să fie recoltată posibilitatea anuală de masă lemnoasă. 

La nivelul Ocolului silvic Mitreni situaţia se prezintă astfel: 

- prin planul decenal de produse principale (masă lemnoasă rezultată în urma 

aplicării tratamentelor de regenerare) se va extrage o posibilitate anuală de 29453 

mc/an; 

- prin planul decenal de produse secundare (masă lemnoasă rezultată în urma 

aplicării lucrărilor de îngrijire - curăţiri şi rărituri) se va extrage o posibilitate anuală de 

1253 mc/an; 
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- prin tăieri de igienă se va extrage un volum de masă lemnoasă de 765 mc/an. 

Suprafeţele fondului forestier proprietate publică a statului administrat prin Ocolul 

silvic Mitreni care se suprapun peste ariile naturale protejate de interes comunitar, , sunt 

prezentate în tabelul următor: 

 

U.P. 
Suprafata 

totala 

Suprafaţa -ha 

Suprafata 
inclusa in arii 

protejate 

din care suprapusă peste aria natural protejată  

ROSCI0088 ROSCI0131 ROSPA0038 ROSPA0136 

I 470,41 470,41  460,20  470,41 

II 679,46 679,46  38,45  584,29 

III 929,59 893,97 16,63 283,14 339,26 254,94 

O.S. 2079,46 2043,84 16,63 781,79 339,26 1309,64 

           
Suprafaţa inclusă in arii naturale protejate şi care s-a studiat in scopul evaluarii 

biodiversitatii, din cadrul Ocolului silvic Mitreni este de 2043,84 ha. Practic, este 
intreaga suprafata a ocolului, mai putin parcelele: 1A, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 
31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 31H, 31I, 445A, 445B, 445C, 445D din U.P. III 
Frasin Ulmeni și U.P.V Zăvoaiele Argeșului. 

În continuare, ne vom referi la suprafeţele din fondul forestier care se suprapun 
peste ariile naturale protejate. 

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

regenerare aplicate arboretelor ce au atins vârsta 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 de-a lungul existenţei arboretelor în scopul creării celor mai bune condiţii 
ecologice şi structurale pentru ca pădurile să-şi poată îndeplini funcţiile atribuite cu 
maximum de randament şi eficienţă. 

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite 
realizarea structurii optime, recoltarea produselor principale și regenerarea acesteia cu 
cele mai reduse cheltuieli şi pierderi, dar care reuşeşte în acelaşi timp să asigure 
îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire stabilite. 

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 social-economice și ecologice 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 şi deci 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 întreruperea bruscă a funcţiilor 
ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel 
declanşarea unor fenomene torenţiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a 
fenomenului de înmlăştinare etc.; 
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- tratamentele ce prevăd tăieri in 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 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 special 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 
întrerupe nici chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic; 

- în pădurile situate în condiţii extreme (păduri de pe terenuri degradate, cu pante 
de peste 30 grade etc.) se va acorda prioritate asigurării continuităţii pădurii, 
renunţându-se chiar la aplicarea tratamentelor. Se vor executa după caz, lucrări 
speciale de conservare. 

a. Tratamentul tăierilor rase urmate de împăduriri 
Tratamentul tăierilor rase urmate de împăduririri se va aplica arboretele artificiale 

de plopi euramericani și în cele de salcie care se refac. 
Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului 

exploatabil, de pe o anumită suprafaţă, printr-o singură tăiere.  
Tratamentul tăierilor rase se va aplica pe parchete mici. Suprafaţa maximă a unui 

parchet va fi de 3,0 ha, iar în cazul în care suprafaţa arboretelor depăşeşte această 
mărime se vor aplica tăieri în benzi alternative ori în parchete sub formă de tablă de 
şah. Alăturarea parchetelor se va face după ce în suprafaţa deja tăiată s-a asigurat 
reuşita deplină a  regenerării. În cazul în care se vor aplica benzi alternative iar 
arboretul este limitrof cursurilor de apă benzile vor fi orientate perpendicular pe cursul 
de apă astfel încât rolul protectiv asupra malurilor să nu se diminueze semnificativ. 

Alăturarea parchetelor se va face în raport cu durata de realizare a stării de 
masiv şi intensitatea funcţiilor de protecţie atribuite, la intervale de 3-7 ani, mai mari în 
pădurile cu funcţii speciale de protecţie şi mai mici în cele cu funcţii de producţie şi 
protecţie. 

Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, 
la lucrările de împădurire promovându-se 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. 

b. 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 satisfăcătoare din 
lăstari ori drajoni asfel încât costurile de instalare a unei noi generaţii arborescente să 
fie minime. 

Amenajamentul Ocolului silvic Mitreni a prevăzut crângul simplu cu tăieri în 
scaun în zăvoaiele de salcie pe japșe joase în care apa din inundații băltește perioade 
prelungite.  

În cazul arboretelor în vârstă în care capacitatea de lăstărire sau drajonare este 
scăzută ca urmare a devitalizării cioatelor cât şi în cele în care consistenţa este mai 
mică sau egală cu 0,7 s-au prevăzut, pe lângă tăierea în crâng, şi lucrări de împădurire 
care au menirea de a asigura reuşita definitivă şi închiderea stării de masiv într-un timp 
cât mai scurt. 

La aplicarea tratamentelor se vor respecta reglementările specifice aflate în 
vigoare. 
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Lucrările de împădurire se vor executa după exploatarea şi curăţirea parchetelor 
şi pregătirea terenului. 

Având în vedere specificul arboretelor de salcâm în acestea  se va aplica 
varianta crângului simplu cu tăiere de jos, 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 s-au 
prevăzut şi lucrări de ajutorare a regenerării naturale. 

Exploatarea se va face prin tăierea arborilor cu toporul cât mai aproape de 
suprafaţa solului. Recoltarea arboretului de pe suprafaţa de regenerare se va face 
printr-o 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. 
Pentru obţinerea regenerării din drajoni (în cazul arboretelor în a doua şi a treia 

generaţie), acolo unde este posibil, după tăiere se va face o arătură cu plugul printre 
cioate, iar lăstarii din primul an vor fi înlăturaţi de la cioată în lunile iulie-agust. După 
caz, în anumite situaţii în care regenerare din lăstari nu acoperă deplin întraga 
suprafaţă, se va interveni cu împăduri, în completarea regenerării naturale vegetative. 

Parchetele vor avea forma unor benzi orientate pe curba de nivel sau cu înclinări 
care să permită execuţia lucrărilor de recoltare şi colectare a lemnului. 

Pentru suprafaţa comună fondului forestier proprietate publică a statului 
administrat de O.S. Mitreni şi siturile de importanţă comunitară ROSCI0088, 
ROSCI0131, ROSPA0038 şi ROSPA0136  se pot trage următoarele concluzii: 

- tratamentul  tăierilor  rase se va executa pe o suprafaţă de 241,09 ha în 
culturile de plopi euramericani și în arboretele de refăcut; 

- tratamentul tăierilor în crâng se va executa pe o suprafaţă totală de 147,05 ha, 
în zăvoaiele de plopi și sălcii. 

Volumul de recoltat şi suprafaţa de parcurs cu lucrări de îngrijire şi tăieri de 
igienă 

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 Mitreni lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de 
structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: 
degajări, curăţiri, rărituri, elagaje artificiale şi tăieri de igienă. Scopul esențial al lucrărilor 
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de îngrijire și conducere a arboretelor este de a favoriza formarea unor structuri optime, 
în vederea creșterii funcționale a pădurilor. 

Produsele secundare sunt cele ce rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire 
şi conducere a arboretelor (curăţiri şi rărituri). 

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

 

                                                                                                                 
U.P. 

Denumirea lucrării 

Degajări   Curăţiri Rărituri 
Posibilitatea 

produse secundare 
Tăieri de igienă 

ha ha/an m
3
/an ha/an m

3
/an ha/an m

3
/an ha/an m

3
/an 

I - 3,30 4 2,29 48 5,59 52 266,01 163 

II - 4,10 4 5,34 116 9,44 120 341,09 210 

III - 10,02 16 18,67 581 28,69 597 444,39 282 

Total - 17,42 24 26,30 745 43,72 769 1051,49 655 

 
În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor 

prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări: 
- 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 de 

această analiză va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual; 
- pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute iniţial 

prin amenajament, dacă acestea îndeplinesc condiţiile necesare aplicării lucrărilor 
respective; 

- 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). 

Alte resurse naturale ce se pot exploata de pe teritoriul Ocolului silvic Mitreni 
sunt speciile de vânat (sunt populate permanent de căprior, mistreţ, iepure şi fazan, 
specii de pasaj fiind raţele, gâştele şi sitarul), fructele de pădure, ciupercile comestibile 
şi plantele medicinale. 

De asemenea, în raza acestei unități de producție, există specii arborescente 
melifere, dar importanţă pentru cules prezintă doar salcâmul, salcia şi sălcioara. 
 

A.1.7. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele 
chimice utilizate 

Singurele substanţe chimice utilizate la implementarea planului sunt combustibilii 
folosiţi de utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei 
lemnoase. Emisiile în atmosferă de către aceste utilaje  pot fi considerate ca 
nesemnificative, deoarece utilajele acţionează pentru intervale scurte de timp. Totodată, 
se vor folosi utilaje performante, ale căror emisii trebuie să se încadreze în nórmele 
legale. În plus, atunci când sunt prevăzute 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  după trecerea unei perioade semnificative de 
timp. Se poate afirma deci că valoarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi 
din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează în limitele admise 
(CMA date de STAS 1257/87). 
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A.2. Localizarea geografică şi administrativă 
 
A.2.1. Localizarea geografică şi administrativă a O.S.Mitreni 

Ocolul silvic Mitreni face parte din Direcţia silvică Călărași, având sediul 
amplasat în localitatea Mitreni, judeţul Călărași. 
          Geografic, suprafața studiată este situată     în lunca Dunării, în zona dig-mal, 
între kilometrii 405-454 și în Câmpia Burnasului. 

Administrativ suprafaţa studiată este amplasată pe teritoriul judeţelor Călărași și 
Giurgiu în raza teritorială a următoarelor localităţi: 

Tabelul A.2.1.1. 

Judeţ Localitatea 
Unitatea de producţie 

Total 
I II III V 

Călăraşi 

Dorobanțu 5,90 
- - - 5,90 

Mânăstirea 399,22 
- - - 399,22 

Chiselet - 101822 
65,29 

678,50 
- - 743,79 

Spanțov - 105259 
- 

0,96 
- - 0,96 

Spanțov - - 152,62 - 152,62 
Oltenița 

- 
- 

221,56 32,09 253,65 

Chirnogi 
- 

- 
555,41 19,66 575,07 

Mitreni - - - 98,60 98,60 
Budești - - - 59,23 59,23 
Curcani - - - 46,53 46,53 

Radovanu - - - 42,47 42,47 
Șoldanu - - - 4,13 4,13 

Crivăț - - - 36,31 36,31 
Giurgiu Herești - - - 36,58 36,58 

Total ocol 470,41 679,46 929,59 375,60 2455,06 

 
A.2.2. Coordonatele Stereo 70 

Amenajamentele ocolului silvic sunt însoţite de hărţi amenajistice în format electronic, 
iar coordonatele hotarelor fondului forestier proprietate publică a statului sunt prezentate 
sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică în sistem de proiecţie naţională 
STEREO 1970. 

 

A.3. Modificări fizice ce decurg din plan. 

              Elaborarea studiului de amenajare presupune următoarele etape: 
1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere. 
2. Definirea stării normale (optimă)  a pădurii. 
3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de optimizare a structurii 

pădurii,astfel încât aceasta sa poată îndeplini funcţiile atribuite 
        1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al 
celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea  
informaţiilor care contribuie la: 

- Cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor  arboretului 
actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a 
arboretului; 
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- Stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu 
cerinţele social-ecologice; 

- Realizarea controlului prin amenajament privind  exercitarea de către pădure în 
ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite. 
              Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de 
vegetaţie, cuprinzând  evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi 
măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective. 
        2. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală (optimă) presupune: 

-Stabilirea funcţiilor  pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie  de 
obiectivele ecologice, economice şi sociale); 

-Stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, respectiv a bazelor de 
amenajare. 

3. Prin planificarea  recoltelor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor 
pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală (optima). Acest fapt 
face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări: 

- stabilirea posibilităţii; 
-întocmirea planurilor  de recoltare și cultură. 

          Ţinând cont de etapele întocmirii amenajamentului prezentate anterior precum şi 
de precizările menţionate în paragrafele de mai sus se poate concluziona că prin 
aplicarea amenajamentului se modifică etapizat, pe durata ciclului, structura pădurii 
spre cea optimă. 

Instalaţiile de transport care deservesc recoltarea, colectarea şi transportul masei 

lemnoase sau alte servicii legate de gospodărirea fondului forestier luat în studiu sunt 

prezentate în tabelul următor. 

Tabelul A.3.1. 

Nr. 

crt. 

Indicati

v 

drum 

U.P. u.a. Denumirea drumului 

Lungime (Km) 
Suprafaţa 

deservită 

-ha- 

Volum 

exploatabil 

deservit 

-m
3
- 

În fond 

forestier 

În afara 

fondului 

forestier 

Totală 

DRUMURI PUBLICE 

1 DP001 

I  

Fluviul Dunărea 

5,44 - 5,44 460,20 63399 

II -  5,40 5,40 679,46 82100 

III -  28,70 28,70 834,07 99586 

2 DP002 V  Bucureşti-Budeşti-Olteniţa  3,70 3,70 127,15 7658 

3 DP003 
III - 

Giurgiu-Olteniţa-Călăraşi 
- 0,20 0,20 33,09 3324 

V   2,50 2,50 19,66 1165 

4 DP004 V  Hotarele-Radovanu-Chirnogi  2,60 2,60 50,97 202 

5 DP005 V  Hotarele-Herăşti  0,30 0,30 36,58 4065 

6 DP006 V  Crivăţ-Budeşti-Fundeni  1,80 1,80 60,32 1831 

7 DP010 V  
Radovanu-Şoldanu-Luica-

Mănăstirea 
 0,30 0,30 8,47 829 

8 DP012 V  Chirnogi-Clăteşti  1,50 1,50 72,45 6687 

TOTAL DRUMURI PUBLICE 5.44 47.0 52.44 2382.42 270846 

DRUMURI DE EXPLOATARE 

9 DE001 I - Drum de pământ Incintă 1,00  1,00 10,21 - 

10 DE002 III  Drum de exploatare  2,70 2,70 62,43 3346 

TOTAL DRUMURI DE EXPLOATARE 1,00 2,70 3,70 72,64 3346 

TOTAL INSTALATII DE TRANSPORT 6,44 49,70 56,14 2455.06 274192 
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Atât drumurile publice cât și cele de exploatare sunt situate în suprafețe din afara 
fondului forestier care face obiectul amenajamentului. 

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu presupune realizarea de 
modificări ale configuraţiei actuale a terenului. 
 

A.4. Resurse naturale necesare implementării planului. 
 

Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc resurse naturale. 
Masa lemnoasă care va fi recoltată în urma aplicării diverselor lucrări silvice, propuse 
prin amenajament, este rezultatul implementării acestuia. 

 
A.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale 

protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului. 
 
Singurele resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate 

de interes comunitar prin implementarea amenajamentului sunt: 
- Masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor de regenerare,   a lucrărilor de 

îngrijire (curăţiri + rărituri), a tăierilor de conservare şi a tăierilor de igienă; 
     Masa lemnoasă care va fi exploatată din cadrul siturilor de interes comunitar pe 

natură de lucrări se prezintă tabelar astfel: 

                                       

U.P. Natura lucrării 
Suprafaţa – ha Volum –mc 

totală anuală total anual 

ROSCI 0131  Oltenita-Mostiștea-Chiciu, ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni 

I,II 

Curăţiri 37,01 7,40 39 8 

Rărituri 38,13 7,63 816 164 

T. igienă 607,10 607,10 1865 373 

 Tratamente 216,32 43,27 74521 14905 

ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, ROSCI 0131  Oltenita-Mostiștea-Chiciu, ROSPA0038 

Dunăre-Oltenița, ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni 

%III 

Curăţiri 50,08 10,02 78 16 

Rărituri 93,33 18,67 2906 581 

T. igienă 444,39 444,39 1412 282 

Tratamente 172,36 34,47 56026 11205 

TOTAL 

I, II, %III 

Curăţiri 87,09 17,42 117 24 

Rărituri 131,46 26,30 3722 745 

T. igienă 1051,49 1051,49 3277 655 

Tratamente 388,68 77,74 130547 26110 

 
A.6. Emisii şi deşeuri generate de plan şi modalitatea de eliminare a acestora. 

 
              După cum s-a mai menţionat şi în paragrafele anterioare singurele emisii sunt 
provocate de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al materialului lemnos, 
dar acestea se încadrează în limitele admise . De asemenea singurul deşeu generat 
prin implementarea planului este  rumeguşul rezultat în procesul de fasonare a 
materialului lemnos. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în 
circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre. Pe lângă rumeguş mai pot 
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apărea şi deşeuri menajere şi petroliere care însă pot fi colectate corespunzător, 
eliminând astfel orice sursă de poluare. 
          Emisii in apa- nu este cazul, deoarece se va evita trecerea masinilor si utilajelor 
prin cursurile de apa permanente sau nepermanente. 
          Emisii in aer- se vor produce ca urmare a folosirii masinilor si utilajelor la 
executarea lucrarilor silvotehnice prevazute de amenajament.Ele se vor incadra in 
limitele admise prin folosirea unor masini si utilaje performante, cu inspectiile tehnice la 
zi. Conform legislatiei in vigoare,valorile limita pentru eventualii poluanti relevanti sunt: 
 - dioxid de sulf 

 -valoarea limita orara pentru sanatatea umana =350µg/mc. 
 -valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic si  iarna) 

=20µg/mc. 
- dioxid si oxizi de azot 
 -valoarea limita orara pentru sanatatea umana =200µg/mc. 
 -valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic si  iarna) 

=30µg/mc. 
- pulberi in suspensie PM10 
        -valoarea limita orara pentru sanatatea umana=50µg/mc. 
- monoxid de carbon 
        -valoarea limita orara pentru sanatatea umana=10 mg/mc. 
- benzen 
         - valoarea limita orara pentru sanatatea umana=5µg/mc. 
- plumb 
           - valoarea limita orara pentru sanatatea umana= 0,5µg/mc. 

 
           Deseuri 
      Deseurile rezultate in perioada de executie a lucrarilor silvotehnice sunt de  natura 
menajera, provenind de la muncitori. Acestea vor fi colectate  in saci de plastic si vor fi 
depozitate la ocolul silvic, de unde vor fi predate unitatilor autorizate pentru valorificare 
sau eliminare. Evidenta deseurilor se va intocmi la ocolul silvic, respectandu-se 
prevederile H.G. 856/2002. 
         

A.7. Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare pentru  execuţia planului. 
 

   Modul de utilizare a fondului forestier din cadrul O.S. Mitreni se prezintă astfel:  

Nr. 

crt. 

Simbo

l 
Categoria de folosinţă 

Suprafaţa (ha) 

Totală, 

din care: 
Gr. I Gr.II 

1 P Fond forestier total 2455,06 2455,04 - 

1.1. P.D. Terenuri acoperite cu pădure 2252,72 2252,72 - 

1.2. P.C. Terenuri care servesc nevoilor de cultură - - - 

1.3. P.S. Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică - - - 

1.4. P.A. 
Terenuri care servesc nevoilor de administraţie 

forestieră 
11,36 11,36 - 

1.5. P.I. Terenuri afectate împăduririi 21,02 21,02 - 

1.6. P.N. Terenuri neproductive 141,18 141,18 - 

1.7. P.T. 
Terenuri ocupate temporar din fondul forestier şi 

neprimite 
28,78 28,78 - 
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A.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului. 

 

Nu sunt necesare servicii suplimentare pentru  implementarea amenajamentului.  

 

A.9. Durata funcţionării planului. 

 

Amenajamentele O.S. Mitreni a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019, având o 

durată de aplicare de 5 ani. Revizuirea acestuia se va efectua în ultimul an de aplicare 

adică în 2023. 

 

A.10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului. 

 

Principalele activităţi generate sunt: 

- lucrări de recoltare a masei lemnoase; 

- colectarea produselor accesorii (vânat, ciuperci, fructe de pădure şi plante 

medicinale); 

- lucrări de regenerare a pădurii. 

 

A.11. Descrierea proceselor tehnologice ale planului 

 

Recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă o activitate 

generată de implementarea planului. Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a 

efectelor negative a acestei activităţi asupra pădurii trebuie să se aplice  tehnologiile de 

exploatare care să asigure  o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum şi 

regenerarea acestora în cele mai bune condiţii. 

Prin alegerea şi aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare în cadrul 

O.S.Mitreni, se are în vedere protejarea solului şi a arborilor care rămân în arboret, a 

biocenozei şi ecosistemului în general. 

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; 

- elementele geometrice  limitative admise: căile de acces pentru tractoare sau 

alte culoare de acces pentru exploatare: lăţimea culoarului maxim 4,7 m, lăţimea căii de 

circulaţie 2,5m; 

- la joncţiunea cu calea de transport (drum auto) 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 3-5 cm deasupra tapei. Înălţimea  acesteia va fi 

mai mică de 15 cm iar adâncimea de 1/3 până la 1/5 din ,,d” la răşinoase şi ½ până la 

1/3 la foioase; 
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- 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 la foioase şi 12 m la răşinoase. 

              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; 

                     

  A.12. Caracteristicile  proiectelor sau planurilor existente, propuse sau 

aprobate, care pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de 

evaluare şi care pot afecta aria naturală protejată de interes comunitar. 

 

          Alte amenajamente silvice ale pădurilor din zonă sunt pentru: Ocolul silvic 

Giurgiu, Ocolul silvic Comana, Ocolul silvic București, Ocolul silvic Lehliu, Ocolul silvic 

Călărași. Acestea nu generează impact cumulativ cu amenajamentul studiat, deoarece 

fondurile forestiere care fac obiectul acestora nu se învecinează. De asemenea, nu s-au 

identificat alte planuri sau programe care pot genera impact cumulativ cu 

amenajamentul OS Mitreni. 

 

A.13. Alte informaţii solicitate de către  autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului. 

 

Nu au fost solicitate alte informaţii suplimentare faţă de prevederile ordinului 

M.M.P. nr. 19/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
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B. INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE 

INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI 

 

B.1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar şi de protecţie 

specială avifaunistică: suprafaţă, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi 

speciile care ar  putea fi afectate prin implementarea planului  

 

B.1.1. Situl de importanţă comunitară  ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-

Slobozia  
 

Cod site Denumire 

ROSCI0088 Gura Vedei - Şaica – Slobozia 

Data completării 2006 -XII 

Data actulizării 2011 - I 

Data propunerii ca sit SCI 2007 - VI 

Data confirmării ca sit SCI 2008 - XI 

1.5. Legături cu alte situri Natura 2000 

- ROSPA0038 Dunăre – Oltenia 

- ROSPA0108 Vedea – Dunăre 

- ROSPA0090 Ostrovu Lung – Gostinu 

1.6 Localizarea sitului - 

- Coordonate Latitudine N: 43°44'36", Longitudine E: 25°48'4". 

- Altitudine Min.=2 m, Max.=108 m, Medie=20 m. 

3.1 Tipuri de habitate 

92A0 – Zăvoaie cu salix alba și Populus alba 

91F0 – Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul 

malurilor râurilor (Ulmenion minoris) 

 
Situl Gura Vedei-Șaica-Slobozia este amplasat în bazinul inferior al râului Vedea, 

făcând parte din Lunca inferioară a Dunării, subunitatea Lunca-Pasărea, cuprinzând și 
zona dig-mal. Unitatea geomorfologică întâlnită este cea de luncă. Din punct de vedere 
geologic, acest sit aparține marii unități structurale Platforma Moesică, iar cuvertura 
sedimentară este alcătuită din depozite loessoide și depozite aluviale de vârstă 
holocenă, foarte variate ca textură, în zona albiei minore depozitele sunt aproape 
exclusiv depozite aluviale, ce formează șirul grindurilor fluviatile.  

Situl a fost desemnat datorită prezenței în cadrul acestuia atăt a habitatelor de 
interes cât și datorită prezenței unor specii de interes:  

Tipuri de habitate (2): 
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-  91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus 
excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), pe 
0,05% din suprafață;  

- 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, pe 10% din suprafață;  
Specii de mamifere (6): 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1310 - Miniopterus 

schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - 
Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu 
potcoavă); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă a lui Mehely)  

Specii de amfibieni și reptile (2): 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu 
burta roșie); 1220 - Emys orbicularis(Broască țestoasă de apă)  

Specii de pești (10): 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia 
(Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcușor de nisip); 2555 - Gymnocephalus 
baloni (Ghiborț de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus 
fossilis (țipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata 
(Dunariță); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar).  

Prezenta speciei Unio crassus in perimetrul extins. 
 Speciile de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 
identificate sunt următoarele: 
 
Mamifere 

CODUL DENUMIRE 

 1355  Lutra lutra  

 1310  Miniopterus schreibersi  

 1321  Myotis emarginatus  

 1324  Myotis myotis  

 1303  Rhinolophus hipposideros  

 1302  Rhinolophus mehelyi  

 1335  Spermophilus citellus  

Amfibieni 

CODUL DENUMIRE 

 1188  Bombina Bombina  

 1220  Emys orbicularis  

Pești 

CODUL DENUMIRE 

 4125  Alosa immaculata  

 1130  Aspius aspius  

 1149  Cobitis Taenia  

 1124  Gobio albipinnatus  

 2555  Cernuus baloni  

 1157  Cernuus schraetzer  

 1145  Misgurnus fossilis  

 1134  Rhodeus amarus sericeus  

 1146  Sabanejewia aurata  

 1160  Zingel streber  

 1159  Zingel zingel  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DLutra%2Blutra%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhgZINtScFp-FI_NBVuY8ob4rSkDZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DMiniopterus%2Bschreibersi%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhgBhliAk1Abkf-M67RJYJjK8N4quQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DMyotis%2Bemarginatus%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhjkFLzRfFV0-d3TsXC-hFsY4Lwg6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DMyotis%2Bmyotis%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhglN3kbDYVck2-s6FFkvqMLT3LUCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DRhinolophus%2Bhipposideros%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhjVNWVwd2XPy3eA5VNZ_6uihT48IA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DRhinolophus%2Bmehelyi%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhinNeTwQh9XmKcTM3cFAFQG9oIehw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DSpermophilus%2Bcitellus%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhgqXbypRgYEzjotg0WwOedshfyo6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DBombina%2Bbombina%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhgqF05OZhXmgUTaq2YGe6SV6E04mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DEmys%2Borbicularis%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhjuybRlJhu8taGWvzzxh155Y_XjfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DAlosa%2Bimmaculata%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhjZF3hsGvcOQcIFIrT2aM_hLSdnhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DAspius%2Baspius%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhhEL4WBZDlkCZdaX6vpKGoz2W3eKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DCobitis%2Btaenia%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhgGudIGV_Txhtv9dehtktJUp5QJSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DGobio%2Balbipinnatus%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhif6vUKXZkpOvUQY7MVY-cc8zIujg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DGymnocephalus%2Bbaloni%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhiQHlYX7CnLeF36BPz9ejZ1wfu1XQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DGymnocephalus%2Bschraetzer%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhiCTT4unA1tUb7K6dK7tpKh96URMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DMisgurnus%2Bfossilis%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhjRn_4B6oUvlk8P0LLHGnj4PX9pRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DRhodeus%2Bsericeus%2Bamarus%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhhGHzYSZHlUkx3chcBiAEROjdvZ6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DSabanejewia%2Baurata%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhinpQm07kfl_19aRx2HUygvWCBVQA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DZingel%2Bstreber%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhiKOes075fZB_tKQGeBS0y7IqRtIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DZingel%2Bzingel%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhiShphDjN9A6dVkFt75umyhzfbKsg
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Nevertebrate 

CODUL DENUMIRE 

1032 Unio crassus 

 

ROSCI 0131 "Olteniţa-Mostiştea-Chiciu" 

Cod site Denumire 

ROSCI 0131 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu 

Data completării 2006 -XII 

Data actulizării 2011 - I 

Data propunerii ca sit SCI 2007 - VI 

Data confirmării ca sit SCI 2008 - XII 

1.5. Legături cu alte situri Natura 2000 

- ROSPA 0055 Lacul Gălățui 

- ROSPA 0105 valea Mostiștea 

- ROSPA 0136 Oltenița-Ulmeni 

- ROSPA 0021 Ciocănești-Dunăre 

1.6 Localizarea sitului 

- Coordonate Latitudine N: 44°13'10", Longitudine E: 26°54'42". 

- Altitudine Min.= 0 m, Max.= 49 m, Medie= 15 m. 

Regiunea geografică:  Stepică 

Ecoregiunea:  Lunca inundabilă a Dunării, Stepa Câmpiei Române 

Regiunile administrative: 100% Judetul Călăraşi  

Localizare: Judeţul Călăraşi, comunele: Alexandru Odobescu, Valea Argovei, Ulmu, Spanţov, Mânăstirea, 

Independenţa, Grădiştea, Frăsinet, Dorobanţu, Cuza Voda, Ciocăneşti, Chiselet şi oraşul Olteniţa şi municipiul 

Călăraşi. 

3.1 Tipuri de habitate 

3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație tip Chenopodion rubri și Bidention 

3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetașie tip Magnopotamion sau Hydrocarion 

3130 – Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea 

6510 – Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis – sanguisorba officinalis) 

 

         Speciile de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 

identificate sunt următoarele: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Drosci0088%26hl%3Dro%26biw%3D792%26bih%3D425%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp%3F%26pageSize%3D10%26scientificName%3DUnio%2Bcrassus%26relationOp%3D2%26typeForm%3D0%26showGroup%3Dtrue%26showOrder%3Dtrue%26showFamily%3Dtrue%26showScientificName%3Dtrue%26showVernacularNames%3Dtrue%26showValidName%3Dtrue%26searchSynonyms%3Dtrue%26sort%3D2%26ascendency%3D0&usg=ALkJrhgTptAzq1JGvTtxVU7vNjFwlayoGA
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?bio%5b%5d=3&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?eco%5b%5d=20&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?eco%5b%5d=18&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?jud%5b%5d=12&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?jud%5b%5d=12&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Alexandru%20Odobescu&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Valea%20Argovei&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Ulmu&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Span%C5%A3ov&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=M%C3%A2n%C4%83stirea&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Independen%C5%A3a&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Gr%C4%83di%C5%9Ftea&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Fr%C4%83sinet&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Doroban%C5%A3u&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Cuza%20Voda&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Cioc%C4%83ne%C5%9Fti&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Chiselet&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=Olteni%C5%A3a&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?sit_loc=C%C4%83l%C4%83ra%C5%9Fi&submited=1
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CODUL DENUMIRE 

4125 Alosa immaculata 

4125 Alosa immaculata 

1130 Aspius aspius 

1188 Bombina bombina 

1149 Cobitis taenia 

1220 Emys orbicularis 

1124 Gobio albipinnatus 

2511 Gobio kessleri 

2555 Gymnocephalus baloni 

1157 Gymnocephalus schraetzer 

1355 Lutra lutra 

1145 Misgurnus fossilis 

2522 Pelecus cultratus 

1134 Rhodeus sericeus amarus 

1993 Triturus dobrogicus 

2011 Umbra krameri 

2011 Umbra krameri 

1160 Zingel streber 

1159 Zingel zingel 

 
           Alte caracteristici ale sitului 

Subsectorul Oltenița-Călărași face parte din gruparea teraselor și luncii văii 
Dunării dintre gura Argeșului și Brăilei, se caracterizează prin dezvoltarea aproximativ 
egală a teraselor și luncii. O denivelare de 10-12m, teșită dar continuă, prelungită 
aproape rectiliniu până la est de Călărași, pune în evidență limita dintre complexul 
morfologic al văii Dunării si câmpia de la nord. Între Argeș și Călărași, lunca Dunării are 
dezvoltare laterală inegală, prezentând câteva lărgiri ca cele de la Mănăstirea și vest 
Călărași. Din neuniformitatea repartiției formelor de relief ies în evidență câteva porțiuni 
mai înalte: la Oltenița, unde aluviunile Argeșului au fost împrăștiate pe o mare 
suprafață, se individualizează un mare con de dejectie, la Spanțov se schițează un nivel 
intermediar între terasa și lunca medie, iar între Mostiștea și Călărași apare o fâșie 
continua de grinduri înalte. Partea luncii cu altitudine medie ocupă cea mai mare parte, 
având o extensie mai mare în dreptul Mostistei și în aval de Gălățui.  

În cadrul acestuia se schițează întinse suprafețe joase, cu contur lobat, 
reprezentând vechi cuvete lacustre, astăzi desecate. Din aceasta categorie fac parte 
lunca joasa din dreptul Ulmenilor și cuvetele mari ale Boianului si Iezerului Călărași. 
Particularitățile morfo-hidrologice ale luncii Dunării dintre Oltenița si Călărași confera 
acesteia un evident caracter de tranzitie între lunca propriu-zisa și Baltile Dunării. 

Calitatea şi importanţa sitului 
Situl propus cuprinde suprafețe ocupate de culturi agricole, păduri, perdele de 

protectie a malurilor, lacuri, terenuri degradate și pajiști. Comparativ cu mamiferele, 
păsările sunt cele mai numeroase, aici au condiții de hrana, de odihnă, reproducere și 
chiar de cuibărit unele din specii. 

Păsările cu cuiburile în malul apelor sunt: pescărelul albastru, prigoria, lăstunul 
de mal, de asemenea prezentă pe lângă ape este și codobatura. Zăvoaiele luncii 
constituie un mediu favorabil pentru privighetoare, mierlă, cuc, dumbraveancă, etc.  

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alosa+immaculata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alosa+immaculata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aspius+aspius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+taenia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gobio+albipinnatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gobio+kessleri&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gymnocephalus+baloni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gymnocephalus+schraetzer&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Misgurnus+fossilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelecus+cultratus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhodeus+sericeus+amarus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+dobrogicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Umbra+krameri&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Umbra+krameri&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Zingel+streber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Zingel+zingel&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Păsările rapitoare sunt reprezentate prin: acvila de câmp, gaia neagră, soimul 
dunărean, cucuvele, etc.  

În bălțile Dunării sunt numeroase păsări de baltă: rața mare, rața cârâitoare, 
gâste, gârlițe, gâsca cu gât rosu, stârci, egrete, pelicanul comun și creț, cormoranul 
mare și mic, lebăda de vară, lebăda de iarnă, lebăda mica și multe altele. 

 
Activităţi care se desfășoara în sit şi în afara perimetrului acestuia 

 
Tăierea stufului, golirea şi umplerea neadecvată a bazinelor piscicole, dragarea şi 

braconajul au un impact negativ asupra sitului. 
 

Vulnerabilitate 

 
Activitățile antropice: agricultura cu practicarea unor tehnologii neprietenoase 

mediului (utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor chimice), braconajul, lipsa unei 
infrastructuri și a unei administrări precum și extragerea arborilor fără o bază legală (în 
afara prevederilor amenajamentelor silvice) crează premisa unei vulnerabilități 
îndeosebi pentru păsări în perioada depunerii ouălelor și a eclozării. 

 
Tip de proprietate 
 
Situl cuprinde, în județul Călărași, aproximativ 50% proprietate privată și 50% 

proprietate de stat (fostele I.A.S Mircea-Vodă, Ciocănești și Mănăstirea). 
 

Planuri de management 

 
Situl nu are plan de management. 
 

ROSPA 0038 "Dunăre-Olteniţa" 
 

Situl are Plan de management aprobat prin Ordonanța de Guvern nr. 57/2007 și 
completată prin Legea nr. 49/2011. Planul de management urmărește: 

a) Protecția și conservarea speciilor de păsări și a habitatelor acestora, a diversității 
biologice, etnofolclorice, culturale și elementele de peisaj; 

b) Dezvoltarea unei relații armonioase între natură și societate, prin promovarea 
folosințelor tradiționale ale terenurilor și resurselor teritoriale fără impact asupra 
mediului; 

c) Încurajarea activităților educaționale și de conștientizare; 
d) Promovarea cercetării științifice și a monitorizării stării mediului. 

 
Importanţa sitului pentru conservare 
Scopul desemnării Sitului Natura 2000 – ROSPA 0038  Dunăre – Olteniţa îl 

constituie conservarea habitatului pentru speciile de păsări sălbatice din acest perimetru 
și implicit a speciilor de păsări. 

ROSPA 0038  Dunăre – Olteniţa este arie naturală de interes comunitar 
constituită conform Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a CEE din 
2009 în acord cu Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 – Declararea ariilor de protecție 
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România, modificată  
și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011. 
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Situl, aflat într-o luncă inundabilă, este considerat o zonă umedă de importanță 
deosebită pentru păsările de apă, dintre care un număr de 26 sunt de interes european 
pentru conservare. Fiind incluse în sit atât porţiunea de Dunăre dintre Căscioarele şi 

Olteniţa, cât şi o suprafață mare de teren agricol care face parte din incinta îndiguită 
Greaca-Argeş-Chirnogi, întreaga zonă este frecventată de numeroase specii de păsări 

în perioada pasajelor. Situl este important și pentru cuibăritul unor specii ca piciorongul, 
stârcul pitic, rața roșie, barza albă, eretele de stuf şi ciocîntorsul.  

Un număr de 61 de specii migratoare listate în anexele Convenţiei asupra 
speciilor migratoare de la Bonn au fost semnalate în zonă, dar şi un număr de 70 de 

specii protejate prin Convenția semnată la Berna. Situl este important în perioada de 
migraţie pentru speciile: raţă roşie, stârc galben, egretă mică, cormoran mic, lopătar, 
egretă mare şi barză albă. De asemenea, în timpul iernii zona oferă un excelent habitat 
pentru raţe, gârliţe şi gâşte din mai multe specii ce staţionează în număr foarte mare pe 

habitatele acvatice care nu îngheață aici decât extrem de rar. 
 

Prezentarea generală a sitului 
 
Situl este poziționat între Km fluviali 451 și 430, în partea de sud a României, în 

lunca inundabilă a României. 
Situl cuprinde atât porţiunea de Dunăre aflată între Căscioarele-Chirnogi-

Olteniţa, cât şi teren agricol ce face parte din incinta îndiguită Greaca-Argeş-Chirnogi.  
Coordonatele geografice principale sunt: latitudine N: 44°3'48" și longitudine E: 

26°29'4". Altitudinea medie este 15 m. Administrativ situl este majoritar situat în județul 
Călărași (95%) și doar 5% în Giurgiu. 

La est situl este delimitat de Orașul Oltenița și de râul Argeș, maluri aflate în 
suprafața sitului. Partea de nord este delimitată de DN41 Oltenița-Giurgiu și de 
drumurile de pământ care leagă acest drum de Dunăre. 

Administartiv situl se situază pe raza comunei Chirnogi și într-o mică parte pe 
raza orașului Oltenția, ambele din județul Călărași și o mică suprafață pe comuna 
Prundu din județul Călărași. 

 
3.2.a. Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC  

 

Cod Specie Populație Rezidentă Cuibărit Iernat Pasaj Sit Pop. 
Con-

serv. 
Izolare Global 

A060 Aythya nyroca    25-30 p  130-240 i C B C B 

A021 Botaurus stellaris      RC  D    

A138 Charadrius alexandrinus      R  D    

A196 Chlidonias hybridus      RC  D    

A197  Chlidonias niger      RC  D    

A031 Ciconia ciconia    43-46 p   1300-1500 i C  B C B 

A081 Circus aeruginosus    8-11 p    C  B C B 

A027 Egretta alba      160-180 i C  B C B 

A026 Egretta garzetta     300-400 i C  B C B 

A131 Himantopus himantopus    22-24 p   40-50 i B  B  C C 

A022 Ixobrychus minutus    40-50 p  RC C  B  C B 

A068 Mergus albellus      RC  D    

A073 Milvus migrans      2-4 i D     
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A023 Nycticorax nycticorax      RC C  B C  B 

A020 Pelecanus crispus      R  C  B C  B 

A393 Phalacrocorax pygmeus      120-150 i  C  B C  B 

A151  Philomachus pugnax      RC  D    

A034 Platalea leucorodia      120-140 i  C  B C  B 

A032  Plegadis falcinellus      20-80 i  D    

A119  Porzana porzana    R    D    

A132 Recurvirostra avosetta    8-12 p   20-40 i C  B  C C 

A024 Ardeola ralloides     800-1000 i  C  B C  B 

A195 Sterna albifrons      RC  D    

A193  Sterna hirundo      RC  D    

A166 Tringa glareola      RC  D    

A030 Ciconia nigra     20-30i C  B C  B 

 

3.2.b. Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC 

Cod Specie Populație Rezidentă Cuibărit Iernat Pasaj Sit  

Pop. 

Con-

serv. 

Izolare Global 

A244 Galerida cristata   8-10 p     D    

A028 Ardea cinerea    R    D    

A059 Aythya ferina      800 i  D    

A061 Aythya fuligula      RC  D    

A087 Buteo buteo      RC  D    

A149 Calidris alpina      RC  D    

A366 Carduelis cannabina      RC  D    

A364 Carduelis carduelis      P  D    

A363 Carduelis chloris      P  D    

A212 Cuculus canorus    RC   D    

A036 Cygnus olor      40-80 i  D    

A253 Delichon urbica      C  D    

A269 Erithacus rubecula      C  D    

A359 Fringilla coelebs      P  D    

A125 Fulica atra      300-800 i  D    

A086 Accipiter nisus      RC  D    

A298 Acrocephalus arundinaceus    RC   D    

A296 Acrocephalus palustris     R  D    

A297 Acrocephalus scirpaceus   RC   D    

A295 Acrocephalus schoenobaenus    RC   D    

A247 Alauda arvensis      RC  D    

A054 Anas acuta     RC  D    

A056 Anas clypeata     RC  D    

A052 Anas crecca     C  D    

A050 Anas penelope      C  D    

A055 Anas querquedula      RC  D    

A051 Anas strepera      C  D    

A041 Anser albifrons      1000-2000 i C  B C B 

A123 Gallinula chloropus      RC  D    

A251 Hirundo rustica      RC  D    

A459 Larus cachinnans      120-400 i  D    

A179 Larus ridibundus      14000-20000i B  B C A 

A156 Limosa limosa      RC  D    
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A292 Locustella luscinioides   RC   D    

A271 Luscinia megarhynchos      C  D    

A230 Merops apiaster    50-60 p   D    

A383 Miliaria calandra     RC  D    

A262 Motacilla alba   RC   D    

A260 Motacilla flava    RC   D    

A319 Muscicapa striata      RC  D    

A160 Numenius arquata      RC  D    

A337 Oriolus oriolus    R  C  D    

A017 Phalacrocorax carbo     500-700 i  D    

A273 Phoenicurus ochruros     RC  D    

A315 Phylloscopus collybita     RC  D    

A316 Phylloscopus trochilus     RC  D    

A005 Podiceps cristatus   R  40-80 i  D    

A118 Rallus aquaticus      RC  D    

A336 Remiz pendulinus    R    D    

A249 Riparia riparia      C  D    

A275 Saxicola rubetra     RC  D    

A276 Saxicola torquata     RC  D    

A351 Sturnus vulgaris      C  D    

A004 Tachybaptus ruficollis    R   40-50 i  D    

A048 Tadorna tadorna      60-90 i  D    

A162 Tringa totanus     RC  D    

A283 Turdus merula      RC  C  B C C 

A285 Turdus philomelos      RC  D    

A232 Upupa epops      RC  D    

A053 Anas platyrhynchos    200-300i 2000-5000 i  C  B C C 

 
De foarte multe ori, când nivelul Dunării este ridicat, terenurile agricole care fac 

parte din sit sunt inundate, apa staţionând pe o perioadă mai lungă care poate ajunge şi 
la 40-50 de zile pe an. Evacuarea apei din aceste terenuri se face prin două staţii de 
pompare. Datorită acestui aspect, pe culturile care ocupă 60% din suprafaţa sitului se 
poate practica doar o agricultură în sistem extensiv, care este extrem de favorabilă mai 
multor specii de păsări. Localizarea geografică în partea de sud a ţării împreună cu 
relieful de luncă constituie unul din factorii importanţi care determină ca acest sit să aibă 
un climat temperat de tranziţie caracterizat prin veri foarte calde, toamne lungi şi ierni 
foarte geroase dar care au frecvente perioade de încălzire.  

Toate aceste caracteristici climatice atribuie sitului un rol deosebit de important în 
migraţia mai multor specii de păsări care poposesc aici în timpul deplasărilor sau care 
se concentrează în vederea realizării grupurilor de migraţie. În acest sens, toamna se 
pot vedea până la 30 de exemplare de barză neagră şi până la 1500 de exemplare de 
barză albă. Din această specie, doar un număr mic de exemplare provin din perechile 
care au cuibărit în zona sitului (43-46 de perechi), restul fiind exemplare care hoinăresc 
după terminarea cuibăritului în alte zone din ţară şi se adună aici pentru a realiza stoluri 
de migraţie mari. În sit a fost identificat un număr foarte mare de nevertebrate, cele mai 
multe dintre ele fiind acvatice, reprezentate de viermi, scoici, crustacee şi foarte multe 
specii de insecte. La acestea se adaugă mai multe specii de peşti, amfibieni şi reptile, 
toate asigurând o hrană bogată şi diversă speciilor de păsări. Următoarele specii de 
interes comunitar pentru conservare au fost semnalate în număr foarte mare în sit în 
timpul migraţiilor: stârcul galben, egreta mică, egreta mare, lopătarul, raţa roşie, 
ţigănuşul, piciorongul, ciocîntorsul şi cormoranul mic. Se mai pot întâlni destul de 
frecvent şi stârcul pitic, stârcul de noapte, ferestraşul mic, bătăuşul, fluierarul de 
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mlaştină, chira de baltă, chira mică, chirighiţa neagră, chirighiţa cu obraz alb. Mai rar au 
fost observate în habitatele sitului exemplare de prundăraş de sărătură şi chiar pelican 
creţ. Această specie rămâne în număr mare să ierneze în bălţile aflate de-a lungul 
Dunării, realizând deplasări între bălţile şi lacurile bogate în peşte care nu îngheaţă 
complet.  

Tot în timpul migraţiilor apar şi până la patru exemplare de gaie neagră. În 
habitatele acvatice ale sitului sunt semnalate ca şi cuibăritoare următoarele specii de 
interes comunitar pentru conservare: raţa roşie (25-30 de perechi), stârcul pitic (40-50 
de perechi), eretele de stuf (8-11 perechi), ciocântorsul (8-12 perechi), piciorongul (22-
24 de perechi). Cresteţul pestriţ a fost semnalat ca şi cuibăritor, chiar dacă nu în fiecare 
an şi nu cu multe perechi. Malurile Dunării sunt folosite pentru cuibărit de pescărelul 
albastru, prigorie şi lăstunul de mal.  

Pădurile de luncă şi zăvoaiele care ocupă 18% din suprafaţa sitului sunt habitat 
pentru foarte multe specii de păsări precum ciocănitoarea pestriţă mare, grangurele, 
pitulicea mică, ochiul boului, cinteza de pădure, cănăraşul, florintele, scatiul, sticletele, 
pupăza, cucul, graurele, muscarul sur, pitulicea sfârâitoare, sturzul cântător, mierla 
neagră.  

În culturile agricole cuibăresc mai multe perechi de ciocârlan, ciocârlie, 
codobatură galbenă şi presură sură.  

Culturile cerealiere sunt foarte importante în timpul iernii pentru că asigură hrana 
cârdurilor de gâşte şi gârliţe care rămân să ierneze în aceste zone. 

 
4.2. Calitate și importanță: Acest sit gazduieste efective importante ale unor 

specii de pasari protejate.  
Conform datelor avem urmatoarele categorii:  
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 28  
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Convenției asupra speciilor 

migratoare (Bonn): 61  
c) număr de specii periclitate la nivel global: 4  
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya 

nyroca, Ciconia nigra, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus.  
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca, 

Ardeola ralloides, Phalacrocorax pygmaeus, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, 
Egretta alba, Egretta garzetta. 

 SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de Bird Life 
International: C1, C2, C6 

 
4.3. Vulnerabilitate: Datorita faptului că situl cuprinde o mare parte din 

suprafețele agricole la care se utilizeaza îngrășăminte chimice și pesticide, pot exsita 
riscul apariției unor modificari în randul păsărilor (paralizie, sterilitate). Un potential risc îl 
reprezintă poluarea apei din râul Argeș (grupa III-IV, amoniu și azot). 

 
Activităţi care se desfăşoară în sit şi în afara perimetrului acestuia 
Situl este supus presiunii de următoarele activităţi care au impact negativ asupra 

speciilor de păsări pentru care acesta a fost desemnat: turismul necontrolat (poate 
deranja păsările mai ales în perioadele de cuibărit), drenarea apei (dacă se face în 
perioada de cuibărit a speciilor acvatice sau în timpul migraţiilor), pescuitul (dacă se 
practică în apropierea locurilor de cuibărit şi a habitatelor de hrănire), braconajul de 
diferite tipuri (afectează toate speciile de păsări). 
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6.2. Managementul sitului 
Organismul responsabil pentru managementul sitului: Ostrovul Albina și 

Georgescu, amplasate în dreptul localității Oltenița pe fluviul Dunarea se află în 
administrarea Direcției Silvice Călărași, Ocolul Silvic Mitreni. Dunarea aparține pe acest 
sector de Direcția Apele Române Argeș-Vedea. 

Sunt necesare panouri de informare şi panouri pentru orientare (hărţi), puncte de 
informare în comunităţile aflate în vecinătate, bariere pentru limitarea accesului spre 
unele zone de cuibărit sau de hrănire, trasee tematice, locuri de campare, amenajări 
pentru colectarea deşeurilor. 

Așa cum s-a prezenta la început situl ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița are plan de 
management, gospodărirea acestuia făndu-se în conforitate cu Planul de management 
adoptat și cu regulamentul realizat în conformitate cu prevederile articolului 21, alin.2 
din O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare (art. 1-34 – paginile 185-198 din 
Planul de management  al sitului ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița). 

 
Prezentul amenajament respectă în totalitate prevederile planului de 

management în ceea ce privește zonarea funcțională a pădurilor, actualizată în 
conformitate cu Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și 
schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a 
Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în 
vederea recoltării produselor accidentale I din 23.08.2018 (art. 16 din regulament, 
pag. 190). 

Lucrările silvotehnice propuse prin prezentul amenajament sunt în deplin 
acord cu măsurile din planul de management în ceea ce privește conservarea 
durabilă a pădurii și habitatelor conexe acesteia ce se suprapun pe aria sitului 
ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița.  

Administratorul fondului forestier (O.S Mitreni) va respecta prevederile art. 
16 din secțiunea II.4 – "Activități de silvicultură, vânătoare și pescuit" și va avea 
în vedere ca  operatorii economici care efectuează activități de exploatarea 
lemnului să folosească utilaje și dispozitive moderne prietenoase cu mediul (art. 
17 – pagina 190). 
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ROSPA 0136 "Olteniţa-Ulmeni" 

Cod site Denumire 

ROSPA 0136 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu 

Data completării 2011 

Data actulizării - 

Data propunerii ca sit SPA 2007 

1.6 Localizarea sitului 

- Coordonate Latitudine N: 44°08′45″, Longitudine E: 26°54′15. 

Regiunea geografică:  Stepică 

Ecoregiunea:  Lunca inundabilă a Dunării, Stepa Câmpiei Române 

Regiunile administrative: 100% Judetul Călăraşi 

 
Localizare 
Aria naturală se întinde în extremitatea central-sudică a județului Călărași, pe teritoriile 

administrative ale comunelor Chiselet, Dorobanțu, Mânăstirea, Spanțov și Ulmeni și pe cel al 
orașului Oltenița, în imediata apropiere a drumului național DN31, care leagă 
satul Dorobanțu de municipiul Oltenița.  

Situl ROSPA 0136 este încadrat în bioregiunea geografică stepică a Luncii Dunării din 
sudul Câmpiei Bărăganului. Situl reprezintă o zonă de câmpie cu ostroave, râuri, lacuri, pășuni, 
pajiști naturale, stepe, păduri de foioase, păduri în tranziție și terenuri arabile.  

Acesta conservă cinci tipuri de habitate naturale:  

- Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare),  
- Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire),  
- Păduri caducifoliate,  
- Pajiști ameliorate,  
- Păduri în tranziție  
- Alte terenuri arabile; ce asigură adăpost și condiții de odihnă, hrănire, 

reproducere și cuibărire pentru diferite specii de păsări aflate în migrație. 
La baza desemnării ariei naturale se află câteva specii avifaunistice protejate la nivel 

european prin Directiva 79/409/CEE (anexa I) din 2 aprilie 1979 (privind conservarea păsărilor 
sălbatice) sau aflate pe lista roșie a I.U.C.N: stârc galben (Ardeola ralloides), rață roșie (Aythya 
nyroca), gârliță mare (Anser albifrons), gâscă de vară (Anser anser), barză albă (Ciconia 
ciconia), erete alb (Circus macrourus), chirighiță-cu-obraz-alb (Chlidonias 
hybridus), dumbrăveancă (Coracias garrulus), prundaș gulerat mic (Charadrius 
dubius), pescăruș râzător (Larus ridibundus), pescăruș mic (Larus minutus), pelican 
creț (Pelecanus crispus), lopătar (Platalea leucorodia), bătăuș (Philomachus pugnax), chiră de 
baltă (Sterna hirundo) și chiră mică (Sterna albifrons). 

 Deoarece ROSPA 0136 "Olteniţa-Ulmeni" se se suprapune (parțial, în vest) cu situl de 
importanță comunitară ROSCI 0131 "Oltenița – Mostiștea - Chiciu" datele prezentate și modul 
de gospodărire al sitului SPA sunt similare cu cele de la acesta (SCI). 
         Speciile de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE identificate 
sunt următoarele: 
 

 

http://dev.adworks.ro/natura/situri/?bio%5b%5d=3&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?eco%5b%5d=20&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?eco%5b%5d=18&submited=1
http://dev.adworks.ro/natura/situri/?jud%5b%5d=12&submited=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Chiselet,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Doroban%C8%9Bu,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C3%A2n%C4%83stirea,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Span%C8%9Bov,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ulmeni,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olteni%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN31
https://ro.wikipedia.org/wiki/Doroban%C8%9Bu,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecoregiune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca_Dun%C4%83rii
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_B%C4%83r%C4%83ganului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_Natura_2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/IUCN
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A2rc_galben&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ra%C8%9B%C4%83_ro%C8%99ie
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2rli%C8%9B%C4%83_mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2sc%C4%83_de_var%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Barz%C4%83_alb%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Erete_alb
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Chirighi%C8%9B%C4%83-cu-obraz-alb&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumbr%C4%83veanc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Prunda%C8%99_gulerat_mic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesc%C4%83ru%C8%99_r%C3%A2z%C4%83tor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesc%C4%83ru%C8%99_mic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pelican_cre%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pelican_cre%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lop%C4%83tar
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83u%C8%99
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Chir%C4%83_de_balt%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Chir%C4%83_de_balt%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Chir%C4%83_mic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olteni%C8%9Ba_%E2%80%93_Mosti%C8%99tea_-_Chiciu
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CODUL DENUMIRE 

A041 Anser albifrons 

A041 Anser albifrons 

A043 Anser anser 

A024 Ardeola ralloides 

A060 Aythya nyroca 

A060 Aythya nyroca 

A136 Charadrius dubius 

A136 Charadrius dubius 

A196 Chlidonias hybridus 

A031 Ciconia ciconia 

A031 Ciconia ciconia 

A083 Circus macrourus 

A231 Coracias garrulus 

A177 Larus minutus 

A179 Larus ridibundus 

A020 Pelecanus crispus 

A151 Philomachus pugnax 

A034 Platalea leucorodia 

A195 Sterna albifrons 

A193 Sterna hirundo 

A193 Sterna hirundo 

 
           Alte caracteristici ale sitului 

Limita sudică a sitului propus, urmăreşte graniţa de stat cu Bulgaria între 
kilometrul 401 în aval şi kilometrul 425 în amonte. Situl cuprinde atât suprafaţa 
reprezentată de cursul Dunării cât şi ostroavele din aceasta zonă. În aceast sit este 
inclus şi fondul forestier cuprins în zona de dig - mal pe lungimea de 24 de km. Situl se 
extinde spre nord, incluzând şi terenurile agricole ce fac parte din incinta indiguită 
Surlarii-Dorobantu ( din sudul localitatilor Ulmeni-Spaţov-Mănăstirea).  

Situl propus cuprinde mare parte din suprafața de teren pe care a fost înființată 
orezaria I.A.S Olariz Oltenița. La ora actuală orezăria este dezafectată, suprafața 
cuprinsa în sit fiind cultivată cu diferite plante tehnice și aparține unor societăți private 
ce au luat în concesiune de la A.D.S. terenurile arabile din această incintă au fost 
folosite ca şi orezării.  

Întreaga zonă este străbătută de reţeaua de canale folosite în drenarea şi 
inundarea terenurilor. Canalele păstrează în general apă pe întreaga perioadă a anului, 
reprezentând un habitat favorabil de hrănire pentru populaţiile de păsări acvatice atât în 
perioadele de migraţie cât şi în sezonul estival. În perioadele cand nivelul Dunării este 
ridicat (în general primavara şi toamna), terenurile agricole propuse în sit sunt inundate, 
apa staționand pe o periodă mai lungă, 40-50 zile pe an. Terenurile agricole inundate 
găzduiesc în perioadele de migraţie populaţii importante de păsări acvatice. Evacuarea 
apei din incintă se face prin intermediul stațiilor de pompare.  

În perioadele în care nivelul Dunării este scăzut, bancurile de nisip care apar în 
zonele de depunere ale fluviului sunt zone importante de aglomerare pentru 
exemplarele de Pelecanus crispus, adăpostind în anumite perioade cel puţin 1% din 
populaţia europeană a speciei. Aceste bancuri de nisip care apar odată cu scăderea 
nivelului apei, sunt adesea folosite ca zone de cuibărit de către anumite specii de păsări 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anser+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anser+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anser+anser&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+nyroca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+nyroca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+macrourus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelecanus+crispus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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acvatice. În acest tip de habitat apar colonii de Sterna hirundo alături de care cuibăreşte 
în număr redus de exemplare şi Sterna albifrons şi Charadrius dubius.  

Calitatea şi importanţa sitului 
Acest sit gazduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate. 

Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) număr de specii din anexa 1 a 
Directivei Păsări: 12; b) număr de specii periclitate la nivel global: 4. Populațiile de 
berze albe (Ciconia ciconia) care cuibăresc în vecinatatea sitului, se hrănesc în incinta 
agricolă Ulmeni-Spanțov-Mănăstirea.  

De asemenea în perioada estivală se pot observa aglomerări de exemplare 
imature (indivizi în al doilea an de viață care nu sunt încă apți pentru reproducere) care 
se hranesc în aceasta zona. Situl este important mai ales în perioadele de migrație și 
iarna pentru populațiile speciilor de păsări acvatice care se hranesc în zonele agricole 
sau care folosesc ostroavele ca loc de refugiu. 

 

B.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau 

habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în 

formularul standard al ariilor naturale de interes comunitar şi de protecţie 

specială avifaunistică 

 

B.2.1 Metodologia de lucru utilizată în monitorizarea și descrierea habitatelor și a 

speciilor de interés comunitar din zona Ocolului silvic Mitreni 

 

Identificarea habitatelor de interes comunitar din cadrul ocolului silvic s-a facut in 

perioada mai-noiembrie 2018, odata cu efectuarea de catre inginerii amenajisti a 

descrierii parcelare, la nivel de unitate amenajistica (subparcela) si in perioadele martie-

mai  august-noiembrie 2020 de catre specialistii abilitati, din cadrul I.N.C.D.S. “Marin 

Dracea”. Prin urmare, analiza condițiilor staționale și de vegetație s-a făcut atât la nivel 

general ( unitate de producție și ocol silvic ), cât și amănunțit, la nivel de unitate 

amenajistică (subparcelă), parcurgându-se întreg teritoriul ocupat de fondul forestier. 

Unitatea amenajistică sau subparcela reprezintă o porțiune din fondul forestier 

omogenă din punct de vedere stațional (o singură unitate de ecosistem, același substrat 

litologic, același sol, aceleași condiții geomorfologice și climatice, același regim hidric, 

etc.), funcțional (aceleași obiective social economice și ecologice de îndeplinit), al 

folosinței și al vegetației (arboret cu aceeași compoziție, mod de regenerare, vârstă, 

calitate, productivitate, structură, stare de vegetație, etc.) și pentru care sunt necesare 

aceleași măsuri de gospodărire. Aceste unități amenajistice au fost delimitate / 

pichetate pe teren și transpuse pe bază cartografică și pe hărți.  

In cadrul descrierii parcelare (vezi capitolul1.3), pentru fiecare subparcelă, 

conform normelor tehnice pentru amenajarea padurilor, pe langa alte informatii tehnice, 

s-au cules date privind  caracteristicile statiunii si vegetatiei, prin luarea in considerare a 

speciilor edificatoare si indicatoare ecologic, identificandu-se tipul de statiune, tipul 

natural-fundamental de padure si caracterul actual al tipului de padure, date care au 

condus la identificarea habitatelor de interes comunitar. De mentionat este faptul că  

același tip de  date a stat la baza creării, descrierii, delimitarii in teren si transpunerii pe 

harti, a unitatilor amenajistice,respectiv a tipurilor natural-fundamentale de padure, inca 

de la prima amenajare a ocolului silvic, iar la revizuirile ulterioare (din 5 in 5 ani), au fost 

actualízate si/sau completate. 
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Pentru culegerea datelor referitoare la speciile forestiere și floră s-au efectuat sondaje 

in toate unitatile amenajistice (subparcele),prin care s-au stabilit, pe langă elementele 

dendrometrice ale arborilor și pădurii în ansamblu și procentele de participare ale speciilor, 

modul de regenerare, varsta,vitalitatea, tipul de flora, subarboretul.  În arboretele cu varste 

mari s-au executat inventarieri statistice, cu piete de proba circulare, de 500mp sau 

inventarieri integrale, in cazul suprafetelor mici. Suprafetele inventaríate sunt: U.P.I-53,0ha, 

U.P. II-3,2 ha, U.P. III-4,1 ha, U.P. IV32,2 ha, U.P.V-24,5 ha si U.P. VI-32,4 ha.  

Pentru habitatele de interes comunitar, prezentate  la capitolele următoare, s-a 

realizat corespondenta cu tipurile natural-fundamentale de padure. 

Identificarea și descrierea habitatelor de interes conservativ (menționate în 

Directiva 92/43/EEC) s-a făcut pe baza asociațiilor vegetale caracteristice și a unor 

specii de recunoaștere (specii cheie), ținându-se  cont de  caracterizarea și clasificarea 

habitatelor Natura 2000 din “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din 

România” (Gafta & Owen et al., 2008), din cartea “Habitatele din România” (Doniță et 

al, 2005) și din “Ghid sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: 

tufărișuri, turbării și mlaștini, stâncării, păduri” (Biriș et al, 2013).  

Descrierea habitatelor de interes conservativ s-a 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, Mountford et al., 2008). Studiul 

asociaţiilor vegetale s-a realizat prin parcurgerea unor transecte itinerante pe mare 

parte din suprafața Ocolului silvic Mitreni, mai ales de-a lungul drumurilor de pământ 

care permit accesul în diferite puncte ale pădurii dar și în zonele de conservare unde nu 

s-au mai executat lucrări silvice în ultima perioadă. 

Habitatele și speciile identificate au fost raportate la Formularele standard ale 

siturilor Natura 2000 care se suprapun peste zona OS Mitreni pentru a se vedea dacă 

se regăsesc în tipurile de habitate sau în lista speciilor de interes comunitar sau 

național.  

          Menționarea unor tipuri de habitate și a unor specii de interes comunitar sau 

național în Formularele standard ale siturilor Natura 2000 nu înseamnă neapărat 

prezența acestora în zona care face obiectul amenajamentului, zonă care reprezintă în 

general doar o mică parte din suprafața ariei protejate caracterizate în Formularul 

standard. 

          Statutul sozologic al plantelor rare a fost evaluat conform celor mai recente 

categorii sozologice elaborate de IUCN, folosite  în „Cartea Roşie a plantelor vasculare 

din România”(Dihoru et Negrean, 2009): CR – critic periclitată, EN – ameninţată cu 

dispariţia, VU – vulnerabilă, LR – risc scăzut de dispariţie.  

Pentru rarităţile floristice menționate în “Lista Roşie a plantelor superioare din 

România” (Oltean et al., 1994), cea mai laborioasă şi cuprinzătoare listă roşie națională, 

au fost menționate vechile categorii de periclitare create de Comitetul pentru plante 

periclitate, şi anume: E – taxon periclitat, V – taxon vulnerabil, R – taxon rar.  
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Statutul și starea de conservare a habitatelor și a speciilor de plante sunt 

prezentate în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului Europei 92/43/CEE și cu 

formularele standard Natura 2000 pentru fiecare arie protejată ce se suprapune peste 

zona OS Mitreni, dar și în concordanță cu “Raportul sintetic  privind starea de 

conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România” (Mihăilescu et 

al., 2015). La aprecierea stării de conservare a habitatelor și a speciilor s-a ținut cont în 

cea mai mare măsură de rezultatul observațiilor făcute pe teren. 

         Pentru observarea diferitelor specii de interes comunitar de pe suprafata OS 

Mitreni s-au aplicat metode specifice fiecarui grup in parte. Pentru păsări, s-a utilizat 

observarea directă in teren, observarea nișelor de hrănire (urme pe trunchiuri în cazul 

ciocănitorilor, resturi de păsări sau alte vertebrate consumate de răpitoare, ingluvii, 

prezența cuiburilor etc). De asemenea s-a utilizat metoda observației dupa cântec, în 

cazul păsărilor cântătoare si a păsărilor răpitoare. Pentru mamifere s-au utilizat metode 

indirecte – urme, urme de activitate – si mai puțin observatia directă. Pentru chiroptere 

s-au folosit exclusiv date din literatura de specialitate, date rezultate in urma activităților 

de cercetare si de monitorizare desfășurate in zonă in ultimii ani. Pentru reptile si 

amfibieni, s-au efectuat observații directe în teren, prin metoda transectelor. Pentru 

nevertebrate, s-au folosit atât metode directe – observare directă in habitatele analizate 

(metoda transectelor) cât și metode indirecte (resturi chitinizate rămase dupa moartea 

adulților sau urme specifice care atestă activitatea larvelor), în cazul speciilor xilofage 
Speciile de animale și în principal păsările observate în deplasările efectuate pe 

teren au fost identificate folosind determinatoare de specialitate (Perrins, 1987; Ciochia, 
1992). 

Pentru caracterizarea generală a ecosistemelor s-au folosit studii de specialitate 

(Popovici et al, 1984) iar pentru aprecierea impactului potențial negativ al 

amenajamentului silvic asupra habitatelor și a speciilor din ariile protejate suprapuse 

peste zona de interes, au fost folosite observațiile de teren și date din literatura de 

specialitate (Mihăilescu et al., 2015). 

B.2.2. Tipuri de habitate din amenajamentul Ocolului silvic Mitreni 
prezente în siturile de importanţă comunitară – ROSCI0088 Gura Vedei-

Șaica-Slobozia şi ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
 

           În suprafaţa totală a ocolului care se suprapune peste siturile de importanţă 

comunitară, de 2043,84 ha, s-au identificat 2 tipuri de habitate Natura 2000 care ocupă 

o suprafaţă de 1916,48 ha şi anume:  

- 91F0 - Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis, U.minor, Fraxinus 

excelsior or F. angostifolia along the great rivers (Ulmenion minoris) – 3,85 ha. 

- 92A0-Salix alba and Populus alba galleries (1912,63 ha), cărora le sunt 

corespunzătoare habitatele forestiere reprezentate prin tipurile natural-fundamental de 

pădure prezentate în tabelul următor: 
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Tip habitat Natura 2000 Tip habitat românesc Tip pădure 
Suprafaţa 

ha 

92A0-Salix alba and populus 
alba galleries 

R 4405 Păduri dacice-getice de plop 
negru (Populus nigra) cu Rubus caesius  

921.1 34,33 

921.2 53,85 

921.4 32,81 

931.1 329,63 

931.2 377,15 

Total - 827,77 

R 4406 Păduri danubian-panonice de 
plop alb (Populus alba) cu Rubus caesius 

911.1 123,14 

911.2 60,24 

911.4 0,85 

Total - 184,23 

R4407 Păduri danubiene de salcie albă 
(Salix alba) cu Rubus caesius 

951.4 5,77 

961.1 29,31 

961.2 262,99 

Total - 298,07 

R 4408 Păduri danubiene de salcie alba 
(Salix alba) cu Lycopus exaltatus  

951.3 95,80 

951.5 
392,27 

951.6 
78,84 

Total - 566,91 

R4410 Păduri danubiene deltaice  mixte 
de stejari (Quercus sp.), frasini (Fraxinus 
sp.) și anin negru (Alnus glutinosa) cu 
Galium rubioides 

411 35,65 

Total - 35,65 

Total 92A0 1912,63 

91F0 Păduri ripariene de 
Quercus robur, Ulmus laevis, 
U.minor, Fraxinus excelsior  
sau Fraxinus angustifolia 

(Ulmenion minoris) 

R4404 Păduri danubian-panonice de 
luncă mixte de stejar pedunculat 

(Quercus robur), frasini (Fraxinus sp.) și 
ulmi (Ulmus sp.) cu Festuca gigantea 

511 3,85 

Total - 3,85 

Total pădure din siturile Natura 2000  1916,48 

 
Aceste habitate sunt prezente în toate siturile de importanţă comunitară din cuprinsul 

ocolului, drept pentru care situaţia pe tipuri de pădure este prezentată pentru toate aceste situri. 

De menţionat este faptul că suprafaţa de 1916,48 ha reprezintă suprafeţe cu păduri şi suprafeţe 

în curs de regenerare.  
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Restul suprafeţei de 127,36 ha,  este ocupată de terenuri din fondul forestier care au 

diverse categorii de folosinţă şi în care nu sunt prevăzute lucrări silvice (terenuri neproductive, 

linii parcelare, construcţii silvice, terenuri administrative, terenuri pentru hrana vânatului, drumuri 

şi ocupaţii şi litigii). 

          Situaţia detaliată, la nivel de unitate amenajistică (u.a.), a tipurilor natural fundamentale 

de pădure  este prezentată în anexa nr.1. În această anexă la fiecare arboret, (ua), este 

prezentat codificat caracterul actual al arboretului, astfel: 

 -1,2,3 sunt arborete natural fundamentale ale căror compoziţii actuale sunt 

corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure; 

 -5 sunt arborete parţial derivate a căror compoziţie actuală diferă de cea a tipului de 

pădure dar care, prin lucrări silvice poate fi adusă la o compoziţie corespunzătoare tipului 

natural fundamental de pădure; 

 -6,7,8 sunt arborete cu compoziţii total derivate faţă de tipul natural fundamental de 

pădure şi care, pentru a fi normalizate trebuie substituite prin tratamentul tăierilor rase, urmate 

de împăduriri cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;   

 -9,A,B, sunt arborete artificiale, în principal de plopi şi sălcii; 

       În acest mod, prin amenajament, este reflectată situaţia comparativă între compoziţia 

actuală a arboretelor şi cea corespunzătoare tipului natural-fundamental de pădure, precum şi 

situaţia provenienţei arboretelor (naturale sau artificiale). 

   În prezent, din totalul arboretelor cuprinse în siturile de importanţă comunitară, 31% sunt 

arborete natural fundamentale, 5% arborete parţial derivate, 63% arborete artificiale, 1% 

reprezentând clasa de regenerare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu Evaluare Adecvată  -  Amenajamentul Ocolului Silvic Mitreni 

INCDS ”Marin Drăcea” -  Staţiunea Piteşti  46 

 

92A0 • Zăvoaie cu Salix alba şi de Populus alba 
 

 
 

 
 

Mai mult prin convenţie şi pentru 
a se evita confuzia cu habitatul 91E0 ce 
cuprinde toate pădurile galerii de luncă 
de pe râurile interioare, s-a convenit ca 
aici să fie incluse numai pădurile de plop 
alb şi salcie albă de pe solurile aluviale 
(fluvisoluri) mai evoluate ale râurilor 
mari, în primul rând lunca Dunării, 
arealul Balta Ialomiţei şi Insula Mare şi 
Mică a Brăilei, Delta Dunării. Speciile 
dominante de arbori sunt plopul alb şi 
salcia albă, alături de salcia comună, 
plopul negru, frasinul danubian, velniş, 
jugastru etc.  

Vegetaţia ierboasă este 
reprezentată prin specii de talie înaltă, 

iubitoare de soluri cu exces de umiditate, precum pălămida de apă, trestia, papura cu 
frunză îngustă şi lată, toporaşul de apă, guşa curcanului de apă, mărarul oenante, 
rogozuri înalte, specii de pipirig etc. 
           

Este un tip de habitat de interes comunitar populat de păduri de luncă (zăvoaie), 

dominate de salcia albă (Salix alba), răchita (Salix fragilis), plop alb (Populus alba), plop 

negru (Populus nigra), la care se adugă și alte specii – stejar de luncă (Quercus robur), 

ulmi (Ulmus laevis, Ulmus procera), frasini (Fraxinus excelsior, Fraxinus pallisae), multe 

liane – vița sălbatică (Vitis sylvestris), curpănul (Clematis vitalba), bostănaș spinos 

(Echinocystis lobata), hamei (Humulus lupulus). Se dezvoltă în general pe soluri 

aluviale, soluri grele argilo-nisipoase, inundate în perioadele de revărsare a Dunării (cel 

puțin o dată pe an), însă bine drenate și aerate în perioada în care debitul apei este 

scăzut. Vegetația este  formată preponderent din specii europene nemorale și boreale. 

Habitatul este răspândit în luncile de câmpie și mai ales în lunca Dunării. Înălțimea 

arborilor ajunge în general la 20-25 m la 100 de ani (Doniță et al., 2005). Stratul 

arbuștilor lipsește în arboretele tinere dar este dezvoltat la vârste mari, format în 

principal din: Frangula alnus, Viburnum opulus, Cornus sanguinea. Stratul subarbuștilor 

este adesea dominat de mur (Rubus caesius), mai ales în zonele mai înalte, dar și de 

plante ierboase precum: Galium aparine, Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, 

Calystegia sepium, Polygonum hydropiper, Lycopus europaeus, Eupatorium 

cannabinum, Solanum dulcamara, Scutellaria galericulata, Lysimachia vulgaris, Galium 

palustre, Mentha pulegium, Equisetum arvensae. 

Conform sistemului de clasificare a habitatelor din România (Doniță et al., 2005), 

acestui tip de habitat îi corespund următoarele subtipuri de pădure în cadrul OS Mitreni: 
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- R4406 - Păduri danubian – panonice de plop alb (Populus alba) cu Rubus 
caesius; 

- R4407- Păduri danubiene de salcie albă  (Salix alba) cu Rubus caesius; 
- R4408 - Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Lycopus exaltatus; 
- R4405 – Păduri dacice-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius; 
- R4410 Păduri danubiene deltaice  mixte de stejari (Quercus sp.), frasini 

(Fraxinus sp.) și anin negru (Alnus glutinosa) cu Galium rubioides 

Asociația vegetală tipică acestui tip de habitat este: 

 Salicetum albae-fragilis Issler 1926 em. Soo 1957; 
 

Tipurile natural fundamentale de pădure corespunzătoare acestui tip de habitat 

sunt: 

- 921.1 Zăvoi de plop negru de productivitate superioară (s); 
- 921.2 Zăvoi de plop negru de productivitate mijlocie pe locuri înalte în lunca 

Dunării (m) 
- 921.3 Zăvoi de plop negru de productivitate mijlocie pe locuri mijlociu inundabile 

în lunca Dunării (m) 
- 931.1 Zăvoi amestecat de plop alb și negru de productivitate superioară (s); 
- 931.2 Zăvoi amestecat de plop alb și negru de productivitate mijlocie (m); 
- 911.1 Zăvoi de plop alb de productivitate superioară (s); 
- 911.2 Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m); 
- 911.4 Zăvoi de plop alb de productivitate inferioară pe locuri mijlociu inundabile 

în lunca Dunării (i); 
- 951.4 Zăvoi de salcie de productivitate mijlocie pe locuri înalte din lunca și Delta 

Dunării (m); 
- 951.3 Zăvoi de salcie de productivitate superioară pe locuri joase din lunca 

Dunării (s); 
- 951.5 Zăvoi de salcie de productivitate mijlocie pe locuri joase în lunca Dunării 

(m); 
- 951.6 Zăvoi de salcie de productivitate inferioară pe locuri joase în lunca Dunării 

(i); 
- 961.1 Zăvoi normal de plop și salcie (s) 
- 961.2 Zăvoi normal de plop și salcie (m) 
- 041.1 Frăsinet de luncă (m); 

Trebuie făcută precizarea că multe dintre tipurile de pădure incluse la habitatul 
92A0, mai ales zăvoaiele de plop negru și amestec cu plop alb, sunt profund modificate 
de amenajările silvice realizate înainte de anul 2007, deci înainte de implementarea 
Directivei 92/43/CEE în România. Cea mai mare parte a pădurilor de luncă din cadrul 
OS Mitreni au în prezent mai degrabă aspectul și caracterul unor plantații decât a unor 
păduri naturale. De altfel, deplasările pe teren au evidențiat alternanța pădurilor naturale 
cu cea a plantațiilor (mai ales cele cu plop euro-american) în cea mai mare parte a 
zonei de luncă a Dunării. În incintele îndiguite, pădurile sunt prezente numai sub formă 
de plantații. 

Atât în pădurile naturale cu modificări induse de om (în decursul timpului) cât și 
în plantații, s-a observat o biodiversitate scăzută în ceea ce privește flora. Fauna este 
mai bine reprezentată, mai ales datorită speciilor de păsări care viețuiesc în acest tip de 
vegetație și a celor de amfibieni și reptile.  
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S-a observat în majoritatea formațiunilor de zăvoaie, prezența speciilor alohtone 
invazive, atât lemnoase cât și ierboase: Amorpha fruticosa (foarte abundentă în unele 
locații, mai ales la marginea formațiunilor forestiere), Fraxinus pennsylvanica, Bidens 
cernuus, Xeranthemum anuum, etc.  

Situl prezintă importanță în primul rând pentru conservarea habitatului 92A0 
Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba. Habitatul este reprezentat pe suprafețe mai mult 
sau mai puțin reduse și prin arborete asupra cărora nu s-au făcut intervenții silvice. Nu 
au fost însă identificate până în prezent arborete seculare din acest habitat.  
 
91F0 - Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis şi Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion 
minoris) [Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers 
(Ulmenion minoris)]: 
 
Structura: Păduri din specii cu lemn de 
esenţă tare situate în albia majoră a 
râurilor, expuse regulat inundaţiilor în 
perioda creşterii nivelului apei, sau în 
zone joase, expuse inundaţiilor 
provocate de înălţarea apei freatice. 
Aceste păduri se dezvoltă pe depozite 
aluviale recente. Solul poate fi bine 
drenat între inundaţii sau poate rămâne 
ud. Ca urmare a regimului hidric 
specific, speciile lemnoase dominante 
aparţin genurilor Fraxinus, Ulmus sau 
Quercus. Subarboretul este bine 
dezvoltat. Aceste păduri formează 
mozaicuri cu păduri pioniere sau climax 
din specii cu lemn de esenţă moale, în 
zonele joase ale luncilor râurilor; ele se 
pot dezvolta şi din păduri aluviale de 
specii cu lemn de esenţă tare. Acest tip 
de habitat apare adesea în conjuncţie 
cu păduri de anin şi frasin. 
HdR: Habitatul corespunzător clasificării 
din România (Doniţă et al., 2006), sunt: 
R4404 
 
NrSCI: Numărul siturilor de importanţă 
comunitară (SCI-uri) în care a fost 
semnalat tipul de habitat în cauză: 26 
Comentarii: În denumirea primei 
asociaţii s-a corectat numele subspeciei 

Fraxinus angustifolia, din pannonica în 
danubialis. 
Harta de distributie a acestui habitat, 
reda informatii privind arealul de 
extindere al acestuia, obtinut prin 
asocierea spatiala a unitatilor 
hidrogeomorfologice cu distributia 
componentelor structurii covorului 
vegetal si a relatiei cu distributiile 
speciilor din grilele arealografice, urmata 
de validarea in teren prin utilizarea 
tehnologiei GPS si de un control vizual 
al calitatii datelor. Arealul de distributie 
al habitatului a fost reprezentat şi cu 
ajutorul grilelor arealografice (caroiaj 
utilizat in biodiversitate, atat cel 
disponibil la nivel national cat si cel 
propus de Agentia Europeana de Mediu, 
in deplina conformitate cu specificatiile 
Directivei INSPIRE), in sistem de 
referinta Stereo70, cu dimensiunile 
celulei de pana la 500 × 500m. In urma 
analizelor efectuate, harta GIS de 
distributie a habitatului cartat ofera si 
informatii privind suprafata ocupata de 
arealul de distributie al acestui habitat in 
cadrul ariei protejate, procentul din 
arealul de distributie expus amenintarilor 
naturale si antropice, etc. 

Este un tip de habitat de interes comunitar nesemnificativ în suprafața studiată de 

amenajament, ocupând numai 3,85 ha. În prezent, el este reprezentat de arborete 

derivate de velniș, tipul de pădure natural fundamental fiind: 

-0511- Ulmet normal de luncă (s). 
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B.2.2. Descrierea speciilor de interes comunitar existente în formularele 

standard a ariilor naturale protejate din limitele teritoriale ale O.S.Mitreni 

 

B.2.2.1. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei 

Consiliului 92/43/CEE 

 

Vidra euroasiatică (Lutra 
lutra L.,1758) aparține familiei 
Mustelidae, ordinul Carnivora și poate fi 
întâlnită în Europa, Asia (cu excepția 
insulelor din sud-est) și nordul extrem al 
Africii. 

� 

Denumire populară: Vidră, Lutră, 
Câine de râu. 

Sunete: Vidra comunică cu semenii 
printr-un 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 6-8 kg pe 
când femela cântarește aproximativ 4-5 
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 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) 

 

 

 

Popândău, Şuiţă 

Spermophilus citellus 

 

Etimologia denumirii ştiinţifice 

 

Numele de gen provine din 

grecescul spermophilus – iubitor de 

seminţe (referitor la dieta animalului) 

şi latinescul citellus – popandău. 

 

 

Caracterizarea speciei 

Cunoscut şi sub denumirea populară de şuiţă sau ţastar, popandăul este un 

mamifer rozător care preferă habitatele reprezentate de islazuri. Işi sapă galerii 

lungi şi complicate pe care le utilizează drept adăpost, cuib şi pentru hibernare in 

https://romanialutra.files.wordpress.com/2013/01/common-otter-on-grass1.jpg
https://romanialutra.files.wordpress.com/2013/01/common-otter-on-grass1.jpg
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perioada lunilor de iarnă. Are capul uşor teşit in regiunea frontală, botul scurt şi 

pavilionele urechilor mici şi rotunjite. Membrele sunt scurte, cu cinci degete, 

terminate cu gheare lungi. Corpul este acoperit de blană cu peri scurţi, rari şi aspri. 

Culoarea blănii este cafeniu-deschis, cu pete gălbui. Hrana poate fi atat vegetală, 

cat şi animală. Consumă părţile verzi ale plantelor, rădăcini, seminţe, dar şi insecte, 

melci sau rame. Perioada de reproducere incepe la cateva zile după ieşirea din 

hibernare. După gestaţia de 25-28 zile, femelele nasc 4-5 pui, care in primele 20 de 

zile de viaţă sunt golaşi şi au pleoapele lipite. Alăptarea durează şase săptămani, iar 

maturitatea sexuală este atinsă după un an de zile. Durata medie de viaţă a 

indivizilor este de 4-5 ani. 

Primăvara, din cauza epuizării rezervelor energetic din perioada hibernării, 

atat adulţii cat şi puii sunt mai vulnerabili la agresiunile ectoparaziţilor (paraziţi 

care trăiesc pe suprafaţa pielii), endoparaziţilor (paraziţi care trăiesc in sistemul 

digestiv) şi prădătorilor. Popandăii constituie hrană pentru păsările răpitoare şi 

majoritatea mamiferelor carnivore. 

Specia este răspandită in islazurile din zonele extracarpatice. In Bărăgan şi 

in Dobrogea, densitatea popandăilor poate ajunge la 13-17 indivizi/ha, iar in nordul 

Moldovei, Maramureş şi Crişana la 8-10 indivizi/ha. In restul Romaniei, 

populaţiile de popandăi se intalnesc in afara arcului carpatic, răspandirea lor fiind 

discontinuă. Nu este intalnit la altitudini mari, urcand pană la cel mult 450 m (de 

exemplu, Dealul Pietricica din Piatra Neamţ). Desţelenirea islazurilor şi creşterea 

complexă a presiunii antropice constituie factori care pot conduce la dispariţia 

speciei. 

 

Liliac mare cu potcoavă 

Rhinolophus ferrumequinum 

 

Etimologia denumirii ştiinţifice 

Numele de gen provine din cuvintele 

greceşti rhinus – nas şi lophos – 

creastă (referitor la creasta evidentă a 

animalului de pe nas, folosită la 

concentrarea ultrasunetelor). Numele 

de specie provine din cuvintele latine 

ferrum – fier şi equinum – de cal (fier- 

de-cal, adică potcoavă – referitor tot 

la forma nasului).  

 

 

 
Caracterizarea speciei 

Este specia cea mai mare dintre liliecii cu potcoavă din Europa. Are excrescenţe 

cărnoase pe nas, cu rol in dirijarea fasciculelor de ultrasunete emise prin nări. 

Excrescenţele nazale reprezintă un character de specie. Privit din profil, apendicele 

superior al şeii este proeminent şi rotunjit, iar cel inferior este mai mic şi ascuţit. 

Privit din faţă, apendicele inferior apare lat şi rotunjit, iar laturile şeii sunt concave. 

Blana are peri mătăsoşi, fiind de culoare cenuşiu-cafenie pe spate şi cenuşiu-
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albicioasă sau gălbuie pe abdomen. Lungimea corpului este de 5-7 cm, iar 

greutatea variază intre 17 şi 30 g.  

Se reproduc toamna, iar puii se nasc in perioada iunie-iulie. Maturitatea 

sexuală este atinsă la varsta de 3-4 ani, iar durata de viaţă este de cel mult 30 de 

ani. Se hrănesc cu o mare varietate de insecte, iar zborurile de hrănire le intreprind 

solitar, odată cu lăsarea intunericului. Zboară la aproximativ trei metri deasupra 

solului, in zone deschise, semi-impădurite sau de-a lungul falezelor şi lizierelor 

păşunate de ovine şi bovine. Nu se indepărtează mai mult de 10 km de la 

adăposturile diurne. Deplasările in perioada de migraţie au loc pe distanţe de 

maxim 200 km. Liliacul mare cu potcoavă este predominant troglofil, cu preferinţă 

pentru regiunile calcaroase care au proprietăţi termice favorabile. Caută cursurile 

de apă şi apele stătătoare. Se intrunesc in colonii de cateva sute de invizi. Coloniile 

maternale din timpul verii au numărul cel mai mare de exemplare. Pentru hibernare 

caută numai peşterile, galeriile de mină şi alte cavităţi subterane, cu grad ridicat de 

umiditate şi cu temperaturi relativ constante. Pe teritoriul Romaniei specia are 

populaţii relativ mari şi a fost semnalată in toate zonele care prezintă habitate de 

peşteri şi zone calcaroase. 

 

Liliacul mic cu 
potcoavă  (Rhinolophus 
hipposideros)  

Este o specie de lilieci din familia 
rinolofide (Rhinolophidae) cu un areal 
care se întinde din Irlanda și centrul 
Angliei, peste Europa (inclusiv în 
România și Republica Moldova), până în 
Turkestan, la sud este întâlnit în Africa 
de Nord. În România este cea mai mică 
specie a genului Rhinolophus. 
Lungimea cap + trunchi este de 31-44 

mm, coada de 20-30 mm, iar greutatea 
corpului 3-9 g. În jurul nărilor și în spațiul 
dintre ochi sunt prezente niște foițe 
nazale cu dispoziție și forme 
caracteristice și care poartă numele de 
potcoavă. Blana formată din păr scurt și 
moale are o culoarea cenușie-brun-
deschisă pe spate. În urma urechilor, pe 
umeri și în regiunea bazinului culoarea 
este mai deschisă, ca și pe părțile 
lateroventrale. În perioada de repaus își 
învelește corpul cu propriile aripi. Se 
întâlnește în zona de dealuri și coline, 
lipsind de la munte. Este locuitor al 
peșterilor, minelor abandonate, 
pivnițelor, podurilor clădirilor. S-a 
adaptat și la viața în apropierea 
așezărilor omenești. Excepțional poate fi 
găsit și în scorburile arborilor. Vara 
formează colonii de peste 100 
exemplare, căutând locuri răcoroase, iar 
iarna se adună în grupuri mai mici, la 
adăpost, prin podurile locuințelor și în 
peșteri. Hibernează din septembrie până 
în mai, la temperaturi cuprinse între -
4°C și 10°C. Zborul este rapid și 
neregulat, cu bătăi dese din aripi. În 
timpul zborului ține gura închisă emițând 
ultrasunet prin nări cu care detectează 
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obiectele, își găsește drumul, hrana sau 
evită obstacolele. Iese târziu din peșteră 
și zboară toată noaptea vânând insecte 
cu care se hrănește. Se reproduce 
toamna, iarna sau primăvara. După o 
gestație de circa 75 zile, femela naște 
un singur pui în luna iulie, care este lipsit 
de vedere și fără păr. Într-o lună de zile 
puii cresc trecând la o viață 
independentă. 

În România a fost identificată 
subspecia Rhinolophus hipposideros 

hipposideros. Liliacul mic cu potcoavă a 
fost practic menționat în toate regiunile 
din România. Însă în ultimele două 
decenii a fost găsit doar în Oltenia. Este 
evidentă o scădere a populației sale în 
ultimii ani, mai ales din cauza distrugerii 
habitatului, dezvoltării turismului 
neorganizat, aprinderii focului în peșteri, 
poluării fonice etc. Nu este protejat 
acum, dar trebuie să fie inclus în lista 
speciilor de mamifere vulnerabile din 
România. 

 

B.2.2.2. Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a 

Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Țestoasa de apă (Emys orbicularis) 

 

Aceasta este singura specie de țestoasă 
semiacvatică nativă din fauna României. 
Carapacea adulților este mai puțin 
bombată decât a rudelor ei de 
uscat și măsoară aproximativ 
douăzeci și cinci de centimetri. Este 
închisă la culoare, presărată cu mici 
puncte galbene prezente de asemenea 
pe cap, picioare și coadă. Atât 

membrele posterioare cât și cele 
anterioare sunt prevăzute cu membrană 
interdigitală, care înlesnește deplasarea 
sub apă. Masculii au ochii roșii, în timp 
ce irisul femelelor este de culoare 
galbenă. 

Perioada de activitate începe de regulă 
în luna martie și se încheie la sfârșitul 
lunii octombrie. Vara femelele caută 
zone cu sol afânat pentru a săpa o 
groapă în care depun între cinci și 
douăzeci de ouă, din care puii ies la 
sfârșitul lunii septembrie. În timpul 
sezonului rece țestoasele hibernează pe 
fundul lacurilor, unde se îngroapă în 
mâl. 

Hrana este constituită în principal din 
insecte acvatice, pești, broaște și 
mormoloci, la care uneori se mai 
adaugă și plante. Adulții nu au prădători 
naturali însă exemplarele de talie mică, 
mai ales cele abia ieșite din ou, sunt 
vânate de stârci, pescăruși sau egrete și 
majoritatea mamiferelor carnivore. 

Una dintre problemele cu care se 
confruntă această țestoasă, mai ales în 
interiorul și în vecinătatea zonelor 
urbane, este concurența cu speciile 
exotice introduse accidental sau 
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deliberat de către om, în principal 
țestoasele de Florida (Trachemys sp.). 
Aceastea din urmă ating dimensiuni mult 
mai mari, transmit o serie de boli, ocupă 
zonele de sorire și consumă resursele 
de hrană. Așadar locul țestoaselor 
cumpărate din magazinele de 
specialitate este în acvarii, nu în natură! 

Țestoasa de apă se găsește în toate 
regiunile țării, până la altitudinea de 
aproximativ șapte sute de metri. Preferă 
apele stătătoare sau lin curgătoare cu 

vegetație bogată atât submersă cât și pe 
maluri, dar care au în vecinătate și zone 
care oferă posibilități de însorire și 
îngropare a ouălelor. 

La nivelul României țestoasa de apă 
este clasificată că o specie vulnerabilă, 
afectată de degradarea, distrugerea și 
fragmentarea habitatelor. Populațiile 
sunt amenințatate de poluare, desecări, 
colectarea în scopul comercializării și 
uciderea deliberată sau accindentală de 
către pescari sau conducători auto. 

 

Testoasă de uscat dobrogeană 

Testudo graeca 

 
 

Etimologia denumirii ştiinţifice 

În limba latină, testudo este 

numele broaştelor ţestoase de uscat, 

derivat din cuvântul testa – bucată de 

argilă arsă, obiect de olărie făcut din 

lut ars, cu referire la duritatea 

carapacei. Numele speciei provine din 

latinescul graeca – grecească, cu 

referire la regiunea unde specia este 

răspândită (deşi specia ca atare are un 

areal larg disjunct în tot bazinul 

mediteranean şi Orientul Mijlociu).  

Caracterizarea speciei 

Carapacea are culoarea gălbui-întunecat, cafeniu uniform sau măsliniu, 

fiecare placă fiind mărginită de pete negre neregulate, exemplarele tinere fiind 

măslinii sau gălbui cu pete negre pe marginea fiecărei plăci.  

Adulţii nu au prădători naturali, dar ouăle şi juvenilii sunt consumaţi de 

prădători precum câini, vulpi, păsări. Dintre bolile cunoscute la această specie a 

fost descrisă o stomatită virală cu o mortalitate de 100%. Salmonella este purtată, 

fără semne clinice, de aproape 10% dintre ţestoasele de uscat, dar uneori se produc 

infecţii grave cu acest agent patogen. Specia este parazitată de acarieni, nematode, 

trematode preluate de la oi. 

 Înlocuirea fagului cu plantaţii de salcâm în care specia nu găseşte surse de 

hrană adecvate şi adăposturi poate duce la eliminarea populaţiilor din zonele 

respective. Cel mai însemnat pericol îl constituie practica larg răspândită în 

Dobrogea de incendiere a unor suprafeţe considerabile în scopul refacerii 

păşunilor. Numeroase exemplare mor în aceste incendii sau suferă o deteriorarea a 

carapacei. Practica ierbicidării şi a folosirii îngrăşămintelor anorganice pe 

terenurile agricole constituie un alt factor care ameninţă populaţiile de ţestoase, ca 

şi colectarea în scopuri comerciale şi vânzarea ca animale de companie. 
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Buhai de baltă cu burta roşie 

Bombina bombina 

 
 

 

 

Etimologia denumirii ştiinţifice 

Numele genului şi al speciei 

provine din latinescul bombus – a 

scoate sunete stridente, o 

caracteristică a sunetelor de 

împerechere ale masculilor speciilor 

genului. 

Caracteristic pentru această specie este abdomenul viu colorat. Desenul 
ventral marmorat prezintă pete portocalii până spre roşu, pe un fond negru. 
Coloritul ventral este de avertizare, specia fiind deosebit de toxică.  

Este o specie diurnă, predominant acvatică. Intră în apă primăvara devreme, 
în martie, şi se retrage pentru hibernare în octombrie. Iernează pe uscat în 
ascunzişuri. Se hrăneşte cu insecte, melci mici şi viermi. Datorită glandelor 
veninoase din piele are puţini duşmani. Nepretenţioasă, trăieşte în orice ochi de 
apă, permanent sau temporar, în bălţi de la şes şi din câmpie, urcând şi în regiunea 
dealurilor până la altitudini de 400 m. 

 

B.2.2.3.  Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva 

Consiliului 92/43/CEE 

 
Unio crassus  
(scoica mica de râu) 

 
 

Scoica mică de râu are valve 
eliptice sau trunchiat-ovale, de obicei cu 
lungimea mai mică decât dublul înălțimii, 
cu pereții groși, culoare variabilă de la 
verde-bruniu deschis cu raze 

radiare,  până la maron închis spre 
negru. 

Are dimensiuni variabile: 
lungimea între 30-70 mm, înălțimea între 
20-40 mm, lățimea între 20-35 mm. 

În România specia Unio 
crassus populează pâraie și râuri, mai 
rar fluvii, fiind mai frecventă în apele din 
sectorul colinar și de podiș, decât în cel 
de câmpie. Este o specie pretențioasă 
sub aspectul condițiilor de calitate a 
apei, necesitând ape curgătoare, bine 
oxigenate și sedimente curate, substrat 
nisipos sau moderat mâlos (fără conținut 
exagerat de materie organică), cu 
salinitate sub 5‰. 

 

   Cărăbuş cu corn sau nasicorn 

Bolbelasmus unicornis 

Este o specie de scarabeu la 

care masculii se disting prin prezenţa 

unui corn puternic, drept, orientat în 

sus şi uşor în faţă, de unde provine şi 

numele de specie (unicornis). Corpul 

lor este rotunjit, lat convex, lucios, de 
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culoare roşcată, cu nuanţe mai spre 

gălbui pe burtă, iar capul şi picioarele 

sunt cafeniu închis. Pe suprafaţa 

corpului prezintă peri fini de culoare 

galbenă. Femelele prezintă pe cap doi 

tuberculi frontali slab vizibili. 

Se întâlneşte pe pajişti, pe malurile apelor, în pădurile de foioase, în special 

în lizierele acestora. Trăieşte pe sol, pe ciuperci şi rădăcini moarte ale arborilor. 

Atât adulţii cât şi larvele se hrănesc cu ciuperci, iar adulţii se pot hrăni uneori şi cu 

cadavre de animale. 

 Este o specie sensibilă la modificările habitatului caracteristic, fiind afectată 

de tăierile pădurilor de foioase din zonele colinare şi submontane, scăderea 

umidităţii cauzată de drenaje sau desecări, distrugerea habitatelor prin transportul 

arborilor pe văile apelor, construcţia de baraje pe râurile cu debit mijlociu din 

zonele submontane, păşunatul în liziera pădurilor de foioase.  

La nivel comunitar are o distribuţie destul de restrânsă, fiind considerată o 

specie aflată într-o stare de conservare nefavorabilă. 

 

Lycaena dispar 

 

Numele de gen este denumirea 

neolatină pentru aceşti fluturi, 

probabil cu referire la regiunea antică 

Lycia din sudul Anatoliei. Numele 

speciei este latinescul dispar – inegal, 

diferit, facând aluzie la deosebirea 

mare între coloritul aripilor la cele 

două sexe 

Masculul din această specie de fluture are culoarea roşie pe partea dorsală, 

în timp ce la femelă culoarea este portocalie, cu dungă marginală brună. 

Trăieşte în fâneţe mlăştinoase şi zone umede, pe malurile apelor şi în zone 

inundabile. Zboară din mai până în septembrie. 

 

Fluturele maturna 

Euphydryas maturna 

 

Etimologia denumirii ştiinţifice 

Numele de gen derivă din 

grecescul euphydryas – „adevăratul 

iubitor de copaci/păduri”, iar numele 

de specie este derivat din latinescul 

maturus care are diferite semnificaţii 

(devreme, rapid, copt, matur). 
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Caracterizarea speciei 

Este o specie de fluture cu aripile de culoare maronie în partea dorsală, cu 

pete portocalii şi albe, cu o bandă de pete portocalii spre marginea exterioară a 

aripilor. Ventral, aripile sunt brun-portocalii. Din punct de vedere al dezvoltării 

specia prezintă o generaţie pe an în zonele mai calde şi o generaţie la 2-3 ani în 

zonele mai reci. Lungimea aripii din faţă variază între 19 şi 25 mm. Zborul are loc 

timp de 3-4 saptămâni, de la mijlocul lui mai la mijlocul lui iulie. Ouăle sunt 

galben aprins, de 1.5 mm în diametru, şi sunt depuse în grupuri pe partea inferioară 

a frunzelor de frasin sau uneori de plop. Larvele apar în august, în poziţii ascunse. 

După hibernarea pe sol, în stratul de frunze căzute, larvele se hrănesc cu o mare 

varietate de plante ierboase şi lemnoase. Se mută apoi pe frasin, unde se hrănesc cu 

muguri şi frunze tinere. 

Femelele trăiesc mai mult decât masculii. Ambele sexe se hrănesc cu nectar 

dimineaţa şi seara, masculii în general pe terenuri umede. Evită florile, prefer 

arbuştii ca lemnul câinesc sau rugii de mure. Nu se deplasează pe distanţe mari. 

Este una dintre cele mai ameninţate specii de fluturi, fiind foarte sensibilă la 

schimbările de mediu. A dispărut din nou în zone care fuseseră repopulate. 

Supravieţuirea specie într-o anumită zonă depinde de existenţa arborilor gazdă 

specifici pentru cuibărit, a frasinilor tineri pentru hrănire şi a plantelor aromatice 
 

B.2.2.4.  Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva 

Consiliului 92/43/CEE 

 

Răchita roșie (Salix purpurea) 

 

 

 
Rachita rosie este o specie 

indigenă arbustivă, cu talia de până la 4 
m. 

Lujerii lungi, subţiri, flexibili, 
glabri, lucitori, roşii-purpurii. Muguri 
alungiţi, roşii-purpurii, aşezaţi neregulat, 
adesea opuşi. 

 
 

 
 
 
Frunze obovat-lanceolate, 4-10 

cm, cu lăţimea maximă în 1/3 
superioară, cu marginea numai spre vârf 
serată, pe faţă verzi închis, pe dos verzi-
albăstrui mat; la uscare se înnegresc. 

Flori în amenţi mici de până la 4 
cm, negricioşi, cu câte o glandă 
nectariferă şi apar înainte de înfrunzire. 

Răchita roşie are un areal larg, 
fiind răspândită în regiunile meridionale, 
submeridionale şi temperate din Europa 
şi Asia. La noi, apare ca o specie 
comună de la câmpie şi până în etajul 
montan superior. 

Se instalează pe prundişul 
râurilor, prin locuri umede şi pietroase. 
În asociere cu Alnus incana, formează 
tufărişuri întinse. 
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Zălog (Salix cinerea L.), 
 

 
 

Zălogul, (Salix cinerea L.), este o 
specie de plante din familia Salicaceae, 
care crește sub formă de arbust înalt 
până la 5 m. 

Răspândirea 
În România, se întâlnește în mod 

frecvent de la câmpie până la munte și 
anume până în subzona fagului. Se 
poate întâlni în tufărișuri, zăvoaie, pajiști 
mlăștinoase, în șanțuri, pe malul apelor 
sau în mlaștini. 

Solurile pe care crește 
Preferă soluri gleice sau soluri 

slab acide. 
 
 
 
Măceș (Rosa canina)  

 

 
 

Măceșul (Rosa canina) este o 
specie de plantă nativă în Europa, nord-
vestul Africii și în vestul Asiei. 

Este un arbust cu frunze 
căzătoare, cu o înălțime care variază 
între 1 și 5 metri. Tulpina este acoperită 
de țepi mici, ascuțiți, sub formă de 

cârlig. Frunzele sunt penate, cu 5-7 
frunzulițe. Florile sunt de obicei roz pal, 
dar există și plante cu flori albe sau roz 
închis. Au un diametru de 4–6 cm și 
sunt formate din cinci petale. Fructul, 
numit măceașă, are o formă elipsoidă și 
este roșu sau portocaliu închis. 

Cultivare și utilizare 
Înmulțirea măceșului se poate 

face prin semințe, prin 
ramuri înrădăcinate obținute prin 
despărțirea tufelor existente în flora 
spontană sau în cultură și prin marcotaj. 
Pentru obținerea unei semințe apte de 
reproducere, se vor recolta fructele de 
măceș numai în stadiul de galben-
portocaliu, deci la început de maturizare. 
Fructul este foarte bogat în vitamina C, 
conținând peste 2000 mg din această 
substanță la 100 de grame de fruct. De 
aceea, este utilizat la producerea de 
siropuri, ceaiuri, dulcețuri, gemuri. 

Varietatea Rosa 
canina 'Assisiensis' este singura care nu 
are spini pe tulpină. 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Salicaceae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Salix_cinerea_flowers-4.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Salix_cinerea_flowers-4.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Africa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbust
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tulpin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frunz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fruct
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enr%C4%83d%C4%83cinare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
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Liana dobrogeana (Periploca 
graeca) 

 

Periploca graeca. Fam. 
Asclepiadaceae. 

Descriere: arbust liana intalnita 
destul de rar prin paduri, zavoaie, etc. 
Se gaseste la Giurgiu si in Dobrogea, la 

Harsova, Cernavoda, Mangalia, 
Medgidia, Delta Dunarii. Este ocrotita 
de lege. Tulpini subtiri lungi de 10-12m 
cu scoarta rosie- bruna, pe care se afla 
verucozitati lentiforme pronuntate. 
Frunze simple ovate, eliptice sau alungit 
ovate cu marginea intreaga, lungi pana 
la 10 cm, lucioase, verzi intunecate pe 
partea superioara. Flori verzi-brune 
adunate cate 8-12 in cime laxe, lung 
pedunculate. Corola cu lobii divergenti, 
parosi pe fata. Corola cu apendici 
recurbati. Androceu din 5 stamine, 
fiecare cu cate un corn recurbat spre 
centrul florii. Gineceu cu 2 stile de obicei 
unite la varf, cu stigmat prevazut cu 5 
unghiuri. Inflorire luna IV-VI. Fruct 
bifolicular, lung de 10-12 cm cu folicule 
brune, putin desfacute. Seminte rosii 
brune, fusiforme, prevazute cu papus 
lung de 1,1 cm. 

 

B.2.2.5.  Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC 

 

Dumbrăveancă 

Coracias garrulous 

 

  

Etimologia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen derivă din combinaţia cuvintelor latine corax – corb şi forma 

– formă. Numele de specie provine din latinescul garrulous – gălăgios. 
 
Caracterizarea speciei 
Dumbrăveanca este caracteristică zonelor uscate, călduroase reprezentate de 

pădurile rare de luncă din preajma pajiştilor. Are dimensiuni similare cu ale 
stăncuţei (Corvus monedula). Lungimea corpului este de 29-32 cm şi are o greutate 
de 127-160 g. Anvergura aripilor este de circa 52-57 cm. Adulţii au înfăţişare 
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similară. Penajul este uluitor, de un albastru azuriu ce acoperă capul, gâtul şi 
pieptul, în timp ce spatele este maroniu-ruginiu. Se hrăneşte cu rozătoare, broaşte, 
şopârle, şerpi, păsări şi insecte. 

Localizare şi comportament 
Este o specie prezentă în sudul şi estul Europei. Este gălăgioasă şi fiecare  

eereche îşi apără teritoriul. Este foarte sensibilă la modificările de folosire a 
terenurilor, fiind considerată un bioindicator pentru habitatele mozaicate. Vânează 
pândind perioade lungi, pe crengi şi fire electrice. Ritualul nupţial cuprinde răsuciri 
şi plonjări rapide. Este monogamă şi cuibăreşte în scorburile copacilor bătrâni. 
Iernează în Africa şi străbate peste 10000 km între teritoriile de cuibărit şi cele de 
iernare. O coliziune cu un avion a fost înregistrată deasupra Mării Arabiei. 

Longevitatea cunoscută este de nouă ani.  
Populaţie 
Populaţia europeană este relativ mică, cuprinsă între 53000-110000 de 

perechi. A înregistrat un declin moderat în perioada 1970-1990.  Această tendinţă 
s-a accelerat în perioada 1990-2000, ceea ce a dus la scăderea populaţiei. În 
România se estimează prezenţa a 4600-6500 perechi, efective mai mari fiind numai 
în Turcia şi Rusia. 

Reproducere 
Soseşte din cartierele de iernare în a doua parte a lunii aprilie. Femela 

depune în mod obişnuit 3-6 ouă în a doua parte a lunii mai. Incubaţia durează în jur 
de 17-19 zile şi este asigurată în cea mai mare parte de către femelă. Puii sunt 
golaşi şi orbi după eclozare, însă cresc repede şi ajung zburători după 25-30 zile. 
Sunt îngrijiţi de părinţi încă trei-patru săptămâni. 

Ameninţări şi măsuri de conservare 

Degradarea habitatelor şi reducerea locurilor de cuibărit, vânătoarea ilegală 

în ţările mediteraneene şi în Oman, folosirea pe scară largă a pesticidelor sunt 

principalele pericole pentru specie. Implicarea fermierilor în protejarea acestei 

specii prin dezvoltarea de măsuri agro-mediu şi amplasarea de cuiburi artificiale 

sunt prioritare. 
 

Gaie brună sau Gaie neagră 

Milvus migrans 

 

  
 

Etimologia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen provine din latinescul milvus – gaie. Numele speciei provine 

din cuvântul latin migrans – hoinar, pribeag. 
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Caracterizarea speciei 
Gaia brună cunoscută şi sub denumirea de şorliţă brună, este o pasăre de 

pradă diurnă de mărime medie, caracteristică pădurilor situate în apropierea 
zonelor umede. Lungimea corpului este de 48-58 cm iar greutatea cuprinsă între 
650-940 g, femela fiind cu puţin mai mare decât masculul. Anvergura aripilor este 
cuprinsă între 130-155 cm. Adulţii au înfăţişare similară. Poziţionarea aripilor în 
unghi şi coada în furculiţă fac ca identificarea să fie relativ uşoară. Este ceva mai 
mică decât gaia roşie, iar furculiţa cozii este mai mică. Cu o distribuţie pe patru 
continente este una din cele mai răspândite pasări de pradă din lume. Se hrăneşte 
cu insecte, mamifere mici şi resturi de mamifere mari, păsări, şerpi, broaşte şi 
peşti. 

Localizare şi comportament 
Este o specie cu răspândire largă pe tot continental european. Petrece destul 

de mult timp în aer planând în curenţii ascendenţi, în căutarea hranei. Sunt atrase 
de fum şi foc şi vânează vieţuitoarele ce fug de foc. Ritualul de împerechere este 
spectaculos. Partenerii se urmăresc în zbor rotindu-se, plonjând şi executând 
mişcări acrobatice de mare virtuozitate. Femelele nesupravegheate de mascul se 
împerechează şi cu alţi masculi. Cuibăreşte în scobiturile stâncilor şi în copaci 
înalţi. Orientarea cuibului este aleasă în funcţie de direcţia predominant a 
vânturilor. Preferă să-şi aşeze cuibul în apropierea zonelor umede şi a aşezărilor 
umane. La cuib aduce ornamente, iar în cuiburile cercetate de Dombrowski au fost 
găsite scrisori de dragoste, jurnale şi alte resturi de hârtie, petece de haine vechi şi 
covoare. În mod obişnuit sunt aduse bucăţi de plastic şi materiale textile. Iernează 
în Africa. Longevitatea maximă cunoscută este de 23 de ani şi 10 luni. 

Populaţie 
Populaţia europeană a speciei este relativ mică, cuprinsă între 64000-100000 

de perechi. A scăzut considerabil între 1970-1990. Deşi în perioada 1990-2000 
populaţia din Franţa a fost stabilă sau a crescut, în restul teritoriului a continuat să 
scadă. În România, populaţia estimată este de 120-160 de perechi. 

Reproducere 
Soseşte din cartierele de iernare în martie. La construirea cuibului participă 

ambii părinţi, acesta fiind alcătuit din crengi căptuşit cu resturi vegetale. Femela 
depune 2-3 ouă în a doua jumătate a lunii aprilie, cu o dimensiune medie de 53,3 x 
42,2 mm. Incubaţia durează 30-34 de zile şi este asigurată de ambii părinţi. La pui, 
penele corpului apar după 18-22 de zile. Pot sta în picioare în cuib după 17- 19 zile 
şi încep să dea din aripi după 27-31 de zile. După 50 de zile încep să se mute pe 
crengile din preajma cuibului. Păsările pot cuibări după cel deal doilea an de viaţă. 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
Electrocutarea păsărilor atunci când se aşează pe liniile electrice de medie 

tensiune, coliziunea cu autovehicule, fiind surprinse când încearcă să ridice 
rozătoare şi alte animale moarte de pe şosele, otrăvirea prin consumare de animale 
moarte, în special rozătoare, şi braconajul sunt principalele pericole ce afectează 
specia. Păstrarea calităţii habitatelor caracteristice şi oprirea vânătorii sunt măsuri 
care se pot implementa uşor, cu efecte semnificative. 
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Şoim dunărean 

Falco cherrug 

 

 

 

Etimologia denumirii ştiinţifice 

Numele de gen provine din cuvântul latin falx – seceră, cu referire la silueta 

cu aripi lungi şi ascuţite sau, după alte surse, din falcate cu referire la ciocul sau 

ghearele curbate. Numele de specie are o origine neclară cu mai multe opţiuni: din 

slavona veche unde kransyj – roşu, din hindi unde numele femelei este charg, din 

arabă de la cuvântul şaqr sau din cuvântul turcesc songur – şoim. 

Caracterizarea speciei 

Şoimul dunărean, cunoscut şi sub denumirea de şoim sacru, este o specie 

caracteristică zonelor deschise, aride de stepă cu pâlcuri de pădure şi păşuni. 

Lungimea corpului este de 47-55 cm şi greutatea medie de 730-990 g pentru 

mascul şi 970-1300 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 105-

129 cm, fiind foarte mare comparativ cu dimensiunile corpului său. Este un şoim 

mare, puternic, preferat de crescătorii de şoimi pentru vânătoare. Prezintă o mare 

variaţie a culorii, de la un maro ciocolatiu până la aproape alb, aceste exemplare 

fiind foarte apreciate de crescătorii arabi. Adulţii au înfăţişare similară. Se hrăneşte 

cu păsări, mamifere mici şi şopârle. Atacă păsări până la dimensiunea gâştelor, însă 

preferă porumbeii sălbatici şi stăncuţele. 

Localizare şi comportament 

Este o specie prezentă în sudul şi estul continentului european. Este o pasăre 

solitară şi teritorială, foarte agresivă şi perseverentă în urmărirea prăzii. În lumea 

animală nu este ameninţată de nicio specie, omul fiind singurul pericol. Este foarte 

agil şi rapid şi poate atinge o viteză de 321 km/h când plonjează după pradă. Cele 

mai multe exemplare trăiesc 5-7 ani, însă pot atinge şi 10 ani. În captivitate 

longevitatea este mai mare, între 15 şi 25 de ani. Ating maturitatea sexuală la 2-3 

ani, deşi femelele pot începe să cuibărească uneori şi la un an. Masculul execută un 

ritual nupţial, planând deasupra teritoriului ales, emiţând sunete puternice de 

chemare pentru femele. În timpul ritualului nupţial masculii aduc uneori hrană 

femelelor. Ocupă de obicei cuibul altor păsări răpitoare, inclusiv codalbi pe care îi 

alungă de la cuib. Iernează în Africa şi în Peninsula Arabică. 

Populaţie 

Populaţia europeană a speciei este foarte mică şi cuprinsă între 360-540 de 

perechi. A scăzut semnificativ între 1970-1990, tendinţă care a continuat şi în 
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perioada 1990-2000. În România populaţia estimată este de 5-10 perechi. 

Efectivele cele mai mari sunt prezente în Ungaria, Turcia, Serbia şi Ucraina. 

Reproducere 

Soseşte din cartierele de iernare la începutul lunii martie. Femela depune de 

obicei 3-5 ouă la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, cu o dimensiune 

medie de 53,4 x 41 mm. Incubaţia durează în medie 29-31 de zile şi este asigurată 

în special de femelă, care în această perioadă este hrănită de mascul. Puii devin 

zburători la 45-50 de zile dar rămân dependenţi de părinţi încă 30-45 de zile. 

Ameninţări şi măsuri de conservare 

Faptul că femelele sunt preferate de către crescătorii de şoimi duce la un 

dezechilibru între sexe în populaţia sălbatică. Circa 90% dintre exemplarele 

estimate a fi prinse anual de către crescătorii de şoimi în timpul migraţiei sunt 

femele. Multe dintre exemplarele prinse sunt exportate în Mongolia. Tinerii sunt 

mult mai uşor de dresat, de aceea, cele mai multe dintre păsările prinse au vârsta de 

un an. Degradarea habitatelor şi poluarea cu pesticide sunt pericole ce au de 

asemenea efect semnificativ asupra speciei. Un program de conservare al 

populaţiei cuibăritoare din Ungaria şi România se desfăşoară în prezent printr-un 

proiect LIFE, iar parteneri în România sunt SOR/BirdLife România şi Grupul 

Milvus. 

MIERLĂ 

(TURDUS MERULA) 

 

DESCRIERE 
Specie de pasăre cântătoare de talie medie, care are o înfățișare caracteristică, 

penajul fiind relativ uniform și închis la culoare. Specia prezintă dimorfism sexual, 
masculul având penajul complet negru, cu inelul orbital și ciocul de culoare galben-
portocalie, pe când femela are penajul de culoare maroniu închis, pieptul pestriț și 
ciocul maroniu cu baza gălbuie. Lungimea corpului este de 23,5 – 29 de cm, iar 
greutatea este de 60 – 149 de g. 
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ETIMOLOGIA DENUMIRII STIINTIFICE 
Numele de gen provine din denumirea în latină a sturzilor - Turdus, iar numele de 

specie provine din denumirea acesteia în latină, merula - mierlă. 
LOCALIZARE SI COMPORTAMENT 
Specia are o distribuție largă la nivelul Palearcticului de vest și în sud-vestul 

Asiei. Ocupă aproape întreg teritoriul Europei, nordul Africii, Orientul Apropiat, sud-
vestul Rusiei, limita estică fiind reprezentată de nord-vestul Chinei și vestul Mongoliei. 
Specia a fost introdusă în Australia și Noua Zeelandă. Iernează în nordul Africii și sud-
vestul Asiei. Populațiile din partea vestică și sudică a distribuției sunt rezidente. În 
România, specia este prezentă pe întreg teritoriul țării, cu excepția zonelor alpine. 

Specia cuibărește în România, fiind parțial migratoare (în special în jumătatea 
nordică a țării și zonele montane) sau majoritar sedentară (în zonele joase). În perioada 
de pasaj și iarnă există un influx de indivizi din populațiile nordice, respectiv în iernile 
severe mai mulți indivizi se deplasează înspre zone sudice. 

Specia cuibărește într-un număr mare de habitate, fiind prezentă în majoritatea 
tipurilor de păduri, liziere, livezi, aliniamente de tufișuri, grădini și parcuri. 

Specia este omnivoră și oportunistă, dieta constând în: insecte și larvele 
acestora, râme, melci, păianjeni, vertebrate mici (tritoni, broaște, șopârle, pui ale altor 
păsări, etc.), dar și fructe de: porumbar, păducel, corn, mur, măceș, soc, măr, păr și 
altele.  

POPULATIE 
Populația mondială a speciei este estimată la 10 000 000 - 500 000 000 de 

indivizi. Cea europeană este estimată la 54 800 000 - 87 100 000 de perechi. Tendința 
la nivel european este considerată crescătoare. 

În România, populația estimată este de 2 150 000 – 4 300 000 de perechi. 
Tendința în România este necunoscută. 

REPRODUCERE 
Perioada de reproducere începe în luna martie și se încheie în luna septembrie. 

Femela depune până la 3 ponte pe an, constituite din 2-6 ouă, clocite pentru o perioadă 
de 10 – 19 zile. Puii părăsesc cuibul după 13 – 14 zile, fiind dependenți de părinți pentru 
o perioadă de încă 20 de zile. Cuibărește solitar, cuibul fiind amplasat de obicei în 
tufișuri sau în arbori, uneori în cavități mai mari ale arborilor sau clădirilor. Acesta este 
construit sub forma unei cupe mari din iarbă uscată și crenguțe, întărită pe interior cu 
noroi compactat și fire subțiri de iarbă. 

AMENINTARI SI MASURI DE CONSERVARE 
Principalele amenințări asupra speciei sunt reprezentate de vânătoare și 

intensificarea agriculturii, împreună cu utilizarea pe scară largă a pesticidelor care reduc 
resursele de hrană. 
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PRIVIGHETOARE  

LUSCINIA  

 
 

DESCRIERE 
Specie de pasăre cântătoare de talie mică, foarte discretă ca apariție. Coloritul 

este relativ uniform, maroniu cu tente roșiatice, cu târtița roșcat maronie. Sexele sunt 
asemănătoare. Lungimea corpului este de 15-16 cm, iar greutatea de 16 – 39 de 
grame. 

ETIMOLOGIA DENUMIRII STIINTIFICE 
Numele de gen (Luscinia) este denumirea în limba latină a speciei, iar numele de 

specie provine din cuvintele grecești megas - mare și rhynchos - nas, cioc (cu referire la 
lungimea mai mare a ciocului decât la speciile asemănătoare). 

LOCALIZARE SI COMPORTAMENT 
Specia are o distribuție largă în Palearticul de Vest, fiind distribuită în zona 

centrală, vestică și sudică a Europei. Specia vicariantă, privighetoarea de zăvoi 
(Luscinia luscinia), o înlocuiește în partea estică și nordică a Europei. În România este 
răspândită în vest, centru și sud; la noi se întâlnesc ambele specii, existând o zonă de 
suprapunere în centrul Transilvaniei. 

Specia cuibărește în România, fiind migratoare. Sosește de obicei începând cu 
luna aprilie și pleacă înapoi spre locurile de iernare spre sfârșitul lunii august / începutul 
lunii septembrie. Specia iernează în Africa, în sudul Saharei (Sahel). 

Specia cuibărește într-o largă varietate de habitate, care au în comun prezența 
tufărișurilor. O întâlnim la margini de pădure, pajiști cu tufărișuri abundente, parcuri cu 
aspect natural, zone umede cu sălcii, zăvoaie dense etc. 

Specie preponderent insectivoră, consumă în special gândaci, furnici, dar și alte 
nevertebrate (păianjeni, viermi etc.). Ocazional consumă și fructe mici, în special 
toamna. 

Este una dintre speciile cu cel mai bine cunoscut și apreciat cântec. Secole la 
rândul a inspirat generații de artiști, muzicieni, scriitori sau dramaturgi, care au folosit 
cântecul său distinctiv ca sursă de inspirație. 

POPULATIE 
Populația mondială a speciei este estimată la 43 000 000 – 81 000 000 de 

indivizi. Cea europeană este estimată la 10 700 000 – 20 300 000 de perechi. Tendința 
la nivel european este considerată crescătoare. Specia este clasificată ca ”Risc 
scăzut”.  

În România, populația estimată este de 800 000 – 1 600 000 de perechi. 
Populația este fluctuantă, însă tendința este considerată stabilă. 
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REPRODUCERE 
Perioada de reproducere începe în luna aprilie, când masculii sosiți din migrație 

ocupă teritoriile și le marchează în special auditiv (prin cântecul bine cunoscut). 
Depunerea ouălor are loc începând cu luna aprilie, femela depunând 4-5 ouă, pe care 
le clocește 13-14 zile. Puii părăsesc cuibul după 10-12 zile. Perechile sunt teritoriale și 
cuibăresc izolat. Cuibul este elaborat, fiind construit din frunze uscate și ierburi, legat cu 
fire de păr și căptușit cu pene. Este amplasat în zone de tufărișuri dense, foarte 
aproape de sol. 

AMENINTARI SI MASURI DE CONSERVARE 
Specia nu are amenințări severe. Singura amenințare serioasă este reprezentată 

de folosirea pe scară largă a pesticidelor, care au ca rezultat diminuarea resurselor de 
hrană. 
 
ACVILA DE CÂMP 
AQUILA HELIACA 

 
 

DESCRIERE 
Acvila de câmp, cunoscută şi sub 

denumirea de acvilă imperială, este o 
specie caracteristică zonelor împădurite 
situate în apropierea zonelor deschise 
agricole sau de păşune. Lungimea 
corpului este de 70-83 cm şi greutatea 
medie este cuprinsă între 2400-4500 g. 
Anvergura aripilor este cuprinsă între 
175-205 cm. Este o răpitoare mare, cu 
un penaj maro închis. Adulţii au 
înfăţişare similară şi ajung la acest penaj 
în şase ani. 

ETIMOLOGIA DENUMIRII 
STIINTIFICE 

Numele de gen provine din 
latinescul aquila - acvilă. Numele de 
specie provine din grecescul heliakos – 
al soarelui, cu referire probabil la penajul 
deschis, de culoarea nisipului, al 
juvenilului. 

LOCALIZARE SI 
COMPORTAMENT 

Este o specie răspândită în 
centrul şi estul continentului european. 
Este o specie monogamă întreaga viaţă 
şi poate atinge o vârstă de 55 de ani. 
Ritualul nupţial se desfăşoară prin 
înălţarea în aer a partenerilor în timp ce 
scot la unison sunete de chemare, după 
care plonjează şi se rostogolesc în aer 
cu gherele ataşate unul de celălalt. 
Vânează solitar în timp ce planează. 
Poate obliga alte păsări răpitoare să 
renunţe la hrana prinsă şi, uneori, obţine 
cea mai mare parte din hrană în acest 
fel. Cuibul este instalat în copaci (sunt 
preferaţi cei cu vârful rupt) la înălţimi 
variabile, de la câţiva metri până la 30-
40 m şi poate atinge o circumferinţă de 
3 m după ce este folosit mai mulţi ani. 
Cuibăresc şi pe platforme artificiale, iar 
din 1986 în Franţa au cuibărit şi în 
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captivitate. Iernează în Africa şi în 
Peninsula Arabică. 

POPULATIE 
Populaţia europeană a speciei 

este foarte mică, cuprinsă între 850-
1400 de perechi. Aceasta a scăzut 
semnificativ în perioada 1970-1990. 
Deşi în cea mai mare parte a teritoriului 
a scăzut şi în perioada 1990-2000, în 
Rusia s-a menţinut stabilă, ceea ce a 
determinat menţinerea generală a 
populaţiei. Cele mai mari efective sunt 
prezente în Rusia, Ungaria şi 
Macedonia. În România este 
necuibăritoare (pasaj). 

REPRODUCERE 
Soseşte din cartierele de iernare 

în martie. La construirea cuibului 
participă ambii parteneri, acesta fiind 
alcătuit din crengi şi căptuşit cu 
vegetaţie. Femela depune 2-3 ouă până 
la mijlocul lunii aprilie, cu o dimensiune 
medie de 72,5 x 56,3 mm. Incubaţia 
durează în medie 43 de zile şi este 
asigurată de ambii părinţi. În cazul în 
care cantitatea de hrană este 
insuficientă, puiul mai mare este agresiv 
faţă de puiul mai mic şi poate să-l 

omoare sau acesta moare de inaniţie. 
Puii devin zburători la 60-65 de zile, însă 
rămân dependenţi de părinţi încă 14-21 
de zile. 

AMENINTARI SI MASURI DE 
CONSERVARE 

Reducerea suprafeţelor 
împădurite, tăierea copacilor bătrâni, 
deranjul determinat de activităţile 
forestiere şi de vânătoare sunt 
principalele pericole pentru această 
specie. Un Plan Internaţional de Acţiune 
a fost elaborat în anul 1996. 
Îmbunătăţirea activităţilor forestiere, 
păstrarea copacilor bătrâni în zonele de 
cuibărit şi reducerea deranjului produs 
de activităţile umane, în special de 
vânătoare, sunt absolut necesare pentru 
conservarea speciei. 

 

 

 

 

 

GALERIDA CRISTATA (CIOCÂRLAN)   

 

DESCRIERE 
Traieste in habitate deschise, inclusiv in cele realizate de oameni, precum cai 

ferate sau aeroporturi. Partile superioare sunt cenusii cu pete negre, iar pieptul este 
albicios. Forma corpului este solida, cu gat scurt si gros, coada lata. Creasta lunga si 
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tepoasa, caracteristica, in crestet. Lungimea corpului de 17-19 cm, anvergura de 32-36 
cm, masa corporala medie de 46 g. Iarna se hraneste cu plante, iar vara si cu 
nevertebrate, in special cu gandaci. Longevitatea medie in libertate este de sase ani.  

LOCALIZARE SI COMPORTAMENT 
Specie rezidenta in aproape toata Europa, mai putin regiunile din nordul extrem. 

Nu migreaza. Specie diurna, se hraneste pe sol sau sapa la suprafata, si uneori inhata 
insecte din zbor. Daca hrana este putina, atunci pasarile se strang in stoluri pentru a se 
hrani. Sunt teritoriale in sezonul de imperechere.  

Ating maturitatea sexuala la varsta de un an. Masculul  atrage femela dupa ce 
alearga cu gatul intins, cantand si batand din aripi. Femela construieste un cuib de iarba 
intr-o denivelare din pamant. 

POPULATIE 
Populatia care cuibareste in Europa este foarte mare, cuprinsa intre 3,6 si 7,6 

milioane de perechi. Specia a suferit un declin in perioada 1970-1990, dar mai multe 
populatii din sudul Europei au sporit. 

REPRODUCERE 
In perioada martie-iulie sunt depuse intre trei si sase oua, de 23 de mm lungime, 

oua clocite de femela timp de 11-13 zile. Puii parasesc cuibul la 9-12 zile dupa 
eclozare. Puii continua sa fie hraniti de parinti pentru inca doua-trei saptamani de la 
momentul in care au invatat as zboare. Pot avea si doua sau trei ponte pe an. 

AMENINTARI SI MASURI DE CONSERVARE 
Declinul speciei a fost atribuit pierderii si degradarii zonelor in care traiesc. 

Pentru a evita astfel de declinuri este nevoie de masuri de management ale zonelor 
deschise. 

 
Ardea cinérea 
(Stârc cenușiu) 
 

 
DESCRIERE 
O pasare caracteristica zonelor cu apa dulce, inclusiv lacuri, rauri, iazuri si 

mlastini. Este si un vizitator comun al iazurilor de gradina din zonele urbane. Cel mai 
mare starc din Europa masoara  84-102 cm in lungime corporala, cu gatul intins. Are o 
anvergura de 155-175 cm si o masa corporala medie de 1,5 kilograme. Masculul si 
femela seamana foarte bine, cu gatul lung, cioc puternic si picioare lungi si galbene. 
Capul si gatul albe contrasteaza puternic cu aripile gri. Adultii au o pana neagra pe 
ceafa. Se hranesc cu pesti, amfibieni, mamifere mici si pasari. Vaneaza in apa mica, 
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asteapta nemiscat si isi urmareste prada pe care o strapunge cu ciocul ascutit. In 
salbaticie, durata medie de viata este de cinci ani. 

LOCALIZARE SI COMPORTAMENT 
Cuibareste in mai toata Europa, migreaza in sud-vest pentru a ierna, cu exceptia 

populatiilor din vest, care tind sa fie sedentare. Sunt active la rasarit si la apus de soare, 
stau pe crengi de arbori in timpul zilei si noaptea. Ating maturitatea sexuala la varsta de 
doi ani. Odata ce un mascul atrage o femela, se declanseaza un ritual elaborat de 
curtare. Intind gatul cat pot de mult, indreapta ciocul spre cer, clampanesc din ciocuri, 
scot sunete si se ciugulesc reciproc. Legatura dintre cei doi va dura numai un sezon de 
imperechere. Construiesc un cuib solid din bete in copacii din apropierea lacurilor, 
deseori in colonii mari. 

POPULATIE 
Populatia care cuibareste in Europa este estimata la ora actuala la 210.000-

290.000 de perechi. In perioada 1970-1990 specia a cunoscut o importanta crestere a 
populatiei. 
          REPRODUCERE 

Depun patru sau cinci oua la finalul lunii martie. Marimea medie a unui ou este 
de 61x43 mm. Clocitul dureaza intre 25 si 26 de zile, iar ambii parinti clocesc ouale. Cei 
doi hranesc puii cu peste regurgitat, iar cei mici vor zbura din cuib la 42-55 de zile de la 
eclozare. Depun oua o singura data pe an, dar daca ponta este distrusa, deseori depun 
si al doilea rand de oua. 

AMENINTARI SI MASURI DE CONSERVARE 
In trecut, declinul populatiilor a fost pus pe seama pesticidelor, care au ucis 

adultii, au cauzat moartea embrionilor si au facut ca toata coaja oualor sa fie subtire si 
casanta. Oricum, numarul starcilor cenusii a crescut in mai multe zone, in urma 
interdictiilor de folosire a mai multe pesticide. De asemenea, cresterea calitatii apei a 
fost un factor benefic. Vanatoarea si exterminarea starcilor la ferme piscicole sunt o 
amenintare in anumite zone, dar populatiile au crescut ca numar sub un management 
de conservare bun. 
 

Ciocârlie de pădure 

Lullula arborea 

 

 
 

Etimologia denumirii ştiinţifice 

Numele de gen provine din franceză şi este diminutive al cuvântului lulu – 

ciocârlie de pădure, nume dat de Buffon (1770-1783). Numele de specie provine 

din latinescul arboreus – de arbore, cu referire la habitatul caracteristic. 
Caracterizarea speciei 
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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 13,5-15 cm, iar greutatea de 
23-35 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. 

Localizare şi 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, într-o zonă protejată de iarbă mai înaltă sau tufişuri. Iernează în Orientul 
Mijlociu. Longevitatea cunoscută este de cinci ani şi 11 luni. 

Populaţie 
Populaţia europeană este mare, cuprinsă între 1300000-3300000 de perechi. 

A înregistrat un declin semnificativ între 1970-1990, iar apoi în perioada 1990-
2000 a înregistrat un nivel stabil pe continentul european. În România populaţia 
estimată este de 65000-87000 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 

3-5 ouă în lunile aprilie- iulie, 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 14-15 zile şi este asigurată de către femelă. Puii 
sunt îngrijiţi de ambii părinţi şi devin zburători după 11-13 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. 

Ameninţări şi măsuri 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. 

 

Barză alba  

Ciconia ciconia 

 

 
 

Etimologia denumirii ştiinţifice 

Numele de gen şi de specie ciconia – barză este de origine latină şi a fost dat 

de zoologul Mathurin Jacques Brisson (1723-1806), care a înlocuit numele iniţial 

de ardea.  
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Caracterizarea speciei 

Barza albă este o specie caracteristică păşunilor umede şi zonelor 

mlăştinoase. Lungimea corpului este de 95-110 cm şi are o greutate de                      

2300-4400 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 180-218 cm. Adulţii au 

înfăţişare similară şi se deosebesc de barza neagră prin capul şi gâtul albe. Se 

hrăneşte cu broaşte, şoareci, insecte, cârtiţe, pui de pasăre şi iepure, melci, şerpi şi 

şopârle. 

Localizare şi comportament 

Este o specie larg răspândită pe tot teritoriul european, cu populaţii mai mari 

în zona centrală şi estică. 

Barza albă este alături de rândunică specia care interacţionează cel mai mult 

cu populaţia umană, fiind prezentă în majoritatea localităţilor din ţara noastră cu 

excepţia zonelor montane. Fiind o specie obişnuită cu prezenţa umană, foloseşte ca 

suport pentru cuib stâlpii reţelelor de medie tensiune şi acoperişurile caselor. A 

intrat în conştiinţa populară ca fiind specia ce aduce bebeluşii. În mod obişnuit 

perechea de berze se întoarce la cuibul ocupat şi în anii precedenţi. Întâi soseşte 

masculul, care apără cuibul în faţa altor pretendenţi şi, în aşteptarea femelei, îl 

repară şi îl consolidează. Spre deosebire de stârci, care sunt gălăgioşi, berzele sunt 

aproape mute însă comunică la cuib cu partenerul prin intermediul unui „clămpănit 

al ciocului care se desfăşoară sacadat în timp ce capul şi gâtul sunt lăsate pe spate.  
Sunetele scoase prin deschiderea şi închiderea ciocului sunt puternice şi 

rapide, asemeni unei darabane de tobă. Înainte de plecarea în migraţie se strâng în 
număr mare pe pajiştile umede sau în zone inundabile. Iernează în Africa, unde 
ajung prin traversarea Bosforului. 

Distanţa medie pe care o străbate într-o zi în perioada migraţiei este de 220 
km cu o viteză cuprinsă între 30-90 km/h. Deplasarea unei berze albe din România 
a fost urmărită în 2005 de către Societatea Ornitologică Română (SOR/BirdLife 
Romania) împreună cu Milvus Group, prin intermediul unui emiţător satelitar 
amplasat pe spatele acesteia, aceasta ajungând în Tanzania. 

Populaţie 
Populaţia estimată a speciei este semnificativă, cuprinsă între 180000-

220000 de perechi. În perioada 1970-1990 populaţia de barză albă a manifestat un 
declin considerabil. Deşi în perioada 1990-2000 specia a marcat o tendinţă 
crescătoare, încă nu a revenit la efectivele existente înaintea declinului menţionat. 
Populaţia estimată în România este de 4000-5000 de perechi. Cele mai mari 
efective apar în Polonia, Ucraina şi Spania. 

Reproducere 
Soseşte la începutul lunii martie din cartierele de iernare. Cuibul amplasat 

cel mai frecvent pe stâlpii reţelelor de tensiune medie, dar şi pe acoperişurile 
caselor, este alcătuit din crengi fixate cu pământ.  

Cuibul poate atinge dimensiuni impresionante prin adaugarea de material în 
fiecare an (1,5 m diametru, 1-2 m înălţime şi o greutate de 40 kg). În interior este 
căptuşit cu muşchi şi resturi vegetale. 

În mod obişnuit masculul aduce materialele, iar femela le aşează şi le 
potriveşte în cuib. Adeseori, în pereţii exteriori ai cuibului cuibăreşte şi vrabia de 



Studiu Evaluare Adecvată  -  Amenajamentul Ocolului Silvic Mitreni 

INCDS ”Marin Drăcea” -  Staţiunea Piteşti  71 

 

câmp. Femela depune 3-4 ouă în perioada cuprinsă între începutul lunii aprilie şi a 
doua jumătate a lunii mai. Dimensiunea medie a ouălor este de 73,6 x 52,54 mm. 
Încubaţia e asigurată de ambii părinţi. Noaptea stă pe ouă numai femela (C. Rosetti 
Bălănescu). După 33-34 de zile, puii eclozează şi sunt hrăniţi de părinţi la cuib 53-
55 de zile şi apoi încă 15 zile, după care încep să zboare. 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
Electrocutarea păsărilor şi desecarea zonelor umede sunt principalele 

ameninţări ce afectează specia în zonele de cuibărit din Europa. Instalarea de 
platforme artificiale pe stâlpii reţelelor de tensiune medie şi izolarea reţelelor 
electrice pot reduce considerabil mortalitatea acestei specii. 

 

Piciorong sau cătăligă  

Himantopus himantopus 

 
 

Etimologia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen şi cel de specie provine din cuvintele greceşti ymantos – coardă 

şi pous – picior, cu referire la picioarele lungi ale păsării. 
Caracterizarea speciei 
Piciorongul este o specie caracteristică zonelor cu ape puţin adânci, apelor 

interioare şi coastelor marine. Lungimea corpului este de 33-36 cm şi are o greutate 
medie de 180 g. Anvergura aripilor este de circa 75 cm. Proporţional cu talia, este 
specia cu cele mai lungi picioare dintre păsările prezente la noi. Adulţii au înfăţişare 
similară, masculul având mai mult negru pe cap. Este o pasăre elegantă, cu picioarele 
lungi şi roşii, iar penanjul este alb cu negru. Se hrăneşte cu insecte, moluşte, crustacei, 
păianjeni, peşti mici şi seminţe. 

Localizare şi comportament 
Este o specie prezentă pe cea mai mare parte a continentului european cu 

excepţia zonelor nordice. Este o specie monogamă, sociabilă, ce se deplasează de 
obicei în stoluri şi cuibăreşte în colonii mici, în care cuiburile sunt aşezate pe sol şi 
căptuşite superficial cu vegetaţie. Iernează în Africa. Longevitate cunoscută de şase ani 
şi şapte luni. 

Populaţie 
Populaţia europeană a speciei este relativ mică, cuprinsă între 37000-64000 de 

perechi. S-a menţinut stabilă în perioada 1970-1990 şi deşi a înregistrat un declin în 
unele ţări (Turcia) în perioada 1990-2000, în alte ţari a crescut în aceeaşi perioadă 
(Spania), astfel că populaţia a rămas stabilă pe ansamblu. În România, populaţia 
estimată este de 400-600 de perechi. Cele mai mari efective sunt prezente în Spania, 
Turcia şi Rusia. 



Studiu Evaluare Adecvată  -  Amenajamentul Ocolului Silvic Mitreni 

INCDS ”Marin Drăcea” -  Staţiunea Piteşti  72 

 

Reproducere 
Sosesc din cartierele de iernare în aprilie. Femela depune în mod obişnuit 3-4 

ouă în luna mai şi începutul lunii iunie, având dimensiunea de 43,3 x 29,4 mm. 
Incubaţia durează 25-26 de zile şi este asigurată de ambii parteneri. La scurt timp după 
eclozare puii părăsesc cuibul, însă continuă să fie hrăniţi de părinţi. Devin zburători la 
28-32 de zile. 

Ameninţări şi măsuri de conservare 
Degradarea şi distrugerea habitatelor, deranjul produs de activitatea turistică, 

urbanizarea sunt principalele pericole ce afectează specia. Păstrarea habitatelor 
necesare speciei şi reducerea deranjului în zonele de cuibărit sunt prioritare pentru 
conservare. 

 

Ciocîntors  

Recurvirostra avosetta 
 

 
 

Etimologia denumirii ştiinţifice 
Numele de gen provine din cuvintele latine recurvus – încovoiat şi rostrum – cioc, 

cu referire la forma deosebită a ciocului. Numele de specie provine din numele veneţian 
avosetta, atribuit în secolul XVI. 

Caracterizarea speciei 
Ciocîntorsul este o specie caracteristică zonelor de ţărmuri şi coastelor marine, 

cu apă salmastră sau sărată. Lungimea corpului este de 42-46 cm şi are o greutate 
medie a corpului de 310-410 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 67-77 cm. Adulţii 
au înfăţişare similară. Ciocul masculului este mai lung şi mai puţin curbat în sus. 
Penajul este o combinaţie interesantă de alb cu negru. Se hrăneşte printr-o mişcare de 
„cosire„ realizată cu ciocul, prinzând insecte, moluşte, crustacei, viermi, dar şi cu 
fragmente vegetale de la suprafaţa apei. 

Localizare şi comportament 
Este o specie de mărimea porumbelului prezentă  pe cea mai mare parte a 

continentului european. Este o specie sociabilă, ce umblă în stoluri şi cuibăreşte în 
colonii. Sincronizarea exemplarelor dintr-un stol este impresionantă, executând 
manevre rapide simultane. Sunt gălăgioase şi combative, alungând posibilii prădători 
din apropierea coloniei. Ritualul nupţial se manifestă printr-un dans între parteneri cu 
aplecări, atingeri şi urmăriri. Cuiburile sunt sumare, formate într-o adâncitură a nisipului 
şi căptuşite cu resturi vegetale şi scoici. Iernează în sudul Europei şi Africa. 
Longevitatea cunoscută este de 24 de ani şi cinci luni. 

Populaţie 
Populaţia europeană a speciei este relativ mică, cuprinsă între 38000-57000 de 

perechi. A crescut semnificativ în perioada 1970-1990. Deşi în unele teritorii efectivele 
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au scăzut în perioada 1990-2000, pe ansamblu populaţia este considerată stabilă. În 
România, populaţia estimată este de 300-500 de perechi. Cele mai mari efective 
cuibăritoare sunt prezente în Olanda, Germania şi Spania. În zonele de iernare cele mai 
mari efective sunt în Franţa, Portugalia şi Spania. 

Reproducere 
Sosesc din cartierele de iernare în aprilie.  Femela  depune în mod obişnuit 3-4 

ouă, până la mijlocul lunii mai, având dimensiunea medie de 48,9 x 34,9. Incubaţia 
durează 21-25 de zile şi este asigurată de ambii parteneri. La scurt timp după eclozare, 
puii părăsesc cuibul şi rămân ascunşi în vegetaţie, în aşteptarea părinţilor şi a hranei. 
Puii devin zburători la 38-42 de zile. 

 
Ameninţări şi măsuri de conservare 
Degradarea şi distrugerea habitatelor, deranjul produs de activitatea turistică, 

urbanizarea sunt principalele pericole ce afectează specia. Păstrarea habitatelor 
specifice necesare speciei şi reducerea deranjului în zonele de cuibărit sunt prioritare 
pentru conservare. 

 
BOTAURUS STELLARIS 
(BUHAI DE BALTĂ) 

 

 
 

 
DESCRIERE 
Buhaiul de baltă, cunoscut şi sub numele de bou de baltă, este o specie 

caracteristică zonelor umede. Adulţii au o lungime a corpului de 69-81 cm, fiind ceva 
mai mari decât o găină domestică, şi o greutate de circa 1350 g. Anvergura aripilor este 
cuprinsă între 100-130 cm. Adulţii au înfăţişare similară. Coloritul general este galben 
cărămiziu cu striaţii negre. Se hrăneşte cu peşti, insecte acvatice, broaşte, lipitori şi 
chiar şoareci. 

ETIMOLOGIA DENUMIRII STIINTIFICE 
Numele de gen provine din alăturarea a două substantive latine, bos – bou şi 

taurus – taur, cu referire la strigătul caracteristic al păsării. Numele de specie derivă din 
cuvântul latin stellata – presărat cu stele, cu referire la punctele de pe penele spatelui. 

LOCALIZARE SI COMPORTAMENT 
Specia apare pe cuprinsul întregului continent european, cu o distribuţie mai 

uniformă în partea estică a acestuia. Este o specie sfioasă, retrasă, solitară, la care 
masculii şi femelele petrec o perioadă scurtă împreună în perioada împerecherii. 
Masculii sunt teritoriali, iar strigătul specific se aude toată primăvara pe distanţe mari, 
mai ales la răsăritul soarelui şi amurg. Sunetul pe care îl scoate se aseamănă mult cu 
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cel al instrumentului muzical denumit buhai, folosit în mod tradiţional cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, de unde a fost împrumutat şi numele păsării. De obicei, 
exemplarele stau ascunse în stuf, iar atunci când sunt surprinse adoptă o poziţie de 
camuflaj, cu gâtul şi ciocul întinse în sus (dungile verticale de pe corp imită surprinzător 
de bine tulpinile stufărişului, cu care se confundă), poziţie caracteristică numai acestei 
specii. Iernează în sud-vestul Asiei şi nordul Africii. În iernile mai blânde unele 
exemplare pot rămâne la noi în ţară. Longevitatea maximă cunoscută este de 11 ani şi 
trei luni. 

POPULATIE 
Populaţia europeană estimată a speciei este relativ mică, de până la 54000 de 

perechi. Deşi populaţia a rămas relativ stabilă în perioada 1990-2000, declinul 
manifestat în perioada 1970-1990 nu a fost recuperat. Cea mai numeroasă populaţie 
apare în Rusia şi Polonia. 

REPRODUCERE 
Soseşte la începutul lunii aprilie din cartierele de iernare. Cuibul este construit de 

femelă şi este alcătuit din stuf şi alte resturi vegetale. Femela depune la sfârşitul lui 
aprilie 3-5 ouă cu o dimensiune de 53 x 39 mm şi o greutate de 42 g, pe care le 
incubează singură timp de 24-26 de zile, masculul fiind poligam. Femela îngrijeşte 
singură puii pe o perioadă cuprinsă între 12-30 de zile. 

AMENINTARI SI MASURI DE CONSERVARE 
Degradarea habitatelor şi arderea stufului reprezintă, împreună cu poluarea 

apelor şi prădarea cuiburilor de către porcii mistreţi, principalele pericole care afectează 
specia. Ca măsuri de conservare a speciei se încurajează tăierea succesivă a stufului 
astfel încât acesta să formeze o structură mozaicată şi reducerea deranjului prin 
interzicerea vânătorii. 

 
Aythya ferina 
(Rață cu cap castaniu) 
 

 
 

DESCRIERE 
Specie cu un areal mare, care cuprinde o mare parte din Europa si din Asia. In 

ultimii 150 de ani a fost inregistrata o expansiune a arealului inspre vest si nord. Specia 
are un areal mare care cuprinde in perioada de cuibarit centrul si sudul Europei, vestul 
si centrul Asiei. Ierneaza in sudul Europei, Asia mica, nordul Africii si sudul Asiei. In 
Romania este o specie cuibaritoare relativ frecventa in zonele cu habitat optim, este 
intalnita in Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Moldova si Transilvania. Iarna, efective 
importante sunt cantonate in delta si pe cursul Dunarii si pe cursurile si lacurile limitrofe 
raurilor mari din tara (Olt, Siret, Prut etc). 
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LOCALIZARE SI COMPORTAMENT 
Specia poate fi intalnita intr-o varietate mare de zone umede. Prefera lacurile 

dulci sau salmastre de cel putin cateva hectare, cu adancime de 1,5-2 m cu vegetatie 
submergenta bogata si cu resurse de hrana si inconjurate de zone dense de stuf. In 
timpul iernii si in migratie, poate fi intalnita si pe lacuri de acumulare, ape marine. 
Este o specie omnivora si consuma, in special, vegetatie submersa (seminte si parti 
vegetative). De asemenea, poate consuma insecte acvatice si microcrustacee. Hrana 
este obtinuta prin scufundari in ape de 1,5 – 2m. 

POPULATIE 
Populatia cuibaritoare din Europa este estimata la 210.000 - 440.000 de perechi, 

trendul populational fiind necunoscut. Efectivul speciei este in crestere sau stabil in 
majoritatea tarilor europene. 

REPRODUCERE 
Specie puternic gregara in afara sezonului de cuibarit.  Masculii incep sa se 

asocieze in stoluri mici, din a doua parte a lunii mai, cand inca femelele sunt pe cuib. 
Rata cu cap castaniu isi instaleaza cuibul in apropierea apei, (max.5 m) pe sol in 
vegetatie densa. De asemenea, poate cuibari pe intinderea zonei umede, in zonele 
propice cu vegetatie palustra emergenta abundenta, cuibul fiind amplasat deasupra 
nivelului apei, pe substratul solid format de tulpinile de trestie culcate. Perioada de 
cuibarit dureaza din jumatatea lunii aprilie/inceputul lunii mai si pana la mijlocul lunii 
iunie. Ponta este formata din 8-10 oua care sunt clocite de femela timp de 25 de zile. 
Puii sunt nidifugi si sunt ingrijiti de femela. 

AMENINTARI SI MASURI DE CONSERVARE 
Amenintarile la adresa speciei sunt legate de distrugerea habitatelor umede, 

vanatoare (mortalitate directa si intoxicatia cu plumb de alice) si turismul nereglementat 
in zone umede. Masurile de conservare necesare identificate fac referire la protectia 
zonelor umede ramase si care fac in continuare obiectul indiguirilor si desecarilor, dar si 
dezvoltarea unor seturi de reguli de folosinta a terenurilor limitrofe lacurilor. Referitor la 
vanatoare, este necesara interzicerea reala a alicelor cu plumb un mecanism de control 
eficient referitor la folosirea acestora. 

 
Aythya fuligula 
(Rață moțată) 

 
DESCRIERE 
Este o specie de rață de talie medie. Ca și la toate speciile de rațe, dimorfismul 

sexual este accentuat. Femela are un colorit general maroniu, cu spatele mai închis la 
culoare și flancurile mai deschise; capul și gâtul au o nuanță castanie, iar moțul este 
foarte slab conturat. Masculul are spatele, capul și gâtul negre, iar flancurile albe; moțul 
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caracteristic speciei este bine dezvoltat și foarte vizibil. Lungimea corpului este de 40-
47 cm și are o greutate medie de 560-1020 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 65-
72 cm.  

 
ETIMOLOGIA DENUMIRII STIINTIFICE 
Numele de gen (Aythya) este numele grecesc al unei specii marine 

neidentificate, iar numele de specie provine din cuvintele latine fuligo – funingine lat 
și gula – gât, cu referire la picioarele coloritul închis la culoare al gâtului. 

LOCALIZARE SI COMPORTAMENT 
Specia cuibărește pe o arie foarte largă, în toată regiunea Palearctică, din 

Europa de Vest, până pe coastele Pacificului, la latitudini medii și mari. În România 
specia cuibărește izolat și localizat, în foarte puține zone, în câteva locații de-a lungul 
Oltului și în Câmpia de Vest. 

Cuibărește în România, fiind prezentă la noi tot timpul anului. Abundența însă nu 
este constantă. În perioada de cuibărit este mult dispersată, și în numere foarte mici, în 
general în locurile de cuibărit. Toamna și peste iarnă, se adună în grupuri mari pe 
suprafețele acvatice care nu îngheață. Numărul de exemplare este mult mai mare, fiind 
suplimentat de rațele nordice care vin să ierneze în România. 

Foarte rară și localizată în România în perioada de cuibărit, ocupă habitate 
acvatice cu vegetație de-a lungul lacurilor de baraj sau cele naturale de câmpie. În 
restul teritoriului, preferă zone umede din zonele joase, cu lacuri eutrofice, adesea cu 
insule pentru cuibărit. În sezonul de iarnă se adună în numere mari, pe suprafețele de 
apă deschise, la început mult mai dispersat, iar apoi, concentrat pe acele suprafețe care 
nu îngheață (în general lacurile mari de baraj). 

Rața moțată este omnivoră, însă mare parte din dietă constă în specii de 
moluște, crustacee și insecte acvatice, după care se scufundă la ... MAI MULTE 

POPULATIE 
Populația globală este estimată la 2 600 000 - 2 900 000 de indivizi. Cea 

europeană este estimată la 551 000 - 742 000 de perechi. În România, estimările arată 
o populație de aproximativ 20 - 50 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 stabilă. În România tendința 
populațională este ușor crescătoare. 

REPRODUCERE 
Perioada de reproducere începe în luna mai, iar depunerea ouălor are loc 

începând cu a doua parte a lunii mai. Femela depune de obicei 8-11 ouă, pe care le 
clocește singură. Incubarea durează 23-28 de zile. Puii devin zburători la 45-50 de zile. 
Păsările cuibăresc izolat, uneori și în grupuri laxe, amplasând cuiburile la câțiva metri 
distanță. Cuiburile sunt amplasate în apropierea apei, direct pe sol, ascunse în 
vegetație; cuibărește izolat sau în grupuri răsfirate, uneori în cadrul coloniilor altor specii 
(pescăruș râzător). 

AMENINTARI SI MASURI DE CONSERVARE 
Este amenințată de degradarea și dispariția zonelor umede, poluarea habitatelor, 

în special de exploatările industriale (petrol și gaze în Siberia). De asemenea, 
intensificarea agriculturii poate duce la degradarea sau pierderea habitatelor. 
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Buteo buteo 
 (Șorecar comun) 
 

 
DESCRIERE 
Pasăre răpitoare de talie medie spre mare. Sexele au coloritul general similar, 

dorsal fiind maroniu relativ uniform (cu pete albicioase la formele deschise). Ventral, 
coloritul variază foarte mult, de la exemplare cu colorit maroniu închis complet, până la 
exemplare foarte deschise (albe). Pe piept au o dungă deschisă la culoare, ce se 
continuă și în partea mediană a aripii. Juvenilii au petele ventrale dispuse 
vertical. Dimensiunea femelelor este ușor mai mare. Lungimea corpului este de 48 - 56 
de cm şi are o greutate medie de 525 - 1183 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 
110 - 130 de cm.  

ETIMOLOGIA DENUMIRII STIINTIFICE 
Numele de gen și specie (Buteo) este denumirea în limba latină a șorecarilor în 

general, făcând referire la hrana preponderentă a acestora (în special mamifere de talie 
mică). 

LOCALIZARE SI COMPORTAMENT 
Distribuție 

Specia are o distribuție largă în vestul Palearticului, în special în Europa, din zona 
Mediteranei până în Scandinavia. În est cuibărește până zonele centrale ale Asiei 
(Mongolia). În România specia cuibărește pe o arie largă, din Delta și Lunca Dunării, 
până în zonele montane înalte. 

Specia cuibărește în România. Este o specie în general sedentară sau parțial 
migratoare în România. Exemplarele din regiunile nordice coboară în numere mari 
înspre sud iarna (fiind prezente în numere mari la noi pe timpul iernii). 

Este foarte răspândită, fiind prezentă pe întreg teritoriul țării. Cuibărește în zone 
forestiere (în special păduri, dar și plantații cu suprafețe forestiere mai mari), în zone în 
care există suficiente spații deschise în imediata apropiere (pajiști, pășuni, terenuri 
agricole), pe care le folosește pentru hrănire. 

Se hrănește în special cu micromamifere (dar și reptile, păsări de talie mică sau 
insecte), pe care le vânează zburând la punct fix, la o înălțime de câțiva metri. 
Ocazional consumă și cadavre, în special pe timpul iernii. 

În România este prezentă și subspecia vulpinus - șorecarul de stepă - cu 
răspândire estică (din Moldova și Dobrogea, până în Asia centrală). De dimensiuni ușor 
mai reduse, are colorit distinct, cu nuanțe roșiatice. 
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POPULATIE 
Populația mondială a speciei este estimată preliminar la 2 170 000 - 3 690 000 

de indivizi. Cea europeană este estimată la 814 000 – 1 390 000 de perechi. Tendința 
la nivel european este stabilă. Specia este clasificată ca ”Risc scăzut”. În România, 
populația estimată este de 20 000 – 50 000 de perechi. Tendința populațională este 
necunoscută. 

REPRODUCERE 
Perioada de reproducere începe în Europa de obicei în martie - aprilie. 

Depunerea ouălor are loc începând cu sfârșitul lunii martie, femela depunând 2-4 ouă, 
pe care le clocesc mai ales femelele, timp de 33-38 de zile. Puii părăsesc cuibul după 
50 - 60 de zile. Perechile cuibăresc izolat. Își construiește cuibul în interiorul 
suprafețelor forestiere, însă la distanță mică de lizieră. Cuibul este masiv, amplasat la 
înălțime în bifurcația crengilor, construit din crengi și resturi vegetale. O pereche poate 
avea mai multe cuiburi, pe care le utilizează alternativ. 

AMENINTARI SI MASURI DE CONSERVARE 
Principalele amenințări sunt reprezentate de distrugerea locurilor de amplasare a 

cuiburilor și deranjul în perioada sensibilă de cuibărit. Intervențiile forestiere vizează cel 
mai frecvent arborii maturi de dimensiuni mari - cei folosiți frecvent pentru amplasarea 
cuibului. Extragerea sistematică a acestora (adesea cu cuiburi deja construite) au un 
efect negativ sever asupra populației. De asemenea, intervențiile silvice în perioada 
sensibilă de cuibărit din apropierea zonei cuibului au ca efect părăsirea acestuia. 
Suplimentar, intensificarea agriculturii - în special prin creșterea monoculturilor și 
folosirea pesticidelor pentru distrugerea rozătoarelor pot duce la reducerea populației 
pe termen lung. 
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B.3. Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes 
comunitar afectate si a relatiei acestora cu ariile naturale protejate de interes 

comunitar învecinate si distributia acestora 
 
Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu conduce la afectarea 

habitatelor si speciilor de interés comunitar. Asa cum rezulta din descrierea functiilor 
ecologice ale speciilor si habitatelor, facuta pe larg la subcapitolul B.2., amenintarile fata 
de specii si habítate constau in: 

- degradarea habitatelor, reducerea sau fragmentarea acestora; 
- folosirea pesticidelor/ierbicidelor; 
- reducerea locurilor de cuibarit; 
- vanatoarea ilegala; 
- eliminarea arbustilor,maracinisurilor,a lemnului mort si a copacilor scorburosi; 
- desecarea zonelor umede; 
- activitatea antropica, turismul; 
Niciuna dintre aceste amenintari nu este efectul prevederilor amenajamentului 

silvic. Dimpotriva, aplicarea masurilor de gospodarire propuse prin  amenajament, 
respectiv a lucrarilor silviculturale si a regimului silvic conduce la conservarea si 
imbunatatirea habitatelor, functiile ecologice si relatiile intra- si interspecifice ramanand 
nealterate. 

Efectul asupra speciilor de fauna consta in zgomotul si vibratiile masinilor si 
utilajelor utilizate la efectuarea lucrarilor. Acestea vor fi mentinute in limite normale, iar 
localizarea lucrarilor va fi pe suprafete mici, in comparatie cu suprafetele ariilor 
protejate, ceea ce face ca efectul negativ sa fie minim. 

Avand in vedere cele de mai sus, rezulta ca vor fi mentinute si imbunatatite 
conditiile ecologice optime pentru flora si fauna din imediata vecinatate a fondului 
forestier proprietate publica a statului care face obiectul amenajamentului silvic. 

 
B.4. Statutul de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar 

 
Corespunzator obiectivelor social-economice amenajamentul O.S. Mitreni 

precizeaza functiile pe care trebuie sa le îndeplineasca padurile. Repartizarea 
arboretelor pe grupe, subgrupe si categorii functionale s-a realizat prin zonarea 
functionala, tinând seama de functia prioritara, pe care o îndeplineste fiecare arboret. 

Situatia detaliata a grupelor, subgrupelor si categoriilor functionale este 
prezentata în  tabelul următor: 
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Grupa, subgrupa şi categoria 

funcţională 
U.P. Supraf. 

Cod  Denumire I II III V ha % 

Grupa I – păduri cu funcţii speciale de protecţie  

1 Păduri cu funcţii de protecţia apelor, funcții predominant hidrologice 

1E 
Arborete situate în albia majoră a 

Râului Argeș (T.III) 
- - - 357,26 357,26 16 

1F 

Arboretele situate în lunca râurilor 

interioare și în zona dig-mal din 

Lunca și Delta Dunării (TIII) 

425,73 584,29 810,94 - 1820,96 80 

Total subgrupă 425,73 584,29 810,94 357,26 2178,22 96 

4 Păduri cu funcții de protecție, predominant sociale 

4B 

Arboretele din jurul localităţilor, 

precum şi arboretele din intravilan 

(T III) 

- - 29,30 - 29,30 1 

Total subgrupă - - 29,30 - 29,30 1 

5 
Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor 

ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită 

5Q 

Arborete din păduri/ecosisteme 

de pădure cu valoare protectivă 

pentru habitate de interes 

comunitar şi specii de interes 

deosebit incluse în arii special de 

conservare/situri de importanţă 

comunitară în scopul conservării 

habitatelor (din reţeaua ecologică 

Natura 2000 – SCI) - ROSCI 0131 

"Olteniţa-Mostiştea-Chiciu" (T IV) 

- 38,45 - - 38,45 2 

5R 

Arborete din păduri/ecosisteme 

de pădure cu valoare protectivă 

pentru specii de interes deosebit 

incluse în arii de protecţie special 

avifaunistică, în scopul conservării 

speciilor de păsări (din reţeaua 

ecologică Natura 2000 - SPA) - 

ROSPA 0038 "Dunăre - Olteniţa" 

și ROSPA 0136 "Olteniţa-Ulmeni" 

(TIV) 

10,21 - 17,56 - 27,77 1 

Total subgrupă 10,21 38,45 17,56 - 66,22 3 

TOTAL GENERAL     2273,74  

 

În raport cu functiile atribuite arboretelor si repartizarea acestora pe tipuri de 
categorii functionale s-au prevazut masuri de gospodarire diferentiate pentru  fiecare 
arboret în parte: 

- Paduri cu functii speciale de protectie pentru care se admit , în functie de panta  
terenului, tratamente intensive (T.III); 

-Paduri cu functii speciale de protectie pentru care sunt admise si alte tratamente 
cu impunerea unor restrictii speciale în aplicare (T.IV). 

Ţinând cont de functiile atribuite arboretelor, functii ce permit conservarea 
ecosistemelor forestiere, se poate considera că în zona siturilor de interes comunitar   
ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia  şi  ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu  si 
a arilor de protectie speciale avifaunistice ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița si     ROSPA 
0136 Oltenița Ulmeni  acestea au o structura favorabila.  Drept  urmare, din punct de 
vedere al gradului de conservare, speciile de mamifere, amfibieni, reptile, nevertebrate, 
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plante şi peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE din siturile 
mentionate mai sus precum si speciile de păsări enumerate în anexa I a Directivei 
Consiliului 79/409/CEE din ariile de protectie specială avifaunistice  se încadreaza la 
categoria A – conservare excelenta sau B – conservare bună. 

Criteriile de evaluare a siturilor pentru o specie sunt: 
-populatia=densitatea populatiei speciei presente in zona studiata in raport cu 

populatiile presente pe teritoriul national 
-conservarea=gradul de conservare a trasaturilor habitatului importante pentru 

specia respectiva si posibilitatile de refacere 
-izolarea=gradul de izolare a populatiei presente in zona studiata in raport cu aria 

normala de raspandire a speciei 
 
B.5. Date privind structura si dinamica populatiilor de specii afectate 
 
Din motívele specificate la punctul B.3., considerăm că implementarea 

prezentului amenajament nu va afecta numeric şi structural niciuna din populaţiile 
speciilor care se găsesc în habítatele de interés comunitar existente in raza ocolului 
silvic. 

Asa cum am mai precizat,in perioada de aplicare a lucrarilor silvotehnice este de 
aşteptat ca unele specii, în special păsările prezente în zonă, să fie deranjate de 
specificul activităţilor desfăşurate, dar acestea având o mobilitate ridicată îşi vor găsi loc 
de refugiu în alte habitate. Lucrările silvotehnice preconizate a se desfăşura se executa 
de regula la intervale mari de timp si în nici un caz concentrate pe suprafete mari. 
Deasemenea, perioada de cuibarit nu se suprapune cu perioadele in care se executa 
lucrari silvice, iar habitatele existente în zona sunt suficient de mari si de stabile pentru 
a asigura mentinerea tuturor speciilor prezente. 
 

B.6. Relaţiile structurale şi functionale care crează şi menţin integritatea 
ariilor natural protejate de interes comunitar 

 
Custozii vegheaza pentru menţinerea integritatii si conservarii biodiversităţii în 

ariile de protecţie specială  avifaunistice  ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița, ROSPA 0136 
Oltenița-Ulmeni   şi în siturile de interes comunitar ROSCI 0088 Gura-Vedei-Șaica-
Slobozia și ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu. 

In limítele teritoriale ale Ocolului silvic Mitreni caracteristicile geologice, 
geomorfologice, climatice si de vegetatie sunt favorabile pentru mentinerea tipului 
natural fundamental de padure,respectiv pentru conservarea habitatelor si speciilor 
deoarece asegura o mare diversitate ecosistemica, iar fragmentarea habitatelor este 
redusa. Gospodarirea fondului forestier dupa amenajamente silvice un distruge relatiile 
structurale si functionale din cadrul ariilor naturale protejate de interes national sau 
comunitar, fapt dovedit si de aplicarea amenajamentelor anterioare celui prezent. 

 
B.7. Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes 

comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management 
 
Pentru aria naturală protejată  ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița  a fost elaborat  un 

plan de management aprobat prin O.M. nr.1169 din 2016, publicat în Monitorul Oficial 
nr.56/19.01.2017.Conform Codului silvic, amenajamentele silvice intocmite si aprobate, 
in conditiile legii, pentru fondul forestier inclus in ariile naturale protejate de interes 
national sunt parte a planului de management. Obiectivele de conservare sunt: 
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- managementul si monitorizarea biodiversitatii 
- mostenirea culturala 
- folosirea terenului si gestionarea durabila a resurselor naturale 
- promovarea activitatilor de recreare si turism 
- sustinerea activitatilor de constientizare si educare 
 În conformitate cu cerintele social-economice, ecologice si informationale, 

amenajamentul O.S. Mitreni îmbina strategia ecosistemelor forestiere din zona cu 
strategia dezvoltarii societatii. 

Cea mai importanta directie în care s-a actionat o constituie cresterea protectiei 
mediului înconjurator, cresterea calitatii factorilor de mediu (aer, apa, sol, flora si fauna)  
şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă. 

Pentru pădurile din cadrul O.S. Mitreni obiectivele social-economice avute în 
vedere la reglementarea modului de gospodarire a acestora, detaliate prin stabilirea 
ţelurilor de producţie ori de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcela, 
subparcela, etc.) au fost prezentate în paragraful  A.1.5. Stabilirea functiilor social-
economice si ecologice ale padurii si a bazelor de amenajare. 

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic al O.S. Mitreni susţin integritatea 
ariilor naturale protejate de interes national si comunitar din zona şi conservarea pe 
termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zona. 

 
B.8. Descrierea starii actuale de conservare a ariilor naturale protejate de 

interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbari care se pot produce în viitor 
 
Descrierea starii actuale de conservare a ariilor naturale protejate existente în 

limitele teritoriale ale O.S. Mitreni s-a facut prin evaluarea acestei stari la nivel de 
arboret (u.a.) dupa care s-a raportat la întregul habitat al ariilor naturale protejate. 
Rationamentul care a stat la baza acestei evaluari consta în aceea ca daca fiecare 
arboret ce face parte dintr-o arie naturala protejata prezinta o stare de conservare 
favorabila atunci si întregul, respectiv aria, va prezenta aceeasi stare. 

Cu privire la starea de conservare a  habítatelor, amenajamentul are un indicator 
sintetic prin care se caracterizeaza, la nivelul fiecarei subparcele,apropierea sau 
departarea arboretului actual fata de tipul natural fundamental de padure.El se numeste 
caracterul actual al tipului de padure. Prin prelucrarea datelor, in cazul Ocolului silvic 
Mitreni, din suprafata totala a habitatelor de interes comunitar, de 1887,18 ha, exista 
urmatoarele categorii de arborete ( vezi anexa 1): 
 - 577,08 ha (31%) arborete natural fundamentale ale căror compoziţii actuale 
sunt corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure (caracter 1,2,3); 
 - 94,97 ha (5%) arborete parţial derivate a căror compoziţie actuală diferă de cea 
a tipului de pădure dar care, prin lucrări silvice poate fi adusă la o compoziţie 
corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure (caracter 5); 
 - 7,81 ha arborete cu compoziţii total derivate faţă de tipul natural fundamental de 
pădure şi care, pentru a fi normalizate trebuie substituite prin tratamentul tăierilor rase, 
urmate de împăduriri cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure 
(caracter 6,7,8);   
 - 1186,30 ha (63%) arborete artificiale, în principal de plopi şi sălcii (caracter 
9,A,B); 
 - 21,20 ha (1%) reprezintă clasa de regenerare. 

În cazul specilor de mamifere, amfibieni si reptile, pesti , nevertebrate, plante si 
pasari pot aparea unele masuri în plus fata de cele referitoare la gospodarirea durabila 
a habitatelor forestiere dar aceasta nu presupune însa intrarea în conflict unele cu 
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altele. Evaluarea starii de conservare a habitatelor forestiere s-a facut utilizând 
indicatorii propusi în cadrul proiectului Life05 Nat/Ro/000176 – Habitate prioritare 
alpine, subalpine si forestiere din România (Stancioiu et al., 2008). 

 Autorii proiectului aduc în plus si unele clarificari în ceea ce priveste indicatorii 
prezentati în continuare: 

-Suprafata habitatului. În cadrul Retelei Natura 2000 nu exista limite de suprafata 
impuse, cu toate acestea atunci când habitatul ocupă suprafeţe prea mici se 
recomanda, fie să i se mărească suprafaţa, fie suprafaţa respectivă să fie considerată 
,,fara cod Natura 2000”. Recomandarea vine în sprijinul menţinerii integralităţii şi a 
continuităţii habitatelor. 

-Dinamica suprafetei. Acest indicator se referă strict doar la cazurile de 
diminuare a suprafeţei habitatului. În cazul în care diminuarea suprafeţei este sub 
pragul maxim admis  se vor lua masuri de revenire cel puţin la suprafaţa iniţială. 

-Consistenta arboretului. Acest indicator se exprima în arboretele tinere prin 
gradul de acoperire al coronamentului, iar în arboretele mature prin indicele de 
densitate (pondere în volum). 

-Modul de regenerare a arboretului. Reteaua Natura 2000 nu impune 
regenerarea exclusive din samânta a habitatelor forestiere. Cu toate acestea cunoscute 
fiind efectele negative ale regenerarii repetate din lastari se recomandă promovarea 
regenerarii generative în cadrul careia fiind incluse si plantatiile (cu puieti obtinuti din 
samânta si cu provenienta corespunzatoare). 

-Arbori uscati în arboret. Prezenta arborilor uscaţi sau cazuţi pe sol denotă o 
biodiversitate crescută ca urmare prezenta lor trebuie promovata cu toate ca şi în acest 
caz Reteaua Ecologica Natura 2000 nu impune prezenta acestora în arboret. 

-Gradul de acoperire al semintisului. Acest indicator nu se va estima în primii 2 
ani dupa executarea unei taieri de regenerare (în special în cazul taierii de 
însamântare). 

-Compozitia floristica a subarboretului si paturii erbacee. Pentru evaluarea 
acestui indicator se va tine seama de stadiul de dezvoltare a stratului arborilor iar în 
cazul paturii erbacee se va încerca sa se surprinda atât flora vernala cât si cea estivala. 

Perturbari. S-au inclus aici suprafete de pe care minim 50% din exemplarele 
unui etaj al arboretului sunt vatamate (întelegând prin aceasta ca la nivel de fitoindivid 
intensitatea distrugerilor reprezinta cel putin 50% din suprafata asimilatoare). Nu vor fi 
evaluate etajele cu o acoperire mai mica de 10%. Evaluarea se face la nivelul fiecarui 
etaj, nu se cumuleaza suprafetele afectate de la mai multe etaje. Factorii limitativi si 
destabilizatori care pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor forestiere din 
ariile naturale protejate pot fi de natura: 

- Abiotica, în aceasta categorie incluzându-se doborâturile si rupturile produse de 
vânt si/sau zapada, viituri, depuneri de material aluvionar, înmlastinari, roca la suprafata 
etc. 

- Biotica: vatamari produse de insecte, ciuperci, plante parazite, microorganisme, 
fauna, etc.; 

- Antropica: taieri ilegale, incendieri, poluare, exploatarea resurselor (roca, nisip, 
pietris), eroziunea , pasunatul etc. 

În situatia în care unele perturbari (pasunatul, incendiile etc.) nu au un efect 
imediat si foarte vizibil asupra stratului arborilor, suprafata afectata de acestea nu 
trebuie sa depaseasca 20% din suprafata totala a arboretului. 

Pentru evitarea deteriorarii starii de conservare a habitatelor forestiere si implicit 
a ariilor naturale protejate pe viitor trebuie monitorizata actiunea urmatorilor factori cu 
potential perturbator : 
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- Extragerile ilegale de masa lemnoasa dar si cele efectuate necorespunzator; 
- Împadurirea cu specii corespunzatoare tipului natural fundamental de padure; 
- Promovarea prin lucrarile silvotehnice a exemplarelor cu provenienta din 

samânta în defavoarea celor din lastari; 
- Pasunatul si trecerea animalelor; 
- Incendiile naturale si cele antropice; 
- Turismul necontrolat; 
- Vatamarile produse de entomofauna si de agenti fitopatogeni etc. 
 
B.9. Alte informatii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate 

de interes comunitar, inclusiv posibile schimbari în evolutia naturala a ariilor 
naturale protejate de interes comunitar 

 
În viitor nu se prevad schimbari negative în evolutia naturala a ariilor naturale 

protejate de interes comunitar existente în limitele teritoriale ale Ocolului silvic Mitreni ca 
urmare a implementarii reglementarilor prezentului amenajament silvic. O atentie 
deosebita trebuie acordata masurilor de protectie pe care prezentul amenajament le-a 
propus (a se vedea capitolul 8 al amenajamentului silvic – Protectia fondului forestier) 
împotriva doborâturilor si rupturilor de vânt si zapada, incendiilor, poluarii, bolilor si altor 
daunatori, uscarii anormale, conservarii biodiversitatii care vin în sprijinul conservarii 
speciilor si habitatelor de interes comunitar si nu numai. 

Există însă şi activităţi, care nu ţin de reglementările prezentului amenjament 
silvic dar care pot avea consecinte negative asupra speciilor şi habitatelor de interes 
comunitar. Dintre acestea se menţionează: 

- vânatoarea ilegală, în special la speciile care sunt de interes comunitar dar la 
care este permisă vânătoarea (nu este cazul pentru O.S. Mitreni); 

- tăierile selective a arborilor în vârstă sau a unor specii; 
- vânatoarea în timpul cuibaritului; 
- înmulţirea necontrolată a speciilor invazive; 
- defrişările ilegale; 
- management forestier defectuos; 
- deranjarea păsărilor în timpul cuibaritului; 
- cositul în perioada de cuibarire; 
- distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor; 
- folosirea pesticidelor; 
- lucrări îndelungate în vecinatatea cuibului în perioada de reproducere; 
- construirea neautorizata de drumuri; 
- reglarea cursurilor râurilor; 
- depozitarea deşeurilor menajere; 
- poluarea; 
- creşterea animalelor; 
- practicarea unor sporturi: călărie, motor de cross, maşini de teren, enduro etc. 
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C. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI 
 

Acest capitol descrie condiţiile fizice şi biologice, culturale şi resursele socio-
economice existente în zona de impact a planului (zonele afectate) şi analizează 
impactul direct şi indirect a surselor asociate implementării planului analizat. 
Consecinţele asupra mediului în situaţia alternativei de neimplementare vor fi de 
asemeni analizate. 

Prezentul studiu abordează habitatele de interes comunitar din zona în care 
siturile ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu,   ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița si     ROSPA 0136 Oltenița Ulmeni se suprapun 
peste fondul forestier proprietate publică a statului gospodărit de O.S. Mitreni, în relaţie 
cu dinamica anterioară a pădurii, evaluată în cadrul planului (amenajamentului silvic), 
ţinând cont de funcţiile (inclusiv cele de protecţie a naturii) atribuite fiecărui arboret în 
parte şi pădurii în ansamblul ei. 

Habitatele din zonele forestiere, sunt caracterizate prin complexitate funcţională 
ridicată şi se constituie ca un ecosistem capabil de autoreglare. 

Amenajamentul silvic este un document programatic, bazat pe obiective şi 
măsuri de management pentru atingerea obiectivelor, respectiv lucrări silvice 
(stabilite conform normelor silvice de amenajare). 

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în 
amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că 
modul de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de 
evaluare a impactului am urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor 
ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor şi speciilor prezente în 
suprafaţa studiată. 
 

C.1. Identificarea impactului 
 

Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau 
refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară din siturile Natura 2000, luând în considerare realităţile economice, 
sociale şi culturale specifice la nivel regional şi local ale fiecărui stat membru al 
Uniunii Europene. Prin urmare această reţea ecologică nu are în vedere altceva decât 
gospodărirea durabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din 
siturile Natura 2000. 

Însăşi existenţa unor specii şi habitate într-o stare bună de conservare, chiar în 
zone cu management activ aşa cum sunt pădurile din siturile de importanţă comunitară 
ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu,   
ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița si ROSPA 0136 Oltenița Ulmeni atestă faptul că 
gestionarea durabilă a resurselor naturale nu este incompatibilă cu obiectivele Natura 
2000. 

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea 
factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe 
termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. 
Această stare se consider “favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 
92/43/CEE, Comisia Europeană 1992): 

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui 
areal sunt stabile sau în creştere; 

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe 
termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare; 
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- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă. 
Aşadar, la nivelul fiecărei regiuni biogeografice (în siturile de importanţă 

comunitară propuse şi chiar în afara acestora), pentru ca un anumit habitat considerat 
de importanţă comunitară să aibe o stare de conservare favorabilă, trebuie să fie 
gospodărit astfel încât să fie îndeplinite concomitent aceste trei condiţii. 

Abordarea corectă şi completă a problemei gospodăririi durabile a habitate 
forestiere de importanţă comunitară trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele 
patru etape (Stăncioiu et al. 2009): 

- descrierea tipurilor de habitate; 
- evaluarea stării lor de conservare (pentru a cunoaşte paşii necesari de 

implementat în continuare); 
- propunerea de măsuri de gospodărire adecvate; 
- monitorizarea dinamicii stării de conservare (pentru îmbunătăţirea continuă a 

modului de management). 
În ceea ce priveşte siturile de importanţă comunitară ROSCI 0088 Gura Vedei-

Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu,   ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița 
si     ROSPA 0136 Oltenița Ulmeni considerăm că menţinerea structurii naturale şi a 
funcţiilor specifice habitatelor forestiere va conduce la menţinerea speciilor 
caracteristice într-o stare de conservare favorabilă şi ca atare va fi îndeplinită şi cea 
de-a treia condiţie necesară pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă la 
nivel de habitat (speciile care sunt caracteristice unui anumit habitat se află într-o stare 
de conservare favorabilă). 

Din analiza obiectivelor Amenajamentului silvic, aşa cum sunt ele prezentate în 
prima parte, tragem concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei 
Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 
comunitar. 

În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea 
continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor 
ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe 
funcţionale şi subunităţi de producţie. 

Obiectivele de conservare a habitatelor de interes comunitar au un caracter 
general ţinând  cont de multidutinea tipurilor de habitate, însă putem concluziona că 
obiectivele asumate de Amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi 
susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor 
forestiere identificate în zona studiată. 

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea măsurilor de 
management (lucrări silvice), în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, 
compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele. 

Pentru a putea fi estimat impactul acestor măsuri de management (lucrărilor 
silvice) asupra ariei 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 intervenţia activă în viaţa 

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 
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funcţionale ale arboretului. Astfel se pot diferenţia două grupe mari de efecte ale 
operaţiunilor culturale: de natură bioecologică, respectiv economică. 

Operaţiunile culturale se concentrează asupra arboretului, dar prin modificarea 
repetata a structurii acestuia se acţionează şi asupra celorlalte componente ale pădurii. 
Operaţiunile cultural acţionează asupra pădurii astfel: 

- ameliorează permanent compoziţia şi structura genetica a populaţiilor, calitatea 
arboretului, starea fitosanitară a pădurii; 

- reduc consistenţa şi permit lărgirea spaţiului de nutriţie pentru arborii valoroşi 
intensificând creşterea acestora; 

- reglează convenabil raporturile inter şi intraspecifice; 
- modifica treptat şi ameliorează mediul ducând la intensificarea funcţiilor 

productive şi protectoare; 
- permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă valorificabilă sub forma 

produselor lemnoase secundare. 
Premisele biologice ale operaţiunilor culturale constau din suma cunoştinţelor 

despre biologia arboretelor, despre modul de reacţie a arborilor şi arboretelor la 
intervenţiile practicate. 

Principii de bază în îngrijirea şi conducerea arboretelor: 
Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire se ţine seama de capacitatea arborilor de a 

reacţiona favorabil la schimbarea mediului după ce s-a aplicat selecţia artificială în loc 
de cea naturală. În executarea lucrărilor de îngrijire se ţine seama de variabilitatea 
individuală, dinamica competiţiei intra- şi inter specifice şi neuniformitatea condiţiilor de 
mediu, ceea ce face să se promoveze speciile valoroase ele fiind susţinute de condiţiile 
mediului respectiv. 

Pentru reducerea la maximum a pagubelor care se pot produce la exploatare, 
este necesară armonizarea cerinţelor biologice cu cele a gospodăririi pădurii cultivate. 
În acest sens trebuiesc cunoscute mijloacele materiale, soluţiile tehnice şi procesele 
tehnologice de adoptat. 

În plus trebuiesc urmărite eficienţa economică imediată a fiecărei lucrări 
executate cât şi rentabilitatea globală. Sunt necesare aplicarea lucrărilor de îngrijire şi 
conducere a pădurii prin care se introduc în circuitul economic până la 50% din volumul 
lemnos recoltat la atingerea momentului exploatării, cantitate care s-ar pierde în urma 
procesului de eliminare naturală. 

Eficienţa economică de perspectivă (rentabilitatea globală) rezultă prin reglarea 
raporturilor inter- şi intraspecifice, ameliorarea condiţiilor sanitare de vegetaţie 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 rezistenţă a arboretelor la acţiunea factorilor 

externi şi interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli şi dăunători); 
- creşterea productivităţii arboretelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii lemnului 

produs; 
- mărirea capacităţii de fructificare a arborilor şi ameliorarea condiţiilor de 

regenerare; 
- recoltarea biomasei vegetale în vederea valorificării ei. 
În plan, pentru fiecare arboret în parte, s-a indicat natura lucrărilor preconizate şi 

numărul intervenţiilor necesare în deceniu, cu luarea în considrare atât a stării şi 
structurii actuale, cât şi evoluţia previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul 
intervenţiilor poate fi modificat de către organele de execuţie funcţie de dinamica 
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stadiului de dezvoltare a arboretului, menţionându-se faptul că vor fi introduse în 
planurile anuale. 

În scopul asigurării unei producţii cantitativ şi calitativ optime, corespunzătoare 
ţelului de gospodărire propus, în funcţie de compoziţia şi starea arboretelor de 
amplasarea teritorială şi destinaţia lor, arboretele din fondul forestier se vor parcurge 
conform situaţiilor din amenajament cu următoarele lucrări : 

 
a) Curăţiri 

Trecerea arboretelor din faza de desiş în faza de nuieliş-prăjiniş este marcată de 
apariţia unor fenomene specific biologice ce se manifestă cu o intensitate ridicată. 

În acest stadiu, cauza principală a procesului de eliminare naturală este 
concurenţa pentru spaţiul de nutriţie şi dezvoltare. 

Curăţirile reprezintă intervenţii repetate aplicate în pădurea cultivată în fazele de 
nuieliş şi prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi 
conformare. 

Scopul curăţirilor este înlăturarea din arboret a exemplarelor copleşitoare din 
speciile de valoare  economică  redusă,  precum  şi  a  celor  necorespunzătoare,  
indiferent de specie. 

Obiective urmărite prin executarea curăţirilor: 
- continuarea ameliorării compoziţiei arboretului, în concordanţă cu compoziţia ţel 

fixată. Această cerinţă este realizată prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din 
speciile nedorite; 

- îmbunătăţirea 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 înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei; 

- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii 
productive şi protectoare, ca şi asupra stabilităţii generale a acesteia; 

- menţinerea integrităţii structurale (consistenţa K>0,8). 
Pentru aplicarea curăţirilor este necesară identificarea şi alegerea exemplarelor 

de extras din fiecare tip de arboret. 
Prima curăţire se execută la cca. 3-5 ani după ultima degajare când arboretul se 

găseşte în faza de nuieliş-păriş iar înălţimea sa medie nu depăşeşte, în general, 3 m. 
Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curăţiri sunt: 
- exemplarele uscate, atacate, rănite, bolnave (în special cele cu boli infecţioase 

evolutive gen cancere); 
- preexistenţi (adesea consideraţi ca primă urgenţă de extragere, datorită 

vătămărilor produse arborilor remanenţi la doborâre); 
- exemplarele speciilor copleşitoare, nedorite şi neconforme cu compoziţia ţel, 

dacă sunt situate în plafonul superior al arboretului; 
- exemplarele din lăstari, provenite de pe cioate îmbătrânite sau din arborete cu 

provenienţă mixtă, care pot copleşi exemplarele mai valoroase din sămânţă; 
- exemplarele din specia dorită, chiar de bună calitate, dar grupate în pâlcurile 

prea dese. 
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Se vor realiza curăţiri mecanice, prin tăierea de jos a arborilor nevaloroşi, 
respective secuirea (inelarea arborilor) preexistenţilor, utilizând diferite utilaje tăietoare, 
în general motoferăstraie sau motounelte specifice. 

Sezonul de execuţie al curăţirilor depinde, de speciile existente precum şi de 
condiţiile de vegetaţie. Astfel, în arboretele amestecate, se recomandă ca grifarea 
(însemnarea) arborilor de extras să se realizeze doar în perioada de vegetaţie, această 
restricţie eliminându-se în molidişurile pure sau amestecurile cu puţine specii, când 
lucrarea se poate realiza şi în repaosul vegetativ, primăvara devreme, înaintea apariţiei 
frunzelor, sau toamna târziu, după căderea 
acestora. 

Intensitatea curăţirilor se stabileşte numai pe teren, în suprafeţe de probă 
instalate în porţiuni 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 intervenţie 

IN = Ne/Ni x 100) 
- ca raport între suprafaţa de bază a arborilor extraşi (Ge) şi suprafaţa de bază a 

arboretului înainte (Gi) de curăţire 
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IC = Ge/Gi x 100 
După intensitatea intervenţiei (pe suprafaţa de bază), curăţirile se împart în: 

- slabe (IC <5%) 
- moderate (IC = 6-15%) 
- puternice (forte) (IC = 16-25%) 
- foarte puternice (IC > 25%). 

În situaţia analizată, intensitatea curăţirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri 
excepţionale, când condiţiile de arboret o reclama, pot fi şi forte, dar cu condiţia ca, în 
nici un punct al arboretului, consistenţa să nu se reducă după intervenţie sub 0,8. 

Periodicitatea curăţirilor variază, în general, între 3-5 ani, în funcţie de natura 

speciilor, de starea arboretului, de condiţiile staţionale şi de lucrările executate anterior. 

În general, în pădurile noastre aflate în faza de nuieliş-prăjiniş, se recomandă să 

se execute între 2 şi 3 curăţiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar şi la o singură 

intervenţie în cazul regenerărilor artificiale. 

De calitatea punerii în practică a degajărilor şi curăţirilor depinde, în mare 

măsură, calitatea viitoarelor păduri. 

 

b) Rărituri 

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru 

mijlociu şi care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui 

cât mai activ la ridicarea valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate. 

Răriturile sunt considerate lucrări de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de 

bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul 

exploatării şi nu asupra celor extraşi prin intervenţia respectivă. 

Răriturile sunt cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive operaţiuni 

culturale, cu efecte favorabile atât asupra generaţiei existente, cât şi asupra viitorului 

arboret. 

Cele mai importante obiective urmărite prin aplicarea răriturilor sunt: 

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii 

tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor 

tehnologice ale lemnului acestora; 

- ameliorarea structurii genetice a populaţiei 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 înălţime şi producerea elagajului natural (operaţie de îndepărtare a crăcilor din partea 

inferioară a tulpinii 

arborilor, aplicată în exploatările forestiere); 

- luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază 

pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi pentru regenerarea naturală a 

pădurii; 

- mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici 

cu menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai 

active a arboretului rămas. 

În procesul de execuţie a răriturilor există diverse tehnici de lucru care pot fi 

incluse în două metode de bază:  

Rărituri selective - aplicate în arboretele regenerate pe cale naturală sau mixtă. 

Prin execuţia acestora, în general, se aleg arborii de viitor, care trebuie promovaţi. După 
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aceasta se intervine asupra arboretelui de valoare mai redusă 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 , fără a mai face o diferenţă a 
acestora după alte criterii. Acestea pot fi: 

- pe rânduri; 
- în benzi; 

Rărituri schematice se apică de regulă în arboretele de plop euroamerican. 
În restul arboretele studiate se vor aplica rărituri combinate, deoarece în puţine 

cazuri, se poate vorbi de o intervenţie în exclusivitate în plafonul superior (răritura de 
sus) sau plafonul inferior (răritura de jos). Datorită acestei situaţii, s-a 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 compoziţiei. 

Răritura combinată - constă în selecţionarea şi promovarea arborilor celor mai 
valoroşi ca specie şi conformare, mai bine dotaţi şi plasaţi spaţial, intervenindu-se după 
nevoie atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior. 

Aceasta urmăreşte realizarea unei selecţii pozitive şi individuale active având 
următoarelor obiective: 

- promovarea celor mai valoroase exemplare din arboret ca specie şi calitate; 
- ameliorarea producţiei cantitative şi mai ales calitative a arboretului; 
- mărirea spaţiului de nutriţie şi a creşterii arborilor valoroşi; 
- mărirea rezistenţei arboretului la acţiunea factorilor vătămători biotici şi abiotici; 
- menţinerea unui ritm satisfăcător de producere a elagajului natural; 

intensificarea fructificaţi ei şi ameliorarea condiţiilor bioecologice de producere a 
regenerării naturale; 

- punerea în valoare a masei lemnoase recoltate sub formă de produse 
secundare. 

Tehnica de execuţie, specifică acestui tip de răritura selectivă, este 
diferenţierea în cadrul arboretelui a aşa numitelor biogrupe. În cadrul acestor unităţi 
structurale şi funcţionale (de mică anvergură), arborii se clasifică în funcţie de poziţia lor 
în arboret precum şi de rolul lor funcţional. 
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Biogrupă - este un ansamblu de 5-7 arbori, aflaţi în intercondiţionare în creştere 
şi dezvoltare, care se situează în jurul unuia sau a doi arbori de valoare (de viitor) şi în 
funcţie de care se face şi clasificarea celorlalte exemplare în arbori ajutători (folositori) 
şi arbori dăunători (de extras). Uneori, se mai ia în considerare şi altă categorie, aceea 
a arborilor indiferenţi (nedefiniţi). 

Arborii de valoare se aleg dintre speciile principale de bază şi se găsesc, de 
regulă, în clasele a I-a şi a Il-a Kraft. Aceştia trebuie să fie sănătoşi, cu trunchiuri 
cilindrice bine conformate, fără înfurciri sau alte defecte, cu coroane cât mai simetrice şi 
elagaj natural bun, cu ramuri subţiri dispuse orizontal, fără crăci lacome, etc. Totodată 
aceştia trebuie să fie cât mai uniform repartizaţi pe suprafaţa 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 intervenţii cu rărituri. 
Această metodă prezintă inconvenientul că o parte dintre exemplarele desemnate pot fi 
rănite în cursul intervenţiilor cu rărituri, pot să-şi modifice poziţia socială (clasa 
poziţională) sau chiar pot dispărea brusc (cazul 
arborilor doborâţi de vânt). 

- Prin selectarea arborilor la fiecare nouă intervenţie cu rărituri. În acest caz în 
care se pot elimina o parte dintre inconvenientele opţiunii 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 protecţie şi ameliorare a solului. Aceştia se aleg 
fie dintre exemplarele aceleiaşi specii (cazul arboretelor pure) fie ale speciilor de bază 
sau de amestec, situate în general într-o clasă poziţională inferioară (a II-a, a III-a sau a 
IV-a). 

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 poziţia lor, împiedică creşterea 
şi dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor şi chiar a celor ajutători; 

- arborii uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, atacaţi de dăunători, cei cu defecte 
tehnologice evidente; 

- unele exemplare cu creştere şi dezvoltare satisfăcătoare, în scopul răririi 
grupelor prea dese. 

Arborii nedefiniţi - sunt cei care, în momentul răriturii, nu se găsesc în raporturi 
directe cu arborii de valoare. În consecinţă aceştia nu pot fi încadraţi în nici una dintre 
categoriile precedente. Aceştia se pot găsi în orice clasă poziţională, fiind localizaţi de 
obicei la marginea biogrupelor. 

 
c) 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 uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau 
zăpadă, puternic atacaţi de insecte, precum şi a arborilor-cursă şi de control folosiţi în 
lucrările de protecţie a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă 
biodiversitatea pădurilor. 

În pădurile parcurse sistematic cu operaţiuni culturale, în special rărituri, precum 
şi cu tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care 
se extrag în prima urgenţă prin astfel de intervenţii sunt tocmai cei uscaţi sau în curs de 
uscare, rupţi, doborâţi, etc, igienizarea realizându-se astfel concomitent. 
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Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul 
anului fiind încadrată în categoria - tăiere fără restricţii. Fac excepţie răşinoaselor 
afectate de gândaci de scoarţă care este de preferat să se extragă înainte de zborul 
adulţilor. 

Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de 
fapt a arboretelor. Astfel, pe baza observaţiilor de teren, se pot diferenţia următoarele 
situaţii: 

- dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenţia 
asupra lor nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-
o singură repriză; 

- dacă proporţia arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 2-3 
reprize, la interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dîntr-o dată şi exagerat de 
mult starea de masiv; 

- în situaţia în care, prin recoltarea arborilor vătămaţi, consistenţa arboretului s-ar 
reduce sub 0,7 în arboretele tinere şi sub 0,6 în cele mature şi bătrâne (deci acestea ar 
devein exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin 
tehnici specifice. 

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria 
produselor accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 5 m3/an/ha, raportat la 
suprafaţa unităţii de producţie din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu 
mărimea suprafeţei periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente 
în deceniul următor). 

Dacă volumul de extras prin lucrările de igienă depăşeşte valoarea menţionată, 
acesta este inclus în categoria produselor lemnoase precomptabile şi se scade din 
posibilitatea de produse secundare - rărituri. 

Tăierile de îngrijire care se vor aplica în cadrul Amenajamentului silvic al  O.S. 
Cerna în suprafeţele ce se suprapun siturilor ROSCI0123 Munţii Măcinului, ROSCI0201 
Podişul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Padurea Babadag şi ROSPA0073 Măcin - 
Niculiţel au fost prezentate detaliat în cadrul capitolului A.1.5. din prezentul studiu. 

 
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 
sămânţă sau puieţi) şi pe cale vegetativă (din lăstari, drajoni, butaşi). Această 
diferenţiere a modului de regenerare a permis definirea, de-a lungul timpului, a trei 
regimuri fundamentale, respectiv al (1) codrului (cu regenerare generativă), al (2) 
crângului (cu regenerare vegetativă) şi al (3) crângului compus (cu regenerare, 
în mod ideal, atât generativă cât şi vegetativă). 

În mod practic, gospodărirea unei păduri în cadrul unui regim se poate realiza 
prin mai multe modalităţi, ceea ce a condus la apariţia noţiunii 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 include lucrările prin care, procedând consecvent, vreme îndelungată, se 
realizează regenerarea sau reîntinerirea, educarea, protecţia, exploatarea tuturor 
arborilor care constituie o pădure. 

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. 
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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 într-o pădure dată, va fi acela care permite 
recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli şi pierderi, dar care 
reuşeşte în acelaşi timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire 
şi mai ales regenerarea mai valoroasă şi mai ieftină prin care să se realizeze cât mai 
sigur structura ţel fixată pentru fiecare arboret şi ansamblu de arborete. 

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se ţine seama de: 
- 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 
polifuncţională; 

- 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 caretrebuie 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. Aici se vor executa doar lucrări de igienă; 

- 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 

Tratamentele care se vor aplica în cadrul Amenajamentului silvic al Ocolului silvic 
Mitreni în suprafeţele ce se suprapun siturilor ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, 
ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu,   ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița si     ROSPA 
0136 Oltenița Ulmeni au fost prezentate detaliat în cadrul capitolului A.1.5. din prezentul 
studiu. 
 

III. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire: 
Regenerarea naturală este influenţată decisiv de: 
- biologia fructificării speciilor forestiere (capacitatea lor de regenerare 

vegetativă)  
- cantitatea, calitatea şi modul de împrăştiere a seminţelor (lăstarilor) pe 

suprafaţa în curs de regenerare 
- starea, desimea şi structura arboretului pe picior devenit exploatabil sau de 

absenţa acestuia.  
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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 sau vegetativă) 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 s-a declanşat exploatarea-regenerarea 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 denumite  

 
 
Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire. 
 
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. 
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 subarboretidui. Seminţişurile 
neutilizabile, precum şi subarboretul care impiedica 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 s-a instalat abundent. 

b) Înlăturarea păturii vii invadatoare, care prin desimea ei îngreunează 
regenerarea naturală. Astfel de situaţii crează specii din genurile Calluna, Rubus, 
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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 să-i împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată 
sau de două ori pe an, prima intervenţie făcându-se la o lună de la începerea sezonului 
de vegetaţie (pentru ca puieţii să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar 
cea de-a două în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile să determine la 
căderea zăpezii, prin înălţimea lor, culcarea puieţilor. 

b) receparea seminţişului de foioase rănit şi extragerea exemplarelor de 
răşinoase vătămate 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 de răşinoase vătămaţi în decursul lucrărilor de exploatare se face pe măsură 
ce aceştia devin dăunători celor viabili, evitându-se astfel riscul descoperirii solului. Un 
efect cultural similar şi având cheltuieli minime se obţine şi prin tăierea a numai 2-3 
verticile ale puieţilor de răşinoase vătămaţi. 

c) înlăturarea lăstarilor. Lucrarea se execută în salcâmete, şleauri de luncă, de 
câmpie şi de deal şi urmăreşte extragerea exemplarelor din lăstari care, prin vigoarea 
de creştere, tind să copleşească puieţii din sămânţă sau drajonii. 

d) împrejmuirea suprafeţelor. Aceasta urmăreşte să prevină distrugerea 
seminţişurilor prin păşunatul animalelor domestice şi sălbatice şi este recomandată să 
fie dublată de executarea gardurilor vii. 

 
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 aceste 
cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi 
socio-economice, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai 
puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială 
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Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în 
vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective. 

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin 
incendii, uscare anormală, atacuri de insecte etc. În ambele din cele două cazuri mai 
sus amintite 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 dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau 
naturale cu caracter de calamitate. 

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 şi-a dovedit incapacitatea 
productivă. Regenerarea artificial 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 întrun 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 
artificial într- un 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, staţionai 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 vegetaţie lemnoasă şi anume: 
- poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii; 
- terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi; 
- terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii, 

rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.); 
- suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase. 

b) terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau 
economic ce urmează a fi reîmpădurite: 
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- suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, 
plopişuri de plop tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.) 

- terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural; 
- suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în 

scopul îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei. 
c) terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă: 

- suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub 
adăpost având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în 
compoziţia de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc; 

- teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu 
porţiuni neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase. 
d) alte terenuri şi anume: 

- terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi 
butăşiri directe; 

- terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul 
forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde 
industriale, menajere etc). 
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 seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la 
adăpostul căruia s-a instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi 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 s-au 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 (natural şi artificială), 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 s-a 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 otpimă 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 
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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 intraşi inter-
specifică 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 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 ş.a. 

Avand in vedere descrierea lucrarilor silviculturale de mai sus se poate afirma cu 
certitudine ca acestea nu au un impact negativ asupra habitatelor si speciilor  din cadrul 
Ocolului silvic Mitreni. Ele conduc la indeplinirea telurilor de gospodarire fixate in 
concordanta cu legislatia in vigoare. Impactul poate aparea la executarea acestor 
lucrari.   
 

C.1.1. Impactul actual  
Impactul actual constă în surse de emisie specifice activităţilor desfăşurate de 

societăţile care îşi desfăşoară activităţile în interiorul ocolului silvic precum şi a 
activităţilor agricole desfăşurate în imediata vecinătate a zonelor analizate, impact 
asupra solului datorat activităţilor antropice din zonă, impact asupra solului si apei 
datorat zonelor de pelerinaj din interiorul pădurii, precum şi utilizarea drumurilor 
forestiere şi a drumurilor publice ce traversează pădurea.  

 
C.1.2. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorilor de 

mediu  
Formele de impact prognozate a se produce în urma implementării proiectului 

analizat sunt următoarele:  
- Impactul asupra calităţii factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot;  
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- Impactul asupra biodiversităţii locale;  
- Impactul asupra mediului social şi economic.  
 
Impactul asupra calităţii aerului  
În cadrul judeţului Tulcea, influenţa factorilor antropici asupra calităţii atmosferei, 

se manifestă frecvent fiind generată de activitatea industrială şi traficul auto. În restul 
teritoriului, sursele de poluare sunt punctiforme şi dispersate, influenţa lor asupra 
calităţii atmosferei fiind redusă.  

Prin implementarea amenajamentului silvic propus, vor rezulta emisii de poluanţi 
în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:  

-emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi 
organici persistenţi şi pulberi) de la masinile si utilajele care se vor folosi la lucrarile 
silvice;  

-pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităţilor de doborâre, 
curăţare, transport şi încărcare masă lemnoasă. 

 Emisiile de suspensii rezultate pe durata lucrărilor  sunt greu de cuantificat 
deoarece natura lucrărilor, mijloacele auto folosite precum şi condiţiilor meteorologice 
din perioada de exploatare pot influenţa cantitatea de pulberi (particule în suspensii) în 
zona de impact. Cantitatea de particule în suspensie este proporţională cu aria terenului 
pe care se desfăşoară lucrările.  

Impactul asupra aerului în faza de execuţie a planului este de tip:  
- direct negativ - emisii datorate activităţilor de implementare a lucrarilor 

prevazute de amenajamentul silvic , care pot afecta speciile de floră şi faună a zonelor 
învecinate datorită sedimentării acestora;  

- indirect negativ – posibile efecte negative asupra sănătăţii umane. Aceste 
efecte pot fi evitate/atenuate prin: măsuri operatorii – personalul operator va fi dotat cu 
echipament de protecţie şi măşti cu filtru de hârtie, pentru a preveni inhalarea pulberilor.  

Se poate afirma, totuşi, că nivelul acestor emisii este scăzut şi că nu depăşeşte 
limite maxime admise şi că efectul acestora este anihilat de vegetaţia din pădure.  

 
Măsuri de diminuare a impactului  
În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de 

noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătăţii populaţiei locale şi a 
animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se 
impun o serie de măsuri precum:  

- folosirea de utilaje şi mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte 
normele de poluare EURO 3 – EURO 5;  

- efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor a motoare termice din dotarea 
utilajelor şi a mijloacelor auto;  

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăşurării lor pe suprafeţe 
restrânse (1 – 3 ha) de pădure;  

- folosirea unui număr de utilaje şi mijloace auto de transport adecvat fiecărei 
activităţi şi evitarea supradimensionarea acestora;  

- evitarea funcţionării în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor auto;  
- utilizarea strictă a căilor de acces existente din interiorul amenajamentului silvic.  
 
Zgomot şi vibraţii  
Zgomotul şi vibraţiile sunt generate de funcţionarea motoarelor sculelor 

(drujbelor), utilajelor şi a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluţiilor 
constructive şi al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea şi nivelul zgomotului şi al 
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vibraţiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc 
(pădure cu multă vegetaţie) va contribui direct la atenuarea lor şi la reducerea distanţei 
de propagare.  

 
Consecinţe asupra calităţii solului prin implementarea proiectului  
În activităţile de exploatare forestieră pot apare situaţii de poluare a solului 

datorită:  
- eroziunii de suprafaţă în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau 

semi-târâire) a buştenilor;  
- tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile de acces;  
- alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces;  
- pierderi accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau 

mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră;  
- depozitarea şi/sau stocarea temporară necorespunzătoare a deşeurilor.  
  
Măsuri de diminuare a impactului  
În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului 

se recomandă luarea unor măsuri precum:  
- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, cel 

puţin acolo unde solul are compoziţie de consistenţă ”moale” în vederea scoaterii 
acesteia pe locurile de depozitare temporară;  

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o 
declivitate sub 20 % (mai ales pe versanţi);  

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să 
evite, pe cât posibil, coborâri pe pante de lungime şi înclinaţie mari;  

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să 
parcurgă distanţe cât se poate de scurte;  

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră cu 
anvelope de lăţime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol şi implicit 
reducerea fenomenului de tasare;  

- refacerea portanţei solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii 
de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format şanţuri sau şleauri;  

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone 
care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate 
limitrof în zonă, etc.);  

- drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi 
selectate să fie în sistem impermeabil. 

- pierderile accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau 
mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate 
imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat 
temporar pe suprafeţe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în 
decontaminare.  

Consecinţe asupra calităţii surselor de apă  
Ocolul silvice este străbătut de mai multe pâraie. Din punct de vedere hidrografic 

aceste pâraie au caracter temporar, ele persistând în perioadele umede ale anului, în 
special toamna şi primăvara.  

Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în 
protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafaţă şi subterane, în 
special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ.  
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În urma desfăşurării activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice 
poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea 
încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor 
abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţiilor de materii în suspensie în 
receptorii de suprafaţă. Având în vedere caracterul temporar al celor două pâraie nu 
preconizăm un impact negativ asupra factorului de mediu apă.  

Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la 
utilajele şi mijloacele auto care acţionează în zona amenajamentului silvic analizat.  

Impactul prognozat asupra factorilor de mediu apa:  
- Direct negativ – rezultat ca urmare a spălării terenurilor/versanţilor în perioada 

lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat, de 
către apa din precipitaţii şi antrenarea de sedimente către cursuri de apă nepermanente 
ce traversează zona analizată;  

- Indirect negativ şi rezidual – ca urmare a afectării calităţii apelor de suprafaţă 
datorate apelor pluviale şi apelor uzate menajere rezultate din activităţile  personalului 
angrenat în implementarea obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat.  

 
Măsuri de diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă  
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun 

următoarele măsuri:  
- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă ;  
- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice 

curs de apă;  
- depozitarea resturilor de lemne şi frunze rezultate şi a rumeguşului nu se va 

face în zone cu potenţial de formare de torenţi, albiile cursurilor de apă sau în locuri 
expuse unor posibile viituri care pot apărea în urma unor precipitaţii abundente căzute 
într-un interval scurt de timp;  

- eliminarea imediată a posibililor efecte produse de pierderi accidentale de 
carburanţi şi lubrifianţi;  

- este interzisă executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor mijloacelor auto 
sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile 
cursurilor de apă;  

- este interzisă alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor 
folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de 
apă;  

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele şi mijloacele auto care 
deservesc activitatea de exploatare;  

 
C.2 Impactul planului asupra ariei naturale protejate/habitatelor existente şi 
integrităţii sitului  
 
Reţeaua ecologică NATURA 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau 

refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară din siturile NATURA 2000, luând în considerare relaţiile economice, sociale 
şi culturale specifice la nivel regional şi local ale fiecărui stat membru al Uniunii 
Europene. Prin urmare această reţea ecologică nu are în vedere altceva decât 
gospodăria durabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile 
NATURA 2000.  

Însăşi existenţa unor specii şi habitate într-o stare bună de conservare, chiar în 
zone cu management activ aşa cum sunt habitatele din situl de importanţă comunitară  
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ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu,   
ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița si     ROSPA 0136 Oltenița Ulmeni,    atestă faptul că 
gestionarea durabilă a resurselor naturale nu este incompatibilă cu obiectivele NATURA 
2000.  

De menţionat este faptul că amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere 
incluse în ariile naturale protejate de interes naţional sunt parte a planurilor de 
management.  

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic analizat urmăreşte o 
conservare (prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este 
vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau 
îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire poate duce la 
declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate. Astfel, măsurile de 
gospodărire propuse vin în a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora nu 
numai ca tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o anumită 
compoziţie şi structură.  

Amenajamentul Silvic al Ocolului silvic Mitreni prin măsurile de gospodărire 
propuse menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin 
gospodărirea durabilă a pădurilor.  

Amenajamentul Silvic a avut ca bază următoarele principii:  
- principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;  
- principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori 

protecţie;  
- principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;  
- principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;  
- principiul estetic, etc.  
Având în vedere cele expuse/prezentate mai sus, putem concluziona că, 

măsurile de gospodărire a pădurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus, sunt în 
spiritul administrării durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei 
stări favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a 
speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el.  

Impactul direct este manifestat asupra habitatelor forestiere identificate pe 
suprafaţa de aplicare a Amenajamentelor Silvice din cadrul sitului  ROSCI 0088 Gura 
Vedei-Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu,   ROSPA 0038 Dunăre-
Oltenița si     ROSPA 0136 Oltenița Ulmeni. Asupra speciilor de interes comunitar din 
cadrul sitului se va exercita un efect redus si indirect. Impactul lucrărilor silvice asupra 
habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra criteriilor ce definesc 
starea favorabilă de conservare pentru fiecare tip de habitat identificat în cadrul Ocolului 
Silvic Mitreni. 
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Impactul lucrărilor asupra habitatelor prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

 

Indicatorul 

supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 

Îngrijirea 

seminţişului/ 

culturilor 

Împăduriri/ 

Completări 

 

Ajutorarea 

regenerărilor 

naturale 

Curăţiri Rărituri Tăieri igiena 
Tăieri 

progresive 
Tăieri în crâng Tăieri rase 

Tăieri de 

conservare 

91F0 - 91F0 Păduri ripariene mixte de Quercus robur, Ulmus laevis, U.minor, Fraxinus excelsior  sau Fraxinus angustifolia 

92A0 – Păduri danubiene de  salcie albă și plop alb cu Rubuas caesius 

a. Suprafaţa 

a.1 Suprafaţa 

minimă 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări NU  E CAZUL Fară schimbări 

a.2. Dinamica 

suprafeţei 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări NU  E CAZUL Fară schimbări 

b. Etajul arborilor 

b.1 Compoziţia Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Se ameliorează 

compoziţia 

arboretului , în 

concordanţă cu 

tipul natural de 

pădure 

Ameliorează 

calitativ arboretele 

sub raportul 

compoziţiei 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

arboretului sub 

raportul 

compoziţiei  şi 

calităţii 

Se promovează 

regenerarea 

naturală  a 

speciilor 

caracteristice 

tipului natural de 

pădure 

Se promovează 

regenerarea natural 

vegetativă a 

speciilor 

caracteristice 

tipului natural de 

pădure 

NU  E CAZUL 

Se promovează 

regenerarea 

natural ă a 

speciilor 

caracteristice  

habitatului 

precum şi 

promovarea 

seminţişului 

natural în mai 

multe etape 

b.2 Specii 

alohtone 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Se inlătură 

exemplarele 

necorespunzătoare 

ca specie şi 

conformare 

Se înlătură arborii 

din orice specie şi 

orice plafon care 

prin poziţia lor 

împiedică creşterea 

şi dezvoltarea 

coroanelor 

arborilor de viitor 

Fară schimbări Fară schimbări Nefavorabil NU  E CAZUL Fară schimbări 
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Indicatorul 

supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 

Îngrijirea 

seminţişului/ 

culturilor 

Împăduriri/ 

Completări 

 

Ajutorarea 

regenerărilor 

naturale 

Curăţiri Rărituri Tăieri igiena 
Tăieri 

progresive 
Tăieri în crâng Tăieri rase 

Tăieri de 

conservare 

b.3 Mod de 

regenerare 
Fară schimbări 

Promovează 

regenerarea 

artificial pe cale 

generativă 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Promovează 

regenerarea 

naturală pe cale 

vegetativă 

NU  E CAZUL Fară schimbări 

b.4 Consistenţa 

cu excepţia 

arboretelor în 

curs de 

regenerare 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Reduce desimea 

arboretelor pentru a 

permite 

regularizarea 

creşteri în grosime 

şi în înălţime  

precum ţi a 

configuraţie 

coroanei 

Reduce desimea, 

ameliorează 

calitativ arboretele 

sub raportul 

distribuţie lor 

spaţiale, activând 

creşterea în 

grosime a arborilor 

valoroşi 

Fară schimbări Fară schimbări 

Se urmăreşte 

obţinerea 

regenerării 

vegetative 

satisfăcătoare din 

punct de vedere al 

consistenţei şi  

compoziţiei 

NU  E CAZUL Fară schimbări 

b.5 Numărul de 

arbori uscaţi pe 

picior (cu 

excepţia 

arboretelor sub 

20 ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Elimină 

exemplarele uscate 

Se înlătură arborii 

uscaţi sau în curs 

de uscare 

Se extrag 

arborii uscaţi 

sau în curs de 

uscare, căzuţi, 

rupţi sau 

doborâţi de 

vânt sau 

zăpadă, 

puternic atacaţi 

de insecte 

Fară schimbări 

Se extrag arborii 

uscaţi sau în curs 

de uscare, căzuţi, 

rupţi sau doborâţi 

de vânt sau zăpadă, 

puternic atacaţi de 

insecte 

NU  E CAZUL Fară schimbări 
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Indicatorul 
supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 
Îngrijirea 

seminţişului/ 
culturilor 

Împăduriri/ 
Completări 

 

Ajutorarea 
regenerărilor 

naturale 
Curăţiri Rărituri Tăieri igiena 

Tăieri 
progresive 

Tăieri în crâng Tăieri rase 
Tăieri de 

conservare 

b.6 Numărul de 
arbori aflaţi în 
descompunere 

pe sol (cu 
excepţia 

arboretelor sub 
20 ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Se reduce  
numărul arborilor 
aflaţi în curs de  
descompunere 

Se reduce  
numărul arborilor 
aflaţi în curs de  
descompunere 

Se reduce  
numărul 

arborilor aflaţi 
în curs de  

descompunere 

Fară schimbări 

Se reduce  
numărul arborilor 
aflaţi în curs de  
descompunere 

NU  E CAZUL Fară schimbări 

c. Seminţişul (doar în arboree sau terenuri în curs de regenerare) 

c.1 Compoziţia 

Crează condiţii 
corespunzătoare 

favorizării instalării 
seminţişului 

Se ajustează 
compoziţia în 
funcţie de tipul 

natural de pădure 

Crează condiţii 
corespunzătoare 

favorizării instalării 
seminţişului natural 
format din specii 

proprii compoziţiei 
tipului natural de 

pădure 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Urmăreşte 
obţinerea unui 

tineret viguros de 
lăstari format din 

specii proprii 
compoziţiei tipului 
natural de pădure 

NU  E CAZUL Fară schimbări 

c.2 Specii 
alohtone 

Selecţionează puieţii 
corespunzători 

tipului natural de 
pădure 

Se utilizează puieţi 
autohtoni 

Selecţionează 
puieţii 

corespunzători 
tipului natural de 

pădure 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Favorabil instalării  
speciilor alohtone 

NU  E CAZUL Fară schimbări 

c.3 Mod de 
regenerare 

Fară schimbări 

Se folosesc puieţi  
obţinuţi pe cale 

generativă di surse 
controlate 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Promovează 
regenerarea 
vegetativă 

NU  E CAZUL Fară schimbări 

c.4 Grad de 
acoperire 

Favorizează 
instalarea 

seminţişului în 
zonele greu 

regenerabile natural 

Se ameliorează 
prin completarea 
golurilor în care 

puieţii sau uscat au 
dispărut sau au fost 
afectaţi de diverşi 
factori dăunători 

Favorizează 
instalarea 

seminţişului în 
zonele greu 

regenerabile natural 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Urmăreşte 
obţinerea unui 

tineret viguros din 
lăstari care să 

acopere deplin 
întreaga suprafaţă 

NU  E CAZUL Fară schimbări 
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Indicatorul 

supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 

Îngrijirea 

seminţişului/ 

culturilor 

Împăduriri/ 

Completări 

 

Ajutorarea 

regenerărilor 

naturale 

Curăţiri Rărituri Tăieri igiena 
Tăieri 

progresive 
Tăieri în crâng Tăieri rase 

Tăieri de 

conservare 

d. Subarboretul 

d.1 Compoziţia 

floristica 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Se extrag 

exemplarele de 

subarboret din 

porşiunile de arboret 

unde se apreciază că 

ar afecta instalarea  

şi dezvoltarea 

seminţişului de 

viitor 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Fară schimbări 
Nefavorabil 

instalării arbuştilor 
NU  E CAZUL Fară schimbări 

d.2 Specii 

alohtone 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 
Fară schimbări 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Fară schimbări 
Nefavorabil 

instalării arbuştilor 
NU  E CAZUL Fară schimbări 

e. Stratul ierbos 

e.1 Compoziţia 

Se înlătură pătura 

vie invadatoare care 

prin desimea ei 

îngreunează 

dezvoltarea 

seminţişului şi a 

culturilor 

Se modifică 

microclimatul 

Se înlătură pătura 

vie invadatoare care 

prin desimea ei 

îngreunează 

regenerarea 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Fară schimbări 
Favorabil instalării 

speciilor ierboase 
NU  E CAZUL Fară schimbări 

e.2 Specii 

alohtone 
Fară schimbări 

Se modifică 

microclimatul 
Fară schimbări 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Fară schimbări 
Favorabil instalării 

speciilor ierboase 
NU  E CAZUL Fară schimbări 

Evaluare impact 

pe categorii de 

lucrări 

Neutru 
Impact pozitiv 

nesemificativ 
Neutru 

Impact pozitiv 

nesemificativ 

Impact pozitiv 

nesemificativ 
Neutru  

Impact pozitiv 

nesemificativ 
NU  E CAZUL  
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Prin lucrările propuse prin prezentul amenajament silvic, se doreşte atât 
menţinerea stării de conservare actuale cât şi îmbunătăţirea acesteia. 

Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de 
conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung. 

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din 
habitatele de interes comunitar. Anumite lucrări precum completările, curăţirile, răriturile 
au un character ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de 
conservare. Un impact negative nesemnificativ a fost evaluat în cazul  tăierilor în crâng, 
îndeosebi datorită schimbărilor bruşte ale microclimatului local, pierderea pe o perioadă 
scurtă de timp a stratului vegetal compus din arbori. Însă soluţiile propuse în aceste 
cazuri se implementează pe o suprafaţă redusă. În aceste cazuri, prin tăierea succesivă 
a benzilor, se promovează de la caz la caz regenerarea naturală a arboretelor de 
salcam , impactul pe termen mediu si lung fiind nesemnificativ. 

Pe termen scurt soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt 
a microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor 
structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină 
diferenţiat, circulaţia diferită a aerului). 

Aceste modificări au loc deobicei şi în natură, prin prăbuşirea arborilor foarte 
bătrani, apariţia iescarilor, atac al dăunătorilor fitofagi, doborâturi de vant, etc. 

Chiar dacă prevederile Amenajamentului Silvic analizat implică doar habitatele 
forestiere trebuie luate în considerare şi speciile de interes comunitar care sunt 
prezente în situri şi care utilizează pădurile ca habitat. Pentru asigurarea unei stări de 
conservare favorabilă a acestor specii, gospodărirea pădurilor trebuie: 

- să asigure existenţa unor populaţii viabile; 
- să protejeze adăposturile acestora, locurile de concentrare temporară; 
- să asigure, acolo unde este nevoie, coridoare necesare pentru conectivitatea 

habitatelor fragmentate. 
Pentru realizarea condiţiilor necesare asigurări stării de conservarea favorabilă a 

speciilor (toate condiţiile necesare acestora atât pentru reproducere dar şi pentru 
hrănire, camunflare, protecţie termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri 
(adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoşi, etc.), ca urmare, 
mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este 
benefic. Astfel, existenţa populaţiilor viguroase ale unor specii de interes comunitar în 
pădurile cu rol de producţie (supuse managementului forestier activ), subliniază 
posibilitatea menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor respective cu aplicarea 
regimului silvic (ansamblul de norme tehnice, economice şi juridice) transpus în 
amenajamentul silvic. 

Pentru a menţine funcţiile diverse ale pădurii, este necesară o diversitate de 
forme (structure şi compoziţii) ce pot fi obţinute numai printr-o gamă largă de intervenţii 
silviculturale. 

În Figura - Imaginea simplificată asupra structurilor ce pot fi create prin diverse 

tratamente silvice 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 

dar şi diversificate (arborete cu 2 clase de vârstă sau cu variaţia vârstelor arborilor mai 

mare de 20 ani - arbortete relativ echiene sau relativ pluriene); lucrările de conservare 

(d) produc arborete cu structuri puternic diversificate (arbori de diverse dimensiuni 
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aparţinând mai multor generaţii - este acoperită întreaga gamă de vârste - arborete 

pluriene). 

Limitele trasate pe figură sunt cu caracter orientativ (linie punctată roşie - limita 

între tratamente; linie punctată verde - ochi deschis prin tăiere progresivă). Combinarea 

acestora, în funcţie de realităţile din teren, produc structuri din cele mai variate, 

(imaginea este preluată din O’Hara et al. 1994 şi prelucrată). 

Figură - Imaginea simplificată asupra structurilor ce pot fi create prin diverse 

tratamente silvice 

a b c d 

 
 

Succesiunea stadiilor de dezvoltare a arboretelor (de la instalare până la 
maturitateregenerare) şi succesiunea speciilor adaptate diferitelor structuri (preluată din 
Hunter 1999 şi prelucrată: 

 

 
Pădurile fiind sisteme dinamice, se află într-o 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 
structure diversificate, cu mai multe etaje de vegetaţie şi generaţii de arbori) au 
biodiversitate naturală. Pădurea în toate stadiile sale de dezvoltare prezintă 
biodiversitate specifică. 

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 structure. 
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Un exemplu simplu poate fi cerbul care foloseşte poienile şi pădurile nou 
întemeiate (regenerări, plantaţii - înainte de a închide starea de masiv) pentru hrană, 
pădurile tinere încheiate (desişurile) pentru a se feri de răpitori şi pădurile mature pentru 
adăpost termic (Hunter, 1990). În acelaşi timp există şi specii adaptate numai unei 
anumite structuri pădurii), aşa-numitele specii specializate („specialist species” - 
Peterken 1996). Figura următoare ilustrează aceste două situaţii folosind ca exemplu 
cerbul şi ciocănitoarea. 

Utilizarea diferenţiată a structurilor arboretelor de către specii diferite: 

 

 
 

Habitat 

de 

nutriţie 

Habitat 

de 

protecţie 

Protecţie termică 

Habitat 

de 

nutriţie 

Protecţie 

termică Habitat marginal Habitat optim 

Habitat cerb Habitat ciocănitoare 

 
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 (landscape - Forman 1995). Realizarea unui 
amestec de arborete în diverse stadii de dezvoltare va asigura o diversitate 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. 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. 
 

C.2.1 Impactul prognozat asupra populaţiilor de plante şi animale  
 

Prin realizarea lucrărilor de exploatare propuse prin prezentul amenajament 
silvic, impactul asupra asociaţiilor vegetale, precum şi impactul asupra populaţiile de 
plante nu vor suferi modificări esenţiale. Având în vedere natura lucrărilor, starea de 
conservare a speciilor din interiorul sitului NATURA 2000, precum şi gradul ridicat de 
regenerare a speciilor din interiorul ariei naturale protejate, impactul va fi de scurtă 
durată, pe suprafeţe restrânse, fără a modifica/diminua asociaţiile vegetale prezente 
respectiv a speciilor de interes comunitar/naţional semnalate în siturile de importanţa 
comunitară ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu,   ROSPA 0038 Dunăre-Oltenița si     ROSPA 0136 Oltenița Ulmeni. 
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Impactul lucrărilor silvice asupra speciilor de interes comunitar – Salix purpurea, Salix cinerea L.), Rosa canina,  

Periploca graeca, prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

 

Indicatorul 

supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 

Îngrijirea 

seminţişului/ 

culturilor 

Împăduriri/ 

Completări 

 

Ajutorarea 

regenerărilor 

naturale 

Curăţiri Rărituri 
Tăieri 

igiena 

Tăieri 

progresive 

Tăieri în 

crâng 
Tăieri rase 

Tăieri de 

conservare 

a. Suprafaţa 

a.1 Suprafaţa 

minimă 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Nu e cazul Fară schimbări 

a.2. Dinamica 

suprafeţei 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Nu e cazul Fară schimbări 

b. Etajul arborilor 

b.1 Compoziţia Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Nu e cazul Fară schimbări 

b.2 Specii 

alohtone 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

b.3 Mod de 

regenerare 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

b.4 Consistenţa 

cu excepţia 

arboretelor în 

curs de 

regenerare 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 

Fară schimbări 

b.5 Numărul de 

arbori uscaţi pe 

picior (cu 

excepţia 

arboretelor sub 

20 ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 

Fară schimbări 
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Indicatorul 

supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 

Îngrijirea 

seminţişului/ 

culturilor 

Împăduriri/ 

Completări 

 

Ajutorarea 

regenerărilor 

naturale 

Curăţiri Rărituri 
Tăieri 

igiena 

Tăieri 

progresive 

Tăieri în 

crâng 
Tăieri rase 

Tăieri de 

conservare 

b.6 Numărul de 

arbori aflaţi în 

descompunere 

pe sol (cu 

excepţia 

arboretelor sub 

20 ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Nu e cazul Fară schimbări 

c. Seminţişul (doar în arboree sau terenuri în curs de regenerare) 

c.1 Compoziţia Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

c.2 Specii 

alohtone 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

c.3 Mod de 

regenerare 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

c.4 Grad de 

acoperire 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

d. Subarboretul 

d.1 Compoziţia 

floristica 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

d.2 Specii 

alohtone 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

e. Stratul ierbos 

e.1 Compoziţia 

Impact pozitiv datorat inspectării zonelor în care se vor implementa lucrările prezentului amenajamet silvic de către o persoană specializată (biolog) cu 

indicarea, protejarea şi conservarea speciilor de interes comunitar precum Campanula romanica, Echium russicun,  Moehringia jankae,  Himantoglossum 

caprinum, Agrimonia pilosa,  Potentilla emilii-popii, Centaurea jankae şi Iris aphylla ssp. hungarica 

e.2 Specii 

alohtone 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Evaluare impact 

pe categorii de 

lucrări 

Neutru fără 

schimbări 

Neutru fără 

schimbări 

Neutru fără 

schimbări 

Neutru fără 

schimbări 

Neutru fără 

schimbări 

Neutru fără 

schimbări 

Neutru fără 

schimbări 

Neutru fără 

schimbări 
Nu e cazul 

Neutru fără 

schimbări 
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Lista speciilor de plante prezente în ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, 
ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu  cuprinde 4 specii de plante de interes 
comunitar, enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, respectiv Salix 
purpurea, Salix cinerea L.), Rosa canina, Periploca graeca. 

 Aceste specii, desi sunt prezente la nivelul sitului de interes comunitar analizat, 
au o prezenta rara în habitatele forestiere care au facut obiectul analizei. Speciilor 
analizate sunt caracteristice unor ecosisteme deschise de tip faneaţă, goluri cu o 
vegetaţie arboricolă redusă.  

Planurile de amenajare a padurilor nu vor avea ca şi consercinţă degradarea 
statutului de conservare al speciilor, deoarece obiectul acestor planuri îl constituie 
suprafetele de pădure şi nu vegetatia din fâneţuri/ goluri cu o vegetaţie arboricolă 
redusă.  

Cu toate acestea, pentru mentinerea statutului de conservare este necesara 
protejare habitatelor în care trăiesc specile de plante. În actele de reglementare pentru 
exploatarea masei lemnoase vor fi cuprinse masuri stricte de mentinere a biotopului prin 
interzicerea depozitarii de masa lemnoasa şi amplasarea de rampe de incarcare, 
organizari de santier, etc pe suprafeţe unde speciile au fost identificate de către 
persoane specializate (biologi).  
 

C.2.2 Impactul prognozat în asupra nevertebratelor  
 

Considerăm că prin măsurile de gospodărie propuse habitatelor forestiere din 
cadrul amenajamentului silvic conduce la menţinerea sau chiar îmbunătăţirea stării de 
conservare favorabile atât a speciilor menţionate în situl NATURA 2000, cât şi a 
celorlalte specii identificate în interiorul ariei naturale protejate. Având în vedere 
mobilitatea foarte mare a speciilor de nevertebrate semnalate nu preconizăm nici un 
impact negativ asupra acestora datorat implementării obiectivelor prevăzute în 
amenajamentul silvic Mitreni. 
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Impactul lucrărilor silvice asupra speciilor de interes comunitar -  Unio crassus, Bolbelasmus unicornis, Lycaena 

dispar, Euphydryas maturna, prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

 

Indicatorul 

supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 

Îngrijirea 

seminţişului/ 

culturilor 

Împăduriri/ 

Completări 

Ajutorarea 

regenerărilor 

naturale 

Curăţiri Rărituri 
Tăieri 

igiena 

Tăieri 

progresive 

Tăieri în 

crâng 
Tăieri rase 

Tăieri de 

conservare 

a. Suprafaţa 

a.1 Suprafaţa 

minimă 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

a.2. Dinamica 

suprafeţei 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

b. Etajul arborilor 

b.1 Compoziţia Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Impact pozitiv  generat prin nerecoltarea în 

totalitate a trunchiurilor de lemn şi 

menţinerea în zonă a unor exemplare  de 

arbori bătrâni şi scorburoşi  

Fară schimbări 

Impact pozitiv 

prin păstrarea 

menţinerea unor 

arbori uscaţi (3-5 

exemplare pe ha) 

Fară schimbări Nu e cazul 

Impact pozitiv 

prin păstrarea 

menţinerea unor 

arbori uscaţi (3-5 

exemplare pe ha) 

b.2 Specii 

alohtone 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Nu e cazul Fară schimbări 

b.3 Mod de 

regenerare 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Nu e cazul Fară schimbări 

b.4 Consistenţa 

cu excepţia 

arboretelor în 

curs de 

regenerare 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Nu e cazul Fară schimbări 
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Indicatorul 
supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 
Îngrijirea 

seminţişului/ 
culturilor 

Împăduriri/ 
Completări 

Ajutorarea 
regenerărilor 

naturale 
Curăţiri Rărituri 

Tăieri 
igiena 

Tăieri 
progresive 

Tăieri în 
crâng 

Tăieri rase 
Tăieri de 

conservare 

b.5 Numărul de 
arbori uscaţi pe 

picior (cu 
excepţia 

arboretelor sub 
20 ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Impact pozitiv  generat prin nerecoltarea în 
totalitate a trunchiurilor de lemn şi 

menţinerea în zonă a unor exemplare  de 
arbori bătrâni şi scorburoşi  

Fară schimbări 

Impact pozitiv 
prin păstrarea 

menţinerea unor 
arbori uscaţi (3-5 
exemplare pe ha) 

Fară schimbări 

Nu e cazul Impact pozitiv 
prin păstrarea 

menţinerea unor 
arbori uscaţi (3-5 
exemplare pe ha) 

b.6 Numărul de 
arbori aflaţi în 
descompunere 

pe sol (cu 
excepţia 

arboretelor sub 
20 ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Impact pozitiv  generat prin nerecoltarea în 
totalitate a trunchiurilor de lemn şi 

menţinerea în zonă a unor exemplare  de 
arbori bătrâni şi scorburoşi  

Fară schimbări 

Impact pozitiv 
prin păstrarea 

menţinerea unor 
arbori uscaţi (3-5 
exemplare pe ha) 

Fară schimbări 

Nu e cazul 
Impact pozitiv 
prin păstrarea 

menţinerea unor 
arbori uscaţi (3-5 
exemplare pe ha) 

c. Seminţişul (doar în arboree sau terenuri în curs de regenerare) 

c.1 Compoziţia Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

c.2 Specii 
alohtone 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

c.3 Mod de 
regenerare 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

c.4 Grad de 
acoperire 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

d. Subarboretul 
d.1 Compoziţia 

floristica Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

d.2 Specii 
alohtone 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

e. Stratul ierbos 
e.1 Compoziţia Impact pozitiv datorat interzicerii cositului, păşunatului, în interiorul sitului de interes comunitar, factori ce pot perurba starea de conservare a speciilor de nevertebrate 

e.2 Specii 
alohtone 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Evaluare impact 
pe categorii de 

lucrări 

Neutru fără 
schimbări 

Neutru fără 
schimbări 

Neutru fără 
schimbări 

Pozitiv 
nesimificativ 

Pozitiv 
nesimificativ 

Neutru fără 
schimbări 

Pozitiv 
nesimificativ 

Neutru fără 
schimbări 

Nu e cazul 
Pozitiv 

nesimificativ 
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Gradul impactării unui habitat forestier utilizat de insecte variaza în functie de 
diferitele tipuri de activităţi care au loc în cadrul acelui habitat. Nivelul de impactare este 
dat atat de intesitatea şi extinderea activitatii generatoare de impact, cât şi de tipul de 
impact ce are loc în habitatul respectiv.  

Impactul planurilor de amenajare a pădurilor asupra habitatelor utilizate de cele 

opt specii de nevertebrate Unio crassus, Bolbelasmus unicornis, Lycaena dispar, 

Euphydryas maturna care fac obiectul conservarii în siturile de interes comunitar 

ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, se pot 
incadra in patru mari categorii potentiale şi anume: distrugerea habitatului, 
fragmentarea habitatului, simplificarea habitatului şi degradarea habitatului.  

Natura acestui impact depinde de tipul de stres exercitat de fiecare activitate 
asupra habitatului.  

De exemplu, activităţile incluse în amenajamentul silvic analizat include 
înlaturarea arborilor, uscarea asociata a substratului pe care s-a aflat padurea, 
eroziunea si sedimentarea solului din imediata vecinatate si disturbarea habitatului prin 
zgomot si activitate umana.  

Simplificarea habitatelor forestiere ca urmare a taierii arborilor include disparitia 
din acesta a componentelor ecosistemului cum ar fi arborii cazuti sau a buştenilor 
(lemnul mort), dispariţia microhabitatelor (cum ar fi cuiburile sau vizuinile) sau care au 
fost facute de neutilizat de catre interventia antropica. În mod normal, alterarea structurii 
verticale a habitatului duce la reducerea diversitatii speciilor. Diversitatea structurala a 
habitatului ofera mai multe microhabitate şi permite interactiuni mult mai complexe între 
specii.  

In timp ce taierile intr-o padure nu sunt obligatoriu o forma de modificare a 
habitatului, taierea preferentiala a anumitor arbori din acea padure reprezinta o forma 
de simplificare a habitatului. In timpul taierilor selective, nu numai compozitia in specii 
se schimba, dar taierile creeaza mai mule microclimate extreme care sunt de obicei mai 
calde, mai reci, mai uscate si mai putin ferite de vant decat in padurile naturale.  

Impactul activitatilor cu potential degradativ asupra insectelor depinde de 
vulnerabilitatea acestora, precum si de contributia relativa a impacturilor cumulative si 
interactive. Sensibilitatea populatiilor celor trei specii de insecte este determinata de 
rezistenta acestora la schimbari (capacitatea de a rezista degradarilor) si vitalitate 
(capacitatea de a restabili populatii viabile in conditiile schimbate).  

Aplicarea planului de amenajare al padurilor nu va avea un impact negativ 

semnificativ asupra populatiei de Unio crassus, Bolbelasmus unicornis, Lycaena 

dispar, Euphydryas maturna deoarece se propune conservarea arborilor batrani, 

precum şi menţinerea unor arbori uscaţi (căzuţi şi/sau în picioare), până la 3-5 
exemplare la hectar. De asemenea se vor semnala şi menţine diversele forme genetice, 
a tuturor speciilor existente (indiferent de proporţia arboretelor), a speciilor arbustive 
care prezintă particularităţi privind forma, fenologia, etc  

Impactul negativ direct este local asupra nevertebratelor, în special asupra celor 
nezburătoare sau a celor cu mobilitate redusă va fi punctual, nu va afecta decât o mică 
fracţiune a populaţiilor, care de altfel aparţin unor specii comune cu valoare 
conservativă redusă şi capacitate de înmulţire mare a indivizilor. Cum populaţiile mari 
de nevertebrate nu sunt strict localizate într-o singură zona ori dependente de un 
habitat anume nu estimăm un impact negativ direct.  

Impactul negativ indirect – nu este cazul.  
Impact pozitiv - Nu este cazul.  
 



Studiu Evaluare Adecvată  -  Amenajamentul Ocolului Silvic Mitreni 

INCDS ”Marin Drăcea” -  Staţiunea Piteşti  117 

 

C.2.3 Impactul prognozat în asupra vertebratelor  
 

Pentru principalele grupe de vertebrate inventariate se poate prognoza următorul 
impact:  

Amfibieni şi reptile  
Ecosistemele existente în acest sit ne îndreptăţesc să afirmăm că în cazul 

speciilor de amfibieni şi reptile există o reţea foarte densă de habitate disponibile pentru 
aceste specii. Numeroasele zone umede temporare evidenţiate în lungul celor două 
pârâuri atât din interiorul ariei naturale protejate cât şi în afara ei, creează premise 
pentru înmulţirea, creşterea şi dezvoltarea, a populaţiilor acestor specii. 
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Impactul lucrărilor silvice asupra speciilor de interes comunitar – Emys orbicularis Bombina bombina, Testudo graeca, prin analiza 

efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

 

Indicatorul 
supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 
Îngrijirea 

seminţişului
/ 

culturilor 

Împăduriri/ 
Completări 

Ajutorarea 
regenerărilor 

naturale 
Curăţiri Rărituri 

Tăieri 
igiena 

Tăieri 
progresive 

Tăieri în 
crâng 

Tăieri rase 
Tăieri de 

conservare 

a. Suprafaţa 
a.1 Suprafaţa 

minimă 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

a.2. Dinamica suprafeţei 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

b. Etajul arborilor 

b.1 Compoziţia Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

b.2 Specii 
alohtone 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

b.3 Mod de 
regenerare 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

b.4 Consistenţa cu 
excepţia 

arboretelor în curs 
de regenerare 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 

Fară schimbări 

b.5 Numărul de 
arbori uscaţi pe 

picior (cu 
excepţia 

arboretelor sub 20 
ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 

Fară schimbări 

b.6 Numărul de 
arbori aflaţi în 

descompunere pe 
sol (cu excepţia 

arboretelor sub 20 
ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 

Fară schimbări 
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Indicatorul 
supus evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 
Îngrijirea 

seminţişului
/ 

culturilor 

Împăduriri/ 
Completări 

Ajutorarea 
regenerărilor 

naturale 
Curăţiri Rărituri 

Tăieri 
igiena 

Tăieri 
progresive 

Tăieri în 
crâng 

Tăieri rase 
Tăieri de 

conservare 

c. Seminţişul (doar în arboree sau terenuri în curs de regenerare) 

c.1 Compoziţia Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

c.2 Specii 
alohtone 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

c.3 Mod de 
regenerare 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

c.4 Grad de 
acoperire 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

d. Subarboretul 
d.1 Compoziţia 

floristica 
Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Nu e cazul 
Fară schimbări 

d.2 Specii 
alohtone 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Nu e cazul 

Fară schimbări 

e. Stratul ierbos 

e.1 Compoziţia 
Impact pozitiv datorat interzicerii cositului, păşunatului, în interiorul sitului de interes comunitar, factori ce pot perurba starea de conservare a speciilor de 

nevertebrate 
e.2 Specii 
alohtone 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Nu e cazul Fară schimbări 

Evaluare impact 
pe categorii de 

lucrări 

Neutru fără 
schimbări 

Neutru fără 
schimbări 

Neutru fără 
schimbări 

Neutru fără 
schimbări 

Neutru fără 
schimbări 

Neutru fără 
schimbări 

Neutru fără 
schimbări 

Neutru fără 
schimbări 

Nu e cazul 
Neutru fără 
schimbări 
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Aşa cum se poate observa din matricea de impact, în urma cuantificării 
impactului propuse prin amenajamentul silvic al Ocolului silvic Mitreni populaţiile 
speciilor de amfibieni şi reptile existente în zona siturilor  ROSCI 0088 Gura Vedei-
Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu nu vor fi influenţate în mod 
negativ. Ca urmare efectul eventualelor lucrări silvotehnice asupra populaţiilor acestor 
specii este aproape nul, acestea reuşind să se păstreze la nivelul siturilor Natura 2000 
din zonă într-o stare bună de conservare.  

Impactul negativ direct pentru speciile de reptile a căror prezenţă a fost 
semnalată în zona de studiu sunt strâns legate de zona analizată. Aceste specii se vor 
refugia odată cu începerea lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în 
amenajamentul silvic din zona de exploatare fiind afectate de zgomot, de vibraţii prin 
urmare eventualele pierderi diminuându-se.  

Impactul negativ indirect poate fi prognozat printr-o „restrângere a habitatelor” 
cauzate de lucrările temporare care e vor efectua în cadrul amenajamentului silvic, cu 
efect în migrarea speciilor reptile şi amfibieni către zonele din jur cu habitate care oferă 
condiţii mai bune de hrănire şi reproducere, numite habitate „receptori”.  

Impact pozitiv - Speciile de amfibieni se vor refugia odată cu începerea lucrărilor 
prevăzute în amenajamentul silvic, existând posibilitatea dezvoltării în condiţii mai bune 
de hrănire şi reproducere în habitatele limitrofe.  

Păsări  
În cea ce priveşte populaţiile speciilor de păsări existente în siturile de importanţă 

comunitară ROSCI 0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu precum şi în afara lui, acestea nu vor fi influenţate în nici un fel de lucrările silvo-
tehnice propuse prin prezentul amenajament silvic. Având o mobilitate foarte mare, 
impactul asupra acestora va fi aproape nul.  

Impactul negativ direct – implementarea planului analizat nu preconizează un 
impact negativ indirect asupra avifaunei din pădure.  

Impactul negativ indirect poate fi prognozat printr-o „restrângere a habitatelor” 
cauzate de lucrările temporare care e vor efectua în cadrul amenajamentului silvic, cu 
efect în migrarea speciilor de păsări către zonele din jur cu habitate care oferă condiţii 
mai bune de hrănire şi reproducere, numite habitate „receptori”. 

Impact pozitiv - Speciile de păsări se vor refugia odată cu începerea lucrărilor 
prevăzute în amenajamentul silvic, existând posibilitatea dezvoltării în condiţii mai bune 
de hrănire şi reproducere în habitatele limitrofe.  

Mamifere  
Suprafaţa pentru care a fost realizat amenajamentul forestier 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, impactul prevederilor amenajamentului silvic asupra 
speciilor este nesemnificativ , mai ales în contextul respectării măsurilor de reducere a 
impactului recomandate.  

Impact negativ direct - mamiferele de talie medie şi mică, ex. iepuri, rozătoare au 
o mobilitate mare şi vor părăsi zona de influenţă a planului stabilindu-se în zonele din 
jurul amplasamentului.  

Impactul negativ indirect – nu se preconizează un impact negativ indirect asupra 
mamiferelor din cadrul ori vecinătatea ariei naturale protejate.  

Impact pozitiv - Nu este cazul.  
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Concluzii Generale privind impactul planului analizat asupra factorilor de 

mediu 
 

Prin măsurile propuse de Amenajamentul silvic O.S. Mitreni, se realizează 
gospodăria 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 nici un 
habitat 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.  

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia 
(intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi al peisajelor ) este una din legităţile care 
stau la baza întocmirii proiectului de amenajare a pădurilor.  

Impactul amenajamentului silvic analizat, asupra speciilor şi habitatelor din ariile 
naturale protejate poate avea unele componente negative, dar ele sunt nesemnificative. 
Odată cu aplicarea tratamentelor, a lucrărilor de îngrijire a arboretelor, împăduri şi a 
tăierilor de igienă are loc extragerea totală (cazul tăierilor de racordare din cadrul 
tratamentului tăierilor progresive şi a tăierilor în crâng) sau 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. Aşa cum s-a menţionat în capitolele 
anterioare ansamblu de măsuri silviculturale 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 silviculturale menţionate, speciile de interes 
comunitar nu vor fi perturbate decât într-o mică măsură şi pentru scurtă durată. În 
activitatea de exploatare se vor evita terenurile de hrană pentru vânat, culcuşurile 
acestora, căile de trecere, 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 nici în densitatea populaţiilor speciilor de interes 
comunitar ori naţional.  

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 uscate cu arborete tinere 
cu structuri apropiate cât mai apropiate de pădurea normală ori arborete care se pretează la 
condiţiile climatice şi pedologice din zona analizată (ex: înlocuirea treptată a salcâmului din 
compoziţia actuală a pădurii în detrimentul teiului, specie care se pretează mai bine la 
condiţiile climatice şi pedologice din zonă), nu poate fi vorba de înlocuirea unor specii sau 
habitate. Dimpotrivă arboretele tinere pot oferi mai multe surse de hrană şi locuri de adăpost 
decât cele mature.  

În concluzie, amenajamentul şi implementarea lui nu au un impact negativ care 
să afecteze semnificativ negativ ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI 
0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, ROSCI 0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu.  

Menţionăm faptul că în documentul elaborat de Comisia Europeană şi anume 
„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, principi care stau la baza activităţii de amenajare a 
pădurilor (amenajamentelor silvice) încă de la începuturile sale, ele fiind esenţă 
amenajamentelor.  
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C.2.4  Impactul cumulativ generat de planuri şi proiecte existente, propuse 
sau aprobate  
Zona studiată este amplasată în partea de sud a judeţului  Călărași. Principalele 

activităţi existente în vecinătatea planului sunt reprezentate de activităţile agricole şi 
silvice. Activităţile silvice se desfăşoară pe baza unor planuri de amenajament, 
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 stabilesc funcţiile 
pădurii, respectiv obiectivele de protecţie ori producţie. Normele silvice stabilesc de 
asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite. 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 de asemenea 
nesemnificativ.  

Prin Planul de Management Integrat aflat in procedura de aprobare la M.M.A.P. 
nu se prevad activitati care sa genereze impact cumulativ negativ cu prevederile 
amenajamentului silvic.Deasemenea , nici proiectul Drum forestier Trei Ocoale un 
genereaza un impact cumulativ negativ cu amenajamentul silvic. 
 

C.2.5 Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar  
În cazul habitatelor de interes comunitar impactul rezidual este minim şi este 

datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat local, respectiv al 
condiţiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în structura orizontală şi verticală 
a arboretelor (modificarea regimului de retenţie a apei pluviale, modificarea cantităţii de 
lumină ce ajunge la suprafaţa solului, circulaţie diferită a aerului). Readucerea 
arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient.  

 
C.3 Cuantificarea impactului asupra biodiversităţii locale pe baza 

indicatorilor cheie 
 
C.3.1 Procentul din suprafaţa habitatului care va fi pierdut  
În urma implementării prevederilor amenajamentului silvic Mitreni, ţinând cont de 

natura lucrărilor şi de recomandările din prezentul studiu, nu se va pierde nici un 
procent din suprafaţa habitatelor de interes comunitar existente în aria naturală 
protejată. Amenajamentele silvice menţin sau refac starea de conservare favorabilă a 
habitatelor naturale, prin gospodărie durabilă, astfel nu se poate vorbi de pierderea unei 
suprafeţe din habitatele identificate.  
 
 

C.3.2 Procentul ce va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar  

Implementarea amenajamentului silvic, nu va conduce la pierderea din 
suprafeţele habitatelor de interes comunitar semnalate în zona de impact, folosite 
pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar ori 
naţional.  

 
C.3.3 Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata în 

procente)  
Prin activităţile propuse atât în faza de implementare a obiectivelor menţionate în 

cadrul amenajamentului silvic cât şi în perioada de exploatare nu vor avea ca efect 
fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar.  
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C.3.4 Durata sau persistenta fragmentarii  
Nu este cazul - neexistând o fragmentare a habitatelor nu exista nici o durată a 

fragmentării. 
  
C.3.5 Durata sau persistenta perturbării speciilor de interes comunitar, 

distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar  
Perturbarea speciilor va avea o durată minimă, pe perioada lucrărilor propuse în 

prezentul amenajament silvic. Aceste perturbări vor fi reduse la minimum, ţinând cont şi 
de recomandările din prezentul studiu de evaluare adecvată. Nu va exista un impact de 
durată sau persistent la nivelul ariilor naturale protejate.  

 
C.3.6 Schimbări în densitatea populaţiilor (nr. de indivizi/suprafaţă)  
Densitatea indivizilor vegetali în zona de implementare se va modifica mai ales în 

etapa de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic ce se 
va realiza etapizat. Efectivele indivizilor vegetali au o putere de regenerare mare 
datorita unei bune fructificări/înmulţiri vegetative pe cale naturală observate. 
Exemplarele de faună care se vor retrage din zona propusă nu vor modifica semnificativ 
densitatea populaţiilor în zonele adiacente. În urma implementării prevederilor 
amenajamentului propus, nu se vor produce schimbări în densitatea populaţiilor 
speciilor de interes comunitar. 

 
C.3.7 Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de 

implementarea PP  
Având în vedere compoziţia habitatelor observate şi speciile identificate 

prognozăm o refacere rapidă a ecosistemului natural şi a exemplarele de floră şi faună 
prezente, chiar şi fără măsuri de reducere a impactului, ceea ce denotă, pe de o parte 
impactul nesemnificativ, iar pe de alta parte gradul redus de vulnerabilitate a florei, 
faunei, respectiv a ecosistemelor din zonă. Ţinând cont că amenajamentul silvic este 
parte integrantă în cadrul planului de management, acesta a fost întocmit conform 
legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, neinfluenţând în mod negativ ariile naturale 
protejate.  

 
C.3.8 Indicatorii chimici-cheie care pot determina modificări legate de 

resursele de apă sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea 
funcţiilor ecologice ale ariilor naturale protejate de interes comunitar  

Implementarea proiectului propus nu va determina modificări legate de sursele 
de apă sau de alte resurse naturale care să poată determina modificarea funcţiilor 
ecologice ale ariilor naturale protejate de interes comunitar.  

 
C.4 Evaluarea impactului cauzat de plan fără a lua în considerare măsurile 

de reducere a impactului 
Impactul generat de implementarea planului este direct şi nesemnificativ datorită 

faptului că aduce modificări majore habitatelor, asociaţiilor vegetale precum şi asupra 
populaţiilor de floră, dar fără reducerea/afectarea unor specii de interes comunitar sau a 
unor specii cu regenerare dificilă.  

 
C.5 Evaluarea impactului rezidual care va rămâne după implementarea 

măsurilor de reducere a impactului 
Nu a fost identificat un impact negativ rezidual al implementării prevederilor 

amenajamentului propus asupra habitatelor si speciilor pentru care a fost declarate 
ariile naturale protejate , după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru 
planul propus. 

 



Studiu Evaluare Adecvată  -  Amenajamentul Ocolului Silvic Mitreni 

INCDS ”Marin Drăcea” -  Staţiunea Piteşti  124 

 

C.6 Evaluarea impactului cumulative al planului propus  
cu alte planuri şi proiecte fără a lua în considerare măsurile 

 de reducere a impactului 
Nu este cazul - conform legislaţiei naţionale, toate amenajamentele se realizează 

pe baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se 
stabilesc funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie ori producţie. Normele 
silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite. 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 de asemenea nesemnificativ.  
 

C.7 Evaluarea impactului rezidual care rămâne după 
implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru 

planul propus cu alte planuri şi proiecte 
 

Ca urmare a implementării măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor 
de mediu, şi implicit 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 
Ocolului silvic Mitreni.  
 

C.8 Obiectivele specifice de conservare ale ariilor naturale protejate de 
interes comunitar 

            Obiectivele de conservare specifice pentru ariile naturale protejate de interes 
comunitar, prezentate în continuare, sunt cele caracteristice fondului forestier care face 
obiectul Amenajamentului silvic al Ocolului silvic Mitreni. 

 

ROSCI 0131 Oltenița - Mostiștea – Chiciu 

         Conform NOTEI, nr. 13429/BA/11.09.2020 privind aprobarea setului minim de 
măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populație și 
investițiilor din ROSCI 0131 Oltenița - Mostiștea – Chiciu, obiectivele specifice de 
conservare sunt: 

        Habitatul 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodium 
rubri și Bidențion, nu a fost identificat în fondul forestier care face obiectul 
amenajamentului Ocolului silvic Mitreni. El poate fi prezent în terenurile încadrate le 
categoria de folosință ” teren neproductiv ”, în care amenajamentul nu a propus lucrări. 
Prin faptul că amenajamentul nu a propus lucrări în terenurile neproductive, obiectivul 
de conservare stabilit:  ” menținerea stării de conservare ” este îndeplinit, în 
eventualitatea că acest habitat ar putea exista în astfel de terenuri. 

       Celelalte habitate, 3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion 
sau Hydrocharition, 3130 – Ape stătătoare oloigotrofe până la mezotrofe cu vegetație 
din Littorelletea uniflorae și/sau Isoeto – Nanojuncetea și 6510 – Pajiști de altitudine 
joasă ( Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) nu sunt caracteristice fondului 
forestier și nu se regăsesc în acesta. 
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Lutra lutra 

Starea de conservare actuală este nefavorabilă - inadecvată. Obiectivul de 
conservare este îmbunătățirea stării de conservare. Lucrările propuse prin 
amenajamentul silvic nu afectează starea de conservare a speciei, ea nefiind 
caracteristică fondului forestier. 

Bombina bombina 

Starea de conservare actuală este favorabilă. Obiectivul de conservare este 
menţinerea stării de conservare. Suprafaţa adecvată habitatului speciei este de 40-45% 
din suprafaţa totală a sitului, iar densitatea ţintă a corpurilor de apă temporară adecvată 
reproducerii speciei este de cel puţin 4 corpuri de apă/km2. 

Emys orbicularis 

Specia nu a fost identificată în fondul forestier, însă prezența ei este posibilă în 
apele stătătoare limitrofe acestuia. La nivelul sitului starea de conservare este 
favorabilă, iar obiectivul de conservare este menținerea stării de conservare. Lucrările 
prevăzute de amenajament nu afectează starea de conservare a acesteia. 

Triturus dobrogicus 

Specia nu a fost identificată în fondul forestier, însă prezența ei este posibilă în 
bălțile mici. La nivelul sitului starea de conservare este favorabilă, iar obiectivul de 
conservare este menținerea stării de conservare. Lucrările prevăzute de amenajament 
nu afectează starea de conservare a acesteia. 

ROSPA 0038 Dunărea – Oltenița 

            Conform DECIZIEI, nr. 418/16.09.2020 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 
1169/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului 
Natura 2000 ROSPA 0038 Dunărea – Oltenița, obiectivele specifice de conservare sunt: 

Haliaeetus albicilla 

Starea de conservare actuală este favorabilă pentru populaţia cuibăritoare. 
Obiectivul de conservare este menținerea stării sale de conservare. 

Dendrocopos medius 

Starea de conservare actuală este favorabilă. Obiectivul de conservare este 
menținerea stării de conservare. 

Dryocopus martius 

Starea de conservare actuală este favorabilă. Obiectivul de conservare este 
menținerea stării de conservare. 

Picus canus 

Starea de conservare actuală este favorabilă. Obiectivul de conservare este 
menținerea stării de conservare. 

Următoarele specii de păsări: Cuculus canorus, Erithacus rubecula, Fringilla 
coelebs, Luscinia megarhyncos, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, 
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Turdus merula, Turdus philomelos, Upupa epops, sunt enumerate numai în 
Formularul Standard al sitului, nefiind menționate în planul de management. Ele sunt 
dependente de habitate terestre – păduri, iar obiectivul de conservare este menținerea 
sau îmbunătățirea stării sale de conservare. 

ROSPA 0136 Oltenița – Ulmeni 

         Conform NOTEI, nr. 13430/CA/11.09.2020 privind aprobarea setului minim de 
măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populație și 
investițiilor din ROSPA Oltenița -Ulmeni, obiectivele specifice de conservare sunt: 

Pentru speciile, asociate cu habitate terestre: Ciconia ciconia, Circus 
macrourus, Coracias garrulus, obiectivul de conservare la nivel de sit este 
menţinerea sau îmbunătățirea stării de conservare. 

Prevederile amenajamentului silvic sunt în concordanţă cu aceste obiective. 
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D. MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI 

 
D.1. Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere care vor fi implementate 

pentru fiecare specie şi/sau tip de habitat afectat de plan şi modul în care acestea 
vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes 

comunitar 
 

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.  

În domeniul forestier, pentru o bună adoptare a lucrărilor silvotehnice la  
necesităţile de gospodărire a pădurii, se utilizează anul forestier, an care este cuprins 
între 1 septembrie şi 31 august şi care se suprapune de fapt peste un sezon de repaus 
vegetativ şi un sezon de vegetaţie.  

Extragerea masei lemnoase de pe cuprinsul unui parchet, corespunzătoare 
anului an de producţie, se poate face în perioada cuprinsă între data de începere a 
anului forestier (1 septembrie anterior începerii anului de producţie) şi ultima zi a anului 
de producţie în care este prevăzută a se face exploatarea (31 decembrie).  

 
Termenele şi epocile de recoltare a materialului lemnos 

Lucrarea Epoca de execuţie 

 1. Tăieri de conservare   

a cvercinee şi amestecuri de diverse foioase  

 
tăieri de însămânţare în afara anului de fructificaţie abundentă 

sau mijlocie 
în tot cursul anului 

 tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie 15. IX - 15. IV 

 tăieri de luminare şi lărgire a ochiurilor, precum şi racordarea lor 15. IX - 15. IV 

 2. Tăieri de îngrijire  

a curăţiri la foioase în tot cursul anului 

b rărituri la gorunete, stejărete, şleauri  în tot cursul anului 

 3. Tăieri de produse accidentale şi tăieri de igienă  

a în arboretele fără regenerare  în tot cursul anului 

b 

când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstari sau seminţişul 

existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub 

masiv)  

15.IX-31.III 

 
Perioadele prevăzute sunt maxime, în cazuri excepţionale, în care sezonul de 

vegetaţie începe mai devreme sau se prelungeşte toamna, se vor stabili epoci de 
recoltare adecvate.  

Dar 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.  

 
Măsuri de reducere a impactului cu caracter general propuse pentru 

amenajamentul silvic al Ocolului silvic Mitreni 
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Conform Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mediu, Unitatea Natură 

şi Biodiversitate, Secţia Păduri şi Agricultură, 2003, Natura 2000 şi Pădurile – Provocări 
şi oportunităţi, se disting următoarele măsuri conform obiectivelor următoare:  

- menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure – practicile de 
gospodărie a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale 
şi să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil. Existenţa unei 
diversităţi genetice, specifice şi structurale adecvate întăreşte stabilitatea, vitalitatea şi 
rezistenţa pădurilor la factorii de mediu adverşi şi aduce la întărirea mecanismelor 
naturale de reglare. Se vor utila practici de gospodărie a pădurilor corespunzătoare ca 
reîmpădurirea şi împădurirea cu specii şi provenienţe de arbori adaptate sitului precum 
şi tratamente, tehnici de recoltare şi transport care să reducă la minim degradarea 
arborilor şi/sau a solului. Scurgerile de ulei în cursul operaţiunilor forestiere sau 
depozitarea nereglementară a deşeurilor trebuie stric interzise.  

- menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurilor (lemnoase şi 
nelemnoase) – operaţiunile de regenerare, îngrijire şi recoltare trebuie executate la timp 
şi în aşa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea 
degradării arboretului şi arborilor rămaşi, ca şi a solului şi prin utilizarea sistemelor 
corespunzătoare. Recoltarea produselor, atât lemnoase cât şi nelemnoase, nu trebuie 
să depăşească nivelul durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în 
mod optim, urmărindu-se rata de reciclare a nutrienţilor;  

- menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de 
pădure – planificarea gospodăriei pădurilor trebuie să urmărească menţinerea, 
conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice şi genetice, ca şi 
menţinerea diversităţii peisajului. Amenajamentele silvice, inventarierea terestră şi 
cartarea resurselor pădurii trebuie să includă biotopurile forestiere importante din punct 
de vedere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile 
sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele umede, arii ce conţin specii 
endemice şi habitate ale speciilor ameninţate ca şi resursele genetice în siturile 
periclitate sau protejate. Se va prefera regenerarea naturală cu condiţia existenţei unor 
condiţii adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii şi ca soiurile 
indigene existente să aibă calitatea necesară sitului. Pentru împăduriri şi reîmpăduriri 
vor fi preferate specii indigene şi provenienţe locale bine adaptate la condiţiile sitului. 
Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, 
diversitatea structurilor, atât orizontale cât şi verticale, ca de exemplu arboretul de 
vârste inegale, şi diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unele este posibil, aceste 
practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisajului. Arborii uscaţi, căzuţi 
sau în picioare, arbori scorburoşi, pâlcuri de arbori bătrâni şi specii deosebit de rare de 
arbori trebuie păstrate în cantitatea şi distribuţia necesare protejării biodiversităţii 
luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor 
înconjurătoare;  

- menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodărirea pădurii 
(mai ales solul şi apa) - se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate 
pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca şi celor efectuate în 
zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă. Se va 
acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcţie de 
protecţie a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calităţii şi cantităţii surselor de 
apă. Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor 
substanţe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenţa negativ 
calitatea apei.  

Pentru menţinerea stării de conservare favorabile a speciilor de interes comunitar 
din interiorul Ocolului silvic Mitreni, recomandăm ca măsuri de reducere a impactului 
următoarele:  
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- măsuri propuse pentru gospodărirea durabilă a habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar din perimetrul amenajamentului  

Pentru menţinerea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar la nivelul unităţii administrate recomandăm următoarele:  

- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către 
păsări şi mamifere mici - în toate unităţile amenajistice;  

- arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau 
parţial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curăţiri sau rărituri, vor fi conduse 
pentru a asigura îmbunătăţirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenţii 
pentru reconstrucţie ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate 
diseminat sau în proporţie redusă în arborete – în  

- toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curăţiri;  
- compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura 

compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, 
împăduriri sau promovarea regenerării naturale;  

- păstrarea a minim 3-5 arbori maturi, uscaţi sau în descompunere pe hectar, 
pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte – în toate 
unităţile amenajistice;  

- adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se 
evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special 
cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate 
unităţile amenajistice;  

- menţinerea pâraielor din interiorul pădurii, într-un stadiu care să le permită să 
îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al amfibienilor, insectelor etc.;  

- menţinerea terenurilor pentru hrana vânatului şi a terenurilor administrative la 
stadiul actual evitându-se împădurirea/degradarea acestora;  

- reconstrucţia terenurilor a căror suprafaţa a fost afectată (învelişul vegetal) la 
finalizarea lucrărilor de exploatare şi redarea terenurilor folosinţelor iniţiale;  

- valorificarea la maximum a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă;  
- conducerea arboretelor numai în regimul impus prin amenajamentul silvic 

propus (codru);  
- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor 

în care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenţii de intensitate redusă dar 
mai frecvente;  

- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei 
lemnoase;  

- folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material 
seminologic de origine locală care se pretează la condiţiile climatice şi pedologice din 
zona analizată;  

- respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a 
rănirii arborilor remanenţi;  

- eliminarea tăierilor în delict;  
- evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de 

animale prin arborete;  
- respectarea măsurilor de identificare şi prognoză a evoluţiei populaţiilor 

principalelor insecte dăunătoare şi agenţi fitopatogeni, combaterea promptă (pe cât 
posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate, executarea tuturor 
măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a 
proliferării agenţilor fitopatogeni;  

- evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe 
linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menţinerii fără 
vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenţia 
operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate;  
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- se va urmări promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul 
arboretelor ajunse la vârsta exploatabilităţii, tratament ce permite totodată şi 
conservarea biodiversităţii;  

- în ceea ce priveşte zonele în care se vor planta puieţi, se recomandă evitarea 
lucrărilor mecanice, realizarea găurilor pentru plantarea puieţilor să se realizeze 
manual;  

- o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie, 
prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi 
timp;  

- conştientizarea turiştilor asupra necesităţii şi beneficiile protejării habitatelor 
forestiere şi informarea corespunzătoare a cestora, fie prin amplasarea unor bannere fie 
prin puncte de informare;  

- educarea celor care intra în pădure în zona de agrement asupra posibilităţii 
declanşării unor incendii şi întocmirea unor planuri de intervenţie rapidă în caz de 
incendiu în interiorul pădurii;  

- menţinerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate şi interzicerea 
creării unor noi căi de acces;  

- pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu 
excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes 
comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional) din OUG 57/2007, precum şi speciile 
incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în 
afară lor, sunt interzise:  

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;  

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de 
hibernare şi de migraţie;  

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor 
din natură;  

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;  
- depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi din activităţile specifice. Se 

va amenaja un loc special pentru depozitarea deşeurilor şi se va asigura transportul 
acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zonă.  

În vederea prevenirii proceselor de degradare a solului (care ar putea fi generate 
în perioada tehnologiei de exploatare impusă prin prezentul amenajament silvic) şi 
asigurării instalării şi dezvoltării seminţişurilor utile, se impune luarea unor măsuri 
corespunzătoare în ce priveşte menţinerea integrităţii ecosistemului forestier . În acest 
sens, în toate cazurile, vor fi respectate întocmai termenele şi restricţiile silviculturale 
privind recoltarea materialului lemnos, aşa cum sunt ele înscrise în “Ordinul nr. 
1540/2011 Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare 
şi transportul lemnului”.  

Pentru realizarea în condiţii bune a acestei tehnologii este necesară respectarea 
următoarelor reguli:  

- exploatarea să se facă iarna pe un strat de zăpadă suficient de gros, care să 
asigure protecţia seminţişului;  

- durata de recoltare şi scoatere a masei lemnoase din parchetele exploatate să 
nu fie mai mare de două luni şi jumătate;  

- tăierea arborilor se va face cât mai de jos, astfel încât înălţimea cioatelor să nu 
depăşească 1/3 din diametru, iar la arborii mai groşi să nu depăşească 20 cm;  

- doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, 
iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.  
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Măsuri particulare referitoare la habitatele forestiere de interes comunitar existente în cadrul  

Ocolului silvic Mitreni 

 
Indicatori ai stării de 

consevare 
91F0 92A0  

La nivel de 
arboret 

Compoziţia 

- interzicerea substituirii speciilor de Quercus ce formează 
habitatul 
 - substituirea arboretelor artificiale formate din specii 
alohtone cu arborete formate din specii caracteristice 
tipului natural fundamental  
- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere;  
- valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare 
naturală din sămânţă, a speciilor principale – spp Quercus;  
-menţinerea/interzicerea tăierilor sau distrugerii speciilor 
de Quercus seculari din cadrul habitatului;  
- conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a speciilor 
invazive din cadrul pădurii (salcâm, oţetar), către o 
compoziţie apropiată de cea a tipului natural de pădure;  
- conducerea arboretelor astfel încât să fie asigurată 
stabilitatea acestora;  
- conservarea pădurilor naturale stabile şi menţinerea 
echilibrului în cadrul habitatului 91F0;  
- promovarea nucleelor existente de regenerare naturală 
din specii valoroase (Quercus), prin efectuarea de extracţii 
de intensitate redusă. Aceste extracţii vor viza, în primul 
rând, arborii cu defecte, unele exemplare din specii de 
valoare scăzută, recoltări din alte categorii de arbori 
limitându-se la strictul necesar impus de crearea 
condiţiilor de menţinere sau de dezvoltare a seminţişurilor 
instalate  

-interzicerea substituirii speciilor de Salix alba și 
Populus alba ce formează habitatul;  
- substituirea arboretelor artificiale formate din 
specii alohtone cu arborete formate din specii 
caracteristice tipului natural fundamental  
- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi 
conducere;  
- valorificarea la maxim a posibilităţilor de 
regenerare naturală a speciilor principale – Salix 
alba și Populus alba;  
- conducerea arboretelor astfel încât să fie asigurată 
stabilitatea acestora;  
- conservarea pădurilor naturale stabile şi 
menţinerea echilibrului în cadrul habitatului 92A0  
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Indicatori ai stării de 
consevare 

91F0 92A0  

La nivel de 
arboret 

Modul de 
regenerare 

- să recurgă la regenerarea din lăstari doar în cazul 
arboretelor viguroase cu o compoziţie consistenţă 
satisfăcătoare din punct de vedere al tipului natural 
fundamental  
- în cazul lucrărilor de împădurire pentru habitatul 91F0 se 
vor utiliza doar specii de Quercus, fiind interzise alte 
specii;  
- pentru crearea unor condiţii bune de regenerare, în cazul 
în care pătura erbacee este foarte bine dezvoltată, solul va 
fi mobilizat pe 30 – 40 % din suprafaţa ce se urmăreşte a fi 
însămânţată, cu atenţie însă pentru protejarea speciilor 
rare;  
- în cazul plantaţiilor executate în zone şi/sau perioade 
secetoase se recomandă receparea acestora, cu excepţia 
plantaţiilor realizate cu puieţi cu rădăcina protejată;  
 

- să recurgă la regenerarea din lăstari doar în cazul 
arboretelor viguroase cu o compoziţie consistenţă 
satisfăcătoare din punct de vedere al tipului natural 
fundamental  
 

 

Consistenţa 

- folosirea la plantare a unor scheme reale de puieţi la 
hectar în funcţie de necesarul real şi valorificarea la 
maxim a seminţişurilor naturale existente;  
- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, 
iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult 
timp, să aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai 
frecvente;  
-executarea plantaţiilor la momentul optim;  
- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu 
ocazia recoltării masei lemnoase şi păstrarea speciilor de 
Quercus seculari din cadrul habitatul 91F0;  
- respectarea măsurilor de identificare şi prognoză a 
evoluţiei populaţiilor principalelor insecte dăunătoare şi 
agenţi fitopatogeni şi combaterea promptă (pe cât posibil 
pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate plus 
executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare 
prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a 
proliferării agenţilor fitopatogeni;  
-interzicerea păşunatului în cadrul pădurii;  
- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu 
ocazia recoltării masei lemnoase  

- folosirea la plantare a unor scheme reale de puieţi 
la hectar în funcţie de necesarul real şi valorificarea 
la maxim a seminţişurilor naturale existente;  
- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi 
conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a 
intervenit de mult timp, să aplice intervenţii de 
intensitate redusă dar mai frecvente; 
 - executarea plantaţiilor la momentul optim;  
- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi 
cu ocazia recoltării masei lemnoase;  
- respectarea măsurilor de identificare şi prognoză a 
evoluţiei populaţiilor principalelor insecte 
dăunătoare şi agenţi fitopatogeni şi combaterea 
promptă (pe cât posibil pe cale biologică sau 
integrată) în caz de necesitate plus executarea 
tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii 
înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a 
proliferării agenţilor fitopatogeni;  
-interzicerea păşunatului în cadrul pădurii;  
- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi 
cu ocazia recoltării masei lemnoase  
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Indicatori ai stării de 
consevare 

91AA, 91I0 92A0  

La nivel de 
seminţiş 

Compoziţia 

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire;  
-executarea plantaţiilor la momentul optim;  
- alegerea speciilor în funcţie de tipul natural de pădurea, 
în cazul habitatul 91F0  se vafolosi doar specii de Quercus 
fiind interzise plantarea altor specii;  
-plantarea se va realize în urma unor verificări în teren de 
personal specializat (biolog/silvicultor) cu indicarea 
caracteristicilor specific habitatului natural;  

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire;  
-executarea plantaţiilor la momentul optim;  
-plantarea se va realize în urma unor verificări în 
teren de personal specializat (biolog/ silvicultor) cu 
indicarea caracteristicilor specific habitatului 
natural;  

 

Modul de 
regenerare 

- pentru protejarea seminţişurilor de concurenţa speciilor 
ierboase şi arbustive, se vor executa descopleşiri. Se 
recomandă ca în primii 2 – 3 ani de la instalare (până la 
atingerea unei înălţimi de 40 – 50 cm), în funcţie de 
condiţiile caracteristice fiecărui arboret, să se efectueze 
câte două descopleşiri pe an, una la începutul sezonului de 
vegetaţie (luna mai) şi alta spre sfârşitul acestuia (lunile 
septembrie – octombrie);  
- este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna 
pe zãpadă, pentru a nu se vătăma seminţişul existent, solul 
şi anumite specii cu valoare conservativă ridicată;  
- îngrijirea seminţişurilor şi tinereturilor naturale 
valoroase, se vor efectua doar prin lucrări adecvate 
(descopleşire, recepare, degajare etc.) - potrivit stadiului 
lor de dezvoltare;  
- pentru menţinerea unui echilibru la nivelul seminţişului 
se recomandă o atenţie deosebită asupra factorilor biotici 
din imediata vecinătate a seminţişului, prin 
eliminarea/diminuarea buruienlor şi paraziţilor vegetali ce 
pot afecta seminţişurile, precum şi o atenţie deosebită 
asupra insectelor şi animalelor mici vătămătoare ale 
pădurii, dar şi asupra animalelor mari care produc 
vătămări prin păşunat (bătătoresc solul, rup sau smulg 
seminţişul);  
- interzicerea păşunatului în cadrul pădurii;  
-în cazul în care se vor realiza lucrări de doborâre a 
arborilor şi colectarea materialului lemnos se vor face 
astfel încât să nu se răneascã arborii remanenţi şi să nu se 
distrugă porţiunile cu seminţiş deja instalat  

- este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se 
facă iarna pe zãpadă, pentru a nu se vătăma 
seminţişul existent, solul şi anumite specii cu 
valoare conservativă ridicată;  
- îngrijirea lăstarilor şi tinereturilor naturale 
valoroase, se vor efectua doar prin lucrări adecvate 
(descopleşire, recepare, degajare etc.) - potrivit 
stadiului lor de dezvoltare;  
- interzicerea păşunatului în cadrul pădurii;  
-în cazul în care se vor realiza lucrări de doborâre a 
arborilor şi colectarea materialului lemnos se vor 
face astfel încât să nu se răneascã arborii remanenţi 
şi să nu se distrugă porţiunile cu seminţiş deja 
instalat  
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Indicatori ai stării de 
consevare 

91F0 92A0  

La nivel de 
seminţiş 

Gradul de 
acoperire 

- executarea plantaţiilor la momentul optim;  
- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire;  
- menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special 
cervide) la valori optime şi protejarea seminţişurilor şi 
puieţilor în zonele sensibile;  
- gradul de acoperire se va realiza în urma unor 
investigaţii amanunţite de persoane abilitate/specializate 
(biologi /silvicultori) care vor indica zonele, densitatea şi 
speciile folosite pentru lucrările de regenerare la nivelul 
habitatului analizat. În cadrul habitatului 91F0  se vor 
folosi doar specii tipului natural de pădure şi anume specii 
de Quercus, fiind intersise introducerea altor specii.  

- executarea plantaţiilor la momentul optim de 
vegetaţie;  
- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire;  
- menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în 
special cervide) la valori optime şi protejarea 
seminţişurilor şi puieţilor în zonele sensibile;  
- gradul de acoperire se va realiza în urma unor 
investigaţii amanunţite de persoane 
abilitate/specializate (biologi/ silvicultori) care vor 
indica zonele, densitatea şi speciile folosite pentru 
lucrările de regenerare la nivelul habitatului 
analizat.  

 

La nivel de 
subarboret 

Gradul de 
acoperire 

   

La nivel de 
strat ierbos 

Gradul de 
acoperire 

-pentru protejarea atât a stratului ierbos cât şi a speciilor 
de interes comunitar existente în aria naturală protejată 
analizată, înainte de începerea unor lucrări prevăzute în 
prezentul amenajament silvic, recomandăm insepctarea 
zonelor de lucru de către o persoană specializată (biolog/ 
silvicultuor) cu indicarea, protejarea, marcarea speciilor de 
interes comunitar existente în cadrul siturilor de interes 
comunitar;  
-în cazul în care se vor identifica specii de interes 
comunitar în cadrul unei UA ce urmează a se interveni, 
acestea vor fi gospodărite conform cerinţelor de 
conservare ale acestora;  
-se recomandã ca în primii 2 – 3 ani de la instalare (până 
la atingerea unei înălţimi de 40 – 50 cm), în funcţie de 
condiţiile caracteristice fiecărui arboret din cadrul 
habitatului 91F0, să se efectueze câte două descopleşiri pe 
an, una la începutul sezonului de vegetaţie (luna mai) şi 
alta spre sfârşitul acestuia (lunile septembrie – octombrie);  
- evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a 
trecerii turmelor de animale prin arborete.  

-pentru protejarea atât a stratului ierbos cât şi a 
speciilor de interes comunitar existente în aria 
naturală protejată analizată, înainte de începerea 
unor lucrări prevăzute în prezentul amenajament 
silvic, recomandăm insepctarea zonelor de lucru de 
către o persoană specializată (biolog/ silvicultuor) 
cu indicarea, protejarea, marcarea speciilor de 
interes comunitar existente în cadrul siturilor de 
interes comunitar;  
-în cazul în care se vor identifica specii de interes 
comunitar în cadrul unei UA ce urmează a se 
interveni, acestea vor fi gospodărite conform 
cerinţelor de conservare ale acestora;  
- evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la 
minim a trecerii turmelor de animale prin arborete.  
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Indicatori ai stării de 
consevare 91F0 92A0  

Factori destabilizatori 
de intensitate ridicată  

 

     -folosirea la plantare a unor scheme greşite, neţinând cont de gradul de suportabilitate a habitatului plus nevalorificarea 
la maxim a seminţişurilor naturale existente;  
     - neexecutarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp;  
    - neaplicarea intervenţiilor de intensitate redusă;  
    - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase; executarea tuturor măsurilor 
fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a proliferării agenţilor fitopatogeni;  
    - aplicarea unor lucrări de intensitate ridicată în arboretele tinere;  
    - păşunatul în interioru pădurii  

 

Măsuri particulare referitoare la factori cu potenţial perturbator care trebuie avute în vedere pentru evitarea deteriorării stării de conservare a habitatelor forestiere 

Măsura necesară  
 

- respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi;  
- folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală, specifice fondului natural de pădure. În cadrul 
habitatului analizat se vor utiliza doar specii de Quercus;  
- eliminarea tăierilor în delict;  
- conştientizarea turişilor ce frecventează pădurea (în special a tinerilor) asupra necesităţii şi beneficiile protejări habitatelor forestiere şi informarea 
corespunzătoare a acestora;  
- evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete;  
- respectarea măsurilor de identificare şi prognoză a evoluţiei populaţiilor principalelor insecte dăunătoare şi agenţi fitopatogeni plus combaterea promptă (pe cât 
posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate şi executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare 
şi a proliferării agenţilor fitopatogeni;  
- educarea celor care intră în pădure asupra posibilităţii declanşării unor incendii şi existenţa unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu şi existenţa unei 
echipări corespunzătoare stingerii incendiilor din zonă;  
- evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare plus evitarea menţinerii 
fără vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate şi intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate;  
- perioada de regenerare a fiecărui arboret va fi de minim 20 ani, cu 3 – 4 tăieri. Se vor deschide treptat ochiuri care vor fi lărgite pe măsură ce seminţişul se 
dezvoltă. Ochiurile vor avea diametrul de 1.0 – 1.5 (2.0) înălţimi de arbore. Sunt de preferat ochiurile de formă eliptică şi cu axa mare pe direcţia est-vest 
(caracteristic pentru staţiunile cu deficit de umiditate cum este cazul pădurilor din OS Mitreni);  
- în staţiunile cu uscăciune ridicată, pentru diminuarea evapotranspiraţiei produse de vânturile calde şi uscate, se recomandă menţinerea unor liziere bogate în 
subarboret şi specii arborescente secundare;  
- în arboretele ajunse la vârsta exploatabilităţii tehnice se recomandă aplicarea tratamentului tăierilor progresive. Este de dorit ca pentru arboretele de stejar 
brumăriu de productivitate superioară şi mijlocie să se adopte vârste ale exploatabilităţii tehnice. Pentru stejarul pufos, faţă de prevederile normativelor în vigoare, 
se recomandă majorarea acestor vârste cu 10 – 20 ani;  
- în ultima pătrime a ciclului de viaţă al arboretelor, până la începutul tăierilor de produse principale, se vor aplica numai tăieri de igienă, cu recomandarea de a 
menţine arbori uscaţi (căzuţi şi/sau în picioare), pentru conservarea biodiversităţii (pânã la 5 exemplare la hectar);  
- periodicitatea lucrărilor va fi adaptată caracteristicilor structurale ale fiecărui arboret (de la 7 – 8 ani la arboretele tinere, amestecate şi de productivitate mijlocie/ 
superioară şi pânã la 12 ani în cele mature, pure şi de productivitate inferioară);  
- promovarea fenotipurilor valoroase din speciile principale (în primul rând sub raport biologic, dar şi economic);  
- proporţionarea optimă a compoziţiei (promovarea stejarului brumăriu, şi stejarilor pufoşi fiind mereu obiectivul prioritar de realizat);  
- pentru eficientizarea lucrărilor de rărituri, acestea se pot limita doar la promovarea unui anumit număr de arbori din speciile principale, răspândiþi pe cât posibil 
uniform pe suprafaţa întregului arboret. Astfel, în funcţie de numărul de exemplare care se doresc a fi obţinute la vârsta exploatabilităţii pe hectar şi de stadiul de 
dezvoltare în care se află arboretul în momentul aplicării lucrşrii, arborii de viitor pot fi însemnaţi (cel puţin în arboretele de productivitate superioară şi mijlocie) 
şi lucrările se pot aplica doar în jurul lor;  
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Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de interes comunitar  
 

Aşa cum sa menţionat în capitolele anterioare, chiar dacă prevederile 
amenajamentelor silvice implică doar habitate forestiere, trebuie luate în considerare şi 
speciile de interes comunitar care utilizează pădurea analizată ca zone de cuibărire, 
odihnă, hrănire, etc. Pentru asigurarea unei stări de conservare favorabile a acestor 
specii, se propun câteva măsuri de gospodărire ce trebuie avute în vedere de către 
beneficiarul amenajamentului silvic propus, pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de 
conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar precum şi a altor specii 
semnalate atât în aria naturală protejată cât şi în vecinătatea acesteia.  

Ca şi măsuri generale pentru conservarea speciilor de floră şi faună asupra ariei 
naturale protejate din O.S. Mitreni recomandăm:  

- să se respecte prevederilor amenajamentelor silvice;  
- respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;  
- asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate, 

astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;  
- întreţinerea şi repararea utilajelor din dotare se va realiza în ateliere mecanice 

specializate;  
La colectarea masei lemnoase se interzice târârea şi depozitarea buştenilor în 

albiile pârâurilor din cadrul O.S. Mitreni;  
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);  
- exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea 

solului;  
- în perioadele de îngheţ/dezgheţ sau cu precipitaţii abundente, în cazul în care 

platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice 
fel;  

- se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după 
terminarea lucrărilor;  

- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condiţiilor de teren, în funcţie de 
felul tăierii;  

- se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate  
- arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de 

dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea 
solului, arborilor şi seminţişului;  

- arbori nemarcaţi situaţi pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejaţi 
obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, ţăruşi şi manşoane;  

- doborârea arborilor se execută: în afara suprafeţelor cu regenerare naturală 
sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieţilor, respectiv pe direcţii 
care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcaţi;  

- la tăierile cu restricţii: colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu 
seminţiş, respectiv scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă şi prin semitârâre sau 
suspendare, în lipsa acesteia;  

- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta 
arbori întregi, cu excepţia cazurilor în care operaţiunea de scos – apropiat se realizează 
cu funiculare sau suspendat;  
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- la tăierile de produse principale cu restricţii, resturile de exploatare se strâng pe 
cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu seminţiş natural, fără 
a ocupa mai mult de 10% din suprafaţa parchetului;  

- la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de 
exploatare pe văile şi pâraiele din interiorul parchetelor;  

- tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatei, 
măsurată în amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia, iar la arborii 
groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm;  

- doborârea arborilor începe cu cei aninaţi şi uscaţi;  
- se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea 

ochiurilor de apă;  
- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferenţiată 

în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea 
peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcaţi, degradarea 
solului şi a malurilor de ape;  

- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau 
în locuri expuse viiturilor;  

- instalarea de funiculare, punctele de încărcare şi descărcare se amplasează în 
afara suprafeţelor de seminţiş, iar arbori folosiţi pentru ancorare se vor proteja cu 
manşoane;  

- nu se vor amenaja depozite de carburanţi în pădure şi în apropierea cursurilor 
de apă;  

- nu se vor executa în pădure lucrări de reparaţii a motoarelor, de schimbare a 
uleiului şi încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;  

- se interzice deversarea în apele de suprafaţă, apele subterane, evacuarea pe 
sol şi depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate;  

- este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deşeurilor în pădure;  
- se interzice folosirea utilajelor cu şenile la operaţiunea de scosul – apropiatul 

materialului lemnos;  
- se vor utiliza numai căile de acces şi cele de transport forestier aprobate şi 

prevăzute în planul de situaţie;  
- în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul 

producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta şi aplica prevederile OUG. 
nr.68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, trebuie 
să informeze ANPM, Autoritatea pentru Protecţia Mediului Călărași;  

- să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecţie a 
mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor impuse 
prin prezentul sudiu de evaluare adecvată;  

- să ia toate măsurile de: prevenire şi stingere a incendiilor, iar în caz de incendiu 
să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii şi personalul muncitor existent până 
la intervenţia altor autorităţi;  

- prevenirea apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi a pădurii în parchetele 
de exploatare şi în platformele primare.  
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Măsuri de reducere impactului asupra speciilor de mamifere semnalate în Ocolul 
Silvic Mitreni 

- recomandăm conservarea unor arbori cu scorburi, care pot fi utilizaţi de 
mamifere mici pentru vizuini;  

- menţinerea condiţiilor de habitat pentru speciile de mamifere existente în cadrul 
Ocolului silvic Mitreni;  

- beneficiarul se va obliga să folosească numai utilaje silenţioase pentru a evita 
disturbarea speciilor mamifere prezente în zonă;  

- pentru a evita disturbarea mamiferelor din zona lucrarile se vor efectua pe arii 
cât mai restrânse, evitându-se astfel un posibil deranj asupra speciilor;  

- organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenţei 
habitatelor asestor specii în perioadele de reproducere;  

- interzicerea/limitarea poluării fonice mai ales pentru mamiferele mari şi mici;  
- interzicerea repărării şi alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în 

implementarea obiectivelor în cadrul amenajamentului Ocolului silvic Mitreni;  
- interzicerea/limitarea folosirii de insecticide chimice sau ale altor tratamente 

chimice în pădure, care ar putea efect negativ asupra faunei din cadrul Ocolului silvic 
Mitreni;  

- creşterea capacităţii biogenice a habitatelor forestiere pentru mamiferele de 
interes cinegetic;  

- interzicerea/limitarea încendiilor la nivelul pădurii, respectiv arderii vegetaţiei;  
- interzicerea cositului şi a păşunatului în interiorul ariei naturale protejate;  
- interzicerea drenării/obturării zonelor umede existente la nivelul pădurii;  
- interzicerea abandonării deşeurilor de orice natură rezultate în urma 

implementării obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic;  
- respectarea căilor de acces existente din interiorul zonelor de impact;  
- să asigure existenţa unor populaţii viabile;  
- să protejeze adăposturile acestora (ex. locurile cu vizuini pentru speciile de 

mamifere mici), locurile de concentrare temporară;  
- interzicea sub orice formă recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 
biologic;  

- interzicerea perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de 
creştere, de hibernare şi de migraţie;  

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;  
- interzicerea uciderii sau capturarea intenţionată, a peciilor de mamifere 

semnalate în aria naturală protejată din Ocolului silvic Mitreni;  
 
Măsuri de reducere impactului asupra speciilor de amfibieni şi reptile  semnalate 

în ariile naturale protejată din Ocolul silvic Mitreni 
 

Pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a populaţiilor de amfibieni şi 
reptile semnalate în ariile naturale protejate din Ocolul silvic Mitreni, se vor evita pe cât 
posibil următoarele:  
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- recomandăm ca înainte de derularea unei lucrări prevăzute prin prezentul 
amenajament silvic, inspectarea unităţii amenajistice de către o persoană 
abilitată/specializată pentru indicarea, eventual relocarea unor posibile specii de 
amfibieni şi reptile care ar putea fi afectate de lucrările de conservare prevăzute;  

- interzicerea depozitării rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zonele 
umede;  

- interzicerea/limitarea folosirii de insecticide chimice sau ale altor tratamente 
chimice în pădure, care ar putea efect negativ asupra faunei din cadrul pădurilor 
Ocolului silvic Mitreni;  

- interzicerea/limitarea poluării fonice mai ales pentru mamiferele mari şi mici;  
- interzicerea repărării şi alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în 

implementarea obiectivelor în cadrul amenajamentului silvic al  pădurii Ocolul silvic 
Mitreni;  

- interzicerea abandonării deşeurilor de orice natură rezultate în urma 
implementării obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic;  

- degradarea cursurilor de apă ale celor două pârâuri ce străbat arealul analizat 
de la nord la sud;  

- respectarea căilor de acces existente din interiorul ariei naturale protejate;  
- interzicea sub orice formă recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 
biologic;  

- interzicerea perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de 
creştere, de hibernare;  

- interzicerea uciderii sau capturarea intenţionată, a peciilor de amfibieni şi reptile 
semnalate în aria naturală protejată din Ocolul silvic Mitreni;  

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.  
 

Măsuri de reducere impactului asupra speciilor de nevertebrate semnalate în ariile 
naturale protejate din Ocolul silvic Mitreni 

 
Pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a populaţiilor de nevertebrate 

semnalate în ariile naturale protejate din O.S. Mitreni, se vor evita pe cât posibil 
următoarele:  

- nu se vor amenaja depozite de carburanţi în pădure şi în apropierea cursurilor 
de apă;  

- nu se vor executa în pădure lucrări de reparaţii a motoarelor, de schimbare a 
uleiului şi încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;  

- se interzice deversarea în apele de suprafaţă, apele subterane, evacuarea pe 
sol şi depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate;  

- este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deşeurilor în pădure;  
- interzicerea arderii vegetaţiei din cadrul pădurii;  
- menţinerea unor arbori uscaţi (căzuţi şi/sau în picioare), până la 3-5 exemplare 

la hectar. De asemenea se vor semnala şi menţine diversele forme genetice, a tuturor 
speciilor existente (indiferent de proporţia arboretelor), a speciilor arbustive care 
prezintă particularităţi privind forma, fenologia, etc;  
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- nerecoltarea în totalitate a trunchiurilor de lemn şi menţinerea în zonă a unor 
exemplare de arbori bătrâni şi scorburoşi;  

- evitarea cositului în interiorul ariei naturale protejate precum şi evitarea 
păşunatului;  

- în cazul unor aplicări de tratamente fitosanitare, recomandă consultarea unui 
specialist în domeniu;  

- respectarea căilor de acces existente la nivelul unităţii studiate.  
 

Măsuri de reducere impactului asupra avifaunei semnalate în ariile naturale 
protejată din Ocolul silvic Mitreni 

 
Pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a populaţiilor de păsări 

semnalate în ariile naturale protejate, se vor evita pe cât posibil următoarea:  
- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit/odihnă de 

către păsările semnalate atât în interiorul cât şi în vecinătatea ariei naturale protejate;  
- păstrarea a minim 3-5 arbori maturi, uscaţi sau în descompunere pe hectar, 

pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, etc – în toate 
unităţile amenajistice;  

- adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere astfel încât să se 
evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de 
primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate unităţile 
amenajistice;  

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 
vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 
biologic;  

- interzicea perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de 
creştere, de hibernare şi de migraţie;  

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor 
şi/sau ouălor din natură;  

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de 
odihnă;  

- este interzis uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda 
utilizată;  

- sunt interzise activităţi care conduc la deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea 
intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;  

- sunt interzise culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt 
goale;  
 

Protecţia fondului forestier  
Desfăşurarea normală a rolului de protecţie a acestei subunităţi este frecvent 

perturbată de acţiunea unui complex de factori naturali şi antropici nocivi, cum sunt: 
vântul, zăpada, bolile, insectele dăunătoare, păşunatul, etc. Datorită structurii 
ecosistemelor forestiere şi condiţiilor climatice, producerea doborâturilor şi rupturilor de 
vânt si zăpadă este neglijabilă.  
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Potenţialul termo-hidric al ecosistemelor forestiere din Ocolul silvic Mitreni este 
relativ favorabil pentru insecte defoliatoare (Tortrix v. Limantria D Melacosoman) care 
pot produce daune vegetaţiei forestiere. Combaterea acestor dăunători se face prin 
urmărirea  atentă a dezvoltării populaţiilor de insecte si măsuri profilactice în vederea 
frânării realizării gradaţiei maxime.  

Recunoaşterea factorilor menţionaţi, evaluarea efectelor şi mai ales stabilirea 
măsurilor ce pot fi luate pentru prevenirea, diminuarea şi înlăturarea consecinţelor 
provocate de aceşti factori, trebuie să reprezinte o preocupare importantă a 
personalului silvic, cu atât mai oportună cu cât, în ultimul timp sunt tot mai frecvente 
daunele aduse pădurii de factorii enumeraţi.  

Având în vedere cele mai sus menţionate s-a considerat oportună elaborarea 
unor soluţii privind protecţia fondului forestier, pornind de la ipoteza, verificată în foarte 
multe situaţii, potrivit căreia ecosistemele naturale şi cele cvasinaturale au cele mai mari 
şanse de reuşită în condiţiile acţiunii factorilor dereglatori.  

 
Protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi de zăpadă  
În ultimele decenii nu s-au semnalat doborâtori şi rupturi de vânt şi zăpadă în 

arboretele din cuprinsul acestei unităţi. Având în vedere că pagubele produse în cazul 
unor asemenea calamităţi sunt însemnate, cu consecinţe în plan economic şi 
silvicultural, se impune adoptarea unor măsuri în scopul prevenirii lor. Acestea se referă 
la realizarea de arborete optim amestecate, în aşa fel încât proporţia speciilor rezistente 
în compoziţia arboretelor să fie de cel puţin 30%.  

- asigurarea unei diversităţi genetice avansate, după modelul structurii genetice a 
arboretelor naturale, ceea ce se poate realiza prin promovarea regenerării naturale;  

- la împăduriri se recomandă folosirea de material de provenienţă strict locală, 
aplicând scheme de plantare largi;  

- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire, puternice în tinereţe, apoi 
moderate şi slabe la vârste mai mari;  

- formarea de liziere rezistente, pe o distanţă egală cu 1-2 înălţimi de arbore. 
Această bandă va fi rărită în mod intens încă din tinereţe, pentru ca arborii să-şi 
formeze o înrădăcinare puternică şi coroane bine dezvoltate;  

- se recomandă măsuri de igienizare a pădurilor, de protejare a seminţişurilor şi a 
arboretelor de posibile degradări cauzate de exploatare, de menţinere a unor 
consistenţe pline, ceea ce favorizează realizarea de arborete sănătoase, cu capacitate 
sporită de rezistenţă la solicitări cauzate de vânturi puternice sau zăpezi abundente.  

 
Protecţia împotriva incendiilor  

În ultimele decenii, nu s-au semnalat incendii în arboretele din această unitate de 
protecţie, dar în condiţiile unei păduri de agrement, cu frecventă mare a vizitatorilor 
prezintă un grad ridicat de risc la incendii. Având în vedere că pagubele produse în 
cazul unor asemenea calamităţi sunt foarte mari atât din punct de vedere economic, 
silvicultural cât şi ecologic, se impune adoptarea unor măsuri în scopul prevenirii lor, 
măsuri ce se referă la:  

- interzicerea focului în locuri neamenajate şi nesupravegheate;  
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- accesul mijloacelor de transport auto factor important de risc pentru poluarea 
pădurii şi în consecinţă pentru degradarea rapidă a acesteia trebuie limitat strict la 
capacitatea locurilor special amenajate pentru parcare si supravegheat atent în scopul 
deversării de rezidiuri în pădure.  

- dotarea zonelor de agrement cu pichete de incendiu, corespunzător echipate;  
- efectuarea de controale periodice pentru a verifica starea acestor pichete şi 

modul în care personalul silvic de teren cunoaşte atribuţiile ce-i revin în caz de incendiu;  
- crearea unor poteci sau drumuri de pământ pe culmile principale ale acestei 

unităţi, acolo unde nu există poteci de acces în vecinătatea şi interiorul zonelor 
predispuse la incendii, în caz de secetă prelungită;  

- supravegherea de către personalul silvic de teren a lucrărilor de cultură şi 
exploatare, sub aspectul respectării normelor P.S.I.;  

- amplasarea de panouri de avertizare în zonele frecventate de muncitori 
forestieri, precum şi în apropierea cantoanelor;  

- instruirea şi supravegherea muncitorilor care lucrează în pădure, sub aspectul 
respectării normelor P.S.I.  

Faptul că în ultimele decenii nu s-au semnalat incendii în arboretele din această 
unitate, se datorează în primul rând administraţiei, care a acordat importanţa cuvenită 
problemelor de pază şi protecţie împotriva incendiilor. Grija avută până în prezent pe 
această temă, trebuie să constituie ca şi până acum, o preocupare permanentă pentru 
ocol.  

 
Protecţia împotriva poluării industriale  

Având în vedere faptul că pe raza Ocolului silvic Mitreni nu există unităţi 
industriale producătoare de noxe care să afecteze arboretele din zonă, nu sunt 
necesare măsuri speciale de protecţie a arboretelor în acest scop.  

Totuşi, pentru prevenirea unor astfel de fenomene se vor avea în vedere:  
- prevenirea deversărilor în ape (izvoare, pâraie) a unor substanţe chimice sau 

petroliere, care ar putea rezulta în urma executării lucrărilor de conservare;  
- promovarea structurilor naturale ale arboretelor, respectiv conservarea şi 

realizarea de arborete rezistente la poluare, care prin propriile lor mijloace de reglaj, 
trebuie să facă faţă cât mai mult cu putinţă la forţele dereglatoare ale noxelor;  

- evitarea creării de arborete simplificate structural (de tipul monoculturilor), care 
contribuie la formarea de păduri foarte vulnerabile în viitor la acţiunea noxelor 
industriale;  

- evitarea fertilizării, în anumite condiţii a solurilor forestiere cu fertilizanţi chimici;  
- renunţarea la substituirea speciilor locale prin culturi instabile cu alte specii care 

sunt mai sensibile la poluare, având în vedere că la acţiunea acestui factor cedează mai 
repede arboretele artificiale, simplificate structural.  
 

Protecţia împotriva bolilor şi a altor dăunători  
În raza ocolului silvic, în ultimele decenii nu s-au semnalat atacuri provocate de 

insecte şi ciuperci. Totuşi, pentru întărirea rezistenţei arboretelor la acţiunea bolilor şi 
dăunătorilor, se impun unele măsuri şi anume:  
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- optimizarea structurii ecologice şi genetice a arboretelor prin promovarea 
arboretelor cu structuri naturale, amestecate, care sunt în general mult mai rezistente, 
comparativ cu arboretele pure, echiene, această constatare fiind justificată şi sub raport 
ecologic;  

- reconstrucţia ecologică a tuturor arboretelor cu structuri deteriorate şi formarea 
de noi arborete cu structuri apropiate de cele naturale, optim structurate  
sub raport ecologic şi genetic, amestecate, cu subarboret bogat, promovând 
provenienţele locale, rezistente la boli şi dăunători;  

- protejarea şi reintroducerea faunei entomofage corespunzătoare pădurilor 
naturale (păsări entomofage, furnici, etc.);  

- evitarea acţiunilor antropice care afectează rezistenţa arboretelor la boli şi 
dăunători (păşunat, tehnologii de exploatare neecologice, etc.);  

- când sunt necesare, se vor planifica numai combateri biologice şi integrate prin 
care să nu fie deteriorată structura faunei de pădure şi calitatea altor factori de mediu 
sau a resurselor alimentare şi medicinale din fondul forestier.  

Personalul de teren de la ocolul silvic va executa lucrări de depistare şi control, 
conform instrucţiunilor în vigoare. Prin controlul fitosanitar al arboretelor, se vor 
identifica dăunătorii, suprafaţa pe care s-au răspândit, precum şi intensitatea atacului, 
întocmindu-se o evidenţă a unităţilor amenajistice afectate de dăunători.  
În cazul apariţiei dăunătorilor sau a bolilor, acestea fiind insecte xilofage şi defoliatoare 
sau ciuperci xilofage, se vor lua măsurile necesare pentru preîntâmpinarea răspândirii 
acestora, localizarea şi combaterea eficientă a lor.  
 

Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală  
 

Cu ocazia lucrărilor de descriere parcelară, în cuprinsul ocolului au fost 
identificate arborete cu fenomene de uscare anormală pe o suprafaţă de 462,00 ha din 
care 427,16 ha cu uscare slabă, 33,48 ha cu uscare moderată și 1,36 ha cu uscare 
puternică. Având în vedere cele menţionate, este necesară adoptarea unor măsuri de 
prevenire si combatere, ce constau în:  

- extragerea la timp a exemplarelor uscate;  
- menţinerea în arborete a unor consistenţe pline;  
- cultivarea speciilor din ecotipul local corespunzătoare tipurilor naturale 

fundamentale de pădure indicate de staţiune;  
- evitarea pe cât posibil a tăierilor rase, favorizându-se regenerarea naturală la 

adăpostul arboretului rămas; acolo unde este cazul, regenerarea naturală va fi ajutată 
prin executarea de plantaţii cu specii din ecotipul local, astfel încât desimea arboretului 
să nu scadă sub cea optimă;  

- combaterea dăunătorilor şi bolilor în astfel de arborete (dacă este cazul) se va 
face prin metode biologice şi integrate, excluzându-se în totalitate intervenţiile cu 
substanţe chimice (pesticide) care afectează echilibrul ecologic.  

 
Măsuri de gospodărire a arboretelor cu fenomene de alunecare  

În raza acestui ocol silvic nu a fost semnalată prezenţa fenomenelor de 
alunecare.  
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D.2. Prezentarea calendarului implementării şi monitorizării 
măsurilor de reducere a impactului 

 

Frecvenţă şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale 
implementării amenajamentelor silvice, va fi stabilită prin actele de reglementare ce vor 
fi emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Călărași.  

Beneficiarul va împuternici/subcontracta o persoana abilitată/specializată din 

cadrul unităţii/firme specializate/persoane fizice cu cunoştinţe vaste atât în biologie cât 
şi în silvicultură pentru implementarea eventualelor măsuri de reducere a impactului.  
 

 Planul de implementare a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului 

Factor 

monitorizat 

Parametri 

monitorizaţi 

Perimetrul 

analizat 
Scop 

Succesiunea 

vegetaţiei în 

ariile 

exploatate 

Tipuri de vegetaţie Unitatea 

amenajistică din 

amenajament 

Respectarea planurilor de 

exploatare conform cu prevederile 

amenajamentului silvic  

Metoda de 

exploatare 

Tipul de exploatare 

aplicat 

Unitatea 

amenajistică din 

amenajament 

Respectarea metodei de exploatare 

conform cu prevederile 

amenajamentului silvic  

Floră/ 

habitate 

Starea de conservare Unitatea 

amenajistică din 

amenajament 

Respectarea condiţiilor şi măsurilor 

impuse atât prin amenajamentul 

silvic analizat cât şi prin măsurile 

de reducere a impactului prevăzute 

în evaluarea adecvată întocmită 

pentru aria naturală protejată 

Deşeuri Cantităţi de deşeuri 

generate, mod de 

eliminare/valorificare 

Unitatea 

amenajistică din 

amenajament 

Minimizarea cantităţilor de deşeuri 

rezultate în urma implementării 

obiectivelor prevăzute în 

amenajamentul silvic analizat  
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D.3 Programul de monitorizare  
 
Monitorizarea Amenajamentului silvic al Ocolului silvic Mitreni se va realiza 

conform următorului program de monitorizare.  
Obligaţia monitorizării revine titularului planului. 

Obiective Indicatori de monitorizare 
Frecvenţa de 
monitorizare 

Monitorizarea lucrărilor de 
ajutorare a regenerărilor 
naturale 

1.Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a 
regenerărilor naturale 

anual 

Monitorizarea suprafeţelor  
regenerate 

1.Suprafaţa regenerată anual, din care:  
- Regenerări naturale  
- Regenerări artificiale (împăduriri+completări 

anual 

Monitorizarea lucrărilor de 
ajutorare şi conducere a 
arboretelor tinere 

1. Suprafaţa anuală parcursă cu degajări  
2. Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri  
3. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 
curăţirilor  
4. Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri  
5. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 
răriturilor.  

anual 

Monitorizarea lucrărilor  
speciale de conservare  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de conservare  
2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 
lucrărilor de conservare.  

anual 

Monitorizarea aplicării  
tratamentelor silvice  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse 
principale  
2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 
tăierilor de produse principale.  

anual 

Monitorizarea tăierilor de  
igienizare a pădurilor  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare  
2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 
tăierilor de igienizare.  

anual 

Monitorizarea stării de  
sănătate a arboretelor  

1. Suprafeţe infestate cu dăunători.  anual 

Monitorizarea impactului  
presiunii antropice asupra  
arboretelor  

1. Volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal.  anual 

 

Monitorizarea va avea ca scop: 

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului silvic; 

- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări 

adecvate; 

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului 

silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate; 

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu 

privire la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri. 

Stabilirea responsabilităţilor aplicării prevederilor Amenajamentului silvic şi a 

punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine titularului 

planului, respectiv O.S. Mitreni. 

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diverse lucrări care se vor 

executa în cadrul Amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de 

către aceştia a prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor prezentei evaluări 

adecvate.  
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E. METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND 
SPECIILE ŞI/SAU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE 

 
E.1 Descrierea metodelor de studiu  
 

Metode de cercetare a habitatelor  
Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al 

celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea 
tuturor informaţiilor care contribuie la: 

- cunoaşterea condiţiilelor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului 
actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii actuale de producţie şi 
protecţie a arboretului; 

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiilele ecologice şi cu 
cerinţele ecologice şi social-economice; 

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în 
ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce le-au fost atribuite. 

Descrierea unităţilor amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea 
terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observaţii. De asemenea, ca 
material ajutător de orientare sau folosit ortofotoplanuri. 

Datele de teren s-au consemnat în fişa unităţii amenajistice şi în fişa privind 
condiţiilele staţionale, prin coduri şi denumiri oficializate, ele constituind documentele 
primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor. 

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilelor staţionale şi de 
vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi 
măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilelor respective. 

Aceste studii s-au realizat cu luarea în considerare a zonării şi regionării 
ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii şi sectorului 
ecologic. De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, 
solurile, flora indicatoare, tipurile de staţiuni şi de ecosisteme forestiere. 

a) Lucrări pregătitoare 
Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor s-au desfăşurat pe baza unei 

documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale. 
Documentarea prealabilă s-a realizat prin consultarea următoarelor materiale de 

lucru: amenajamentul şi hărţile amenajistice anterioare, lucrări de cercetare şi 
proiectare executate în teritoriul studiat, studii de sinteză referitoare la diferite aspecte 
ale gospodăririi pădurilor, alte lucrări cu implicaţii în gospodărirea fondului forestier, 
harta geologică (scara 1:200.000) şi harta pedologică (scara 1:200.000) pentru teritoriul 
studiat, zonarea şi regionarea ecologică a pădurilor din România, tema de proiectare 
pentru amenajarea pădurilor din ocolul silvic respectiv, evidenţe privind aplicarea 
amenajamentului anterior. 

Pe baza acestei documentări s-au întocmit schiţe de plan (scara 1:50.000) 
privind: geologia şi litologia, geomorfologia, clima, solurile, etajele fitoclimatice, proiectul 
de canevas al profilelor principale de sol, precum şi lista provizorie a tipurilor de pădure 
natural fundamentale şi ale tipurilor de staţiuni forestiere. 
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În situaţiile în care au existat studii naturalistice prealabile, canevasul profilelor 
de sol elaborate cu ocazia studiilor respective s-a îndesit corespunzător necesităţilor de 
rezolvare integrală a cartării staţionale. 

Amplasarea profilelor de sol a fost corelată cu punctele reţelei de monitoring 
forestier naţional (4x4 km), urmărindu-se respectarea densităţii canevasului profilelor de 
sol corespunzătoare scării la care s-a întocmit studiul staţional. 

Recunoaşterea generală a terenului s-a făcut înaintea începerii lucrărilor de teren 
propriuzise şi a avut ca scop o primă informare privind: geologia, formele specifice de 
relief, particularităţile climatice, principalele tipuri de sol, etajele fitoclimatice, staţiunile 
intra- şi extrazonale, tipurile natural fundamentale de pădure, tipurile de floră 
indicatoare, condiţiile de regenerare naturală, starea fitosanitară a pădurilor, intensitatea 
proceselor de degradare a terenurilor etc.  Această recunoaştere a servit, de 
asemenea, şi la organizarea cât mai eficientă a lucrărilor de teren. 

b) Informaţii de teren privind studiul staţiunii 
Lucrările de teren privind condiţile staţionale au avut ca scop elaborarea de studii 

staţionale la scară mijlocie (1:50.000). Studiile staţionale s-au întocmit de colectivele de 
amenajişti, concomitent cu lucrările de amenajare, cu participarea specialiştilor în 
domeniu. 

Datele de caracterizare a staţiunilor forestiere s-au înscris în fişele unităţiilor 
amenajistice şi fişele staţionale şi se referă la: 

- factorii fizico-geografici (substrat litologic, forma de relief, configuraţia terenului, 
înclinare, expoziţie, altitudine, particularităţi climatice); 

- caracteristicile solului (litiera, orizonturile diagnostice, grosimea şi culoarea lor; 
tipul, subtipul şi conţinutul de humus; pH; textura; conţinutul de schelet; structura; 
compactitatea; drenajul; conţinutul în CaC03 şi săruri solubile; procese de degradare; 
grosimea fiziologică, volumul edafic util, regimul hidrologic şi de umiditate, adâncimea 
apei freatice; tipul, subtipul şi varietatea de sol; potenţialul productiv; tendinţa de 
evoluţie); 

- tipul natural fundamental de pădure, tipul de floră indicatoare şi tipul de 
staţiune; 

- alte caracteristici specifice. 
c) Informaţii de teren privind vegetaţia forestieră 
Descrierea vegetaţiei forestiere se referă cu precădere la arboret. Acesta 

reprezintă partea biocenozei (ecosistemului forestier) constituite, în principal, din 
populaţiile de arbori şi arbuşti. 

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea 
caracteristicilor de ordin ecologic, dendrometric, silvotehnic şi fitosanitar, de interes 
amenajistic, precum şi indicarea măsurilor necesare în deceniul următor pentru fiecare 
unitate amenajistică, ţinându-se seama de starea arboretului şi de funcţiile atribuite 
acestuia. 

Stabilirea caracteristicilor de mai sus s-a făcut pe etaje şi elemente de arboret, 
precum şi pe ansamblul arboretului în baza sondajelor. De asemenea, se fac 
determinări şi asupra subarboretului şi seminţişului, precum şi pentru alte componente 
ale biocenozei forestiere, la nevoie, se fac determinări suplimentare cu înscrierea 
informaţiilor la “date complementare”. 
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Măsurarea şi înregistrarea caracteristicilor respective, inclusiv inventarierea 
arboretelor, s-a făcut folosind instrumente şi apărăte performante, bazate pe tehnologia 
informaţiei, care să asigure precizie ridicată, precum şi stocarea şi transmiterea 
automată a informaţiilor, în vederea prelucrării lor în sistemul informatic al amenajării 
pădurilor. 

S-au făcut determinări asupra următoarelor caracteristici: 
Tipul fundamental de pădure. S-a determinat după sistematica tipurilor de pădure 

în vigoare. 
Caracterul actual al tipului de pădure. S-a folosit următoarea clasificare: natural 

fundamental de productivitate superioară, natural fundamental de productivitate mijlocie 
şi natural fundamental de productivitate inferioară; natural fundamental subproductiv; 
parţial derivat; total derivat; artificial (de productivitate: superioară, mijlocie, inferioară); 
arboret tânăr - nedefinit sub raportul tipului de pădure. 

Tipul de structură. Sub raportul vârstelor se deosebesc următoarele tipuri: 
echien, relative echien, relativ plurien şi plurien, iar din punct de vedere al etajării, 
structuri unietajate şi bietajate. 

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dîntr-o unitate 
amenajistică, de aceeaşi specie, din aceeaşi generaţie şi constituind rezultatul aceluiaşi 
mod de regenerare (din sămânţă, lăstari, plantaţii); elementele de arboret s-au constituit 
diferenţiat, în raport cu etajul din care fac parte. 

S-au constituit atîtea elemente de arboret câte specii, generaţii şi moduri de 
regenerare (provenienţe) s-au identificat în cadrul unei subparcele. 
Constituirea în elemente, în raport cu criteriile menţionate, s-a făcut în toate cazurile în 
care cunoaşterea structurii, conducerea şi regenerarea arboretului a reclamat acest 
lucru. Elementele de arboret nu s-au constitui, de regulă, în cazul în care ponderea lor a 
fost sub limita de 5% din volumul etajului din care face parte. Elementul de arboret care 
nu îndeplineşte condiţia menţionată s-a înscris la date complementare. 

În cazul arboretelor pluriene, elementele de arboret s-au constituit numai în 
raport cu specia. 

Ponderea elementelor de arboret s-a estimat în raport cu suprafaţa ocupată de 
element în cadrul subparcelei şi s-a exprimat în procente, din 10 în 10. 

Ponderea speciilor, respectiv participarea acestora în compoziţia arboretului, s-a 
stabilit prin însumarea ponderilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje 
sau pe întregul arboret, după “Normele tehnice pentru compoziţiile, scheme şi tehnologii 
de regenerare a pădurilor”. 

Amestecul exprimă modul de repartizare a speciilor în cadrul arboretului şi poate 
fi: intim, grupat (în buchete, în grupe, în pâlcuri, în benzi) sau mixt. 

Vârsta. S-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg. 
Pe elemente de arboret, toleranţa de determinare a vârstei este de aproximativ 5% . 

Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului în raport cu care se 
stabilesc măsurile de gospodărire. În cazul când în cadrul arboretului nu s-a putut defini 
un astfel de element, s-a înregistrat vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor 
etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează 
etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei. Pentru arboretele pluriene s-a 
estimat vârsta medie a arborilor din categoria de diametre de referinţă (50 cm). 
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Diametrul mediu al suprafeţei de bază (dg) s-a determinat pentru fiecare element 
de arboret, prin luarea în considerare a diametrelor măsurate pentru calculul suprafeţei 
de bază măsurat, cu o toleranţă de +/- 10 % . 

În cazul arboretelor pluriene s-a înscris diametrul mediu corespunzător categoriei 
de diametre de referinţă. 

Suprafaţa de bază a arboretului (G) s-a determinat prin procedeul Bitterlich. 
Înălţimea medie (hg) s-a determinat prin măsurători pentru fiecare element de arboret 
cu o toleranţă de +/- 5 % pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul 
deceniu şi de +/- 7 % la celelalte. 

La arboretele pluriene s-a determinat înălţimea indicatoare, măsurată pentru 
categoria arborilor de referinţă. 

Clasa de producţie. Clasa de producţie relativă s-a determinat pentru fiecare 
element de arboret în parte, prin intermediul graficelor de variaţie a înălţimii în raport cu 
vârsta, la vârsta de referinţă. La arboretele pluriene tratate în grădinărit, clasa de 
producţie s-a determină cu ajutorul graficelor corespunzătoare arboretelor cu structuri 
pluriene. 

Cu ocazia prelucrării datelor, s-a determinat automat şi clasa de producţie 
absolută în raport cu înălţimea la vârsta de referinţă. 

Clasa de producţie a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de 
elemente preponderente. În cazul în care nu s-a putut defini un element preponderent, 
clasa de producţie pe întregul arboret s-a stabilit a fi cea a elementului majoritar. 

În cazul arboretelor etajate, clasa de producţie a arboretului în ansamblu este 
reprezentată de clasa de producţie care caracterizează etajul ce formează obiectul 
principal al gospodăriei. 

Volumul se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru 
întregul arboret. 

Creşterea curentă în volum s-a stabilit atât pentru fiecare element de arboret, cât 
şi pentru arboretul întreg. În raport cu importanţa arboretelor şi posibilităţile de realizare, 
s-au aplicat următoarele procedee: 

- procedeul tabelelor de producţie sau al ecuaţiilor de regresie echivalente. 
În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creşterea curentă în volum 
determinată a fost diminuată corespunzător intensităţii cu care s-a manifestă 
fenomenul. 

Clasa de calitate. S-a stabilit prin măsurători pentru fiecare element de arboret 
identificat şi s-a exprimat prin clasa de calitate a fiecărui element de arboret. 

Elagajul. S-a estimat pentru fiecare element de arboret şi s-a exprimat în zecimi 
din înălţimea arborilor. 

Consistenţa s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi s-
a redat prin următorii indici: 

- indicele de desime, în cazul seminţişurilor, lăstărişurilor sau plantaţiilor fără 
starea de masiv încheiată; 

- indicele de închidere a coronamentului (de acoperire); 
- indicele de densitate, determinat în raport cu suprafaţa de bază, pentru fiecare 

element de arboret, acolo unde s-a determinat suprafaţa de bază prin procedee 
simplificate. 
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Indicele de desime se are în vedere la stabilirea măsurilor silviculturale cu 
referire special la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi pentru 
aplicarea tratamentelor stabilirea lucrărilor de completări, îngrijire a seminţişurilor şi a 
culturilor tinere. Indicii respectivi s-au înscris obligatoriu în amenajament, În raport cu 
scopurile urmărite. În cazul arboretelor etajate, consistenţa se s-a stabilit şi pe etaje. 

Modul de regenerare s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi poate fi: 
natural din sămânţă, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din 
sămânţă sau din plantaţie. 

Vitalitatea. S-a stabilit pentru fiecare element de arboret după aspectul majorităţii 
arborilor şi poate fi: foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă, foarte slabă. 

Starea de sănătate. S-a stabilit pe arboret, prin observaţii şi măsurători, în raport 
cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc. 

Subarboretul. S-au consemnat speciile componente de arbuşti, indicându-se 
desimea, răspândirea şi suprafaţa ocupată. 

Semintişul (starea regenerării). S-a descris atât seminţişul utilizabil, cât şi cel 
neutilizabil, pentru fiecare dintre acestea indicându-se speciile componente, vârsta 
medie, modul de răspândire, desimea şi suprafaţa ocupată. 

Cu ocazia descrierii parcelare s-a insistat, pe cât posibil, asupra diversităţii 
genetice intraspecifice şi asupra diversităţii la nivelul speciilor şi al ecosistemelor 
(arboretelor) respective. 

Este de importanţă deosebită semnalarea diverselor forme genetice, a tuturor 
speciilor forestiere existente (indiferent de proporţia lor în arboret), a speciilor arbustive, 
a speciilor de plante erbacee, a unor particularităţi privind fauna, precum şi a 
caracteristicilor de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.). 

Lucrările executate. Se referă la natura şi cantitatea lucrărilor executate în cursul 

deceniului expirat. Datele corespunzătoare se înscriu pe baza constatărilor din teren şi 

luând în considerare evidenţele aplicării amenajamentului şi alte evidenţe şi documente 

tehnice deţinute de unităţile silvice. 

Lucrări propuse. Se referă la natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare 

pentru deceniul următor, inclusiv la indicii de recoltare pentru produse principale şi 

secundare, în raport cu prevederile normelor tehnice de specialitate şi cerinţele fiecărui 

arboret. 

Datele complementare. S-au arătat în termeni concişi toate detaliile ce nu au 

putut fi înregistrate la punctele anterioare, dar necesare caracterizării de ansamblu sau 

de detaliu sub raportul staţiunii şi al arboretului, al folosinţei terenului şi funcţiilor pădurii. 

Tot aici s-au mai consemnat date în legătură cu preexistenţii, cu tineretul din arboretele 

grădinărite, cu defectele arborilor, cu starea cioatelor şi altele. S-au menţionat, de 

asemenea, aspecte referitoare la neomogenitatea arboretelor sub raportul consistenţei, 

compoziţiei, existenţei unor goluri, dacă 

porţiunile în cauză nu au putut fi constituite ca subparcele separate. 

S-au facut aprecieri asupra efectului măsurilor aplicate în deceniul expirat, 

asupra provenienţei materialului de împădurire, existenţei arborilor plus şi orice 

elemente informative referitoare la biodiversitate. 
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 Au fost înregistrate coordonatele geografice ale acestor habitate, astfel încât ele 

sa poată fi transpuse pe hărţi.  

Aprecierea stării de conservare la nivel local a habitatelor şi a speciilor de plante 

strict protejate a ţinut seama de recomandările Directivei Habitate şi ghidului 

Metodologic „Evaluarea statutului de conservare al habitatelor şi speciilor de interes 

comunitar din România”.  

Informațiile de mai sus, culese odată cu lucrările de amenajarea pădurilor, au 

fost valorificate și au completat observațiile efectuate de experții care au realizat studiul 

de evaluare adecvată. 

 

Metoda de monitorizare a Nevertebratelor  

Monitorizarea populaţiilor de nevertebrate s-a făcut prin observaţii directe ale 

speciilor de nevertebrate, perimetrul împărţindu-se în transecte pentru fiecare grup 

sistematic. Metoda de colectare a informaţiilor pentru entomofauna este reprezentată 

prin observaţia directă în perimetrul destinat implementării proiectului.  

 

Metoda de monitorizare a Herpetofaunei  

Pentru monitorizarea herpetofaunei perimetrului implicat în realizarea proiectului 

s-a utilizat metoda observaţiei direct, pe relevee de dispuse de-a lungul unor transecte 

pe lungimea perimetrului implicat. Principiul acestei metode constă în faptul că, în 

ecosisteme deschise sau acoperite, în tot cursul anului, pe o fâşie (transect), de o 

lungime şi o lăţime dinainte stabilite, se numără indivizii unei singure specii sau indivizii 

mai multor specii, care trăiesc, cuibăresc sau se afla în trecere pe suprafaţa acestui 

biotop.  

 

Metodele de lucru  pentru evaluarea densităţii păsărilor  

Metodele de cercetare în ornitologie se pot grupa în doua categorii distincte: 

metode calitative, care au scopul stabilirea diversităţii specifice, şi metode ecologice 

cantitative, care urmăresc determinarea rolului păsărilor în echilibrul dinamic al 

ecosistemelor, (S. Frontier & D. Pichod-Viale 1995, Colin J. Bibby & Neil D. Burgess 

2007). Alegerea metodelor de cercetare privind monitorizare avifaunei se va realiza în 

funcţie de scopul urmărit şi de tipul şi caracteristicile habitatelor pe care populaţiile de 

păsări în studiu le frecventează.  

 

Metode de cercetare spaţiale (de suprafeţe)  

Aceste metode se utilizata pentru estimarea indivizilor diferitelor populaţii de 

păsări pe suprafeţe cunoscute ca mărime.  

 

Metoda fâşiilor  

Principiul acestei metode constă în faptul că, în ecosisteme, pe o zona cat mai 

uniforma, dintr-un anume habitat, de o lungime şi o lăţime dinainte stabilite, se număra 
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din mers, indivizii uneia sau a mai multor specii, care sunt rezidente sau se afla în pasaj 

pe zona de observaţie.  

Aceasta metoda este apta pentru estimarea populaţiilor de păsări din zone 

forestiere, culturi agricole, păşuni, fâneţe, tufărişuri, etc.  

Lungimea fâşiei se măsoară cu metrul sau cu pasul etalonat. În habitatele 

uniforme din punct de vedere al covorului vegetal (păduri, culturi agricole, pajişti etc.), 

sunt de preferat fâşiile cu o lungime de 50 m cu o lăţime de 20 m. Acest lucru este 

important pentru calcularea datelor colectate, lucrând în felul acesta cu suprafeţe de 

aceeaşi mărime.  

Natural, nu peste tot se va putea lucra cu asemenea fâşii şi în aceste cazuri, 

lungimea şi lăţimea fâşiei va fi în funcţie de conformaţia terenului. Pentru diferitele 

biotopuri din Europa Centrala, practica de pana acum recomanda:  

- pentru păduri de foioase fâşii de cate 200 x 40m atunci când se estimează 

populaţiile de paseriforme şi fâşii de cate 500 x 40 m în alte cazuri;  

- pentru păduri de răşinoase şi păduri de foioase cu un strat al arbuştilor bine 

dezvoltat, este de preferat folosirea fâşiilor de 500 x 10 sau de 20 m.  

- pe platouri întinse, cu vizibilitate mare se pot folosi şi fâşii de cate 1000 x100m.  

- pe malurile apelor sunt cele mai indicate fâşiile de cate 1000 m lungime, 

lăţimea putând varia în funcţie de tipul de habitat.  

La alegerea zonei pentru fâşii trebuie ţinut cont de proprietăţile terenului, fâşiile 

trebuind astfel stabilite, încât ele sa reprezinte variaţiile cele mai semnificative ale 

peisajului din teren. După ce s-a fixat poziţia în teren, se trece la întocmirea unei schiţe 

a terenului, lucru care este important pentru faptul ca, notând direct pe schiţe pasările 

observate, se obţin şi date valoroase privind dispersia pasărilor în interiorul zonei 

analizate.  

Schiţele astfel obţinute vor fi numerotate, se vor trece pe ele data şi ora 

estimărilor, datele meteorologice mai importante şi eventualele observaţii despre factorii 

care ar putea influenta numărul pasărilor din habitatul respectiv.  

 

Estimarea densităţii pasărilor folosind metoda transectelor  

Transectele sunt utile pentru densităţi mici, specii mai mobile şi ecosisteme 

omogene.  

Poziţionarea începutului transectelor se face randomizat. Acesta e unul din 

punctele de referinţa al evaluării distantei: transectele care sunt poziţionate fără 

legătură cu distribuţia păsărilor duc la estimări neinfluenţate de densităţi,care pot fi apoi 

extrapolate la alte arii ale unui ecosistem de acelaşi tip. Transectele pot fi dispuse sub 

forma de reţea, care este orientata în funcţie de contur sau de o anume trăsătura a 

terenului. Folosirea unei astfel de reţele poate uşura identificarea sau verificarea 

elementelor ce influenţează mărimea populaţiilor de păsări. Ea se poate dovedi 

folositoare şi pentru studiile pe termen lung, atunci când se monitorizează evoluţia 

populaţiilor dintr-o zonă.  
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Lungimea totala a transectelor din cadrul unui studiu depinde de cat timp este 

nevoie pentru a obţine un eşantion adecvat pentru specia studiata şi de numărul 

ecosistemelor care trebuie cercetate.  

La sfârşitul studiului ar trebui sa se poată prevedea timpul necesar pentru a 

culege suficiente date şi în consecinţa câţi kilometri de transect trebuie parcurşi. 

Caracteristicile ecosistemului pot fi astfel legate de prezenta anumitor specii în anumite 

sectoare ale transectului. Estimarea distantei şi numărarea pasărilor la fiecare 

observaţie sunt tot ceea ce trebuie pentru calcularea densităţii, dar s-au mai înregistrat 

şi următoarele elemente:  

- tipul de observaţie (ex. pasarea a fost văzută stand sau în zbor sau s-a auzit 

cântecul);  

- momentul zilei pentru fiecare observaţie;  

- înălţimea la care se afla (ex. sol, subarboret, trunchi, ramuri, coronament).  

Aceste informaţii vor fi folositoare în studiul biologiei speciilor cercetate şi în faza 

de analiza şi interpretare a rezultatelor.  

Prezentul raport este rezultatul a etapelor de observaţii, reflectând activităţile 

păsărilor în zona analizată şi vecinătate.  

Înregistrarea datelor colectate prin toate metodele s-a făcut pe fise de observaţie 

precum şi pe harţi acolo unde a fost cazul. S-au folosit:  

- Fise de observaţii pentru transecte;  

- Fise de observaţii pentru puncte fixe.  

Conform clasificării Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii, fauna întâlnită 

în zona studiata, a fost clasificata conform următoarelor categorii:  

1. Criticaly endangered (CR)- Specie în stare critica,  

2. Endangered(EN)- Specie ameninţată cu dispariţia,  

3. Vulnerable(VU)- specie vulnerabila;  

4. Near Threatened (NT)- specie aproape ameninţată;  

5. Least Concern (LC)- specie cu risc redus de ameninţare;  

6. Data deficient(DD)- date deficitare;  

7. Non evaluated (NE)- Fără date.  

Speciile ”ameninţate” sunt cele încadrate în primele trei categorii. Pentru analiza 

rezultatelor s-au folosit diferiţi parametri ecologici: abundenta, dominanta, constanta, 

indicele de semnificaţie ecologica şi diferişi indici de diversitate şi similaritate. 
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F. CONCLUZII 
 

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor 
care au durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc 
schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea 
lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure 
este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a 
ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţială după o anumită 
perturbare - Larsen 1995). Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau 
refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar 
pentru care a fost desemnat un sit. 

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţă, în fiecare caz în parte, măsurile de 
gospodărire au fost direct corelate cu funcţia prioritară atribuită pădurii. Bineînţeles, că 
acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesităţilor speciale de conservare ale 
speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, 
eventualele restricţii în gospodărire se datorează unor cerinţe speciale privind 
conservarea speciilor de interes comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate 
pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi 
inutile proprietarilor de terenuri. 

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic urmăreşte o conservare 
(prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de 
perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau 
îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire putând duce la 
declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate. Astfel, măsurile de 
gospodărire propuse vin pentru a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora 
nu numai ca ca tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o 
anumită compoziţie şi structură. 

Prevederile Amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe 
termen lung, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea 
lor. 

Astfel se estimează: 
- menţinerea diversităţi structurale - atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât 

şi pe orizontală (structură mozaicată - existenţa de arborete în faze de dezvoltare 
diferită), 

- creşterea consistenţei medii a arboretelor: 
- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei. 
De asemenea, din analiza obiectivelor amenajamentului silvic se mai poate 

concluziona că: 
- acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu 

obiectivele de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul 
habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, 
promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi 
economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi 
subunităţi de producţie; 
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- obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt 
conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a 
habitatelor forestiere identificate în zona studiată; 

- lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a 
habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung; 

- prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din 
habitatele de interes comunitar; 

- anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător 
în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare; 

- pe termen scurt măsurile de management alese contribuie la modificarea 
microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor 

structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină 
diferenţiat, circulaţia diferită a aerului); 

- în condiţiile în care amenajamentele vecine (din cadrul ocoalelor silvice: Lehliu, 
București şi Comana , au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont 
de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor 
amenajamente  este de asemenea nesemnificativ; 

- având în vedere etologia speciilor din cadrul habitatelor şi regimul trofic specific 
nu se poate afirma că gospodărirea fondului forestier poate cauza schimbări 
fundamentale în ceea ce priveşte starea de conservare a populaţiilor de mamifere; 

- în perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populaţiilor de amfibieni şi reptile 
se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori disturbatori 
majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să 
conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de 
ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura 
perpetuarea în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităţilor de amfibieni; 

- aplicarea planului de amenajare al pădurilor analizate nu va avea un impact 
semnificativ asupra populaţiei de nevertebrate deoarece se propune conservarea 
arboretelor bătâne pe bază de stejar şi păstrarea unei cantităţi de lemn mort în pădure, 
habitatul preferat al acestor specii; 

- aplicarea planului de amenajare al pădurilor analizat nu va avea un impact 
semnificativ asupra populaţiilor de peşti întrucât în aplicarea lucrărilor silvice se i-au 
măsuri de a nu se polua apele cu carburanţi, uleiuri resturi de exploatare, rumeguş, 
măsuri de protecţie a malurilor. 

Pentru suprafeţele ce nu se suprapun peste ariile protejate, amenajamentele 
silvice prin măsurile de gospodărire propuse menţin sau refac starea de conservare 
favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor. 

Amenajamentul silvic are ca bază următoarele principii: 
- Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii; 
- Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori 

protecţie; 
- Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii; 
- Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii; 
- Principiul estetic, etc. 
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Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona că, măsurile de 
gospodărire a pădurilor, prescrise de amenajamentele silvice elaborate, 
coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de 
evaluare adecvată, sunt în spiritul administrării durabile a acestor resurse, fiind 
acoperitoare pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare atât a 
habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se 
regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el, fiind respectate condiţiile şi prevederile 
legislaţiei de mediu. 
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*Ministerul Silviculturii 1988 a. Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea 

tratamentelor, Bucureşti. 
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H. ANEXE  
 

ANEXA 1 

        Evidenţa unităţilor amenajistice, cu tipul natural fundamental de pădure, caracterul 

actual al arboretelor şi lucrările propuse:      

Anexa 1 

U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

1 2 0,39 9612 9 46 10PLZ 
1 3 A 2,51 9311 9 46 10PLZ 
1 3 B 1,63 9311 A 57 10PLZ 
1 3 C 2,53 9311 9 46 10PLZ 
1 3 D 0,45 9214 B 46 8GL2SC 
1 4 A 2,93 9312 9 46 10PLZ 
1 4 B 0,33 9214 B 46 10GL 
1 4 C 1,73 9612 9 46 10PLZ 
1 4 D 1,76 9312 A 46 10PLZ 
1 4 E 0,06 9214 B 46 10GL 
1 4 F 2,52 9312 A 57 10PLZ 
1 5 A 2,52 9612 9 46 10PLZ 
1 5 B 2,95 9311 9 R1 10PLZ 
1 5 C 3,81 9311 A 45 10PLZ 
1 5 D 1,96 9214 B 46 10GL 
1 6 A 0,25 9612 - 52 10PLZ 

1 6 B 4,13 9311 9 46 10PLZ 

1 6 C 1,5 9312 9 46 10PLZ 
1 6 D 5,23 9312 A 46 10PLZ 
1 6 E 0,69 9214 B 46 10GL 
1 6 F 2,94 9312 9 46 10PLZ 
1 7 A 1,52 9312 A 46 10PLZ 
1 7 B 0,35 9112 A 46 5PLZ5PLA 
1 7 C 1,26 9515 B CS 9SA1PLN 
1 8 A 1,41 9312 9 R1 10PLZ 
1 8 B 1,37 9515 2 48 10SA 
1 8 C 0,81 9312 A 57 10PLZ 
1 8 D 1,52 9516 B R1 10SA 
1 8 E 2,77 9312 B 46 10PLZ 
1 8 F 1,59 9312 A 46 10PLZ 
1 9 A 0,39 9515 2 46 10SA 
1 9 B 1,34 9312 - 52 10PLZ 
1 9 C 1,2 9312 A 45 10PLZ 
1 9 D 3,58 9312 9 R1 10PLZ 
1 9 E 3,31 9214 B 46 10PLZ 
1 9 F 0,74 9214 B 46 10GL 
1 9 G 0,38 9214 B 46 10GL 
1 10 A 1,09 9515 2 48 10SA 
1 10 B 1,26 9214 B 46 10GL 
1 10 C 1,21 9112 9 46 10PLZ 
1 10 D 2,64 9312 A 46 10PLZ 
1 10 E 3,54 9312 9 46 10PLZ 
1 10 F 3,85 9312 9 46 10PLZ 
1 11 A 2,88 9112 A 46 10PLZ 
1 11 B 0,47 9214 B 46 10GL 
1 11 C 2,71 9112 9 46 10PLZ 
1 11 D 2,83 9112 9 R1 10PLZ 
1 11 E 0,54 9515 5 Z5 6SA3ULV1PLN 
1 11 F 3,54 9311 9 R1 10PLZ 
1 12 A 1,69 9515 2 46 10SA 
1 12 B 5,04 9312 9 46 10PLZ 
1 12 C 0,32 9114 B 46 10GL 
1 12 D 0,53 9114 B 46 10GL 
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U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

1 13 A 6,42 9311 9 46 10PLZ 

1 13 B 0,49 9112 A 45 10PLZ 
1 13 C 0,23 9214 B 46 9GL1SC 
1 13 D 1,01 9312 9 46 10PLZ 

1 13 E 0,61 9515 A Z5 8SA2PLN 
1 14 A 3,91 9312 9 R1 10PLZ 
1 14 B 1,89 9515 2 46 10SA 

1 14 C 3,27 9312 9 46 10PLZ 
1 15 A 2,34 9312 9 46 10PLZ 
1 15 B 1,22 9515 2 Z5 7SA2PLN1DT 

1 15 C 1,85 9214 B 46 10FRB 
1 16 A 0,93 9515 2 46 10SA 
1 16 B 1,85 9612 9 46 10PLZ 

1 16 C 1,1 9612 9 46 10PLZ 
1 16 D 2,12 9312 9 R1 10PLZ 
1 17 A 0,79 9312 9 46 10PLZ 

1 17 B 1,01 9516 B 48 10SA 
1 17 C 2,65 9312 A 45 10PLZ 
1 17 D 0,54 9312 9 R1 10PLZ 

1 17 E 0,58 9312 9 46 10PLZ 
1 18 A 5,41 9312 9 46 10PLZ 
1 18 B 0,67 9516 B CS 10SA 

1 19 A 0,81 9515 A 46 10SA 
1 19 B 0,66 9312 A 46 10PLZ 
1 19 C 1,22 9312 9 46 10PLZ 

1 19 D 1,52 9312 A 57 10PLZ 
1 19 E 5,12 9312 9 46 10PLZ 
1 19 F 2,85 9312 A 46 10PLZ 

1 19 G 2 9312 9 46 10PLZ 
1 20 A 0,98 9312 A 57 10PLZ 
1 20 B 2,33 9515 2 46 10SA 

1 20 C 2,42 9311 9 R1 10PLZ 
1 20 D 2,6 9312 A 46 10PLZ 
1 20 E 3,19 9612 9 46 10PLZ 

1 20 F 1,06 9612 A 57 10PLZ 
1 20 G 1,09 9516 B 56 10SA 
1 20 H 0,15 511 1 46 10ULV 

1 20 I 2,95 9312 9 46 10PLZ 
1 20 J 3,3 9312 A 45 10PLZ 
1 20 K 1,6 9612 A 45 10PLZ 

1 20 L 3,66 9312 A 57 10PLZ 
1 21 A 0,78 9514 2 47 8SA2ULV 
1 21 B 0,42 9514 5 46 5SA5ULV 

1 21 C 1,16 9514 2 47 8SA2DT 
1 21 D 1,1 9514 9 46 10SA 
1 21 E 0,99 9514 A Z5 10SA 

1 21 F 1,73 9612 9 46 10PLZ 
1 21 G 0,62 511 1 46 7ULV3SA 
1 21 H 0,65 9515 2 Z5 10SA 

1 21 I 1,78 9112 2 47 10PLA 
1 21 J 0,13 9514 2 Z5 8SA2PLN 
1 21 K 1,19 9514 2 Z5 9SA1DT 

1 22 A 4,44 9312 9 46 10PLZ 
1 22 B 2,5 9312 A 57 10PLZ 
1 22 C 4,17 9311 9 46 10PLZ 

1 23 A 0,46 9516 3 Z5 8SA2ULV 
1 23 B 3,2 9312 A 46 10PLZ 
1 23 C 1,49 9516 B 46 10SA 
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U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

1 23 D 7,6 9311 9 R1 10PLZ 

1 23 E 1,01 9312 - 52 10PLZ 

1 23 F 1,78 9515 A 46 10SA 

1 23 G 0,86 9515 A 46 9SA1PLN 

1 24 A 3,4 9311 9 46 10PLZ 

1 24 B 1,94 9515 2 Z5 10SA 

1 24 C 4,76 9311 9 46 10PLZ 

1 24 D 1,89 9516 3 46 10SA 

1 25 A 1,79 9312 9 46 10PLZ 

1 25 B 1,56 9312 9 R1 10PLZ 

1 25 C 3,16 9515 - 52 10SA 

1 25 D 2,2 9312 A 57 10PLZ 

1 25 E 3,24 9516 3 47 10SA 

1 25 F 1,92 9612 B 46 10PLZ 

1 25 G 2,11 9311 A 46 10PLZ 

1 25 H 2,02 9515 2 46 10SA 

1 25 I 0,48 9312 9 R1 10PLZ 

1 26 A 3,54 9312 9 46 10PLZ 

1 26 B 2,31 9515 2 R1 10SA 

1 26 C 2,64 9312 A 46 10PLZ 

1 27 A 6,27 9312 9 46 10PLZ 

1 27 B 1,19 9516 A 46 9SA1ULV 

1 27 C 1,37 9312 9 R1 10PLZ 

1 27 D 2,69 9312 9 R1 10PLZ 

1 27 E 4,5 9312 9 46 10PLZ 

1 27 F 2,8 9312 9 R1 10PLZ 

1 27 G 3,31 9312 9 46 10PLZ 

1 27 H 1,56 9312 9 46 10PLZ 

1 27 I 0,26 9515 2 CS 10SA 

1 28 A 1,67 9312 A 46 10PLZ 

1 28 B 1,84 9312 9 R1 10PLZ 

1 28 C 1,99 9312 9 R1 10PLZ 

1 28 D 2,25 9516 B CS 10SA 

1 28 E 3,09 9312 A 46 10PLZ 

1 28 F 1,93 9312 9 46 10PLZ 

1 28 G 1,41 9515 A 47 10SA 

1 28 H 2,6 9312 A 57 10PLZ 

1 29 A 1,22 9515 A 48 8SA1PLZ1ULV 

1 29 B 2,68 9516 3 48 10SA 

1 29 C 0,57 9516 7 46 8ULV1SA1dd 

1 29 D 1,92 9516 3 46 10SA 

1 29 E 2,74 9515 2 R1 10SA 

1 29 F 0,52 9515 2 48 10SA 

1 29 G 2,17 9515 A CS 9SA1PLA 

1 29 H 1,29 9516 B 46 7SA3FRB 

1 30 A 2,74 9312 9 R1 10PLZ 

1 30 B 0,51 9515 2 46 8SA1PLN1DT 

1 30 C 0,78 9515 A Z5 6SA4PLA 

1 30 D 0,71 9515 A 46 5SA5PLN 

1 30 E 1,66 9515 A Z5 9SA1DT 

1 30 F 0,45 9311 1 46 10PLA 

1 30 G 1,38 9111 1 46 7PLA3SA 

1 31 A 0,36 9312 7 48 7FRB2ULV1PLZ 

1 31 B 2,66 9312 9 R1 10PLZ 

1 31 C 0,27 9516 3 46 10SA 

1 31 D 2,03 9312 A 46 10PLZ 
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U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

1 31 E 2,99 9312 A 57 10PLZ 

1 31 F 2,57 9312 9 R1 10PLZ 

1 32 A 0,79 9312 A 45 10PLZ 

1 32 B 1,95 411 1 46 5FRB3ULV1ST1PLA 

1 32 C 2,38 9515 2 47 7SA2FRB1ULV 

1 32 D 0,12 411 1 46 10FRB 

1 32 E 1,09 9312 A 46 10PLZ 

1 32 F 2,52 411 9 46 6FR4ST 

1 32 G 0,99 9312 A 57 10PLZ 

1 32 H 1,28 9312 B 46 10PLZ 

1 32 I 1,38 9312 9 46 10PLZ 

1 32 J 0,88 9515 2 48 10SA 

1 32 K 1,33 9312 A 46 10PLZ 

1 32 L 2,74 9513 1 46 9SA1DT 

1 32 M 2,31 9312 9 48 10PLZ 

1 33 A 0,98 9515 A R1 10SA 

1 33 B 0,53 9612 9 46 10PLZ 

1 33 C 0,82 9311 9 46 10ST 

1 33 D 3,34 9515 2 47 10SA 

1 33 E 3,15 9312 A 46 10PLZ 

1 33 F 0,61 9312 9 46 10PLZ 

1 33 G 2,62 9312 9 46 10PLZ 

1 33 H 2,86 9312 9 R1 10PLZ 

1 33 I 2,1 9312  - 52 10PLZ 

1 34 A 1,61 9312 9 46 10PLZ 

1 34 B 0,64 9312 9 R1 10PLZ 

1 34 C 0,46 9515 A Z5 10SA 

1 34 D 1,8 9612 9 46 10PLZ 

1 34 E 1,49 9312 9 46 10PLZ 

1 34 F 0,9 9312 A 57 10PLZ 

1 35 A 2,43 9612 2 47 5PLA2PLN2SA1DT 

1 35 B 1,03 9111 1 46 9PLA1SA 

1 35 C 1,48 9111 1 CJ 9PLA1SA 

1 35 D 2,28 9111 1 46 6PLA2PLN2SA 

1 35 E 4,28 9513 1 46 9SA1PLA 

1 35 F 0,24 9515 9 CS 9SA1PLN 

1 36 A 4,66 9112 2 46 9PLA1DT 

1 36 B 0,32 9513 1 Z5 10SA 

1 37 A 1,12 9111 A 45 10PLZ 

1 37 B 3,15 9111 9 R1 10PLZ 

1 37 C 5,35 9111 9 46 10PLZ 

1 37 D 3,22 9111 9 46 10PLZ 

1 37 E 3,12 9111 9 46 10PLZ 

1 37 F 3,08 9111 9 46 10PLZ 

1 37 G 5,22 9111 9 R1 10PLZ 

1 37 H 2,63 9111 9 46 10PLZ 

1 37 I 0,44 9612 A 46 10PLZ 

1 37 J 3,74 9111 9 46 10PLZ 

1 37 K 0,97 9111 9 R1 10PLZ 

1 37 L 2,43 9111 A 45 10PLZ 

1 40 A 3,49 9312 B 46 10PLZ 

1 40 B 2,54 9312 B 46 10PLZ 

1 40 C 4,18 9312 B 46 10PLZ 
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U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

2 1 A 0,20 9612 7 R1 PLA10 
2 1 B 0,23 9612 A 46 10GL 
2 1 C 0,18 9612 9 46 10PLZ 
2 2 A 1,69 9612 5 47 6PLN2PLA1ULV1DT 
2 2 B 0,15 9612 9 46 10PLZ 
2 3 A 1,02 9612 2 46 5PLA2PLN1SA1ULV1FRB 
2 3 B 4,17 9515 5 46 5SA2PLN2ULV1DT 
2 3 C 5,28 9515 5 46 4SA2ULV2FRB1PLN1DD 
2 3 D 0,51 511 1 46 7ULV2FRB1DD 
2 3 E 1,16 9612 9 46 10PLZ 
2 3 F 0,73 9612 9 46 10PLZ 
2 3 G 0,97 9612 2 46 6SA3PLN1ULV 
2 4 A 1,33 9612 9 R1 10PLZ 
2 4 B 3,85 9515 A 56 10SA 
2 5 A 1,47 9515 5 48 4SA3PLN2ULV1FRB 
2 5 B 1,07 9515 5 46 5SA2FRB1PLN1ULV1DD 
2 5 C 0,20 9515 2 46 9SA1ULV 
2 5 D 3,69 9516 3 48 7SA2FRB1DT 
2 5 E 0,09 9515 2 46 10SA 
2 5 F 0,64 9311 1 46 4SA3PLN2PLA1DT 
2 6 A 5,83 9111 9 46 10PLZ 
2 6 B 3,79 9312 B 46 9PLZ1DD 
2 6 C 4,08 9312 A 57 10PLZ 
2 7 3,06 9311 9 46 10PLZ 

2 8 A 6,21 9311 9 46 10PLZ 
2 8 B 1,99 9311 9 46 10PLZ 
2 8 C 0,93 9312 A 46 10PLZ 

2 8 D 1,44 9312 7 46 6DD4ULV 
2 9 A 1,11 9311 9 R1 10PLZ 
2 9 B 3,95 9312 A 57 10PLZ 
2 9 C 0,40 9112 9 R1 10PLZ 
2 9 D 1,70 9312 9 46 10PLZ 
2 10 A 4,55 9311 9 46 10PLZ 
2 10 B 2,18 9515 2 47 8SA1PLA1ULV 
2 10 C 0,25 9515 2 46 10SA 
2 10 D 1,38 9612 9 46 10PLZ 
2 10 E 0,44 9515 2 46 5SA2PLZ2ULV1DD 
2 10 F 1,40 9612 9 46 10PLZ 
2 10 G 0,66 511 1 46 6ULV4SA 
2 10 H 0,44 9612 A 57 10SA 
2 10 I 1,91 9516 3 48 10SA 
2 10 J 0,97 9515 A CS 8SA2DT 
2 10 K 0,24 9515 2 46 10SA 
2 11 A 2,41 9612 A 46 10PLZ 
2 11 B 3,20 9212 9 R1 10PLZ 
2 11 C 2,12 9214 B 46 10FRB 
2 11 D 0,64 9214 B 46 10GL 
2 11 E 2,49 9212 5 46 5PLN3DD2ULV 
2 11 F 2,03 9212 9 46 10PLZ 
2 11 G 4,91 9311 9 46 10PLZ 
2 11 H 1,06 9212 9 46 10PLZ 
2 11 I 0,95 9214 B 57 5PLZ5GL 
2 12 A 0,81 9212 9 R1 10PLZ 
2 12 B 0,82 9515 2 CS 8SA2ULV 
2 12 C 0,89 9212 B Z5 7SC3PLN 
2 12 D 1,32 9214 B 46 10GL 
2 12 E 4,01 9612 9 R1 10PLZ 
2 12 F 0,64 9515 2 Z5 7SA3ULV 
2 12 G 2,91 9212 A 57 10PLZ 
2 12 H 0,35 9214 B 46 9GL1PLZ 
2 12 I 2,39 9212 A 45 10PLZ 
2 12 J 2,08 9212 A 45 10PLZ 
2 13 A 2,89 9212 9 46 10PLZ 
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U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

2 13 B 1,57 9612 A 46 10PLZ 

2 13 C 1,56 9212 A 57 10PLZ 

2 13 D 0,98 9612 9 R1 5PLZ5SA 

2 13 E 1,27 9311 A 57 10PLZ 

2 13 F 2,00 9112 2 46 8PLA1ULV1DD 

2 13 G 1,17 9612 A 46 10PLZ 

2 13 H 1,29 9612 9 R1 10PLZ 

2 13 I 1,36 9612 A 46 10PLZ 

2 13 J 0,33 9612 A 57 10PLZ 

2 14 A 6,88 9612 9 46 10PLZ 

2 14 B 0,82 9214 B 48 9GL1PLZ 

2 14 C 0,78 9214 B 46 GL10 

2 14 D 0,43 9312 9 R1 10PLZ 

2 14 E 6,29 9612 9 R1 10PLZ 

2 14 F 0,72 9214 B 46 5GL5SC 

2 14 G 0,80 9612 B 48 9GL1PLZ 

2 14 H 1,12 9214 B 46 9GL1PLZ 

2 15 A 2,04 9311 9 R1 10PLZ 

2 15 B 2,37 9515   52 10SA 

2 15 C 1,21 9311 9 46 10PLZ 

2 15 D 2,07 9311 9 R1 10PLZ 

2 15 E 2,19 9312 A 57 10PLZ 

2 15 F 2,59 9312 A 46 10PLZ 

2 16 A 1,75 9312 9 46 10PLZ 

2 16 B 1,42 9612 9 R1 10PLZ 

2 16 C 2,68 9311 9 46 10PLZ 

2 16 D 0,80 9212 9 R1 10PLZ 

2 16 E 1,87 9311 9 48 10PLZ 

2 16 F 3,69 9312 9 46 10PLZ 

2 16 G 0,96 9214 B 57 10PLZ 

2 16 H 0,34 9214 B 46 10GL 

2 16 I 1,26 9612 A 46 10PLZ 

2 16 J 2,51 9214 B 54 9GL1PLZ 

2 17 A 1,56 9311 9 46 10PLZ 

2 17 B 0,87 9214 B 57 5PLZ5GL 

2 17 C 3,17 9312 A 57 10PLZ 

2 17 D 1,04 9312 A 46 10PLZ 

2 17 E 0,94 9312 9 R1 10PLZ 

2 17 F 0,90 9515 A CS 10SA 

2 17 G 0,48 9312   52 10PLZ 

2 17 H 1,66 9311 9 R1 10PLZ 

2 17 I 0,47 9312 B 46 10PLZ 

2 17 J 0,47 9312 B 46 10PLZ 

2 17 K 0,81 411 1 46 10FRB 

2 17 L 0,50 9612 7 46 7FRB1ARA1ULV1SA 

2 17 M 1,46 411 1 46 8FRB1ULV1DM 

2 17 N 0,94 9312 9 48 10PLZ 

2 17 O 2,30 9612 A 45 10PLZ 

2 17 P 1,84 9516 3 54 10SA 

2 17 R 0,66 9311   52 10PLZ 

2 18 A 1,16 9612 9 R1 10PLZ 

2 18 B 3,21 9612 A 45 10PLZ 

2 18 C 2,08 9612 A 46 10PLZ 
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U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

2 18 D 1,51 9312 9 R1 10PLZ 

2 18 E 6,40 9311 9 R1 10PLZ 

2 18 F 3,25 9612 A 46 10PLZ 

2 18 G 2,63 9612 A 46 10PLZ 

2 18 H 3,35 9312 A 57 10PLZ 

2 19 A 2,17 9515 2 47 10SA 

2 19 B 4,30 9311 9 46 10PLZ 

2 19 C 1,82 9311 9 R1 10PLZ 

2 19 D 0,60 9515 2 CS 7SA2PLA1ULV 

2 19 E 0,72 9515 2 58 8SA2PLA 

2 19 F 2,88 9312 A 45 10PLZ 

2 19 G 4,18 9311 9 46 10PLZ 

2 19 H 0,40 9111 1 46 8PLA1SA1DT 

2 19 I 1,18 9515 B 57 8SA1PLZ1ULV 

2 19 J 1,52 9515 2 46 10SA 

2 19 K 2,03 9516 3 54 8SA2PLA 

2 19 L 2,89 9612 9 46 10PLZ 

2 20 A 0,69 9312 A 46 10PLZ 

2 20 B 1,02 9612   52 10PLZ 

2 20 C 0,91 9312 B 46 10PLZ 

2 20 D 3,84 9612 9 46 10PLZ 

2 20 E 1,98 9312 9 R1 10PLZ 

2 20 F 1,32 9211 A 46 7ST3PLN 

2 20 G 0,31 9516 B 57 10SA 

2 20 H 0,52 9312 A 46 10PLZ 

2 20 I 0,74 9612 B 46 10PLZ 

2 20 J 0,38 9515 A 47 10SA 

2 20 K 2,03 9312 B 46 10PLZ 

2 20 L 1,86 9312 A 46 9PLZ1DT 

2 20 M 2,05 9311 9 R1 10PLZ 

2 21 A 3,13 9311 9 R1 10PLZ 

2 21 B 4,35 9312 B 46 10PLZ 

2 21 C 0,47 9515 2 48 10SA 

2 21 D 0,13 9612 A 46 10PLZ 

2 21 E 1,18 9311 9 R1 10PLZ 

2 21 F 1,04 9612 9 R1 10PLZ 

2 21 G 2,55 9311 9 R1 10PLZ 

2 21 H 2,98 9612 A 46 10PLZ 

2 21 I 0,47 9515 A 57 10SA 

2 21 J 3,88 9612 A 46 10PLZ 

2 21 K 2,99 9311 A 57 10PLZ 

2 21 L 1,31 9612 9 46 10PLZ 

2 21 M 1,54 9214 B 57 9GL1PLZ 

2 22 A 1,78 9312 A 46 10PLZ 

2 22 B 4,19 9312 A 45 10PLZ 

2 22 C 1,89 9311 9 R1 10PLZ 

2 22 D 0,38 9516 B R1 10SA 

2 22 E 1,09 9612 A 46 10PLZ 

2 22 F 2,10 9311 9 R1 10PLZ 

2 22 G 0,34 9312   52 10PLZ 

2 22 H 0,97 9312 A 46 10PLZ 

2 22 I 0,19 9312 A 46 10PLZ 

2 22 J 1,90 9311 5 46 4ULV3FR2PLN1ST 

2 23 A 2,78 9311 A 57 10PLZ 

2 23 B 3,00 9211 9 R1 10PLZ 

2 23 C 5,73 9612 9 46 10PLZ 
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U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

2 23 D 0,84 9515 B 46 10PLZ 

2 23 E 8,91 9311 9 46 10PLZ 

2 23 F 0,14 9312 9 46 10PLZ 

2 23 G 3,05 9311 9 46 10PLZ 

2 23 H 1,96 9516 3 R1 10SA 

2 23 I 1,18 9311 9 R1 10PLZ 

2 23 J 0,38 9516 B CS 10SA 

2 24 A 7,89 9311 9 46 10PLZ 

2 24 B 0,40 9312 A 57 10PLZ 

2 24 C 0,43 9312 B 45 10PLZ 

2 24 D 0,81 9312 A 46 10PLZ 

2 24 E 1,30 511 1 46 6ULV3PLN1FR 

2 24 F 0,35 9312 9 46 10PLZ 

2 25 A 0,88 9515 2 CS 10SA 

2 25 B 1,13 9112 9 46 10PLZ 

2 25 C 0,22 9112 9 46 10PLZ 

2 25 D 1,17 9516 3 54 10SA 

2 25 E 1,38 9515 2 CS 10SA 

2 25 F 0,72 9612 B 46 10PLZ 

2 25 G 0,85 9612 B 46 10PLZ 

2 25 H 1,46 9515 2 46 10SA 

2 25 I 2,33 9312 9 R1 10PLZ 

2 25 J 0,85 9516 B CS 10SA 

2 25 K 0,59 9516   52 10GL 

2 25 L 1,56 9312 A 57 10PLZ 

2 26 A 1,18 9311 9 46 10PLZ 

2 26 B 0,91 9515 2 48 8SA2DT 

2 26 C 0,48 9612 9 46 10PLZ 

2 26 D 6,50 9312 9 46 10PLZ 

2 26 E 0,91 9311 9 46 10PLZ 

2 26 F 0,88 9312 9 46 10PLZ 

2 26 G 0,79 9516 3 54 10SA 

2 26 H 0,41 9515 B 57 10SA 

2 26 I 0,61 511 1 48 9ULV1PLZ 

2 26 J 1,44 9612 9 46 10PLZ 

2 27 A 1,87 9515 2 46 10SA 

2 27 B 1,61 9612 A 46 10PLZ 

2 27 C 1,96 9612 A 46 10PLZ 

2 27 D 1,17 9516 B R1 10SA 

2 27 E 1,97 9515 A 57 10SA 

2 27 F 0,57 9612 A 46 10PLZ 

2 27 G 1,37 9612 A 46 10PLZ 

2 27 H 1,49 9515 2 48 10SA 

2 27 I 2,55 9515 A CS 10SA 

2 27 J 1,61 9612 A 46 10PLZ 

2 27 K 0,50 9214 B 57 5GL5PLZ 

2 28 A 0,18 9612 9 R1 10PLZ 

2 28 B 1,89 9516 3 46 8SA2ULV 

2 28 C 3,17 9311 9 R1 10PLZ 

2 28 D 0,97 9612 A 46 10PLZ 

2 28 E 1,77 9311 9 R1 10PLZ 

2 28 F 4,38 9311 9 46 10PLZ 

2 28 G 1,43 9311   52 10PLZ 

2 28 H 2,89 9311 A 57 10PLZ 

2 29 A 1,70 9515 2 Z5 9SA1DT 

2 29 B 2,38 9515 2 46 10SA 

 



Studiu Evaluare Adecvată  -  Amenajamentul Ocolului Silvic Mitreni 

INCDS ”Marin Drăcea” -  Staţiunea Piteşti  167 

 

U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

2 29 C 1,63 9612 A 46 10PLZ 

2 29 D 2,71 9312 A 57 10PLZ 

2 29 E 1,42 9612 9 46 10PLZ 

2 29 F 0,83 9515 2 R1 10SA 

2 29 G 1,57 9516 B 57 10SA 

2 29 H 0,77 9612 9 46 10PLZ 

2 29 I 0,79 9513 1 48 10SA 

2 29 J 2,73 9516 B CS 10SA 

2 29 K 0,69 9214 B 48 10GL 

2 30 A 0,33 9312 9 46 10PLZ 

2 30 B 0,58 9515 2 46 6SA3ULV1PLA 

2 30 C 2,17 9312 9 46 10PLZ 

2 30 D 2,04 9612 A 57 10PLZ 

2 30 E 0,83 9516 5 CS 7SA3ULV 

2 30 F 3,35 9311 9 R1 10PLZ 

2 30 G 0,37 9612 A 46 10PLZ 

2 30 H 2,50 9311 A 57 10PLZ 

2 30 I 2,34 9311   52 10PLZ 

2 30 K 0,07 9612 A 57 10PLZ 

2 31 A 2,01 9515 2 46 10SA 

2 31 B 1,93 9516 3 47 10SA 

2 31 C 0,89 9612 9 46 10PLZ 

2 31 D 0,97 9612 9 R1 10PLZ 

2 31 E 1,82 9515 5 46 8SA2ULV 

2 31 F 1,22 9515 2 46 10SA 

2 31 G 2,27 9312 9 46 10PLZ 

2 31 H 1,24 9515 2 48 9SA1ULV 

2 31 I 2,86 9516 3 47 10SA 

2 31 J 2,24 9612 A 46 10PLZ 

2 31 K 2,91 9612 A 46 10PLZ 

2 32 A 4,20 9312 9 46 10PLZ 

2 32 B 1,73 9515 2 R1 10SA 

2 32 C 0,95 9312 A 57 10PLZ 

2 32 D 1,32 9515 2 46 8SA2DT 

2 32 E 1,84 9312 9 46 10PLZ 

2 32 F 1,01 9311 9 46 10PLZ 

2 32 G 0,96 9516 3 CS 8SA2DT 

2 32 H 0,72 9311 9 46 10PLZ 

2 32 I 0,30 9515 5 46 5SA4ULV1PLN 

2 32 J 2,52 9612 A 46 10PLZ 

2 33 A 0,67 9612 9 46 10PLZ 

2 33 B 6,17 9515 2 46 9SA1DT 

2 33 C 0,60 9612 9 46 10PLZ 

2 34 A 3,46 9312 9 46 10PLZ 

2 34 B 0,66 9312 A 46 10PLZ 

2 34 C 1,85 9112 9 46 10PLZ 

2 34 D 2,77 9515 A 46 6SA2PLA1PLN1DT 

2 34 E 3,14 9612 A CS 5SA2PLA2PLN1DT 

2 34 F 3,33 9112 9 46 10PLZ 

2 34 G 2,23 9112 9 46 10PLZ 

2 34 H 0,50 9111 1 46 8PLA1PLN1DT 

2 34 I 3,33 9612 2 47 4PLA4SA1PLN1DT 

2 35 A 4,74 9612 9 46 10PLZ 

2 35 B 0,13 9312 A 46 10PLZ 
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2 35 C 0,71 9612 9 R1 10PLZ 

2 35 D 4,45 9515 2 46 10SA 

2 35 E 0,47 9112 9 46 10PLZ 

2 35 F 2,75 9612 9 46 10PLZ 

2 36 A 2,35 9515 2 46 10SA 

2 36 B 1,49 9211 9 46 10PLZ 

2 36 C 3,00 9312 9 46 10PLZ 

2 36 D 1,37 9311 A 57 10PLZ 

2 36 E 3,38 9311 A 48 10PLZ 

2 36 F 2,15 9312 A 45 10PLZ 

2 36 G 0,60 9211 A 45 10PLZ 

2 37 A 2,88 9515 2 46 9SA1DT 

2 37 C 1,67 9612 9 46 10PLZ 

2 37 D 1,76 9515 A 57 10SA 

2 38 A 3,17 9211 9 46 10PLZ 

2 38 B 2,59 9515 2 46 10SA 

2 38 C 1,31 9312 A 46 10PLZ 

2 38 D 1,40 9212 B 46 10PLZ 

2 38 E 2,83 9211 9 R1 10PLZ 

2 39 A 3,00 9212 9 R1 10PLZ 

2 39 B 2,15 9211 9 46 10PLZ 

2 39 C 0,62 9515 A 46 10SA 

2 39 D 2,33 9612 A 46 10PLZ 

2 40 A 1,42 9515 5 46 6SA3ULV1DD 

2 41 A 3,63 9612 9 46 10PLZ 

2 41 B 1,22 9312 A 45 10PLZ 

2 41 C 1,84 9111 1 CJ 9PLA1PLN 

2 41 D 1,38 9515 2 46 8SA2DT 

2 41 E 1,10 9515 A CS 10SA 

2 41 F 0,66 9612 A 46 10PLZ 

2 41 G 0,53 9515 A 57 10SA 

2 41 H 6,23 9513 1 46 10SA 

2 41 I 0,19 9312 A 46 10PLZ 

2 41 J 0,60 9516 3 46 10SA 

2 41 K 0,20 9516 B 57 10SA 

2 42 A 3,68 411 1 46 4FRB3PLZ1ULV1DD1SA 

2 42 B 0,80 9612 5 46 4PLZ3ULV1FRB1DD1SA 

2 42 C 1,02 9612 9 R1 10PLZ 

2 43 A 7,53 9515 A Z5 10PLZ 

2 43 A 7,53 9515 A Z0 8SA2PLN 

2 43 B 2,23 9612 9 R1 10PLZ 

2 37 B 0,94 9515 A 46 10PLZ 

2 43 C 4,98 9515 A Z5 8SA1PLN1DT 

2 44 A 1,54 9515 2 47 7SA2PLN1DT 

2 44 B 1,44 9612 2 46 6SA3PLN1DT 

2 44 C 1,80 9515 2 46 7SA1PLN1FRB1DT 

2 45 A 1,98 9515 A 47 5PLZ4SA1DT 

2 45 B 1,30 9515 2 47 7SA2FRB1ULV 

2 45 C 2,37 9515 2 46 9SA1DT 

2 45 D 0,25 9515 2 46 10SA 

2 46 A 1,03 9516 3 R1 10SA 

2 46 B 2,36 9516 3 46 6SA2ULV1PLA1FRB 

2 46 C 0,46 9211 1 48 7PLN2SA1DT 

2 46 D 2,88 9513 1 48 5SA4ULV1DT 

 



Studiu Evaluare Adecvată  -  Amenajamentul Ocolului Silvic Mitreni 

INCDS ”Marin Drăcea” -  Staţiunea Piteşti  169 

 

U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 

Tip de 

pădure 

Caracterul 

actual 

Lucrări 

propuse 
Compziţia ţel 

2 46 E 1,13 9515 5 47 5SA2PLN2ULV1FRB 

2 46 F 2,27 9612 2 48 5SA2ULV1PLN1PLA1FRB 

2 47 A 0,50 9515 2 CS 10SA 

2 47 B 0,98 9515 2 54 10SA 

2 47 C 0,59 9516 B 57 10SA 

2 47 D 0,25 9516 A CS 10SA 

3 2 A 1,40 9111 9 46 PLZ10 

3 2 B 3,40 9311 9 45 PLZ10 

3 2 C 3,41 9311 1 48 PLA5PLN2SA1ULV1DD1 

3 2 D 0,56 411 1 46 FR7PLA1PLZ1DT1 

3 2 E 2,17 9312 A 46 PLZ10 

3 2 F 1,51 9612 2 47 PLA5FR2PLN2SA1 

3 3 A 1,66 9311 9 46 PLZ10 

3 3 B 3,51 9311 9 46 PLZ10 

3 3 C 0,56 9112 A 46 PLZ10 

3 3 D 0,20 9612 2 48 PLN6DD3SA1 

3 3 E 1,05 9311 9 48 FR5STR3DT2 

3 3 F 0,65 9111 9 48 PLA10 

3 9 C 1,71 9312 9 46 PLZ10 

3 9 E 2,91 9312 9 46 PLZ10 

3 9 G 2,77 9516 3 R1 SA10 

3 9 H 1,28 9515 8 R1 SA10 

3 9 I 0,57 511 1 46 ULV10 

3 9 M 0,83 9312 5 46 ULV4PLA2PLN2DT2 

3 10 A 3,14 9312 9 46 PLZ10 

3 10 B 2,43 9515 5 58 SA4PLN3FRB1ULV1DD1 

3 10 C 0,93 9516 B 46 SA10 

3 10 D 1,13 9515 A 46 SA10 

3 10 E 2,78 9312 9 48 PLZ10 

3 10 F 0,98 9312 9 48 PLZ10 

3 11 A 0,12 9312 A 46 PLZ10 

3 11 B 0,98 9515 2 46 SA6PLA2DT2 

3 11 C 0,41 9212 2 Z5 PLN9DT1 

3 11 D 0,30 9515 A 48 SA10 

3 11 E 0,41 9112 5 47 PLA5FRB3ULV2 

3 12 A 3,60 9612 9 R1 PLZ10 

3 12 B 1,66 9311 1 46 PLA5PLN5 

3 12 C 0,65 9516 B 46 SA5PLN3ULV1FRB1 

3 12 D 2,66 9612 2 46 SA5PLN3PLA2 

3 13 A 2,54 9312 2 46 PLN5PLA4DT1 

3 13 B 0,48 9112 2 46 PLA10 

3 13 C 0,47 9612 9 R1 PLZ10 

3 13 D 0,69 9111 1 46 PLA10 

3 14 A 9,47 9515 A 46 SA10 

3 14 B 1,07 9312 2 46 PLN5PLA5 

3 14 C 8,61 9311 1 48 PLA5PLN5 

3 14 D 1,28 9311 9 R1 PLZ10 

3 14 E 1,47 9212 2 46 PLN10 

3 14 F 0,82 9311 9 R1 PLZ10 

3 14 G 1,15 9212 2 46 PLN10 
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3 14 H 0,81 9211 9 R1 PLZ10 

3 14 I 1,13 511 1 46 PLN5ULV5 

3 14 J 0,73 9612 9 46 PLZ10 

3 14 K 1,93 9516 B 46 SA8DT2 

3 15 A 0,21 9311 9 46 PLZ10 

3 15 B 4,43 411 1 48 FRB8PLA1PLN1 

3 15 C 5,42 9311 1 46 PLA5PLN5 

3 15 D 0,15 9311 9 46 PLZ10 

3 15 E 0,63 9612 9 54 PLZ10 

3 15 F 0,57 9612 B 57 PLZ10 

3 15 G 0,22 411 1 46 FRB9DM1 

3 15 H 3,00 9515 A CS SA9PLN1 

3 15 I 3,12 9515 A 46 SA10 

3 15 J 0,67 9211 1 46 PLN8FRB2 

3 16 5,39 9515 2 46 SA10 

3 17 A 2,14 9612 A 45 PLZ10 

3 17 B 2,41 9311 
 

52 PLZ10 

3 17 C 4,05 9612 5 46 PLN3ULV3PLA1SA1FRB1DD1 

3 17 D 1,24 9612 A 45 PLZ6SA4 

3 17 E 1,91 9515 A CS SA9ULV1 

3 17 F 3,12 9311 9 46 PLZ10 

3 18 A 1,80 9311 9 46 PLZ10 

3 18 B 1,20 9513 9 R1 SA10 

3 18 C 2,53 9311 9 R1 PLZ10 

3 18 D 3,83 9612 A 46 PLZ10 

3 18 E 1,90 9612 A R1 PLZ5SA5 

3 18 F 0,61 9515 A 46 PLZ10 

3 18 G 2,55 9515 9 46 SA10 

3 18 H 3,43 9611 1 48 PLZ3ULV2SA2PLA1PLN1FRB1 

3 18 I 11,41 9311 9 R1 PLZ10 

3 18 J 0,41 511 1 46 ULV10 

3 18 K 0,79 9311 1 46 PLA6PLN4 

3 19 A 1,98 9311 9 46 PLZ10 

3 19 B 5,52 9311 9 R1 PLZ10 

3 19 C 0,94 9515 2 58 SA6FRB3ULV1 

3 19 D 1,98 9515 2 46 SA7ULV3 

3 19 E 1,03 9612 A 46 PLZ10 

3 19 F 1,19 9515 5 46 ULV5SA4PLN1 

3 20 A 4,39 9311 1 48 PLZ10 

3 20 B 3,18 9612 A 57 PLZ10 

3 20 C 0,70 9311 9 46 PLZ10 

3 20 D 0,83 9515 B 46 SA7PLZ1PLA1ULV1 

3 20 E 2,46 9612 5 59 SA5PLN4DT1 

3 20 F 0,09 9311 9 46 ST10 

3 20 G 1,14 9612 9 R1 PLZ10 

3 20 H 1,94 9312 5 46 PLN4PLZ3PLA1ULV1DT1 

3 20 I 1,12 9515 A 46 SA5ULV5 

3 20 J 0,48 9612 9 46 ST8DT2 

3 21 A 2,67 9111 1 46 PLA10 

3 21 B 0,72 9312 9 45 PLZ10 

3 21 C 1,94 9112 9 46 PLZ10 

3 21 D 0,60 9612 2 46 SA5PLN5 

3 21 E 3,19 9515 A CS SA10 

3 21 F 1,31 9311 9 R1 PLZ10 

3 21 G 0,92 9311 9 46 ST10 

3 21 H 1,77 9311 9 46 PLZ10 
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3 21 I 0,60 9515 9 46 SA10 

3 21 J 0,68 9515 A CS SA10 

3 21 K 1,15 9515 A 46 SA8PLN2 

3 21 L 0,44 9311 9 46 ST10 

3 21 M 1,01 9612 9 R1 PLZ5SA5 

3 22 A 0,77 9515 5 46 SA6FRB2ARA1DD1 

3 22 B 1,49 9312 9 R1 PLZ10 

3 22 C 2,16 9312 2 46 PLN5PLA3DT2 

3 22 D 1,52 9312 A 46 PLZ10 

3 23 A 2,59 9515 2 CS SA9DT1 

3 23 B 0,74 9111 9 46 ST10 

3 23 C 1,49 9516 3 CS SA6PLN2DT2 

3 23 D 0,53 511 1 46 ULV7PLN3 

3 23 E 0,70 9312 9 R1 PLZ10 

3 23 F 0,16 9312 9 46 ST10 

3 24 A 4,35 9515 5 46 SA5ULV5 

3 24 B 0,47 9612 A R1 PLZ10 

3 24 C 2,60 9515 A R1 SA10 

3 24 D 5,91 9311 9 46 PLZ10 

3 25 A 4,81 9312 A 45 PLZ10 

3 25 B 0,45 9515 A 46 SA10 

3 25 C 1,07 9311 9 46 PLZ10 

3 25 D 1,29 9311 9 R1 PLZ10 

3 25 E 0,67 511 1 46 PLZ10 

3 25 F 2,73 9515 2 46 SA8PLN1DT1 

3 25 G 0,79 9515 A CS SA8PLN1DT1 

3 25 H 0,17 9111 1 Z5 PLA10 

3 26 A 2,26 9311 9 R1 PLZ10 

3 26 B 2,37 9312 9 46 PLZ10 

3 26 C 2,28 9312 A 45 PLZ10 

3 26 D 1,05 9312 2 46 PLA5PLN5 

3 26 E 2,54 9516 B CS SA9ULV1 

3 26 F 0,41 9515 A Z5 SA10 

3 26 G 1,52 9516 3 47 SA10 

3 26 H 0,92 9312 2 46 PLN6PLA4 

3 26 I 1,16 9515 A CS SA8PLN1ULV1 

3 26 J 1,75 9515 2 46 SA8PLN1DT1 

3 26 K 0,90 9311 1 46 PLN6PLA3DT1 

3 26 L 2,15 9311 9 46 PLZ10 

3 26 M 4,78 9311 9 46 PLZ10 

3 26 N 1,57 9212 2 Z5 PLN8SA1DT1 

3 26 O 1,89 9515 5 46 SA5PLN2PLA1ULV1DT1 

3 26 P 0,40 9515 9 46 SA8PLN1ULV1 

3 26 Q 0,29 9515 7 46 FRB5ULV3PLN1DD1 

3 26 R 1,14 9515 2 46 SA6PLN2ULV2 

3 27 A 0,55 9212 2 Z5 PLN7ULV2SA1 

3 27 B 1,93 9212 5 47 PLN4FRB4SA1ULV1 

3 27 C 0,21 9212 8 R1 PLZ10 

3 28 A 1,49 9312 A 46 PLZ10 

3 28 B 0,88 9612 9 46 PLZ10 

3 28 C 0,90 9516 3 46 SA10 

3 28 D 5,28 9515 2 CS SA9ULV1 

3 28 E 2,11 9311 9 46 PLZ10 

3 28 F 0,62 9612 9 46 PLZ10 

3 28 G 0,72 9612 9 46 PLZ10 

3 28 H 0,51 9312 9 46 PLZ10 
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3 28 I 0,93 9311 9 46 PLZ10 

3 28 J 0,84 9311 9 46 PLZ10 

3 28 K 0,60 9612 9 46 PLZ10 

3 29 A 3,03 9612 9 46 PLZ10 

3 29 B 2,95 9516 3 46 SA9ULV1 

3 29 C 3,83 9612 A 46 PLZ10 

3 29 D 0,97 9515 2 46 SA9ULV1 

3 29 E 0,54 9311 9 R1 PLZ10 

3 32 A 1,36 9312 A 46 PLZ10 

3 32 B 1,52 9214 
 

52 PLZ10 

3 401 A 9,09 9515 2 46 SA5PLN3ULV1FRB1 

3 401 B 5,22 9513 1 46 SA10 

3 403 A 0,14 9111 9 46 PLZ10 

3 403 B 2,77 9612 2 CS SA5PLN4ULV1 

3 403 C 1,11 511 1 46 FR4ULV3PLN3 

3 403 D 5,96 9111 1 46 PLA6FR3ULV1 

3 403 E 1,42 9111 9 R1 PLZ10 

3 403 F 0,36 9212 9 46 PLZ10 

3 403 G 0,29 9112 9 46 PLZ10 

3 403 H 0,24 9212 9 46 PLZ10 

3 403 I 1,74 9211 1 Z5 PLN7SA2DT1 

3 403 J 1,31 511 1 46 ULV5FR2PLN2SA1 

3 403 K 6,19 9513 1 48 SA10 

3 403 L 0,46 411 1 46 FR8PLA2 

3 403 M 0,51 9311 1 Z5 PLN5PLA4DT1 

3 403 N 0,55 9111 1 46 ST5ULV3FR1PLA1 

3 404 A 1,09 9111 9 46 PLZ10 

3 404 B 5,57 9515 2 CS SA7PLN2DT1 

3 404 C 1,22 9311 1 CJ PLA6PLN3DT1 

3 404 D 2,80 9311 1 46 PLN5PLA2DT2ULV1 

3 404 E 0,34 9111 9 46 PLZ10 

3 404 F 3,14 9516 3 47 SA6PLN3DT1 

3 405 A 1,08 9111 9 46 PLZ10 

3 405 B 1,34 9515 2 47 SA5PLN2FRB2ULV1 

3 405 C 2,99 9311 1 46 PLN4PLA3ULV2DT1 

3 405 D 0,14 9516 3 46 SA10 

3 405 E 1,95 9515 5 46 SA5PLN2FRB2ULV1 

3 405 F 2,56 9515 5 48 SA5PLA2ULV2DT1 

3 406 A 0,84 9311 9 46 PLZ10 

3 406 B 1,92 9515 2 46 SA6PLN1ULV1PLA1FRB1 

3 406 C 1,97 9311 1 Z5 PLA7PLN2DT1 

3 406 D 0,88 9111 9 46 PLZ10 

3 406 E 4,03 9513 1 46 SA10 

3 408 A 1,75 9112 A 57 PLZ10 

3 408 B 6,37 9515 2 46 SA10 

3 408 C 2,74 9111 9 46 PLZ10 

3 408 D 1,03 9211 1 47 PLN8SA2 

3 408 E 1,77 9111 9 46 PLZ10 

3 409 A 1,30 9111 9 46 PLZ10 

3 409 B 1,02 9312 A 46 PLZ10 

3 409 C 4,94 9515 2 CS SA7PLN2ULV1 

3 409 D 0,32 9311 9 R1 PLZ10 

3 409 E 1,50 9612 2 46 SA5PLN2FRB2ULV1 

3 409 F 0,32 9515 2 59 SA6PLN3ULV1 

3 409 G 0,96 9311 A 57 PLZ10 

3 409 H 2,65 9111 A 57 PLZ10 
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3 410 A 2,80 9111 9 R1 PLZ10 

3 410 B 2,18 9515 A CS SA9DT1 

3 410 C 2,35 511 1 46 ULV7PLN2PLA1 

3 410 D 0,74 9311 9 46 PLZ10 

3 410 E 2,47 9515 A Z5 SA9DT1 

3 410 F 2,07 9515 2 46 SA10 

3 410 G 1,42 9311 1 46 PLA7PLN3 

3 410 H 2,69 9112 A 56 PLZ10 

3 410 I 2,53 9515 2 47 SA8DT2 

3 412 A 1,21 9312 5 46 ULV4PLN3PLA2DT1 

3 412 B 5,00 9515 2 46 SA8DT2 

3 412 C 1,15 9111 9 45 PLZ10 

3 412 D 0,86 9311 1 46 PLA6ULV3PLN1 

3 412 E 0,54 9515 2 46 SA10 

3 413 A 0,73 9311 1 46 PLN4PLA3FRB2ULV1 

3 413 B 1,03 9515 2 46 SA10 

3 413 C 4,40 9111 9 45 PLZ10 

3 413 D 1,98 9513 1 48 SA9DT1 

3 413 E 2,38 9513 1 48 SA8PLN1DT1 

3 413 F 0,10 9515 2 46 SA9DT1 

3 414 A 2,01 9112 A 46 PLZ10 

3 414 B 2,45 9515 2 46 SA10 

3 414 C 0,81 9111 9 R1 PLZ10 

3 414 D 1,77 9515 2 CS SA8PLA1ULV1 

3 414 E 0,58 9111 1 46 PLA6PLN3DT1 

3 415 A 3,12 9513 1 46 SA9DT1 

3 415 B 2,88 9612 2 CS SA5PLN3ULV2 

3 415 C 2,25 9111 5 47 PLA7SA1DT2 

3 415 D 1,56 9515 5 46 SA5PLN2FRB2ULV1 

3 415 E 3,03 9515 2 47 SA6PLN2FRB1ULV1 

3 416 A 7,69 9513 1 46 SA9DT1 

3 416 B 6,38 9515 2 CS SA7PLN1ULV1DT1 

3 417 A 6,43 9513 1 46 SA9DT1 

3 417 B 5,14 511 1 46 ULV9DT1 

3 417 C 0,96 9311 9 R1 PLZ10 

3 418 A 1,81 9311 9 R1 PLZ10 

3 418 B 6,86 9513 1 46 SA7PLN1PLA1DT1 

3 418 C 3,08 9513 1 46 SA10 

3 418 D 6,46 9515 2 CS SA7PLN2DT1 

3 418 E 1,42 9612 5 46 SA5ULV3PLN1FRB1 

3 418 F 8,47 9515 2 46 SA7ULV2DT1 

3 418 G 7,13 9612 2 CS SA5PLN3PLA2 

3 418 H 6,83 9211 1 46 PLN8SA2 

3 418 I 6,07 9612 2 46 SA5PLN4PLA1 

3 418 J 2,61 9612 2 46 SA7PLN2DT1 

3 418 K 0,69 9612 2 47 PLN5SA4ULV1 

3 418 L 0,71 9513 5 46 SA5ULV3DT2 

3 418 M 1,03 9311 9 46 PLZ10 

3 418 N 1,65 9311 9 48 PLZ9DT1 

3 418 O 6,88 9611 1 48 PLN5SA5 

3 418 P 2,28 9211 1 46 PLN9SA1 

3 418 Q 0,79 9612 2 46 SA7PLN3 

3 418 R 1,08 9515 2 46 SA10 

3 419 A 1,58 9311 9 R1 PLZ10 

3 419 B 1,48 9513 1 46 SA8DT2 

3 419 C 1,28 511 1 46 PLZ4ULV3FRB3 
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3 419 D 0,46 9312 B 46 PLZ10 

3 419 E 2,86 9515 A 46 SA8PLN1DT1 

3 419 F 1,69 9111 9 46 PLZ10 

3 419 G 2,76 9312 A 46 PLZ10 

3 419 H 0,97 9311 9 46 PLZ10 

3 419 I 1,93 9311 9 46 PLZ10 

3 419 J 0,91 9515 2 47 SA7ULV2FRB1 

3 419 K 1,63 9515 2 47 SA8FRB1ULV1 

3 419 L 0,41 9612 9 46 PLZ10 

3 419 M 1,66 9112 B 57 PLZ10 

3 419 N 0,71 9515 B R1 SA10 

3 419 O 3,40 9112 A 46 PLZ10 

3 420 A 1,85 9111 9 R1 PLZ10 

3 420 B 3,22 511 1 48 ULV5FRB4PLZ1 

3 420 C 4,76 9513 1 46 SA9DT1 

3 420 D 0,72 9612 A 46 PLZ10 

3 420 E 1,20 9312 9 46 PLZ10 

3 420 F 0,65 511 1 Z5 ULV8FRB2 

3 421 A 3,04 9111 9 48 FRB6ULV2PLZ2 

3 421 B 1,90 9515 2 Z5 SA9DT1 

3 421 C 0,61 9611 1 47 PLA6SA2PLN1DT1 

3 421 D 2,78 9311 6 48 FRB4ULV3PLZ1DM1DT1 

3 422 A 4,22 9212 5 48 PLN5FRB2SA2ULV1 

3 422 B 3,46 9515 2 47 SA6FRB2PLN1ULV1 

3 422 C 2,16 9612 5 46 SA4PLN2FRB2ULV2 

3 423 A 2,59 9513 5 46 SA4FRB3ULV2PLN1 

3 423 B 3,46 9513 1 46 SA10 

3 423 C 3,04 9515 A CS SA10 

3 423 D 1,75 9111 9 48 PLZ10 

3 423 E 2,40 9515 A CS SA9DT1 

3 424 A 4,54 9111 9 R1 PLZ10 

3 424 B 0,14 9311 9 46 PLZ10 

3 424 C 1,58 9515 5 46 FRB4ULV3SA3 

3 424 D 2,18 9311 9 R1 PLZ10 

3 424 E 2,74 9611 5 48 PLA3ULV3FRB2SA2 

3 424 F 0,55 9612 5 46 SA4FRB3PLA2ULV1 

3 425 A 3,36 9612 9 46 PLZ10 

3 425 B 0,76 9612 9 46 PLZ10 

3 425 C 0,21 9612 A 46 PLZ7FRB3 

3 425 D 1,63 9513 1 46 SA10 

3 425 E 1,56 9612 A 46 PLZ10 

3 425 F 1,13 9515 2 CS SA9DT1 

3 425 G 0,42 9612 9 46 PLZ10 

3 425 H 0,10 9515 2 47 SA8FRB2 

3 425 I 0,95 9612 9 R1 PLZ10 

3 425 J 0,89 9612 9 R1 PLZ10 

3 425 K 0,57 9515 5 47 SA5FRB4ULV1 

3 425 L 2,07 9515 9 CS SA10 

3 425 M 0,09 9515 9 46 PLZ10 

3 425 N 0,57 9513 1 46 SA10 

3 425 O 0,41 9513 1 46 SA10 

3 425 P 0,53 9516 3 47 SA6FRB4 

3 425 Q 2,66 9515 5 48 SA6FRB3PLN1 

3 425 R 0,54 9212 9 R1 PLZ10 

3 425 S 1,49 9516 3 47 SA9FRB1 

3 426 A 2,05 9515 2 46 SA7FRB1DM2 
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U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

3 426 B 1,90 9515 2 47 SA8FRB2 

3 426 C 0,74 9513 5 46 SA4ULV3FRB3 

3 426 D 1,11 9612 A 46 PLZ5FRB3ULV2 

3 426 E 0,34 9515 2 CS SA9PLN1 

3 426 F 0,29 9612 5 46 SA6FRB3ULV1 

3 426 G 4,59 9311 9 46 PLZ10 

3 426 H 2,19 9515 2 46 SA8PLN1FRB1 

3 426 I 0,23 9513 1 48 SA8ULV1FRB1 

3 427 A 1,57 9311 9 46 PLZ10 

3 427 B 1,87 9515 5 48 SA5FRB2PLA2ULV1 

3 427 C 1,08 9611 1 46 SA4PLN3PLA2FR1 

3 427 D 0,08 9611 9 R1 PLZ10 

3 428 A 0,84 9515 2 47 SA8PLN1DT1 

3 428 B 0,21 9212 9 46 PLZ10 

3 428 C 0,61 9612 5 47 PLN6SA2FRB2 

3 428 D 1,38 9515 A 46 SA10 

3 428 E 1,85 9515 2 46 SA8FRB2 

3 428 F 2,02 9515 2 46 SA7FRB2PLN1 

3 430 A 0,78 9612 2 Z5 PLN4SA4FRB2 

3 430 B 1,65 9515 2 47 SA6FRB3PLN1 

3 430 C 1,20 9611 5 Z5 PLN4SA4FRB2 

3 430 D 2,81 9612 2 47 SA5PLN3FRB2 

3 430 E 3,59 9515 2 48 SA9FRB1 

3 430 F 0,88 9612 2 46 PLN4SA3FRB2ULV1 

3 430 G 0,87 9612 9 48 PLZ10 

3 430 H 3,04 9612 5 46 SA5FRB4PLN1 

3 430 I 5,92 9513 1 46 SA6PLN2FRB2 

3 432 A 2,30 9513 5 48 SA5FRB4ULV1 

3 432 B 0,71 9515 5 48 SA5FRB4ULV1 

3 432 C 1,03 9312 2 47 PLN5PLA2FRB2SA1 

3 433 A 0,09 9212 A 57 PLZ10 

3 433 B 1,65 9212 9 48 PLZ10 

3 433 C 1,06 9515 5 48 SA5FRB3PLN2 

3 433 D 1,56 9515 2 47 SA7PLA2DT1 

3 433 E 2,29 9513 5 46 SA6FRB4 

3 433 F 0,39 9211 9 46 PLZ10 

3 433 G 0,37 9515 2 48 SA8FRB2 

3 433 H 0,17 9515 5 47 SA5FRB3PLN1ULV1 

3 434 A 0,46 9212 A 57 PLZ10 

3 434 B 2,56 9111 1 48 PLA9PLN1 

3 434 C 0,65 9515 5 46 SA4FRB4PLN1ULV1 

3 434 D 0,24 9211 9 46 PLZ10 

3 434 E 2,71 9611 1 Z5 SA5PLA3PLN2 

3 434 F 0,42 9112 9 46 PLZ10 

3 434 G 0,49 9111 5 46 PLA6FRB3ULV1 

3 435 A 3,99 9211 9 R1 PLZ10 

3 435 B 3,17 9612 2 47 SA6PLN1PLA1FRB2 

3 435 C 0,78 9515 9 46 SA10 

3 435 D 1,09 9311 1 48 PLA7PLN1ULV1FRB1 

3 436 A 1,93 9515 A R1 SA10 

3 436 B 0,84 9111 9 46 PLZ10 

3 436 C 0,57 9513 9 46 SA10 

3 436 D 2,64 9515 2 47 SA6PLN2FRB2 

3 436 E 0,38 9311 1 46 PLA5PLN4DT1 

3 436 F 2,44 9112 A 45 PLZ10 

3 436 G 2,10 9311 9 46 PLZ10 
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U.P. U.a. 
Suprafaţa 

(ha) 
Tip de 
pădure 

Caracterul 
actual 

Lucrări 
propuse 

Compziţia ţel 

3 436 H 1,33 9211 5 46 PLN5ULV3FRB1DD1 
3 436 I 0,50 9513 1 46 SA9DT1 
3 436 J 1,25 9311 1 46 PLA7PLN2FRB1 
3 436 K 0,56 9311 9 46 PLZ10 
3 437 A 1,86 9311 9 R1 PLZ10 
3 437 B 6,78 9611 1 Z5 PLN4PLA2SA3DT1 
3 437 C 0,60 9111 1 46 PLA9DD1 
3 437 D 0,26 511 1 48 ULV7PLN2ARA1 
3 437 E 1,18 9513 1 48 SA10 
3 439 A 2,93 9612 2 CS SA6PLN2PLA1DT1 
3 439 B 1,22 9112 A 57 PLZ10 
3 439 C 3,29 9515 2 47 SA6PLN2PLA1DT1 
3 439 D 1,02 9515 9 46 SA10 
3 439 E 0,90 9111 1 46 PLA10 
3 439 F 1,10 9515 9 46 SA10 
3 439 G 0,44 411 1 46 FRB5PLN3ULV1ARA1 
3 439 H 1,02 9311 5 46 SA3ULV3ARA2PLN1FRB1 
3 439 I 0,33 9311 9 46 PLZ10 
3 439 J 0,89 9612 5 48 SA4PLN2PLA2ULV1FRB1 
3 439 K 1,53 9611 1 46 SA4PLN3ULV1FRB1PLA1 
3 439 L 2,48 9312 A 46 PLZ10 
3 439 M 0,37 511 1 46 ULV7SA2PLN1 
3 440 A 1,04 9513 9 46 SA10 
3 440 B 1,19 9515 9 46 SA10 
3 440 C 4,99 9515 2 46 SA8FRB1DT1 
3 440 D 1,25 9112 A 57 PLZ10 
3 440 E 1,15 9112 A 46 PLZ10 
3 440 F 0,61 9311 9 46 PLZ10 
3 440 G 1,29 9111 9 48 PLZ10 
3 440 H 0,18 9312 7 46 DD6FRB3ULV1 
3 441 A 3,91 9311 9 46 PLZ10 
3 441 B 1,02 9111 9 R1 PLZ10 
3 441 C 0,39 9111 1 46 PLA8DD2 
3 441 D 5,24 9311 9 46 PLZ10 
3 441 E 0,85 9612 2 46 PLN5SA3PLA1DD1 
3 441 F 0,99 9111 9 46 PLZ10 
3 441 G 0,30 9516 B 46 SA10 
3 441 H 0,19 9311 9 46 PLZ10 
3 442 A 1,73 9112 2 47 PLA10 
3 442 B 5,83 9312 A 46 PLZ10 
3 442 C 0,51 9112 A 57 PLZ10 
3 442 D 0,22 9112 A 45 PLZ10 
3 442 E 0,63 9111 9 46 PLZ10 
3 443 A 1,47 9112 A 45 PLZ10 
3 443 B 2,27 9611 1 46 PLA5SA4PLN1 
3 443 C 3,04 9112 9 46 PLZ10 
3 443 D 1,96 9311 9 R1 PLZ10 
3 443 E 0,82 9112 A 57 PLZ10 
3 443 F 1,09 9515 9 Z5 SA10 
3 443 G 0,65 9112 9 R1 PLZ10 
3 443 H 0,46 9111 1 46 PLA7SA2DD1 
3 444 A 1,58 9111 9 R1 PLZ10 
3 444 B 0,45 9111 9 R1 PLZ10 
3 444 C 8,49 9111 9 46 PLZ10 
3 444 D 1,13 9111 9 48 STR4FR3ARA1DT2 
3 444 E 1,45 9111 9 R1 PLZ10 
3 444 F 0,97 9112 A 57 PLZ10 
3 444 G 1,34 9312 A 46 GL7PLA1PLZ1DT1 
3 444 H 0,62 9112 A 46 SC10 
3 467 A 0,78 9612 A R1 PLZ10 
3 467 B 2,47 9515 A 57 SA10 
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LEGENDA: 
Caracterul actual al tipului de pădure: 
Cod                    Denumire 

 Clasă de regenerare 

1 Natural fundamental prod.sup. 

2 Natural fundamental prod.mijl. 

3 Natural fundamental prod.inf. 

4 Natural fundamental subprod. 

5 Parţial derivat 

6 Total derivat de prod.sup. 

7 Total derivat de prod.mijl. 

8 Total derivat de prod.inf. 

9 Artificial de prod.sup. 

A Artificial de prod.mijl. 

B Artificial de prod.inf. 

C Tânăr nedefinit 

  
Lucrări propuse: 

Cod   Denumire 
40 Degajări, completări 
41 Degajări 
42 Degajări întârziate 
44 Emondaj 
45 Elagaj artificial 
46 Tăieri igienă 
47 Curăţiri 
48 Rărituri 
51 Ajutorarea regenerării naturale. 
52 Împăduriri (după tăieri de regenerare) 
53 Împăduriri ( în suprafețe fără tăieri de regen.) 
54 Completări 
55 Împăduriri (poieni şi goluri) 
56 Îngrijirea culturilor 
57 Îngrijirea culturilor, completari 
58 Îngrijirea seminţişului 
59 Îngrijirea seminţişului, completări 
CJ Crâng – Tăiere de jos 
CS  Crâng – Tăiere scaun 
R1   T.rase, împăduriri 
R0 T.igienă (T.rase, benzi în cincinalul II) 
Z5 T.crâng, împăduriri 
Z0 T.igienă (T.crâng, cincinalul II) 

 

ANEXA 2. Distribuția habitatelor în fondul forestier, în raport cu ariile naturale protejate 
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