
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea I. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotarâre de Guvern privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi încadrarea în 

categoria de rezervaţii naturale pentru Pădurile Seculare de la Strâmbu Băiuţ – Groşii 

Ţibleşului şi Codrii Seculari de la Şinca 

Secţiunea a II - a: Motivul emiterii proiectului de act normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Protecţia, conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural sunt 

obiective de interes public major şi totodată obiective fundamentale ale 

politicii pentru protecţia mediului şi ale strategiei naţionale pentru 

dezvoltare durabilă.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Băiuţ nr. 23/2011,  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului nr. 23/2011, 

Hotărârea Consiliului local al comunei Lăpuş  nr. 28/2011,  Pădurile 

seculare de la Strâmbu Băiuţ- Groşii Ţibleşului au fost declarate ca 

Rezervaţii forestiere de interes local. Suprafaţa propusă spre declarare 

ca arie naturală protejată de interes naţional – statutul de rezervaţie 

naturală- este de 1414 ha. Întreaga  suprafaţă este proprietate publică 

de stat, administrarea acestor păduri fiind realizată în prezent de Ocolul 

Silvic  Strâmbu Băiuţ şi Ocolul Silvic Groşii Ţibleşului. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Şinca nr. 34/2011, s-a exprimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

acordul pentru desemnarea ca arie protejată a Codrilor seculari de la 

Şinca, suprafaţă aflată în proprietatea publică a statului sub 

administrarea Ocolului Silvic RPL Pădurile Şincii RA. 

Necesitatea imediată şi reală de conservare a Pădurilor seculare de la 

Strâmbu Băiuţ- Groşii Ţibleşului şi a  Codrilor seculari de la Şinca  s-a 

concretizat prin sprijinul politic al autorităţilor publice locale, precum 

şi prin proiectul “Managementul Forestier responsabil pentru 

dezvoltarea durabilă”, derulat de către  WWF DCP RO în parteneriat 

cu RNP Romsilva şi Ocolul Silvic Pădurile Şincii, prin care aceste 

suprafeţe au fost identificate ca păduri cu valoare ridicată de 

conservare – Ecosisteme Forestiere Rare/Ameninţate/Periclitate- 

păduri primare (virgine – cvasivirgine), precum şi  prin proiectul PIN-

Matra derulat de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) în 

colaborare cu Societatea Olandeză pentru Conservarea Naturii 

(KNNV).  

Pădurile seculare de la Strâmbu Băiuţ- Groşii Ţibleşului sunt incluse în 

Regiunea biogeografică europeană Alpină, Ecoregiunea Carpaţilor 

Orientali fiind situate în bazinul superior al râului Lăpuş, afluent al 

Someşului. Vegetaţia acestor păduri este specifică etajului montan: 

subetajul inferior al fagului, subetajul inferior al fagului, subetajul 

mijlociu al pădurilor de fag şi de fag cu răşinoase şi subetajul superior 

al pădurilor de molid.  

Prin rezervaţia naturală propusă se doreşte conservarea unor structuri 



ecosistemice forestiere primare deosebit de complexe şi păstrarea unor 

rezerve genetice importante în contextul conservării biodiversităţii la 

nivel regional naţional şi internaţional, reprezentând păduri primare 

virgine/cvasivirgine de valoare unică în arealul munţilor Carpaţi, având 

structuri complexe, pluriene,  cu elemente multiseculare (păduri  

cvasivirgine cu arbori de peste 300 de ani), cu habitate prioritare   ca de 

exemplu turbăriile cu vegetaţie forestieră, păduri est-carpatice de 

frasin, rarişti de molidişuri pe stâncării, cu specii rare, ameninţate sau 

periclitate din floră (Salix aurita, Drosera rotundifolia) şi faună 

(Bombina variegata, Vipera berus, Aquila pomarina, Ciconia nigra, 

Lynx lynx, Canis lupus, Ursus arctos etc).  

Codrii seculari de la Şinca sunt localizaţi  în Regiunea biogeografică 

europeană Alpină, Ecoregiunea Carpaţilor Meridionali, în bazinul 

mijlociu al Oltului, pe versanţii nordici ai Munţilor Făgăraş. Obiectivul 

principal al ariei protejate îl constituie protejarea unor ecosisteme 

forestiere primare – virgine aflate într-un stadiu de echilibru dinamic 

evoluat, cu structuri complexe, pluriene şi elemente de arboret 

multiseculare.  

 De asemenea, sunt reprezentate de suprafeţe ce adăpostesc specii rare, 

ameninţate sau vulnerabile de floră şi faună de interes protectiv la nivel 

naţional şi comunitar, zone de concentrare critică (de linişte, 

reproducere şi refugiu) pentru specii din fauna locală, în special 

mamifere mari (păduri care adăpostesc bârloage de urs, refugii pentru 

capra neagră, zone de rotire a cocoşului de munte etc). 

2. Schimbări preconizate Deşi începând cu anul 2011, Pădurile seculare de la Strâmbu Băiuţ- 

Groşii Ţibleşului beneficiază de un statut de protecţie pe plan local, 

prin obţinerea statutului de arie naturală protejată de interes naţional 

acestea vor beneficia de un regim legislativ superior de conservare faţă 

de statutul actual. 

În prezent, zona propusă ca arie naturală protejată de interes naţional se 

confruntă cu ameninţări la adresa biodiversităţii, respectiv cu tendinţa 

degradării ireversibile a capitalului natural, mai ales prin schimbarea 

destinaţiei terenurilor. Statutul de rezervaţie naturală contribuie atât la 

conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect 

floristic, faunistic şi forestier, cât şi la menţinerea pronunţatului 

caracter peisagistic şi recreativ.  

Prin declararea ca arie naturală protejată de interes naţional, se va 

asigura regimul de conservare necesar menţinerii pe termen lung a 

habitatelor şi speciilor naturale din zonă şi va participa în mod esenţial 

la păstrarea stării favorabile de conservare pentru habitate şi specii de 

interes comunitar desemnate  la nivelul siturilor Natura 2000 „Munţii 

Făgăraş” şi respectiv, „Piemontul Făgăraş”. 

Proiectul de hotărâre a Guvernului a avut la baza elaborării, studiile de 

fundamentare ştiinţifică înaintate în baza prevederilor legale. 



Documentaţiile ştiinţifice au fost întocmite de: Asociaţia WWF 

Programul Dunăre Carpaţi România  şi avizate favorabil de Academia 

Română (avizul  nr. 3501/18.11.2011 pentru Pădurile seculare de la 

Strâmbu Băiuţ- Groşii Ţibleşului, respectiv avizul nr. 3509 /18.11.2011 

pentru Codrii seculari de la Şinca). 

La baza elaborării prezentului proiect de hotărâre a Guvernului au stat 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectându-se condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (1) din acest act 

normativ. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a III-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

1^1. Impactul asupra mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Pe termen lung şi prin aplicarea consecventă a principiilor 

dezvoltării durabile, impactul asupra  mediului de afaceri este 

benefic, permiţând valorificarea ecopotenţialului ariei naturale 

protejate, în special prin practicarea  ecoturismului, contribuind la 

creşterea gradului de dezvoltare economico-sociale a zonei.  

3. Impactul social Importanţa  socială  a prezentului proiect de hotărâre a Guvernului 

derivă din contribuţia zonei studiate ca areal utilizat astfel în 

beneficiul comunităţii locale, asigurând un microclimat cu 

influenţă locală. 

Implicarea comunităţilor locale s-a concretizat prin acordarea 

sprijinului acestora în vederea declarării ca rezervaţie naturală, 

precum şi prin acordurile exprimate în  Contractul de Asociere în 

vederea conservării biodiversităţii nr.870/07.04.2011, semnat între 

WWF, Primăria Şinca şi RPL Ocolul Silvic Pădurile Şincii.  

 De asemenea, organizaţiile neguvernamentale s-au implicat, direct 

şi activ susţinând declararea Pădurilor seculare de la Strâmbu 

Băiuţ- Groşii Ţibleşului şi Codrilor seculari de la Şinca ca arii 

naturale protejate de interes naţional.  

4. Impactul asupra mediului Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are ca scop instituirea 

regimului de arie naturală protejată şi încadrarea în categoria de 

rezervaţii naturale pentru Pădurile Seculare de la Strâmbu Băiuţ – 

Groşii Ţibleşului şi Codrii Seculari de la Şinca,  urmărind 

stabilirea unor măsuri de reabilitare şi de menţinere într-o stare de 

conservare favorabilă a speciilor de plante şi animale precum şi a 

habitatelor acestora, care au ca efect menţinerea integrităţii 

suprafeţei propuse spre protecţie 

Au un important rol în producerea de servicii de mediu: rolul 

higrologic, antierozional, de protecţie al versanţilor şi solurilor 



este îndeplinit în modul cel mai eficient /durabil de către 

arboretele a căror structură este menţinută în această formă 

nealterată cu intervenţii antropice minime în ce priveşte 

desfăşurarea proceselor interne specifice. 

-stabilitatea ecosistemică caracteristică şi structura acestor tipuri 

de păduri oferă o capacitate maximă de protecţie contra factorilor 

climatici negativ, implicit a efectelor schimbărilor climatice,  

-productivitatea de biomasă ridicată cu preponderenţa arborilor 

groşi şi foarte groşi determină acumulări în cantităţi maxime a 

masei lemnoase vii şi în curs de descompunere (lemn mort) 

contribuind astfel la sechestrarea optimă a CO2 pentru aceste 

tipuri de ecosisteme; 

-formează o reţea de zone de linişte, reproducere sau refugiu 

pentru fauna locală prezentă în special pentru păsări şi mamifere 

mari; 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a IV-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

1.Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care:  
a) buget de stat, din acesta:             

  (i) impozit pe profit                  

  (ii) impozit pe venit                  

b) bugete locale:                         

 (i) impozit pe profit                         

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

 (i) contribuţii de asigurări        

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este cazul. 

 
2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta:             

   (i) cheltuieli de personal             

  (ii) bunuri şi servicii                

 b) bugete locale:                         

  (i) cheltuieli de personal             

  (ii) bunuri şi servicii                          

 c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

  (i) cheltuieli de personal                     

  (ii) bunuri şi servicii            

3.Impact financiar, plus/minus, din 

care:  

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

Nu este cazul. 

4.Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul. 

5.Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Nu este cazul. 

6.Calcule detaliate privind Nu este cazul. 



fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau a cheltuielilor bugetare 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a V-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru                                          

aplicarea prevederilor         proiectului 

de act normativ:                                            

a) acte normative în vigoare ce vor                                     

fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ;                                          

b) acte normative ce urmează a fi                       

implementării noilor dispoziţii. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară  în 

cazul proiectelor ce transpun                                      

prevederi comunitare 

Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a VI-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organism implicate 

Procesul de consultare s-a desfăşurat pe parcursul 

desfăşurării activităţilor de identificare  a pădurilor cu 

valoare ridicată de conservare şi pregătire pentru 

certficare forestieră, prin protocolul încheiat între RPLOS 

„Pădurile Şincii” şi Asociaţia WWF Programul Dunăre 

Carpaţi, în cadrul proiectului „Management Forestier 

responsabil pentru Dezvoltare Durabilă în Ecoregiunea 

Dunăre Carpaţi”. Identificarea acestor păduri s-a făcut şi 

prin proiectul PIN-Matra derulat de Institutul de Cercetări 

şi Amenajări Silvice în cooperare cu Societatea Regală 

Olandeză pentru Conservarea Naturii, în perioada 2002-

2004. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum 

şi a modului  în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

La consultarea desemnării celor două arii protejate s-a 

avut în vedere implicarea factorilor interesaţi şi a actorilor 

locali: instituţiilor statului, a autorităţilor publice locale, a 

organizaţiilor neguvernamentale, a instituţiilor de 

învăţământ, a proprietarilor de pădure şi a 

administratorilor acestora,  a Academiei Române în 

scopul participării efective la elaborarea documentaţiei cu 

date ştiintifice, de cadastru, de regim al terenurilor şi cu 

alte elemente necesare fundamentării demersului de 



declare ca arii protejate de interes naţional. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative, sunt consultate 

structurile asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea prezentului proiect de act 

normativ. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului  nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ; 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 

c) Consiliul Economic şi Social; 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul 

Legislativ 

 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a VII-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 52 /2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

proiectul de hotărâre a Guvernului incluzând studiile de 

fundamentare ştiinţifică pentru instituirea regimului de arie 

naturală protejată şi încadrarea în categoria de rezervaţie 

naturale  pentru Pădurile Seculare de la Strâmbu Băiuţ – 

Groşii Ţibleşului şi Codrii Seculari de la Şinca, a fost 

postat pe pagina web a Ministerului Mediului şi 

Pădurilor, la adresa www.mmediu.ro în vederea 

consultării. 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a VIII-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale, înfiinţarea de noi 

organisme sau extinderea 

Având în vedere prevederile legislaţiei în vigoare 

referitoare la managementul ariilor naturale protejate, 

promovarea prezentei hotărâri a Guvernului nu  necesită 

instituirea de noi măsuri sau modificarea măsurilor de 

punere în aplicare a proiectului de act normativ de către 

http://www.mmediu.ro/


competenţelor instituţiilor existente autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, 

nici înfiinţarea de noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor deja existente. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de hotărâre a Guvernului privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată şi încadrarea în categoria de rezervaţie naturală pentru 

Pădurile Seculare de la Strâmbu Băiuţ – Groşii Ţibleşului şi, respectiv, Codrii Seculari de la Şinca, 

care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl 

supunem spre adoptare. 
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