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1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE   

PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE 

PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE 

 

1.1. Aspecte generale 
 
Raportul de mediu al amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Orşova, judeţul Mehedinţi s-a 

elaborat la comanda Direcţiei Silvice Mehedinţi. 

Această lucrare este intocmită având în vedere cerinţele legislative actuale, privind 

necesitatea evaluării de mediu pentru obţinerea avizului de mediu în cazul planurilor ce pot avea 

efecte asupra mediului prevăzute în: 

H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe care transpun Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri şi programe asupra mediului; 

Ordinul nr. 117 din 02/02/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006.  

Constituirea reţelei de situri de interes comunitar, în baza Directivei Habitate 92/43/EEC, ca 

obligaţie asumată de România după anul 2007, are drept scop conservarea habitatelor de interes 

comunitar listate în anexa I din directiva menţionată, vizând şi conservarea pe termen lung a 

habitatelor forestiere. În acest context premisa adaptării măsurilor silviculturale de la obiective 

economice spre obiective ecologice, respectiv spre atingerea obiectivelor de conservare (statut 

favorabil de conservare) reprezintă o provocare pentru silvicultura locală. 

Studiul urmăreşte analiza gospodării arboretelor conform amenajamentului silvic, realizat în 

anul 2019, după constituirea ariilor naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000, şi 

anume: Rezervaţiile Naturale "domul riolitic Trescovăţ", "locul fosilifer Sviniţa", "amfiteatrul Sviniţa", 

"Cazanele Mari" şi "Cazanele Mici", ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munţii Almăjului - 

Locvei şi Parcul Natural "Porţile de Fier", pentru a evalua măsurile silviculturale ce ar trebui aplicate 

pentru asigurarea obiectivelor de conservare a habitatelor de interes comunitar. 

 
Principii privind silvicultura şi siturile Natura 2000 ce stau la baza prezentului studiu 

Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 2009/147/CE 

("Directiva Păsări") şi 92/43/CEE ("Directiva Habitate"). Conform Directive Habitate, scopul reţelei 

Natura 2000 este de a stabili un "statut de conservare favorabil" pentru habitatele şi speciile 

considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de statut de conservare favorabil este definit în 

articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea 

speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate (Natura 2000 şi pădurile, C.E., D.G.M.). 
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Directiva Habitate stabileşte câteva principii pentru gospodărirea siturilor Natura 2000, mai 

ales în baza articolelor 4 şi 6. Aceste linii directoare trebuie înţelese ca un cadru în care negocierile 

concrete pentru planurile sau măsurile de management la nivelul fiecărui sit vor viza în principal 

atingerea obiectivelor de conservare, fără a neglija însă susţinerea comunităţilor locale. 

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca 

sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. 

Înainte de orice, se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea 

valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de  exemplu, aceasta ar putea include, de 

pildă, să nu se schimbe categoria de folosinţă a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene 

de arbori cu alte specii exotice. 

Articolul 6 al Directivei Habitate stipulează ca planurile sau proiectele care nu au legătură 

directă sau nu sunt necesare în gospodărirea siturilor natura 2000 dar care ar putea avea un efect 

semnificativ asupra lor, fie individual fie în combinaţie cu alte planuri şi proiecte, trebuie supuse unei 

evaluări corespunzătoare a efectelor asupra siturilor. 

În acest context, amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului 

admimistrat de O.S. Orşova din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinţi este supus evaluării privind 

impactul asupra mediului. 

Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, care se referă la evaluarea 

efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului ("Directiva SEA") a intrat în vigoare la 21 iulie 

2001 şi a fost transpusă în legislaţia română prin H.G. nr. 1076/2004  privind  stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.  

Raportul de mediu este definit în art. 2 lit. e) al H.G. nr. 1076/2004, ca fiind parte a 

documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile  

semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare 

obiectivele şi aria geografică aferentă. 

Raportul de mediu este un instrument important pentru integrarea consideraţiilor de mediu în 

pregătirea şi adoptarea planurilor şi programelor deoarece asigură identificarea, descrierea, 

evaluarea şi luarea în considerare în acest proces a potenţialelor efecte semnificative asupra 

mediului. Elaborarea raportului de mediu şi integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea planurilor 

şi programelor  reprezintă un proces iterativ care trebuie să contribuie la luarea unor decizii durabile. 

Obiectivele raportului de mediu sunt, în principal, identificarea, descrierea şi evaluarea 

efectelor potenţial semnificative asupra mediului ale implementării planului şi programului, precum şi 

a alternativelor posibile ale planului sau programului.  

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) diferă faţă de evaluarea impactului   

asupra mediului pentru proiecte (EIA). Cel mai important aspect care diferenţiază cele două proceduri 

este acela că, datorită complexităţii unui plan sau program faţă de un proiect, raportul SEA nu are un 

conţinut detaliat din punct de vedere tehnic, adică nu conţine date tehnice detaliate şi precise, în timp 

ce raportul EIA conţine aceste date. 
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1.2. Conţinutul planului (amenajamentului silvic) 
 
Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere 

2. Definirea stării normale a pădurii 

3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii 

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; 

- 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 presupune: 

- stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie de obiectivele 

ecologice, economice şi sociale); 

- stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare. 

3. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi 

îndrumarea fondului de producţie spre starea normală. Acest fapt face ca în procesul de planificare a 

recoltelor să apară distinct următoarele preocupări: 

- stabilirea posibilităţii 

- întocmirea planului de recoltare. 

După parcurgerea etapelor menţionate mai sus pentru fiecare unitate de producţie a ocolului 

silvic studiat (U.P. I Elişeva, U.P. II Sviniţa, U.P. III Baia - Nouă, U.P. IV Prisaca, U.P. V Mraconia, 

U.P. VI Radu, U.P. VII Corbu, U.P. VIII Ogradena, U.P. IX Eşelniţa şi U.P. X Orşova) a fost elaborat 

câte un amenajament silvic ce cuprinde următoarele capitole:   

Cap. 0 - Elemente definitorii ale proiectului 

Cap. 1 - Situaţia teritorial - administrativă 

Cap. 2 - Organizarea teritoriului 

Cap. 3 - Gospodărirea din trecut a pădurilor 

Cap. 4 - Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere 

Cap. 5 - Stabilirea funcţiilor social - economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de 

amenajare 

Cap. 6 - Reglementarea procesului de producţie lemnoasă 

Cap. 7 - Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului 
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Cap. 8 - Protecţia fondului forestier 

Cap. 9 - Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii 

Cap. 10 - Instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere 

Cap. 11 - Analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor 

Cap. 12 - Diverse 

Cap. 13 - Planuri de recoltare şi cultură 

Cap. 14 - Planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile forestiere 

Cap. 15 - Prognoza dezvoltării fondului forestier 

Cap. 16 - Evidenţe de caracterizare a fondului forestier 

Cap. 17 - Evidenţe privind aplicarea amenajamentului 

 

1.3. Obiectivele amenajamentului silvic 
 
În amenajament problemele se tratează în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea 

amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în 

considerare a condiţiilor ecologice, economice şi sociale din zonă. 

Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în 

vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată şi adaptată, sub aspect structural, la 

funcţia sau funcţiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se 

poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri şi regenerări sistematice şi consecvente. 

 Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (proiect), care stabileşte 

obiectivele de atins şi structura de realizat, planifică lucrările de exploatare şi cultură ce se impun, cât 

şi prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversităţii generat de aplicarea lucrărilor silvotehnice. 

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 

Ocolului silvic Orşova sunt: 

- conservarea pădurilor de pe versanţii direcţi ai lacului de acumulare "Porţile de Fier I"; 

- protecţia lacului de acumulare "Porţile de Fier I"; 

-  ameliorarea şi protejarea terenurilor cu pantă şi a terenurilor vulnerabile la eroziuni şi 

alunecări;  

- conservarea arboretelor limitrofe drumului public de interes deosebit DN57 Orşova - Moldova 

Nouă, din zone cu relief accidentat situate pe terenuri cu panta mai mare de 250 şi cu pericol de 

alunecare; 

- crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere din jurul municipiului Orşova; 

- conservarea genofondului şi ecofondului forestier din rezervaţiile naturale "domul riolitic 

Trescovăţ", "locul fosilifer Sviniţa", "Cazanele Mari şi Cazanele Mici", cu regim strict de protecţie; 

- producerea de seminţe forestiere pentru specia pin negru de Banat; 

- menţinerea şi conservarea pădurilor seculare de pin negru de Banat; 

- conservarea speciilor şi habitatelor din situl de importanţǎ comunitarǎ ROSCI0206 Porţile de 

Fier; 
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- protejarea speciilor de păsări din aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0080 Munţii 

Almăjului-Locvei; 

- conservarea arboretelor din "Parcul Natural Porţile de Fier", incluse prin planul de 

management în zona de protecţie integrală;  

- conservarea arboretelor din "Parcul Natural Porţile de Fier", incluse prin planul de 

management în zona de management durabil; 

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru 

cherestea, celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări; 

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile (vânat, fructe de pădure, 

ciuperci comestibile, plante medicinale şi aromate, etc). 

Obiectivele  asumate de amenajamentul silvic al O.S. Orşova susţin integritatea ariilor 

naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor 

forestiere de interes comunitar din zonă. 

 

1.4. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante 
 
Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar le 

completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condiţiile dezvoltării durabile. 

Reglementările pentru realizarea amenajamentului silvic al O.S. Orşova vor fi prevăzute şi în 

alte planuri, care se referă la zona studiată.   

Principalele funcţiuni ale amenajamentului silvic, stabilite prin proiectul tehnic şi planul de 

management, rămân valabile şi neschimbate în privinţa unităţilor şi subunităţilor teritoriale. Zona 

studiată se situează în afara intravilanului, suprafaţa administrată de Ocolul silvic Orşova având 

numai folosinţă de teren forestier. 

Întreaga suprafaţă nu îşi schimbă categoria folosinţă pe durata realizării planului, şi nici după 

finalizarea acestuia.  
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2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE 

EVOLUŢIEI PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII 

"AMENAJAMENTULUI SILVIC" 

 
Pe raza teritorială a O.S. Orşova nu sunt unităţi industriale care să constituie surse de poluare. 

Cu toate acestea, pădurile din zonă nu pot ieşi de sub influenţa surselor active existente din 

vecinătatea pădurilor ocolului, care se află la distanţe ce variază de la 25 - 30 km. (U.P. X) la 65 - 70 

km. (U.P. I). 

Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăşi delimitarea 

siturilor Natura 2000: ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei şi Parcul 

Natural "Porţile de Fier", respectiv a Rezervaţiilor Naturale "domul riolitic Trescovăţ", "locul fosilifer 

Sviniţa", "amfiteatrul Sviniţa", "Cazanele Mari" şi "Cazanele Mici",  

Pădurile identificate în siturile Natura 2000 situate în limitele teritoriale ale Ocolului silvic 

Orşova reprezintă habitate foarte diversificate, cu caracteristici foarte bune pentru existenţa şi 

dezvoltarea unui număr mare de specii de interes comunitar. 

Unele dintre ecosistemele forestiere administrate de O.S. Orşova prezintă elemente importante 

din punct de vedere al biodiversităţii forestiere, ceea ce face ca ele să întrunească  elementele necesare 

pentru a fi încadrate în categoria "păduri cu valoare conservativă mare". Ca urmare, este esenţial ca 

impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 2000 să fie 

evaluat prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil micşorat 

prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului. 

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce în nici un caz la 

ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea obiectivelor social - 

ecologice şi economice ale pădurii. 

În continuare se vor enumera câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor 

amenajamentului silvic: 

- dezvoltarea haotică a arboretelor, cu proliferarea speciilor invazive, puţin productive şi de calitate 

inferioară (ex. cărpiniţă, mojdrean, carpen, jugastru); 

- îmbătrânirea arboretelor fapt ce ar face dificilă regenerarea acestora; 

- degradarea şi uscarea arborilor; 

- neefectuarea tăierilor de igienă sau neridicarea la timp a arborilor căzuţi în urma 

doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă ar putea conduce la proliferarea unor populaţii de 

dăunători cu efecte dezastruoase asupra echilibrului pădurii; 

- deteriorarea aspectului peisagistic; 

- orice perturbare în viaţa pădurii ar avea efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, 

climă, biodiversitate) dar şi asupra speciilor ce îşi au habitatul sau îşi procură hrana din pădure; 

- degradarea stării fitosanitare a arboretelor (pădurilor) din cuprinsul ariilor protejate, precum şi 

a celor învecinate; 

- presiunea antropică asupra arboretelor;  

- pierderi economice importante; 
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- obţinerea de arborete cu o structură dezechilibrată pe clase de vârstă cu consecinţe asupra 

conţinuităţii pădurii; 

- anularea competiţiei interspecifice; 

- scăderea calitativă a materialului lemnos;  

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a nevoilor de lemn.  
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3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ 

SEMNIFICATIV 

3.1. Aspecte generale 
 
Teritoriul O.S. Orşova ce face subiectul prezentului studiu, având o suprafaţă foarte mare, 

obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unităţi teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără 

însă a omite particularităţile locale. 

 
3.2. Poziţia geografică 
 
Din punct de vedere geografic teritoriul O.S. Orşova se întinde începând din partea de sud-

vest a podişului Mehedinţi (U.P. X Orşova) şi continuă pe clisura Dunării, ocupând spaţiul ultimelor 

prelungiri ale Munţilor Almăj (sud-estul acestora), pentru restul unităţilor de producţie. 

Pădurile sunt situate pe versantul stâng al Dunării între Orşova şi Drencova şi fac parte din 

bazinul de recepţie al Centralei Hidroelectrice "Porţile de Fier I". 

Din punct de vedere administrativ, Ocolul silvic Orşova se întinde pe teritoriul următoarelor 

comune (oraşe): Orşova, Eşelniţa, Dubova şi Sviniţa din judeţul Mehedinţi şi a comunelor Berzasca şi 

Topleţ din judeţul Caraş Severin (tabelul 3.1.). 

Tabelul 3.1. 

Repartizarea fondului forestier proprietate publică a statului pe unităţi de producţie  

şi unităţi teritorial administrative 

Nr. 

crt. 

Unitate teritorial 

administrativă 
Judeţul 

Unitatea de producţie 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
TOTAL 

OCOL 

1. Orşova Mehedinţi - - - - - - - - - 889,27 889,27 

2. Dubova Mehedinţi - 5,22 3048,46 5479,22 4326,30 1584,63 - - - - 14443,83 

3. Eşelniţa Mehedinţi - - - - 12,95 1559,91 3534,34 2316,02 5607,94 674,80 13705,96 

4. Sviniţa Mehedinţi 2152,81 3496,77 487,77 - - - - - -  6137,35 

Total judeţul Mehedinţi 2152,81 3501,99 3536,23 5479,22 4339,25 3144,54 3534,34 2316,02 5607,94 1564,07 35176,41 

5. Berzasca 
Caraş-
Severin 

93,07 - - 0,46 - - - - - - 93,53 

6. Topleţ 
Caraş-

Severin 
- - - - - - - - - 56,22 56,22 

Total judeţul Caraş - Severin 93,07 - - 0,46 - - - - - 56,22 149,75 

TOTAL 2245,88 3501,99 3536,23 5479,68 4339,25 3144,54 3534,34 2316,02 5607,94 1620,29 35326,16 

 

Teritoriul ocolului este străbătut de la sud-vest (comuna Berzasca) la nord-est (oraşul Orşova) 

de DN57 Moldova Nouă - Orşova, către care converg drumurile forestiere din principalele bazinete 

ale teritoriului (Elişeva, Cernivâr, Tisoviţa, Plavişeviţa, Ponicova, Mraconia, Mala, Eşelniţa şi Criviţa). 

În partea de nord-vest teritoriul este străbătut de la est la vest de DE70 Drobeta-Turnu Severin - 

Herculane şi calea ferată (pe o mică porţiune), în general, paralelă cu acesta.  

Fitoclimatic, pădurile acestui ocol sunt situate în următoarele etaje de vegetaţie: 

- "Montan - premontan de făgete" (F.M.1 + F.D.4) - 6%; 

- "Deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete" (F.D.3) - 65%; 

- "Deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea) şi şleauri de deal" 

(F.D.2.) - 29%.  
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Fondul forestier proprietate publică a statului se suprapune parţial cu ariile naturale protejate 

incluse în reţeaua ecologică Natura 2000: ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului 

- Locvei, precum şi Parcul Natural Porţile de Fier. În limitele teritoriale ale O.S. Orşova se regăseşte şi 

ROSPA0026 Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier, însă acesta nu include suprafeţe de fond 

forestier, ci cuprinde doar şenalul navigabil al Dunării. 

Din suprafaţa luată în studiu (35326,16 ha), adică suprafaţa ocolului silvic Orşova, 76% 

(26739,66 ha) se suprapune cu ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei şi 

cu Parcul Natural "Porţile de Fier", 34,62 ha (<1%) se suprapune cu Rezervaţia Naturală "domul 

riolitic Trescovăţ", 100,67 ha (<1%) se suprapune cu Rezervaţia Naturală "locul fosilifer Sviniţa", 2,18 

ha (<1%) se suprapune cu Rezervaţia Naturală "amfiteatrul Sviniţa" şi 47,96 ha (<1%) se suprapune 

cu Rezervaţia Naturală "Cazanele Mari" şi "Cazanele Mici". 

 
3.3. Vecinătăţi, limite, hotare 

Ocolul silvic Orşova are următoarele vecinătăţi, limite şi hotare: 

Tabelul 3.2. 

Puncte 
cardinale 

Vecinătăţi 
Limite 

Hotare 
Felul Denumirea 

N 

O.S. Nera naturală Culmea Neagră 

Liziera pădurii şi borne 

O.S. Băile 
Herculane 

naturală 

Culmea Cherbelezului 
Culmea Moşului 
Culmea Micelep 
Culmea Brătinei 

O.S. Dr. Tr. 
Severin 

naturală 

Râul Cerna  
Culmea Mejdina 
Dealul Bucovăţului 
Culmea Voicului 
Culmea Câmpului Lung 

E Serbia naturală Fluviul Dunărea Liziera pădurii şi borne 

S Serbia naturală Fluviul Dunărea Liziera pădurii şi borne 

V 
O.S. Berzasca naturală 

Dealul Curmătura Adâncă 
Culmea Prislop 
Culmea Ghimina 
Culmea Copriva 
Culmea Tâlva Rovina 
Dealul Sârgu Mic 
Culmea Ravna 
Creasta lui Eremia 
Culmea Omersnic 
Culmea Corbului 
Culmea Poieniţa 
Culmea Prigoreana 
Culmea Vrăpcioane 

Liziera pădurii şi borne 

O.S. Bozovici naturală Culmea Pregheda 

 
  Majoritatea limitelor sunt evidente şi stabile. Hotarele pădurii se învecinează în interiorul 

limitelor teritoriale cu păşuni, fâneţe şi terenuri agricole dar şi cu suprafeţe ale fondului forestier privat 

(păduri particulare retrocedate foştilor proprietari în conformitate cu Legea 1/2000 şi Legea 

247/2005). 
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3.4. Cadrul natural 

 

3.4.1. Geologie - litologie 

Puţine regiuni din ţara noastră prezintă pe o distanţă de circa 80 km o atât de mare diversitate 

geologică din punct de vedere al litologiei şi a vârstei formaţiunilor respective. 

Între Drencova şi Sviniţa spre nordul munţilor Almăjului se găsesc roci de epizonă cloritoase, 

sericitoase cu o manifestare mai redusă a proceselor de metamorfozare. Alături de acestea apar 

calcare cristaline, cuarţite negre şi corneene precum şi şisturi argilografi-toase. Mai apar sub formă de 

benzi lungi roci granitice în care se află şi separaţiuni de diorite, granodiorite, gabrouri, peridonite şi 

serpentine. În apropiere de Sviniţa, în aval se semnalează formaţiuni aparţinând perioadei triasic - 

permian şi anume: gresii, calcare şi şisturi calcaroase. În continuare coborând spre Dunăre, se 

întâlnesc conglomerate, gresii şi şisturi cărbunoase, ce fac parte din permo - carbonifer. 

Această fâşie este urmată de cunoscutele "gabrouri de Iuţi", care se întind în lungul Dunării pe 

circa 3 km. Serpentinele sunt răspândite în lungul văii Tisoviţa, până deasupra localităţii Baia Nouă. 

Această zonă este delimitată la nord de linia getică a mişcărilor tectonice, pe care o urmăreşte apoi 

sub forma unei fâşii înguste, intersectând: Valea Satului, Valea Ponicova, Valea Mraconia şi se opreşte  

între Valea Radului şi Valea Ciobanului. 

Paralel cu această zonă se găsesc epigabrourile de Plavişeviţa care sunt străpunse de filoane 

de granite jurasice porfirice cuarţifere şi kersantite. 

Seria sedimentară este situată la nord de Plavişeviţa până la Cazanele Mici, fiind formată la 

început din depozite cretacice în care predomină rocile calcaroase, constituind o fâşie de-a lungul 

Dunării pe o distanţă de circa 10 km lungime şi 2 km lăţime. Defileul de la Cazane (generic "Porţile de 

Fier") îşi justifică renumele prin aceste calcare jurasice ce formează pereţi de 200 m înălţime. 

Urmează apoi granitul de Ogradena care se limitează cu cristalinul getic. Spre Orşova apar depozite 

sedimentare de vârstă miocenă. 

Prin dezagregarea rocilor cloritoase, sericitoase, cuarţite, diorite, serpentine, conglomerate 

granitice au luat naştere solurile de tip brun, eutricambosol, luvosol, districambosol, bogate în macro 

şi microelemente nutritive, semischeletice până la scheletice în general luto - nisipoase, de bonitate 

mijlocie - superioară şi mai rar inferioară, acide la slab acide. 

Pe calcare au luat naştere soluri rezistente la podzolire, diferite după natura rocii, microclimat, 

vegetaţie şi condiţiile de fragmentare. Acest material parental a generat soluri bogate deseori sărace 

cu mult schelet, fertilitatea variind în funcţie de conţinutul de schelet de profunzime şi umiditate. 

Pe rocile calcaroase s-au format grohotişuri complexe humico - calcaroase, protorendzine, 

rendzine, brune cu diferite stadii de evoluţie. Bonitatea solurilor generate variază de la inferioară, 

mijlocie şi superioară (mai rar). 

 
3.4.2. Geomorfologie 

Teritoriul Ocolului silvic Orşova, situat în partea de sud - vest  a ţării cuprinde partea vestică a 

Carpaţilor Meridionali cu sud - estul munţilor Almăjului ce fac legătura cu lanţul Munţilor Balcani, prin 

porţiunile denumite Cazanele Mici şi Mari. 
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Relieful ocolului silvic studiat este strâns legat de prezenţa Dunării, al cărei curs în această 

zonă poate fi împărţit în două sectoare şi anume: 

a) - Sectorul Drencova - Plavişeviţa, caracterizat prin rare apariţii ale teraselor, pe cea mai 

mare parte a acestui traseu având loc o trecere directă de la albia fluviului la dealurile şi colinele 

sinclinale ale munţilor Almăjului. În acest sector apar primele cataracte ale Dunării care au necesitat 

în trecut amenajări speciale ale albiei în vederea navigaţiei între Berzasca şi Sviniţa. 

b) - De la Plavişeviţa în aval, pe o distanţă de circa 40 km., Dunărea străbate transversal lanţul 

Carpato - Balcanic, creind un defileu cu pereţi abrupţi, cu înălţimi de până la 200 m, tăiat în cea mai 

mare parte de calcare, defileu denumit "Cazane". Pe alocuri albia fluviului se îngustează până la 150 

m, adâncimea crescând până la 60 m. Panta fluviului atinge în acest sector valori de până la 0,5%. În 

această zonă apare terasa de la Dubova între Cazanele Mari şi Cazanele Mici, după care ieşind din 

defileu formează terasa Ogradenei. 

Pădurile sunt situate pe dealuri mijlocii, înalte şi munţi joşi cu limite altitudinale între 60 - 1103 

m (Vârful Vrăpcioanea), cu relieful puternic ondulat pe versantul direct al fluviului şi în bazinele de 

recepţie ale văilor Mraconia şi Eşelniţa. 

Relieful frământat în apropierea Dunării, cu pante accentuate, cu substrat litologic caracteristic 

şi soluri uşoare, au favorizat dezvoltarea într-un ritm rapid a fenomenului de eroziune a cărui apariţie 

a fost determinată de despădurirea nesocotită şi de păşunatul intens practicat în această zonă. 

Formele grave de manifestare a eroziunii solului din partea sudică a ocolului Orşova au 

constituit semnale de alarmă pentru ameliorarea şi stoparea fenomenului. În acest sens, încă de la 

sfârşitul secolului trecut au început acţiuni de împădurire de către regimul silvic maghiar. 

Odată cu construcţia Complexului Hidroenergetic "Porţile de Fier", au fost executate de către 

sectorul silvic, numeroase lucrări în vederea corectării torenţilor şi ameliorării terenurilor degradate. 

Marea majoritate a unităţilor staţionale sunt situate pe versanţi cu înclinări variabile, suprafeţe 

foarte mici sunt ocupate de luncile din lungul văilor, de coame sau de mici platouri de culme. Panta 

terenului este în general moderată în partea superioară a bazinelor şi repede - abruptă în partea 

inferioară. 

Sintetic, datele cu privire la unitatea de relief, altitudine, înclinare şi expoziţie se prezintă 

astfel: 

Tabelul 3.3. 

U.P. 

Unitatea de relief Expoziţie 

Versant Culme Platou Coamă Luncă 
Albie 

părăsită 
Însorită P. insorită Umbrită 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

I 2159,38 100 1,71 - 1,30 - - - - - - - 660,63 31 1240,76 57 261,00 12 
II 3333,90 100 - - - - 9,63 - - - - - 1380,13 41 1551,01 47 412,39 12 
III 3488,60 100 - - - - - - - - 0,87 - 1222,06 35 1246,88 36 1020,53 29 
IV 5388,83 100 - - 1,32 - - - - - - - 1612,82 30 1944,79 36 1832,54 34 
V 4310,34 100 - - - - - - - - - - 855,25 20 2215,88 51 1239,21 29 
VI 3132,36 100 - - - - - - - - - - 1249,49 40 1506,28 48 376,59 12 
VII 3513,16 100 - - - - - - 0,86 - - - 1291,47 37 1514,40 43 708,15 20 
VIII 2297,01 100 - - - - - - 2,61 - - - 1153,17 50 838,39 36 308,06 14 
IX 5557,62 100 5,96 - 1,87 - - - - - - - 1343,69 24 2778,07 50 1443,69 26 
X 1608,12 100 - - - - - - - - - - 301,03 19 1012,40 63 294,69 18 

Total 34789,32 100 7,67 - 4,49 - 9,63 - 3,47 - 0,87 - 11069,74 32 15848,86 45 7896,85 23 

                                                                                                  

 

15 



      Tabelul 3.3. (continuare) 

U.P. 

Înclinare Altitudine (m) 

0
0
-6

0 
7

0
-15

0
 16

0
-30

0
 31

0
-40

0
 >40

0 
0-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 

1001-
1200 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

I 1,30 - 155,17 7 1101,56 51 439,05 20 465,31 22 76,82 3 757,75 34 758,75 34 647,95 29 4,61 - - - 

II 1,35 - 23,16 1 1005,06 30 1821,54 54 492,42 15 526,84 15 1318,85 38 1513,40 43 142,90 4 - - - - 

III 4,18 - 70,61 2 1009,03 29 1768,56 51 637,09 18 309,86 9 1181,38 33 1405,81 40 634,74 18 4,44 - - - 

IV 2,64 - 50,49 1 2773,27 51 1669,78 31 893,97 17 498,04 9 1674,64 31 2545,54 46 761,46 14 - - - - 
V 3,23 - 36,23 1 2774,65 64 1128,69 26 367,54 9 107,49 2 960,59 22 2283,11 53 966,31 22 21,75 1 - - 
VI - - 58,67 2 1711,60 55 1107,62 35 254,47 8 3,00 - 642,96 20 1374,55 44 1052,96 34 71,07 2 - - 
VII 0,86 - 58,69 2 2169,82 62 813,91 23 470,74 13 34,25 1 656,73 19 1653,72 47 1160,13 33 29,51 - - - 
VIII 2,61 1 5,67 - 1290,56 56 771,71 34 229,07 10 209,66 9 1160,08 50 611,56 26 334,72 15 - - - - 
IX 36,23 1 99,95 2 2505,03 45 1973,81 35 950,43 17 15,25 - 684,87 12 2182,77 39 2167,87 39 544,44 10 12,74 - 
X - - 13,01 1 452,99 28 1048,51 65 93,61 6 574,97 35 534,77 33 349,53 22 158,71 10 2,31 - - - 

Total 52,40 - 571,65 2 16793,57 48 12543,18 36 4854,65 14 2356,18 7 9572,62 27 14678,74 42 8027,75 22 678,13 2 12,74 - 

 

Din analiza datelor prezentate reiese că suprafaţa cea mai întinsă a ocolului este situată între 

401-600 m altitudine (42%), urmată de cea între 201-400 m (27%) şi cea între 601-800 m (22%). 

Restul suprafeţelor sunt cuprinse între 0-200 m (7%) şi 801 - 1000 m (2%). 

Sub raportul înclinării, majoritatea terenurilor (48%) se află situate pe versanţi cu pante repezi 

(160-300), urmate de cele situate pe versanţi cu pante foarte repezi (36%) şi cele de pe abrupturi 

(14%). O mică parte din suprafaţă (2%) este ocupată de terenuri cu înclinare moderată (70-150). 

Expoziţia generală este sudică variind în detaliu în toate direcţiile în funcţie de orientarea 

văilor. Astfel expoziţia majoritară (45%) este parţial însorită, urmată de cea însorită (32%) şi umbrită 

(23%). Acestea, în funcţie de detaliile de teren pot conduce la formarea de variante topoclimatice 

(microclimate) care se reflectă în vegetaţie cât şi în tipurile şi subtipurile genetice de sol, de multe ori 

cu modificări importante. La altitudini mici pe versanţi mai însoriţi şi mai uscaţi, pe soluri podzolite 

apare gorunul, mai rar cerul şi amestecurile de cvercinee; versanţii umbriţi mai umezi şi mai reci sunt 

populaţi cu fag. 

În zona premontană variantele topoclimatice sunt mai rare şi apar la limita superioară de 

vegetaţie. Configuraţia terenului este ondulată în partea de nord - vest a ocolului (obârşia văilor) şi 

des frământată în cea sud - estică (clisura Dunării). 

 
3.4.3. Hidrologie 

Fondul forestier al Ocolului silvic Orşova este situat în bazinul Fl. Dunărea, care mărgineşte 

partea de sud - est a ocolului de la est de Drencova până la Orşova (golful Cerneţ - confluenţa cu râul 

Cerna). Reţeaua hidrografică bine dezvoltată cu un caracter torenţial la confluenţa cu fluviul Dunărea, 

şi un debit de apă neechilibrat, este constituită din următoarele văi principale cu vărsare directă în 

Dunăre: Valea Elişeva, Valea Streniţa, Valea Iuţi, Valea Tisoviţa, Valea Plavişeviţa, Valea Morilor, 

Valea Dubova, Valea Mraconia (cu Valea Radului, Valea Morii), Valea Satului, Valea Mala, Valea 

Eşelniţa cu afluentul pe stânga Valea Criviţei. 

Apele care se scurg în lacul de acumulare "Porţile de Fier I" au un regim mai constant în 

zonele împădurite, prezentând variaţii mai mari de debit în porţiunile despădurite din partea de jos a 

bazinului. Reţeaua hidrografică scade mult ca debit în perioada de vară, când au loc şi unele 

perturbaţii în asigurarea unui regim hidrologic normal cu influenţe directe negative asupra vegetaţiei 

forestiere din zonă, prin accentuarea apariţiei fenomenelor de uscare. 
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3.4.4. Climatologie 

 

3.4.4.1. Regimul termic 

Regimul termic, caracterizat prin temperaturi medii lunare şi anuale, valori maxime şi minime, 

temperaturi medii pentru perioada bioactivă şi cea de vegetaţie, precum şi datele privind primul şi 

ultimul îngheţ, în mod sintetic se prezintă astfel: 

                                                                                                              Tabelul 3.4. 

              Luna 
    Staţia 

Temperatura medie, lunară, amplitudinea 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anuală 
Ampli-
tudinea 

Dr. Tr. Severin -0,9 0,9 6,0 11,8 17,1 20,8 23,1 22,7 18,6 12,5 6,2 1,4 11,7 24,0 

 
Tabelul 3.5. 

Staţia 
Temperatura aerului (valori maxime şi minime) Temp. 

absolută 
- data - 

Specificări I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Drobeta 
Turnu 

Severin 

Maxima 17,6 24,0 29,5 31,7 35,6 39,0 40,4 40,9 40,6 33,0 24,3 18,5 40,9 

Anul 1948 1899 1927 1934 1908 1908 1927 1952 1946 1932 1926 1915 17.VIII.1952 

Minima -25,3 -26,6 -22,5 -4,6 -0,7 4,6 7,6 7,0 0,0 -2,5 -12,0 -22,0 -26,6 

Anul 1942 1929 1929 1933 1935 1899 1933 1911 1931 1903 1904 1931 22.II.1929 

 

Tabelul 3.6. 

Staţia 

Temperatura aerului (
0
C)  - medii zilnice 

Perioada bioactivă   t  0
0
C Perioada de vegetaţie t  10

0
C 

Data trecerii temperaturii 
medii zilnice 

prin 0
0
C 

Durata în zile 
a interva- 
lului cu 

temperaturi 
peste 0

0
C 

Suma 
temperaturi-

lor medii 
zilnice cu  
t > 0

0
C 

Data trecerii temperaturii 
medii zilnice 

prin 10
0
C 

Durata în zile 
a intervalului 

cu temperatu-
ri peste 10

0
C 

Suma 
temperaturi-

lor medii 
zilnice cu 

t  10
0
C 

Prima zi Ultima zi Prima zi Ultima zi 

Dr. Tr. Severin 7.II 28.XII 325 4311 7.IV 27.X 204 3754 

 

Tabelul 3.7. 

Staţia 

Date calendaristice pentru ... 

Primul îngheţ (toamna) Ultimul îngheţ (primăvara) Durata medie în 
zile a intervalului  

fără îngheţ 
Data 

medie 
Cel mai 
timpuriu 

Cel mai târziu 
Data 

medie 
Cel mai 
timpuriu 

Cel mai târziu 

Dr. Tr. Severin 11.XI 28.IX 14.XII 3.IV 6.III 1.V 222 

 

Analizând unele din datele prezentate se constată că valori medii de temperatură cele mai 

ridicate au fost înregistrate în luna iulie (23,10C) şi valori minime în februarie (-0,9). Temperaturi 

extreme au fost înregistrate în luna august 1952 (40,90C) şi în luna februarie 1929 (-26,60C), cu o 

amplitudine între extremele anuale de circa 670C (în perioada de vegetaţie această amplitudine poate 

atinge 450C). Numărul mediu cu zile de iarnă (t0C < 00C) pe an este de 20,6, mediile lunare fiind de 

9,7 zile ianuarie şi numai de 0,4 în martie. 

În perioada de vegetaţie (aprilie - septembrie) temperatura medie înregistrează valori de 180C, 

iar zilele de îngheţ (tm
0C < 00C) realizează 80,9 zile pe an, cu un maximum în luna ianuarie (24,8 

zile). 

Zilele de vară (tm
0C > 250C) sunt în medie de 109 pe an, iar cele tropicale (tm

0C > 300C) 

totalizează 51,5 cu minim de 0,1 zile în aprilie şi maximum de 17,9 în iulie. 
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Primul îngheţ apare în medie la 11 noiembrie iar ultimul îngheţ în medie la 3 aprilie. 

Comparând potenţialul termic al zonei luate în studiu şi cerinţele termice ale principalelor 

specii aflate pe teritoriul ocolului rezultă următoarele: 

- arealul termic al fagului acoperă toate zonele cu altitudini mai mari de 600 m., sub această 

limită localizându-se pe văi şi pe expoziţii umbrite; 

- potenţialul termic al etajului deluros pe expoziţii însorite şi parţial însorite acoperă în 

întregime arealul termic (ecologic) al gorunului şi teiului şi parţial (fără zona caldă) al frasinului comun 

şi carpenului; 

- zona situată de-a lungul Dunării, de multe ori tipic carstică, are o floră şi vegetaţie 

caracteristică, alcătuită din păduri cu elemente termofile: cărpiniţă, mojdrean, alun turcesc, liliac, etc.; 

- arealul termic al paltinului de munte se suprapune cu potenţialul termic al etajelor colinar 

superior şi premontan. 

 
3.4.4.2. Regimul pluviometric 

În condiţiile unui relief destul de variat cum este cel din cadrul Ocolului silvic Orşova, regimul 

precipitaţiilor prezintă o mare variabilitate spaţială şi în timp. 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii creşte cu altitudinea de la 700 mm/an în zona 

altitudinală de până la 300 m la 1200 mm/an în zona altitudinală de 601 - 1100 m. 

Regimul pluviometric, caracterizat prin precipitaţii (mm), cantităţi lunare şi anuale medii, 

cantităţi maxime în 24 ore, ploi torenţiale abundente, evapotranspiraţie, indici de ariditate - de  

Martonne, indici de compensare hidrică, se prezintă sintetic astfel:  

    Tabelul 3.8. 

Staţia 
Precipitaţii medii atmosferice lunare şi anuale ... 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Dr. Tr. 
Severin 

49,3 42,5 43,1 53,7 73,3 71,7 46,0 44,7 44,6 66,1 69,0 57,0 661,0 

 

         Tabelul 3.9. 

Staţia 

Precipitaţii - cantităţi maxime, mm, în 24 ore 

Speci-
ficări 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Maximă 

Dr. Tr. 
Severin 

mm 55,6 36,6 34,8 39,8 55,1 82,7 76,7 96,6 82,9 64,0 160,5 36,3 160,5 

anul 1953 1909 1904 1900 1953 1926 1899 1951 1911 1944 1937 1950 XI.1937 

 
          Tabelul 3.10. 

Staţia 
Ploi torenţiale şi abundente (maxime) 

Data Cantitatea (mm) Durata (min) Intensitatea (mm/min) 

Dr. Tr. 
Severin 

26.VII.1955 145 420 0,35 

 
Tabelul 3.11. 

Staţia 
Evapotranspiraţia potenţială - valori medii lunare şi anuale 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Dr. Tr. 
Severin 

0 0 17 50 94 118 135 119 79 42 13 0 667 
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Tabelul 3.12. 

Staţia 
Indici de ariditate - de Martonne - valori medii anuale 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Dr. Tr. 
Severin 

38,4 30,5 20,8 17,8 20,0 23,3 13,9 13,6 11,6 24,9 29,9 33,2 30,5 

 
Tabelul 3.13. 

Specificări 

Indici de compensare hidrică 

Formula de calcul i.c.h = 







= 0,98 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Staţia meteorologică Drobeta Turnu Severin 

P 49,3 42,5 43,1 53,7 73,3 71,7 46,0 44,7 44,6 66,1 69,0 57,0 - 

E 0 0 17 50 94 118 135 119 79 42 13 0 - 


+
 = P-E 49,3 42,5 26,1 3,7 - - - - - 24,1 56,0 57,0 258,7 


-
 = P-E - - - - 20,7 46,3 89,0 74,3 34,4 - - - 264,7 

 
După cum rezultă din datele prezentate, distribuţia precipitaţiilor în cursul anului este variabilă 

la diverse nivele altitudinale. Cele mai secetoase luni sunt august, februarie şi martie. Având în 

vedere că în procesul de eroziune al solului o importanţă deosebită o au ploile cu caracter torenţial, 

care în cadrul teritoriului Ocolului silvic Orşova se repetă destul de des, unele dintre ele având 

caracter catastrofal cantitatea maximă căzută în 24 de ore a fost de 114,5 mm la Orşova (8 ianuarie 

1958). 

În ceea ce priveşte precipitaţiile solide (cele sub formă de zăpadă) acestea se produc în medie 

timp de 26 de zile pe an şi se menţin pe sol în medie 33 de zile (noiembrie - aprilie) grosimea fiind 

între 13 - 19 cm (informaţii preluate din amenajamentul precedent). 

Indicele de ariditate de Martonne (30,5 valoare medie) variază cu altitudinea, exprimând un 

climat moderat umed la altitudini mai mari şi mai secetos la altitudini mai joase. 

Raportând cantitatea totală de precipitaţii la scurgerea anuală şi la evapotranspiraţia potenţială 

se constată un deficit de umiditate (analiza globală) - pentru zona luată în studiu (indicele de 

compensare hidrică - I.c.h. - având valoare subunitară - 0,98). 

Deficitul de apă în sol se înregistrează mai ales în lunile iulie - august, fără a crea însă o 

perioadă de uscăciune propriu zisă. 

Se menţionează totuşi faptul că încă din anul 1985, până în anii 1994 - 1995, precipitaţiile au 

fost mai reduse, ca urmare a secetelor prelungite manifestate la nivelul întregii ţări. Acestea au 

influenţat starea de vegetaţie a anumitor specii şi mai ales a gorunului, care a fost cuprins de uscare 

în exces. După 1995, precipitaţiile fiind mai abundente, fenomenul uscării este în regres, până la 

stopare (în unele situaţii). Totuşi fenomenul este ţinut sub observaţie, pentru că acesta poate să 

reapară oricând în funcţie de dezvoltarea în continuare a factorilor determinanţi. 

 
3.4.4.3. Regimul eolian 

Din punct de vedere climatic, influenţa vântului se resimte în valorile temperaturii, umidităţii 

atmosferice, evapotranspiraţiei etc, ca urmare a transportului de mase de aer şi a amestecului produs 

de acestea. Prezenţa moderată a vântului este favorabilă pentru vegetaţia forestieră. 

Pe teritoriul Ocolului silvic Orşova nu sunt staţii meteorologice care să înregistreze mişcările  
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aerului, extrapolările de la staţiile prea îndepărtate nu pot să constituie baza unor interpretări pertinente. 

 Orientativ s-au folosit date cu privire la viteza vântului şi frecvenţa vântului, de la staţia 

meteorologică Drobeta - Turnu Severin astfel:  

Tabelul 3.14. 

Staţia 
meteo 

Spec-
ficări 

Direcţia 
Luna 

Anual 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Dr. Tr. 
Severin 

F
re

c
v
e

n
ţa

 m
e
d

ie
 

N 3,5 2,8 3,6 4,8 4,6 5,0 3,5 3,7 3,6 3,6 3,3 3,1 3,8 
NE 9,4 10,0 12,1 12,3 13,4 10,9 8,0 9,1 12,0 14,5 14,1 11,6 11,4 

E 5,5 5,7 6,7 6,4 6,1 3,7 3,7 4,1 4,2 5,5 4,9 5,0 5,1 
SE 5,3 6,7 7,7 7,6 6,7 5,2 5,8 7,5 6,9 4,6 5,3 5,0 6,2 

S 2,9 4,1 4,0 4,6 5,0 4,3 3,7 4,8 4,6 3,1 2,9 2,8 3,9 
SV 4,9 4,5 4,7 5,0 6,8 5,1 6,2 6,2 5,7 4,5 5,3 5,0 5,6 

V 10,7 12,9 11,9 13,6 14,2 16,7 17,0 12,9 11,4 9,3 9,2 9,9 12,4 
NV 12,3 12,6 13,7 14,3 13,1 17,1 19,0 16,7 11,6 9,7 9,5 10,3 13,3 

Calm 45,5 40,7 35,6 31,4 30,3 31,0 33,1 35,0 40,0 45,2 45,5 47,3 38,3 

 

Tabelul 3.15. 

Staţia 
meteo 

Spec-
ficări 

Direcţia 
Luna 

Anual 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Dr. Tr. 
Severin 

V
it
e

z
a

 m
e

d
ie

 

(m
/s

e
c
.)

 

N 1,2 1,1 1,1 2,2 1,8 1,8 1,6 1,3 1,1 1,7 1,1 1,0 1,4 

NE 1,5 1,9 1,9 2,0 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8 2,1 1,8 1,4 1,8 

E 1,6 1,3 1,8 1,9 1,6 1,3 1,4 1,5 1,4 1,6 1,3 1,0 1,5 

SE 1,3 1,3 1,6 1,6 1,5 1,6 1,2 1,3 1,6 1,4 0,9 0,9 1,3 

S 0,5 0,9 1,1 1,5 1,3 1,3 1,0 1,2 1,0 1,1 0,7 0,5 1,0 

SV 1,3 1,3 1,8 2,2 1,4 1,6 1,5 1,0 1,3 1,2 1,0 0,9 1,3 

V 3,3 3,5 3,2 3,9 2,6 2,9 3,1 3,3 3,2 2,7 3,2 3,1 3,2 

NV 5,1 4,1 4,3 3,5 4,0 3,8 3,6 3,9 3,0 3,0 1,7 2,8 3,8 

 

Vânturile, condiţionate de configuraţia generală a reliefului şi etajarea acestuia fac ca în 

teritoriul Ocolului silvic Orşova, regimul eolian în partea estică a acestuia să fie caracterizat prin 

predominarea vânturilor de nord-vest, mai accentuate fiind în partea de vest a zonei. În timpul 

primăverilor care sunt scurte şi al toamnelor se înregistrează o frecvenţă mai slabă a vânturilor de 

nord-est. 

Configuraţia specifică a reliefului determină schimbări ale vânturilor de nord şi est. Partea de 

vest este dominată de prezenţa vântului "Coşava" vânt uscat şi cu intensităţi ridicate şi care poate 

produce uneori doborâturi în arborete. 

 
3.4.4.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice 

Tabelul 3.16. 

Specificări 

Indicatori sintetici 

Temperatura 
(
0
C) 

Precipitaţii 
(mm) 

Indici de 
umiditate 
R = P/t 

Indici de ariditate 
i = P/t+10 

Indici de 
compensare 

hidrică 

Staţia meteorologică Drobeta Turnu Severin 

media anuală 11,7 661,0 56,5 30,5 0,98 

primăvara 11,6 170,1 58,7 31,5 - 

vara 22,2 162,4 29,3 20,2 - 

toamna 12,4 179,7 58,0 32,1 - 

iarna 0,6 148,8 - - - 

sezon de vegetaţie 18,1 399,8 44,2 28,5 - 
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Indicatorii sintetici ai datelor climatice ne arată un regim climatic favorabil creşterii şi dezvoltării 

vegetaţiei forestiere din zona Ocolului silvic Orşova, cu menţiunea că, în timpul verii şi  pe  perioada 

sezonului  de  vegetaţie,  indicele  de  umiditate  şi indicele de ariditate de Martonne au valori mai 

reduse, în perioadele respective înregistrându-se cele mai mici cantităţi de precipitaţii şi cele mai 

ridicate valori termice. 

 
3.4.4.5. Clima şi vegetaţia forestieră 

Potrivit reliefului existent în perimetrul Ocolului silvic Orşova, situat în zone fitoclimatice ce 

aparţin începând de la etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea) şi 

şleauri de deal (FD2) la cel de gorunete, făgete şi goruneto - făgete (FD3) până la etajul montan - 

premontan de făgete (FM1 + FD4), şi a datelor climatice prezentate, pădurile din raza acestui ocol, 

beneficiază de o climă temperată - continentală (I.B.p.3), influenţată direct de climatul mediteraneean, 

contribuind la apariţia numeroaselor specii termofile de: Fraxinus ornus, Corylus colurna, Carpinus 

orientalis, Syringa vulgaris, etc. 

Climatul staţional local sau topoclimatul determinat de cel general este moderat până la 

puternic modificat de: formele de relief, diferenţele de altitudine, vânturi, vegetaţie, etc. 

Astfel se distinge o mare variaţie de elemente locale: versanţi însoriţi, semiînsoriţi şi umbriţi 

sau adăpostiţi, climate de culmi, climate de calcare, funduri de văi, etc. 

Aşezarea geografică configuraţia caracteristică a terenului la care se adaugă o serie de alţi 

factori (întinsele suprafeţe de rocă la suprafaţă) au determinat crearea în această regiune a unui 

climat caracteristic ale cărui particularităţi îl deosebesc mult de restul ţării. 

Din analiza comparativă a potenţialului termic şi a analizelor termice ale principalelor specii 

forestiere rezultă următoarele: 

- arealul termic al fagului acoperă toate zonele cu altitudini mai mari de 600 m, sub această 

limită localizându-se pe văi şi pe expoziţii umbrite; 

- potenţialul termic al etajului deluros pe expoziţii însorite şi parţial însorite acoperă în 

întregime arealul termic al gorunului; 

- zona situată de-a lungul Dunării de multe ori de tip "carstică" are o floră şi vegetaţie 

caracteristică, alcătuită din păduri cu numeroase elemente termofile: cărpiniţă, mojdrean, liliac, alun 

turcesc, etc. 

Unele influenţe ale climatului local se observă şi asupra datelor fenologice ale principalelor 

specii forestiere din cadrul ocolului. Observaţiile fenologice au fost luate după datele statistice culese 

de personalul Ocolului silvic Orşova. 

Din aceste observaţii rezultă că altitudinea şi expoziţia sunt elementele ce au un rol 

determinant în ceea ce priveşte dezvoltarea fenofazelor (înfrunzire, înflorire, coacerea seminţelor 

forestiere). 

Amplitudinea altitudinală fiind destul de mare, data înfrunzirii şi înfloririi variază mult, existând 

un decalaj de circa 3 zile pentru fiecare 150 - 200 m diferenţă de altitudine. Înfrunzirea speciilor, 

începe dinspre aval spre culme, avansând mai repede pe versanţii cu expoziţii sudice. Fenomenul 

este invers la căderea frunzelor. 
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4. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE  

PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ 

AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE  

REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND  

REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA  

HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE) 

                               
Cadrul legislativ european care reglementează activităţile din cadrul Reţelei Natura 2000 este 

format prin Directiva Păsări 2009/147/EC privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva Habitate 

92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.   

La noi în ţară cele două directive au fost transpuse iniţial în legislaţia românească prin Legea 

462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În cea de a două 

etapă mai precis în luna iunie a anului 2007 a fost promulgată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, 

care abrogă Legea 462/2001 şi care conţine prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea 

reţelei Natura 2000, cât şi la administrarea siturilor şi exercitarea controlului aplicării reglementărilor 

legale instituite pentru acestea.  

Siturile de importanţă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate      

printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin "Situri Natura 2000". Acestea se împart 

în două categorii, în funcţie de directiva europeană care a stat la baza declarării lor: arii de protecţie 

specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări şi situri de 

importanţă comunitară  pentru protecţia unor specii de floră şi faună dar şi a habitatelor sălbatice 

încluse în Directiva Habitate.  

  Aşa cum s-a mai precizat, în limitele teritoriale ale O.S. Orşova există ariile naturale protejate 

incluse în reţeaua ecologică Natura 2000, după cum urmează: siturile de importanţă comunitară 

ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei, Parcul Natural "Porţile de 

Fier" şi Rezervaţiile Naturale "domul riolitic Trescovăţ", "locul fosilifer Sviniţa", "amfiteatrul 

Sviniţa", "Cazanele Mari" şi "Cazanele Mici". În limitele teritoriale ale ocolului se regăseşte şi 

ROSPA0026 Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier, însă acesta nu include suprafeţe de fond 

forestier, ci cuprinde doar şenalul navigabil al Dunării. 

 
4.1. Situl de importanţă comunitară - ROSCI0206 Porţile de Fier 

Situl de importanţă comunitară - ROSCI0206 Porţile de Fier cu suprafaţa de 124293,00 ha 

aparţine regiunii biogeografice continentale, fiind situat pe raza judeţelor Caraş-Severin (59%) şi 

Mehedinţi - 41% (Fig. 1.). 
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Fig. 1. Harta sitului de importanţă comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier 

(preluată din Formularul standard ROSCI0206 Porţile de Fier) 

 

Conform Formularului Standard Natura 2000, în situl de importanţă comunitară ROSCI0206 

porţile de Fier se întâlnesc următoarele tipuri de habitate: 

Tabelul 4.1. 
Tipuri de habitate prezente în situl Porţile de Fier (ROSCI0206) 

Cod Denumire habitat % Reprez. 
Supr. 
rel. 

Conserv. Global 

3140 
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de 
Chara 

0,1 B C B B 

3260 
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu 
vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion 

1 B B B B 

6260* Pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri 0,01 B C B B 

9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene 0,2 A B A A 

91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 20 A A A A 

91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) 17 A A A A 

3130 
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din 
Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea 

1 B B B B 

6110* 
Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion 
albi 

1 B C B B 

6190 Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,1 B B B B 

6430 
Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 
câmpiilor, până la cel montan şi alpin 

2 B C B B 

8120 
Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan 
până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

0,01 B C B B 

8230 
Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-
Veronicion dilleni pe stâncării silicioase 

1 B A B B 

9530* 
Vegetaţie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus 
nigra ssp. banatica 

0,1 B C B B 
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Tabelul 4.1. (continuare) 

Cod Denumire habitat % Reprez. 
Supr. 
rel. 

Conserv. Global 

91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 0,05 B C B B 

3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition 

3 B B B B 

8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase 0,05 B C B B 

8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis 2,5 A B B B 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 1 B C B B 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 20 A B A A 

9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 0,6 B B B B 

91E0* 
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

0,1 A B A A 

91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 0,3 B C B B 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 0,1 B C B B 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 0,1 B C B B 

40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice 2 B B B B 

6210* 
Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat 
calcaros (Festuco Brometalia) 

0,1 B C B B 

8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase 0,1 B B B B 

9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 5 B A B B 

3280 
Râuri mediteraneene cu scurgere permanentă cu specii din 
Paspalo-Agrostidion şi perdele de Salix şi Populus alba 

0,001 A A A A 

 
Notă: Semnificaţia abrevierilor din tabel este următoarea: 

- % - proporţia de acoperire a habitatului din suprafaţa sitului 

Ex: 9110 - 1, adică 1% din suprafaţa sitului este acoperit cu tipul de habitat 9110 

- reprezentativitatea - gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului, ce reprezintă măsura 

pentru cât de „tipic“ este un habitat, folosindu-se următorul sistem de ierarhizare: A - reprezentativitate excelentă; B 

- reprezentativitate bună; C - reprezentativitate semnificativă;                              

- suprafaţa relativă - suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de 

acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional. Acest criteriu se exprimă ca un procentaj „p“ ce corespunde 

următoarelor situaţii: 

A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%,  C: 2 ≥ p > %. 

- stadiul de conservare: gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauză, 

precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie. Sistem de ierarhizare: A - conservare excelentă, B - conservare 

bună, C - conservare medie sau redusă. 

- evaluare globală - evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat 

natural respectiv. Sistem de ierarhizare: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă. 

Speciile existente în Situl de importanţă comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier sunt prezentate 

în tabelul 4.2.: 

 Tabelul 4.2. 

Specii existente în Situl de importanţă comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier 

(conform Directivei Consiliului 92/43/CEE) 

Cod Specie 

Populaţie Evaluarea sitului 

Rezi-
dentă 

Migratoare 
Popu- 
laţie 

Conser- 
vare 

Izolare 
Evaluare 
globală 

Repro-
ducere 

Iernat Pasaj 

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1188 
Bombina bombina (Buhai de 
baltă cu burta roşie) 

C    C B C B 

1193  
Bombina variegata (Izvoraş cu 
burta galbenă) 

C    C A C B 

1217  
Testudo hermanni (Ţestoasa 
bănăţeană) 

R    A A B B 
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Tabelul 4.2. (continuare) 

Cod Specie 

Populaţie Evaluarea sitului 

Rezi-
dentă 

Migratoare 
Popu- 
laţie 

Conser- 
vare 

Izolare 
Evaluare 
globală 

Repro-
ducere 

Iernat Pasaj 

1220 
Emys orbicularis (Broască 
ţestoasă de apă europeană) 

R    C B C B 

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

1308  
Barbastella barbastellus 
(Barbastelle de vest) 

P    C B C B 

1302  
Rhinolophus mehelyi (Liliacul 
cu potcoavă a lui Mehely) 

P    A B B B 

1303  
Rhinolophus hipposideros 
(Liliac mic cu potcoavă) 

P    C B C B 

1304  
Rhinolophus ferrumequinum 
(Liliac mare cu potcoavă) 

P    C B C B 

1305  
Rhinolophus euryale (Liliacul 
potcoavă mediteraneană) 

P    B B B B 

1306 
Rhinolophus blasii (Blatul lui 
Blasius) 

P    B B B B 

1307  
Myotis blythii (Liliacul comun 
mic) 

R    C B C B 

1310  
Miniopterus schreibersi (Liliac 
cu aripi lungi) 

R    B B C B 

1316  
Myotis capaccinii (Liliac cu 
degete lungi) 

P    B B B B 

1318  
Myotis dasycneme (Bâta de 
iaz) 

P    A B A B 

1321 
Myotis emarginatus (Lupa lui 
Geoffroy) 

P    C B C B 

1323  
Myotis bechsteini (Liliac cu 
urechi mari) 

P    A B C B 

1324  Myotis myotis P    C B C B 

1352  Canis lupus (Lupul) P    C B C B 

1355 Lutra lutra (Vidra) P    C B C B 

1361  Lynx lynx (Râsul) P    C B C B 

Specii de peşti enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 

1124 
Gobio albipinnatus (Porcuşor 
de nisip) 

P    C C C C 

1130 Aspius aspius (Avat) P    C A C A 

1134 
Rhodeus sericeus amarus 
(Boarcă) 

P    B B C B 

1138  
Barbus meridionalis (Mreană 
vânătă) 

P    B B C B 

1146 Sabanejewia aurata (Dunăriţa) P    C C C C 

1157 
Gymnocephalus schraetzer 
(Răspăr) 

P    C B B B 

1159 Zingel zingel (Pietrar) P    B B C B 

1160 Zingel streber (Fusar) P    C B C B 

1163  Cottus gobio (Zglăvoacă) P    C B C B 

2522 Pelecus cultratus (Sabiţă) P    C B C B 

2555 
Gymnocephalus baloni(Ghibor 
de râu) 

P    C B B B 

1145 Misgurnus fossilis (Ţipar) P    C B C B 

2011 Umbra krameri (Ţigănuş) P    D    

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1032  
Unio crassus (Mielă de apă 
dulce) 

P    C B C B 

1052  Euphydryas maturna P    B B C B 

1059  
Maculinea teleius (Fluturaş 
albastru cu puncte negre) 

P    B A C A 

1060  
Lycaena dispar (Fluture roşu 
de mlaştină) 

P    B B C B 

1061  Maculinea nausithous P    B A C A 

1074  
Eriogaster catax (Ţesătorul 
porumbarului) 

P    B A C A 

1078  
Callimorpha quadripunctaria 
(Fluture vărgat) 

P    B B C B 
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Tabelul 4.2. (continuare) 

Cod Specie 

Populaţie Evaluarea sitului 

Rezi-
dentă 

Migratoare 
Popu- 
laţie 

Conser- 
vare 

Izolare 
Evaluare 
globală 

Repro-
ducere 

Iernat Pasaj 

1083 Lucanus cervus (Rădaşcă) P    C A C A 

1084  
Osmoderma eremita (Gândac 
sihastru) 

P    B B C B 

1087  Rosalia alpina (Croitor alpin) P    C B C B 

1088  
Cerambyx cerdo (Croitorul 
mare al stejarului)  

P    B A C A 

1089  
Morimus funereus (Gândacul 
croitor al stejarului) 

P    B A C A 

1093  
Austropotamobius torrentium 
(Rac de Ponoare) 

P    A B B B 

4014  
Carabus variolosus (Gândac 
negru) 

P    B B C B 

4020  Pilemia tigrina P    B B B B 

4045 
Coenagrion ornatum  
(Ţărăncuţa - Libelulă ) 

P    C B C B 

4046  Cordulegaster heros P    A B B B 
4064  Theodoxus transversalis P    B B B B 

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 

1428 Marsilea quadrifolia  P    C B C B 

1898 Eleocharis carniolica P    B B C B 

1939  Agrimonia pilosa P    B B C B 

2097  
Paeonia officinalis ssp. 
banatica 

P    B B A B 

2120  Thlaspi jankae P    A B C B 

2285  Colchicum arenarium P    A B B B 

2327  Himantoglossum caprinum P    B B C B 

4066  Asplenium adulterinum P    A B C B 

4067  Echium russicum P    C B C B 

4096  Gladiolus palustris P    D    

2093  Pulsatilla grandis P    B B C B 

2300  Tulipa hungarica P    A B A B 

2318  Stipa danubialis P    A B A B 

 
Alte specii importante de floră şi faună 

Cat. Specia Populatie Motiv Cat. Specia Populatie Motiv 

A Bufo bufo C A A Bufo bufo R D 
A Bufo viridis P C A Bufo viridis C A 
A Bufo viridis R D A Hyla arborea R A 
A Hyla arborea P A A Hyla arborea R D 
A Rana dalmatina R A A Rana dalmatina R D 
A Rana esculenta C D A Rana ridibunda C D 
A Rana temporaria R A A Salamandra salamandra R D 
A Salamandra salamandra R A A Triturus vulgaris R D 
B Accipiter gentilis  C B Alcedo atthis  C 
B Anas crecca B C B Anas platyrhynchos B C 
B Anas platyrhynchos B C B Anas querquedula  C 
B Anas strepera B C B Apus melba  C 
B Aquila chrysaetos  C B Ardea cinerea  C 
B Ardea purpurea B C B Ardea purpurea  C 
B Ardeola ralloides B C B Aythya ferina  C 
B Aythya fuligula  C B Aythya marila  C 
B Aythya nyroca  C B Botaurus stellaris  C 
B Bubo bubo  C B Bucephala clangula  C 
B Buteo buteo  C B Caprimulgus europaeus  C 
B Ciconia ciconia  C B Ciconia ciconia B C 
B Ciconia nigra B C B Ciconia nigra  C 
B Circus aeruginosus B C B Coracias garrulus  C 
B Corvus corax  C B Crex crex  C 
B Dendrocopos medius  C B Dendrocopos syriacus  C 
B Dryocopus martius  C B Egretta alba  C 
B Egretta garzetta B C B Egretta garzetta  C 
B Erithacus rubecula  C B Falco peregrinus  C 
B Falco tinnunculus  C B Fulica atra A C 
B Fulica atra B C B Lanius collurio  C 
B Lanius collurio B C B Motacilla alba  C 

 
26 



Alte specii importante de floră şi faună 

Cat. Specia Populatie Motiv Cat. Specia Populatie Motiv 

B Motacilla cinerea  C B Nycticorax nycticorax B C 
B Pandion haliaetus  C B Phalacrocorax pygmeus  C 
B Phalacrocorax pygmeus B C B Pica pica  C 
B Picus canus  C B Sterna hirundo  C 
B Turdus merula B C B Tyto alba  C 
B Upupa epops  C B Vanellus vanellus  C 
F Abramis brama R D F Acipenser ruthenus R D 
F Acipenser ruthenus R C F Anguilla anguilla R D 
F Carassius carassius C D F Cyprinus carpio C D 
F Esox lucius C D F Sander lucioperca P D 
F Silurus glanis C D F Tinca tinca R D 
F Umbra krameri R C I Aglais urticae R D 
I Amata phegea R D I Apatura iris R D 
I Argynnis paphia R D I Astacus astacus R C 
I Carabus gigas V D I Inachis io R D 
I Iphiclides podalirius R D I Nymphalis antiopa V D 
I Stylurus flavipes R C I Unio pictorum C D 
I Vanessa atalanta R D I Zygaena filipendulae R D 

M Arvicola terrestris R D M Capreolus capreolus C A 
M Crocidura suaveolens V A M Dryomys nitedula R D 
M Eptesicus nilssonii P A M Eptesicus nilssonii RC A 
M Eptesicus serotinus P A M Eptesicus serotinus R A 
M Erinaceus concolor R D M Felis silvestris 0-300 i C 
M Felis silvestris R A M Martes martes R C 
M Martes martes R D M Meles meles C D 
M Micromys minutus R A M Microtus arvalis C D 
M Muscardinus avellanarius R A M Muscardinus avellanarius R D 
M Mustela nivalis R D M Mustela putorius C D 
M Myocastor coypus R D M Myotis bechsteinii R A 
M Myotis capaccinii capaccinii R A M Myotis daubentonii R A 
M Myotis mystacinus R A M Myotis mystacinus P A 
M Myotis nattereri R A M Myoxus glis R A 
M Neomys anomalus V A M Neomys anomalus R D 
M Neomys fodiens V A M Nyctalus noctula R A 
M Pipistrellus pipistrellus R A M Plecotus auritus R A 
M Plecotus auritus R A M Plecotus austriacus R A 
M Talpa europaea C D M Vespertilio murinus R A 
M Vulpes vulpes C D P Acer monspessulanum C D 
P Acinos rotundifolius R D P Alyssum pichleri V D 
P Alyssum pulvinare R D P Ammannia verticillata V D 
P Armoracia macrocarpa V C P Bassia laniflora R D 
P Campanula crassipes V B P Campanula crassipes R D 
P Campanula grossekii R D P Campanula lingulata R D 
P Cardamine graeca R D P Carex hallerana R D 
P Carlina acanthifolia ssp. acanthifolia R D P Centaurea atropurpurea ssp. atropurpurea R D 
P Cephalaria laevigata R D P Cephalaria uralensis ssp. multifida R B 
P Cirsium creticum V D P Colchicum autumnale R B 
P Comandra elegans R D P Convolvulus althaeoides ssp. tenuissimus V D 
P Coronilla emerus ssp. emeroides V D P Corylus colurna R D 
P Crocus flavus R D P Crocus reticulatus R D 
P Cynosurus echinatus R D P Cyperus longus R D 
P Cyperus serotinus R D P Dianthus giganteus ssp. banaticus R B 
P Dianthus pinifolius R D P Digitalis ferruginea R D 
P Echinops bannaticus R D P Elymus panormitanus R D 
P Erysimum comatum R D P Erythronium dens-canis var. niveum R B 
P Euphorbia myrsinites R D P Festuca vaginata V D 
P Fimbristylis bisumbellata V D P Fimbristylis bisumbellata V D 
P Fritillaria orientalis R C P Fumana procumbens R D 
P Fumaria kralikii R D P Fumaria thuretii R D 
P Gagea bohemica V D P Galanthus nivalis R C 
P Gladiolus illyricus V D P Goniolimon tataricum R A 
P Heliotropium supinum R D P Hypericum rochelii V D 
P Iris pseudacorus P D P Jasione dentata R D 
P Jasione montana R D P Jurinea glycacantha R D 
P Lemna minor P D P Lindernia procumbens V C 
P Lindernia procumbens R C P Linum uninerve R B 
P Ludwigia palustris V D P Minuartia cataractarum R D 
P Minuartia hamata V D P Minuartia hirsuta ssp. frutescens V C 
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Alte specii importante de floră şi faună 

Cat. Specia Populatie Motiv Cat. Specia Populatie Motiv 

P Notholaena marantae R D P Onobrychis alba R D 
P Onosma arenaria R D P Onosma heterophylla R A 
P Ophrys apifera R D P Ophrys scolopax ssp. cornuta V C 
P Orchis coriophora ssp. fragrans R D P Orchis laxiflora ssp. elegans R D 
P Orchis mascula ssp. signifera R D P Orchis militaris R D 
P Orchis morio ssp. morio R D P Orchis morio ssp. picta R D 
P Orchis pallens R D P Orchis papilionacea R D 
P Orchis purpurea R D P Orchis simia R D 
P Paeonia daurica R D P Paeonia officinalis R D 
P Paspalum paspalodes C D P Petrorhagia illyrica ssp. haynaldiana R D 
P Petrorhagia saxifraga V D P Petrorhagia saxifraga R D 
P Phragmites australis P D P Pinus nigra ssp. banatica C B 
P Polycarpon tetraphyllum V D P Polygala supina ssp. hospita R C 
P Prangos carinata V B P Pulsatilla montana R D 
P Salix alba P D P Salix fragilis P D 
P Salvinia natans R C P Salvinia natans R C 
P Saponaria glutinosa V D P Satureja montana ssp. kitaibelii V D 
P Scorzonera lanata V D P Sedum dasyphyllum R D 
P Stipa bromoides V D P Stipa eriocaulis R D 
P Thymus comosus R B P Tragopogon balcanicus R D 
P Tragopogon floccosus R D P Trapa natans R C 
P Trapa natans P A P Trapa natans R C 
P Tulipa hungarica ssp. undulatifolia V C P Typha shuttleworthii R C 
P Veronica spicata ssp. crassifolia R D P Vulpia ciliata V D 
P Wolffia arrhiza V D R Ablepharus kitaibelii R D 
R Ablepharus kitaibelii V A R Anguis fragilis R D 
R Anguis fragilis C A R Coluber caspius C D 
R Coluber caspius R A R Coronella austriaca R D 
R Coronella austriaca C A R Elaphe longissima C D 
R Elaphe longissima C A R Lacerta agilis R D 
R Lacerta praticola C A R Lacerta viridis C D 
R Lacerta vivipara R D R Natrix natrix C D 
R Natrix tessellata C D R Natrix tessellata C A 
R Podarcis muralis C D R Podarcis muralis V A 
R Podarcis taurica V A R Vipera ammodytes P C 
R Vipera ammodytes C A R Vipera berus R A 

 
Notă: Semnificaţia abrevierilor din tabel este următoarea: 

- rezidentă: R - specie rară; P -  semnifică prezenţa speciei; C- specie comună. 

- populaţie: mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe 

teritoriul naţional. Acest criteriu se exprimă ca un procentaj „p“ ce corespunde următoarelor situaţii: A: 100 ≥ p > 

15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > %, D – populaţie nesemnificativă. 

- conservare: gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective 

şi posibilităţile de refacere. Sistem de ierarhizare: A - conservare excelentă, B - conservare bună, C - conservare 

medie sau redusă. 

- izolare: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei. Sistem 

de ierarhizare: A - populaţie (aproape) izolată, B - populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie 

neizolată cu o arie de răspândire extinsă. 

- evaluare globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective, sistemul de ierarhizare este 

următorul: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă. 

 
 4.1.1. Descrierea sitului 

 Caracteristicile generale ale sitului sunt următoarele: 
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Tabelul 4.3. 

Cod Acoperire (%) Clase habitate 

N06 7,50 Râuri, lacuri 
N09 1,94 Pajişti naturale, stepe 
N12 1,34 Culturi (teren arabil) 
N14 10,49 Păşuni 
N15 4,59 Alte terenuri arabile 
N16 67,20 Păduri de foioase 
N19 0,50 Păduri de amestec 
N21 0,98 Vii şi livezi 
N22 0,22 Stâncării, zone sărace în vegetaţie 
N23 1,08 Alte terenuri artificiale (localităţi, mine) 
N26 4,08 Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 

 
Alte caractesitici ale sitului 

Din punct de vedere geologic, situl „Porţile de Fier” se suprapune unităţii orogenetice a 

Munţilor Carpaţi. Diversitatea habitatelor este foarte ridicată, în acest spaţiu existând 171 de habitate, 

din care 26 sunt unice pentru România şi 21 de interes comunitar.  

Zona de sedimentare Cerna - Jiu cuprinde în arealul „Porţile de Fier”, sectorul cel mai 

spectaculos al văii transversale a Dunării - Cazanele Mari şi Cazanele Mici. 

Zona Porţilor de Fier se prezintă sub forma unui adevărat muzeu geologic în aer liber, 

existând o serie de puncte de atracţie geologică şi paleontologică, renumite la nivel naţional 

(sinclinalul suspendat Munteana, punctele fosilifere Sviniţa şi Bahna, neck-ul vulcanic permian 

Trescovăţ, Defileul Dunării, formaţiunile carstice etc.). 

La vest de localitatea Belobreşca, pe o distanţă de aproximativ 11 km în lungul Dunării se 

evidenţiază o serie de depozite löessoide cuaternare, ce formează adevărate abrupturi, unele fiind 

declarate rezervaţii naturale (Râpa cu lăstuni - loc de cuibărit pentru unele specii de lăstuni). 

Între localităţile Baziaş şi Gura Văii apare ca unitate geomorfologică distinctă în peisajul 

Porţilor de Fier, Defileul Dunării, cu o lungime totală de 134 km, cel mai spectaculos defileu european. 

Cel mai spectaculos şi mai interesant din punct de vedere peisagistic este relieful carstic. 

Există patru zone umede, două în lacul de acumulare ( Ostroavele - Moldova Veche şi Insula 

Calinovăţ) şi pe malul stâng al Fluviului ( Balta Nera - Dunăre şi Pojejena - Divici). 

Zonele umede oferă condiţii favorabile de reproducere a unui număr mare de specii 

migratoare, datorită posibilităţilor optime de hrănire în sezonul cald din acest complex biocenotic şi 

datorită faptului că speciile de păsări acvatice cuibăresc aici, având cuiburile amplasate aproape 

exclusiv în habitatul de stufărişuri şi păpunişuri. 

 
Calitate şi importanţă 

Importanţa conservarii florei în zona Defileului Dunării (în special Cazanele şi Ostrovul 

Moldova Veche) considerate rezervaţii naturale şi Cazanele de la Dunăre cu pădurea şi vegetaţia 

stâncilor, de un colorit meridional, locul clasic al plantelor Tulipa hungarica şi Campanula crassipies 

(azi în lista speciilor rare şi respectiv pericilitate) şi rezervaţia Porţile de Fier-Gura Văii cu speciile 

Prangos carinata şi Dianthus serbicus. 

Pădurea domină peisajul general, indicele de naturalitate calculat pentru situl Porţile de Fier 

înregistrând valori frecvente de 80%. 
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Formaţiile vegetale, condiţionate de dinamica în timp a asociaţiilor (grupărilor) şi de parametrii 

topoedafici sunt atribuite etajului nemoral. În locul pădurilor termofile defrişate s-au instalat tufărişuri 

termofile (şibleac), o formaţiune vegetală secundară de stejar pufos cu multă cărpiniţă, mojdrean şi 

liliac sălbatic căreia i se adaugă specii submediteraneene, saxicole şi calcicole.În zonele de luncă 

inundabilă apar înmlăştiniri în care domină trestia. 

O proporţie importantă a mamiferelor este dată de microchiroptere, specii de interes 

comunitar, reprezentate prin membrii a două familii: Vespertilionidae (Myotis bechsteinii, Myotis 

capacinii, Vespertilio murinus) şi Rhinolophidae (Rhinolophus eurialis, Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus blasii). 

Carnivorele sunt prezente atât prin speciile de mari dimensiuni, cum ar fi ursul (Ursus arctos), 

lupul (Canis lupus), râsul (Lynx lynx) cât şi prin specii de dimensiuni reduse, cum sunt mustelidele 

Meles meles, Martes martes. Din fauna parcului nu lipsesc ierbivorele, ele fiind reprezentate de 

Cervus elaphus (cerbul), Capreolus capreolus (căprior). 

Dintre cele 4873 nevertebrate întâlnite în situl Porţile de Fier, statut special au: 

- patru specii de gasteropode - Theodoxus traversalis, Anisus vorticulus, Herilla dacica, Helix 

pomatia 

- Clasa Insecta are cinci reprezentanţi cu statut aparte, unul din ordinul Coleoptera (Lucanus 

cervus L.), iar ceilalţi patru din ordinul Lepidoptera (Eriogaster catax L., Lycaena dispar rutilus 

Wernb., Parnassius mnemosyne wagneri Bryk, Kirinia roxelana Cr.). Numărul mare de plante 

superioare (1668), din care 14 endemice pentru România. 

Potrivit formularului standard, fauna sitului ROSCO0206 Porţile de Fier se compune din 5205 

taxoni, dintre care 4873 nevertebrate şi 332 vertebrate. Dintre vertebrate, o prezenţă ridicată 

înregistrează clasa Aves, cu 205 de reprezentanţi, urmată de clasa Pisces, cu 63 de reprezentanţi, 

cea mai slab reprezentată clasă fiind Amfibia, cu doar 12 taxoni. 

În situl „Porţile de Fier” au fost semnalate 14 specii de amfibieni şi 17 specii de reptile. Dintre 

acestea, amfibianul Pelobates syriacus şi reptilele Testudo hermanni, Ablepharus kitaibelii, Lacerta 

praticola, L. muralis, L. taurica, L. viridis, Coluber jugularis şi Vipera ammodytes sunt elemente est-

mediteraneene, respectiv mediteraenene strict protejate. 

 
Măsuri de management 

În vederea atingerii scopurilor reţelei ecologice Natura 2000, trebuie avute în vedere unele 

măsuri de management1: 

- cartarea, menţinerea sau unde este cazul refacerea stării de conservare favorabilă a 

habitatelor; 

- interzicerea/limitarea tăierilor în habitatele forestiere prioritare; 

- interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere în habitatele forestiere prioritare; 

- promovarea managementului conservativ: regenerări naturale în habitatele forestiere; 

- interzicerea/limitarea tratamentelor chimice în habitatele forestiere; 
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1
 Potrivit planului de management al Parcului Naţional Porţile de Fier (MO nr. 119bis, anul 182 din  18 ianuarie 2014) 

 



 
- interzicerea/limitare intervenţiilor asupra habitatelor umede: desecare, drenare, în habitatele 

naturale; 

- reglementarea păşunatului, prin menţinerea de efective şi de specii conform bonităţii fiecărei 

păşuni, şi a cositului în perioadele optime acestei activităţii, avînd prioritate menţinerea stării 

favorabile a habitatului; 

- reglementarea activităţilor tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita 

capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, cu tehnologii cu impact redus, precum recoltarea 

de fructe de pădure, de ciuperci sau de plante medicinale; 

- extragerea speciilor invazive din habitatele prioritare; 

- interzicerea/limitarea folosirii de ierbicide, îngrăşămintelor chimice sau ale altor amendamen- 

te în habitatele de pajişti; 

- interzicerea arderii vegetaţiei; 

- conştientizarea comunităţilor asupra necesităţii protecţiei şi conservării habitatelor. 

Datorită caracteristicilor ecologice specifice fiecărui habitat, se pretează şi măsuri speciale 

pentru acestea, respectiv: 

- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum şi 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 

următoarele măsuri: 

     - promovarea managementului conservativ: regenerări naturale; 

     - evitarea tăierilor rase în cazul exploatărilor; 

     - limitarea construirii de noi drumuri forestiere; 

     - limitarea tratamentelor chimice; 

- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91M0 Păduri balcano-panonice de 

cer şi gorun şi 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen, următoarele măsuri: 

     - promovarea managementului conservativ: regenerări naturale; 

     - evitarea tăierilor rase în cazul exploatărilor; 

     - limitarea construirii de noi drumuri forestiere; 

     - limitarea tratamentelor chimice; 

     - interzicerea arderii vegetaţiei; 

     - menţinerea efectivelor de animale, cu speciile şi în perioadele stabilite, reglementarea 

activităţilor tradiţionale de colectare de plante medicinale, ciuperci, fructe de pădure sau alte activităţi 

similare. 

- 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae, următoarele măsuri: 

     - interzicerea explotării depunerilor de nisip şi pietriş din albia râurilor, fiind permise 

activităţi care sunt sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007, aprobată de Legea nr. 49/2011; 

     - interzicerea tăierii vegetaţiei lemnoase din zonă; 

     - reglementarea activităţilor turistice pe suprafaţa habitatului prioritar; 

     - interzicerea arderii vegetaţiei; 

- 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, următoarele măsuri: 
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     - interzicerea activităţilor de îndiguire, cu excepţia lucrărilor necesare pentru satisfacerea 

cerinţelor de apă, protecţiei calităţii apelor şi restaurării cursurilor de apă, precum şi pentru 

preveniriea acţiunii distructive a apelor, efectuate în spiritul protecţiei habitatelor naturale; 

     - controlul speciilor invazive. 

Pentru speciile enumerate în anexa II a Directivei Habitate, tot prin planul de management se 

prevăd următoarele măsuri de realizat: 

- pentru mamifere: 

     - protejarea adăposturilor: peşteri, scorburi de copaci; 

     - educarea publicului larg; 

     - realizarea unui management natural al pădurilor;  

     - interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă; 

- pentru amfibieni şi reptile: 

     - protejarea habitatelor; 

     - interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice; 

     - educarea publicului larg în vederea eliminării superstiţiilor, a vânzării/cumpărării acestei 

specii; 

- pentru peşti: 

     - interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă: desecare, drenare; 

     - controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare fecaloid-menajeră, rumeguş, 

eroziune, pescuit ilegal; 

- pentru nevertebrate: 

     - reglementarea cositului şi păşunatului; 

     - interzicerea arderii vegetaţiei; 

     - interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau îngrăşăminte; 

     - păstrarea în pădure, pe picior, a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi; 

     - protejarea adăposturilor, peşteri, scorburi de copaci; 

     - interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice; 

- pentru plante: 

   - pentru Marsilea quadrifolia: 

     - interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă: desecare, drenare; 

     - controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare fecaloid-menajeră, rumeguş, 

eroziune; 

   - pentru Eleocharis carniolica, Agrimonia pilosa, Paeonia officinalis ssp. banatica, Thlaspi 

jankae, Colchicum arenarium, Himantoglossum caprinum, Asplenium adulterinum, Echium russicum, 

Gladiolus palustris, Pulsatilla grandis, Tulipa hungarica, Stipa danubialis: 

     - reglementarea cositului şi păşunatului; 

     - interzicerea arderii vegetaţiei; 

     - interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau îngrăşăminte; 

 

 

32 



 
     - menţinerea efectivelor de animale, cu speciile şi în perioadele stabilite, reglementarea 

activităţilor tradiţionale de colectare de plante medicinale, ciuperci, fructe de pădure sau a altor 

activităţi. 

 

4.2. Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei 

  Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei cu suprafaţa 

de 118141,60 ha aparţine regiunii biogeografice continentale, fiind situată în judeţele Caraş-Severin 

(59%) şi Mehedinţi - 41% (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Harta sitului de importanţă comunitară ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei 
(preluată din https://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei) 

 

 Specii de păsări întâlnite în cuprinsul ariei 

Conform Anexei a I - a a Directivei Consiliului 2009/147/EC, în aria luată în studiu se întâlnesc 

speciile de păsări din tabelele următoare: 

Specii de păsări întâlnite în cuprinsul ariei ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei 

(Conform Anexei a II - a a Directivei Consiliului 92/43/CEE) 
 

Tabelul 4.4 

COD SPECIE 
POPULAŢIE: 

REZIDENTĂ 
CUIBĂRIT IERNAT PASAJ 

SIT 

POP. 

CON- 

SERV. 

IZO- 

LARE 

GLO- 

BAL 

A402  Accipiter brevipes  5-10p   C B C B 

A086 Accipiter nisus     D    

A256 Anthus trivialis     D    

A228 Apus melba     D    

A091  Aquila chrysaetos 3-5p    B C C B 

A089  Aquila pomarina  6-10p   C B C B 

A104  Bonasa bonasia 80-110p    C B C B 

A215  Bubo bubo 5-10p    C B C B 
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Tabelul 4.4. (continuare) 

COD SPECIE 
POPULAŢIE: 

REZIDENTĂ 
CUIBĂRIT IERNAT PASAJ 

SIT 

POP. 

CON- 

SERV. 

IZO- 

LARE 

GLO- 

BAL 

A087 Buteo buteo     D    

A088 Buteo lagopus     D    

A224  Caprimulgus europaeus  300-500p   B B C B 

A031  Ciconia ciconia  40-50p   C B C B 

A080  Circaetus gallicus  15-30p   B B C B 

A231  Coracias garrulus  10-12p   C C B B 

A212 Cuculus canorus     D    

A253 Delichon urbica     D    

A239  Dendrocopos leucotos 300-350p    C B C B 

A238  Dendrocopos medius 1200-1300p    B B C B 

A236  Dryocopus martius 210-230p    C B C B 

A377 Emberiza cirlus     D    

A379  Emberiza hortulana  100-150p   C B C B 

A103  Falco peregrinus 3-4p    B C C B 

A099 Falco subbuteo     D    

A075  Haliaeetus albicilla 1p    C C B C 

A092  Hieraaetus pennatus  3-5p   B B C B 

A438 Hippolais pallida     D    

A338  Lanius collurio  4900-5000p   C A C A 

A246  Lullula arborea  1800-2300p   B B C B 

A277 Oenanthe oenanthe     D    

A214 Otus scops     D    

A072  Pernis apivorus  20-40p   C B C B 

A234  Picus canus 300-350p    C B C B 

A250 Ptyonoprogne rupestris     D    

A220  Strix uralensis 20-30p    C B C B 

A311 Sylvia atricapilla     D    

A310 Sylvia borin     D    

 

Notă: Semnificaţia abrevierilor din tabel este următoarea: 

- rezidentă: P -  semnifică prezenţa speciei. 

- populaţie: mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe 

teritoriul naţional. Acest criteriu se exprimă ca un procentaj "p" ce corespunde următoarelor situaţii: A: 100 ≥ p > 

15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > %, D - populaţie nesemnificativă. 

- conservare: gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective 

şi posibilităţile de refacere. Sistem de ierarhizare: A - conservare excelentă, B - conservare bună, C - conservare 

medie sau redusă. 

- izolare: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei. Sistem 

de ierarhizare: A - populaţie (aproape) izolată, B - populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie 

neizolată cu o arie de răspândire extinsă. 

- evaluare globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective, sistemul de ierarhizare este 

următorul: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă. 

 
 4.2.1. Descrierea sitului 

 Caracteristicile generale ale sitului sunt următoarele: 
Tabelul  4.5 

Cod Acoperire (%) Clase habitate 

N06 0,25 Râuri, lacuri 

N09 2,07 Pajişti naturale, stepe 

N12 1,68 Culturi (teren arabil) 

N14 11,03 Păşuni 

N15 4,99 Alte terenuri arabile 

N16 71,60 Păduri de foioase 
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Tabelul  4.5. (continuare) 

Cod Acoperire (%) Clase habitate 

N19 0,53 Păduri de amestec 

N21 1,21 Vii şi livezi 

N22 0,24 Stâncării, zone sărace în vegetaţie 

N23 2,01 Alte terenuri artificiale (localităţi, mine) 

N26 4,36 Habitate de păduri (păduri de tranziţie) 

 

Alte caracteristici 

Diversitatea litologică a acestui masiv montan (roci cristaline, magmatice şi sedimentare) a 

dus la individualizarea unui peisaj foarte complex, cu multe elemente spectaculoase (Cazanele 

Dunării, creste şi abrupturi calcaroase, chei, peşteri, cascade, forme de relief vulcanic, depresiuni 

etc.). 

Calitate şi importanţă 

Prioritate nr. 8 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. 

C1 - specii de interes conservativ global - 1 specie: dumbrăveancă (Coracias garrulus); 

C6 - populaţii importante din 12 specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 12 specii acvilă 

de munte (Aquila chrisaetos), acvilă mică (Hieraaetus pennatus), şerpar (Circaetus gallicus), uliul cu 

picioare scurte (Accipiter brevipes), şoim călător (Falco peregrinus), codalb (Haliaeetus albicilla), 

buhă (Bubo bubo), barză albă (Ciconia ciconia), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), 

ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie 

sură (Picus canus) şi presură de grădină (Emberiza hortulana). 

Zonă deluroasă şi de munte, în partea de sud cu caracter submediteranean. Întâlnim aici 

stânci abrupre, păduri mari de foioase, fânaţe şi păşuni în stare semi-naturală oferând adăpost pentru 

o gamă variată de specii. Impactul antropic este puţin semnificativ. Au apărut aici unele specii de 

păsări cu distribuţie sudică, care cuibăresc doar în câteva zone ale ţării, ca uliul cu picioare scurte, 

acesta fiind unul dintre cele două locuri de cuibărit cunoscute în afara Dobrogei. Tot în zonă găsim 

cele mai mari efective de şerpar din afara Dobrogei, situl fiind important si pentru o serie de specii de 

pădure, de stâncării respectiv partea de nord-vest deţine populaţii mari de presură de grădină şi de 

barză albă. 

Măsuri de management 

Vulnerabilitatea sitului este dată de: turismul necontrolat, turismul în masă, schimbarea 

habitatului seminatural-fâneţe, păşuni, datorită încetării activităţilor agricole precum cositul sau 

păşunatul, lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere, vânătoarea în 

timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci, vânătoarea în zona locurilor de 

cuibărire a speciilor periclitate, practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, 

motor de cross, maşini de teren, amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor 

periclitate, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor, adunarea lemnului pentru foc, culegerea de 

ciuperci, deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului, prinderea păsărilor cu capcane, scoaterea puilor 

pentru comerţ ilegal, braconaj, defrişările, tăierile rase şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea 

arborilor pe suprafeţe mari, tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii, împăduririle zone- 

 

35 



lor naturale sau seminaturale - păşuni, fâneţe, industrializare şi creşterea zonelor urbane, 

electrocutare şi coliziune în linii electrice, amplasare de generatoare eoliene, arderea vegetaţiei - a 

miriştii şi a pârloagelor. 

Speciile de faună şi floră prezintă o vulnerabilitate deosebită, corelată de obicei cu presiunea 

asupra habitatului ocupat de acestea. 

Potrivit planului de management al sitului măsurile generale de management sunt 

următoarele: 

- pentru eficientizarea protecţiei şi conservării speciilor, trebuie în primul rând avută în vedere 

protecţia habitatelor acestor specii; 

- cartarea, menţinerea unei stării de conservare favorabilă sau refacerea stării de conservare 

specială a habitatelor şi monitorizarea lor; 

- interzicerea/limitarea oricărui tip de poluare: chimică, fonică, fecaloid-menajeră, antropică, 

precum şi interzicerea/limitarea folosirii vehiculelor motorizate - ATV, motociclete pe drumurile 

forestiere; 

- interzicerea/limitarea folosirii îngrăşămintelor chimice, ierbicidelor sau pesticidelor; 

- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra habitatelor umede: desecare, drenare; 

- combaterea braconajului la speciile de interes cinegetic, precum şi a colectării diferitelor 

specii de floră şi faună; 

- conştientizarea şi educarea continuă a comunităţilor locale asupra necesităţii ocrotirii şi 

protecţiei speciilor de floră şi faună şi a folosirii de mijloace ecologice în vederea unei dezvoltării 

durabile; 

- interzicerea arderii miriştelor, a folosirii focului în locuri neamenajate; 

- monitorizarea speciilor de plante cu caracter invaziv. 

Măsuri de management specifice speciilor: 

- pentru mamifere: Canis lupus, Capreolus capreolus, Lynx lynx, Martes martes, Meles meles, 

Sus scrofa: 

     - educarea şi conştientizarea comunităţilor 

     - interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere 

     - interzicerea/limitarea defrişărilor 

     - limitarea poluării fonice 

     - limitarea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuşti, păsări artificiale, plase, spray-uri, 

orbirea animalelor cu lumina pe timp de noapte şi altele 

     - combaterea braconajului. 

- pentru plante: Acer pseudoplatanus, Carpinus orientalis, Corylus colurna, Cotinus coggygria, 

Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior: 

     - interzicerea/limitarea a oricărei forme de recoltare a florilor şi a fructelor, culegerea, 

tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatul lor natural, în oricare 

dintre stadiile ciclului biologic 

     - interzicerea arderii vegetaţiei 
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- pentru păsări:  

   - pentru Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Accipiter brevipes, Circaetus gallicus, Falco 

peregrinus, Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus: 

     - interzicerea/limitarea turismului necontrolat 

     - combaterea braconajului şi a utilizării otrăvurilor, electrocutării sau a altor metode ilegale 

de intervenţie asupra florei şi faunei protejate 

     - tăierea arborilor vârstici 

     - educarea populaţiei pentru evitarea omorârii păsărilor/mamiferelor datorită superstiţiilor 

   - pentru Bonasa bonasia: 

     - păstrarea tufărişurilor la marginea pădurilor 

     - interzicerea arderii vegetaţiei 

   - pentru Caprimulgus europaeus: 

     - interzicerea arderii vegetaţiei 

     - interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice 

   - pentru Coracias garrulus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus 

martius, Picus canus: 

     - păstrarea în pădure, pe picior, a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi 

     - management natural al pădurilor 

     - interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice 

   - pentru Lanius collurio: 

     - păstrarea în pădure, pe picior, a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi 

     - management natural al pădurilor 

     - interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice 

   - pentru Lullula arborea: 

     - managementul natural al pădurilor 

     - interzicerea arderii vegetaţiei 

     - interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice 

 

4.3. Rezervaţia naturală "Locul fosilifer Sviniţa" 

A fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Nr.142 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate), fiind o arie protejată de interes naţional ce corespunde 

categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip paleontologic) situată în judeţul Mehedinţi, pe 

teritoriul administrativ al comunei Sviniţa.  

Conform planului de management, Rezervaţia Naturală Locul fosilifer Sviniţa reprezintă o 

rezervaţie celebră în Europa, cu amoniţi din Jurasicul mediu (Dogger). Calcarele feruginoase roşii 

puternic fosilifere cu cefalopode se găsesc în faciesul stratelor de Klauss şi aflorează pe o lungime de 

5 km, conţinând peste 60 de forme de amoniţi, belemniţi, brachiopode, bivalve, printre care Oppelia 

aspidoides, Lytoceras adeloides, Macrocephalites macrocephalus, Holcophyloceras mediterraneum şi  
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altele. Este unul dintre cele mai importante puncte fosilifere mezozoice din Carpaţi. 

Rezervaţia naturală are o suprafaţă de 100,67 ha (fiind constituită din parcelele 85-87 de pe 

teritoriul U.P. II Sviniţa), se află în extremitatea vestică a judeţului Mehedinţi (în Munţii Almăjului şi 

Locvei, pe malul stâng al Dunării), pe teritoriul nord-vestic al satului Sviniţa, lângă drumul naţional 

DN57 Orşova - Berzasca.  

Prin amenajament în arboretele incluse în această rezervaţie nu s-au propus lucrări 

silvotehnice fiind supuse regimului de ocrotire integrală (tipul funcţional I). 

Corespondenţa între tipurile naturale de pădure descrise în amenajament (după Paşcovschi şi 

Leandru, 1958) şi cele de habitate de importanţă comunitară („Habitate Natura 2000“), s-a făcut 

conform lucrării „Habitatele din România“ (Doniţă, N. ş.a.) şi este prezentată în tabelul 4.6: 

Tabelul 4.6. 

Evidenţa habitatelor forestiere 

Tip de pădure Corespondenţă 
"Habitate din România" 

Supraf., 
Ha 

Corespondenţă 
"Habitate Natura 2000" Cod Denumire Suprafaţa,ha 

424.1. 
Făget de dealuri cu floră 

acidofilă (i) 
37,91 

R4106 - Păduri sud-est carpatice de 
fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies 

alba) cu Hieracium rotundatum 
37,91 

9110 - Păduri de fag de tip 
Luzulo-Fagetum 

421.4. 
Făget de deal pe soluri 

schelete (i) 
1,98 

R4118 - Păduri dacice de fag (Fagus 
sylvatica) şi carpen (Carpinus 
betulus) cu Dentaria bulbifera 

1,98 

9130 - Păduri de fag de tip 
Asperulo-Fagetum 

433.4. 
Făget amestecat de 

stâncărie din regiunea de 
dealuri (i) 

21,91 
R4120 - Păduri moldave mixte de 
fag (Fagus sylvatica) şi tei argintiu 

(Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis 
21,91 

515.1. 
Gorunet cu Luzula 

luzuloides (i) 
22,02 

R4129 - Păduri dacice de gorun 
(Quercus petraea), fag (Fagus 
sylvatica) cu Festuca drymeia 

22,02 - 

517.4. Mojdrean cu cărpiniţă (i) 8,51 
R4130 - Păduri dacice de gorun 
(Quercus petraea) şi fag (Fagus 

sylvatica) cu Lembotropis nigricans 
8,51 - 

Total - 92,33 - 92,33 - 

ALTE TERENURI 8,34 - 8,34 - 

TOTAL 100,67 - 100,67 - 

 

4.4. Rezervaţia Naturală "Cazanele Mari" şi "Cazanele Mici" 

A fost declarată prin Decizia nr. 18/1980 a Consiliului Judeţean Mehedinţi. 

Rezervaţia naturală are o suprafaţă de 47,96 ha (este constituită din subparcelele 113A, 113B, 

118B-J, 119D, 146D şi 150 de pe teritoriul U.P. IV Prisaca), fiind situată la nord-est de localitatea 

Dubova între Valea Ogradena şi Ogaşul Turcului. În această zonă Dunărea străbate cea mai îngustă 

şi mai grandioasă zonă a Defileului Dunării, Cazanele Mari fiind despărţite de Cazanele Mici de 

bazinetul Dubova. 

Prin amenajament în arboretele incluse în această rezervaţie nu s-au propus lucrări 

silvotehnice fiind supuse regimului de ocrotire integrală (tipul funcţional I). 

Flora din zona Cazanelor conţine multe elemente submediteraneene în amestec cu cele 

central-europene. La baza abruptului se întâlnesc arborete de fag european-Fagus sylvatica, fag de 

Crimeea-Fagus taurica, fag oriental-Fagus orientalis, cărpiniţă-Carpinus orientalis, mojdrean-Fraxinus 

ornus, jugastrul Cazanelor sau arţar trilobat-Acer monspessulanum, alun turcesc-Corylus colurna. În 

zonele cele mai însorite creşte cerul-Quercus cerris, alături de stejar pufos-Quercus pubescens,  
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gorunul-Quercus dalechampii, Q. polycarpa, liliacul sălbatic-Syringa vulgaris. În zonele umbrite, la 

numai 120 m altitudine, se dezvoltă tisa-Taxus baccata, relict terţiar şi monument al naturii. 

Alte specii de plante ocrotite în cadrul rezervaţiei mai sunt: laleaua Cazanelor-Tulipa 

hungarica, stânjenelul de stâncă-Iris reichenbachii, clopoţeii Cazanelor-Campanula crassipes, sipica 

de râpe-Cephalaria laevigata, săpunariţa roşie-Saponaria glutinosa, cornuţul-Cerastium banaticum, 

colilia-Stipa aristela, Stipa danubialis şi altele. 

Corespondenţa între tipurile naturale de pădure descrise în amenajament (după Paşcovschi şi 

Leandru, 1958) şi cele de habitate de importanţă comunitară („Habitate Natura 2000“), s-a făcut 

conform lucrării „Habitatele din România“ (Doniţă, N. ş.a.) şi este prezentată în tabelul 4.7: 

Tabelul 4.7. 

Evidenţa habitatelor forestiere 

Tip de pădure Corespondenţă 
"Habitate din România" 

Supraf., 
Ha 

Corespondenţă 
"Habitate Natura 2000" Cod Denumire Suprafaţa,ha 

424.1. 
Făget de dealuri cu floră 

acidofilă (i) 
1,98 

R4106 - Păduri sud-est carpatice de 
fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies 

alba) cu Hieracium rotundatum 
1,98 

9110 - Păduri de fag de tip 
Luzulo-Fagetum 

433.4. 
Făget amestecat de 

stâncărie din regiunea de 
dealuri (i) 

22,77 
R4120 - Păduri moldave mixte de 
fag (Fagus sylvatica) şi tei argintiu 

(Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis 
22,77 

9130 - Păduri de fag de tip 
Asperulo-Fagetum 

513.1. 
Gorunet de coastă cu 

graminee şi Luzula 
luzuloides (m) 

1,25 
R4129 - Păduri dacice de gorun 
(Quercus petraea), fag (Fagus 
sylvatica) cu Festuca drymeia 

1,25 

- 
515.1. 

Gorunet cu Luzula 
luzuloides (i) 

0,81 0,81 

516.2. Gorunet cu cărpiniţă (i) 4,50 4,50 

741.3. 
Amestec de gorun, gârniţă 

şi cer (i) 
14,69 

R4132 - Păduri panonice-balcanice 
de gorun (Quercus petraea), cer (Q. 

cerris) şi fag (Fagus sylvatica) cu 
Melutis melissophyllum 

14,69 

91M0 - Păduri balcano-
panonice de cer şi gorun 

711.3. Ceret de dealuri (i) 1,96 
R4149 - Păduri danubian-balcanice 

de cer (Quercus cerris) cu 
Pulmonaria mollis 

1,96 

Total - 47,96 - 47,96 - 

ALTE TERENURI - - - - 

TOTAL 47,96 - 47,96 - 

 

4.5. Parcul Natural "Porţile de Fier" 

Este o arie naturală protejată înfiinţată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone Protejate şi face parte din ariile protejate 

încadrate în categoria a V-a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii: "Peisaj protejat: arie 

protejată administrată, în principal, pentru conservarea peisajului şi recreere".  

Începând cu 18.02.2014, Parcul Natural "Porţile de Fier" are plan management aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1048/2013. Acest plan de management a fost revizuit în anul 2020 în 

conformitate cu prevederile OM 304/2018 al Ministerului Mediului. 

a) Localizare 

Parcul Natural Porţile de Fier se află situat în partea de sud-vest a României, la frontiera de 

stat cu Serbia, ocupând o suprafaţă de 115655 ha, iar pe raza O.S. Orşova ocupă parţial teritoriul luat 

în studiu (26739,66 ha). Acest parc ocupă parţial teritorii aparţinând judeţelor Caraş-Severin şi 

Mehedinţi în partea sudică a Munţilor Locvei şi Almăjului şi în sud-vestul Podişului Mehedinţi. 

 

39 



Parcul Natural Porţile de Fier se întinde între 21°21' şi 22°36' longitudine estică, iar în 

latitudine între 44°51' şi 44°28'30'' latitudine nordică. 

b) Zonarea internă a parcului 

Conform planului de management, în Parcul Natural "Porţile de Fier" zonarea internă este 

reglementată astfel (tabelul 4.8.): 

b.1. Zonele de protecţie integrală ale parcului, care cuprind: 

a) zonele de conservare specială delimitate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, 

apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a 

parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice; 

b) rezervaţiile naturale Cazanele Mari şi Cazanele Mici şi Locul fosilifer Sviniţa, desemnate 

prin Legea nr. 5/2000; 

c) amfiteatrul natural din NV localităţii Sviniţa - formaţiuni geomorfologice; 

d) domul riolitic Trescovăţ - formaţiune de importanţă geologică. 

La nivelul O.S. Orşova, suprafaţa inclusă în protecţie integrală (SUP E - rezervaţii pentru 

ocrotirea integrală a naturii) este de 3602,25 ha (U.P. I - 285,02 ha, U.P. II - 186,97 ha, U.P. III - 

1538,23 ha, U.P. IV - 226,59 ha, U.P. V - 19,64 ha, U.P. VII - 22,38 ha, U.P. VIII - 45,55 ha şi U.P. IX 

- 1277,87 ha). 

 În aceste zone sunt incluse cele mai valoroase elemente ale patrimoniului natural din Parcul 

Natural "Porţile de Fier" a căror conservare este absolut obligatorie. 

Prin amenajament, în arboretele incluse în zona de protecţie integrală nu s-au prevăzut 

niciun fel de lucrări silvotehnice, acestea fiind incluse în S.U.P. "E" - rezervaţii pentru ocrotirea 

integrală a naturii la categoriile funcţionale 1.5C - Arborete cuprinse în rezervaţii naturale cu regim 

strict de protecţie ("domul riolitic Trescovăţ", "locul fosilifer Sviniţa", "Cazanele Mari" şi "Cazanele 

Mici"), (TI) şi 1.6G - Arboretele din  "Parcul Natural Porţile de Fier" incluse, prin planul de 

management, în zona de protecţie integrală (TI). 

Potrivit planului de management al parcului, în zonele de protecţie integrală sunt interzise: 

- orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de 

folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare; 

- activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale 

protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale 

sau prevenirii unor calamităţi naturale. 

În zonele de protecţie integrală, se pot desfăşura următoarele activităţi: 

- ştiinţifice şi educative; 

- activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

- utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, 

proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în 

orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile 

şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi 

speciile de floră şi faună prezente; 
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- localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

- intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor 

ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în 

 

baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului şi pădurilor; 

- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale 

protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de 

înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii 

consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

- acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri 

de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora; 

- acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea 

materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în 

baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului 

şi pădurilor. 

b.2. Zonele de management durabil 

La nivelul O.S. Orşova, suprafaţa inclusă în zona de management durabil este de 23137,41 ha 

(U.P.I - 1960,86 ha, U.P.II - 3315,02 ha, U.P.III - 1998,00 ha, U.P. IV - 5253,09 ha, U.P.V - 4319,61 

ha, U.P.VI - 487,79 ha, U.P.VII - 516,06 ha, U.P.VIII - 2270,47 ha, U.P.IX - 1396,22 ha şi U.P.X - 

1620,29 ha). Arboretele respective au fost incluse în S.U.P. "A" - codru regulat, sortimente obişnuite, 

la  categoria funcţională 1.6H - Arborete incluse în zona de management durabil a "Parcului Natural 

Porţile de Fier" (TIII), S.U.P. "K" - rezervaţii de seminţe (categoria funcţională 1.5H) şi S.U.P. "M" - 

păduri supuse regimului de conservare deosebită (categoriile funcţionale 1.2A şi 1.2B), în care se vor 

executa toate lucrările de îngrijire şi conducere, precum şi toată gama de lucrări de conservare în 

arboretele mature. La arboretele încadrate în S.U.P. "M" şi S.U.P. "K", categoria funcţională 1.6H este 

secundară.  

Potrivit planului de management al parcului, în zonele de management durabil se pot 

desfăşura următoarele activităţi: 

- ştiinţifice şi educative; 

- activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

- utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, de 

către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă 

recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi 

efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi 

speciile de floră şi faună prezente; 

- localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

- intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de  
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specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific, a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi valabil până la intrarea în 

vigoare a planului de management; 

- intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor 

ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în 

baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului şi pădurilor; 

- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, 

în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a 

efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 

ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

- activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor 

forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile 

amenajamentelor, se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 

ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

- activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi 

de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de 

ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura 

numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de 

comunităţile locale, cu aprobarea administraţiei ariei naturale protejate; 

- activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum şi 

alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 

- lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

- aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: 

tratamentul tăierilor cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive, tratamentul tăierilor în crâng; 

- activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de vânătoare de către 

administratorul ariei naturale protejate. Avizarea cotelor de recoltă de către administratorul ariei 

naturale protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific; 

- activităţi de pescuit sportiv. 

     Tabelul 4.8. 

Zonarea internă a pădurilor din Parcul Natural "Porţile de Fier" 

Zona U.P.  Parcele componente 
Suprafaţa-ha 

Pădure Alte folosinţe Total 

Protecţie 
integrală 

I 1-4 263,22 21,80 285,02 

II 12C, 12D, 12N1, 85-87, 90, 91A, 91C, 91D, 125N  146,34 40,63 186,97 

III 1-25, 67-79, 95, 96, 101-110 1511,36 26,87 1538,23 

IV 113-117, 118B-J, 119D, 146D, 148, 150, 151 226,59 - 226,59 

V 1 19,64 - 19,64 

VII 120 22,38 - 22,38 

VIII 1, 2, 87, 88 45,47 0,08 45,55 

IX 47-69, 160-177 1276,72 1,15 1277,87 

Total zonă protecţie integrală 3511,72 90,53 3602,25 
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Tabelul 4.8. (continuare) 

Zona U.P.  Parcele componente 
Suprafaţa-ha 

Pădure Alte folosinţe Total 

Management 
durabil 

I 5-81 1899,17 61,69 1960,86 

II 
1-11, 12%, 13-84, 88, 89, 91%, 92-124, 125%, 126-129, 138-140, 

142 
3197,19 117,83 3315,02 

III 26-66, 80-94, 97-100, 111-121 1978,11 19,89 1998,00 

IV 1-112, 118A, 119A-C, 120-145, 146A-C, 147, 149, 152-172 5163,56 89,53 5253,09 

V 2-152 4290,70 28,91 4319,61 

VI 15%, 16%, 52-60, 98-106 485,93 1,86 487,79 
VII 1, 2, 104-119, 121-122 506,01 10,05 516,06 

VIII 3-42, 62-86, 89-118 2254,15 16,32 2270,47 

IX 4-46, 178-185, 196, 197, 207 1380,91 15,31 1396,22 

X 1-26, 41-82 1608,12 12,17 1620,29 

Total zonă management durabil 22763,85 373,56 23137,41 

Total 26275,57 464,09 26739,66 

 

c) Flora 

În ansamblul ei, flora Parcului Natural "Porţile de Fier" este reprezentată prin toate cele cinci 

încrengături ale regnului vegetal, după cum urmează: Phycophyta, cu 71 familii, 171 genuri şi 549 

specii; Lychenophyta, cu 34 familii, 67 genuri şi 375 specii; Fungi, cu 48 familii, 252 genuri şi 1077 

specii; Bryophyta, cu 31 familii, 98 genuri şi 296 specii; Cormophyta, cu 67 de ordine cu 114 familii, 

540 de genuri, 1395 de specii, 272 de subspecii şi 5 varietăţi. 

Fagul-Fagus sylvatica, tisa-Taxus baccata, coboară mult în defileul Dunării, ca şi alte 

elemente montane, cum sunt afinul-Vaccinium myrtillus care este prezent pe masivul Trescovăţ, şi 

licheni însoţitori ai pinetelor: Cladonia sylvatica, C. foliaceae, C. fimbriata, prezenţi şi în făgetele din 

arealul parcului. 

Apariţia elementelor montane la altitudini neconforme în Defileul Dunării este urmare a 

condiţiilor oropedoclimatice locale. 

Elementele respective s-au menţinut ca relicte montane la altitudini mici datorită condiţiilor 

ecologice variate ale regiunii, care local prezintă caracter montan la altitudini joase. 

O serie de elemente mediteraneene ajung în Defileul Dunării la altitudini mari, cum sunt: cerul 

- Quercus cerris, gârniţa - Quercus frainetto, scumpia - Cotinus coggygria, mojdreanul - Fraxinus 

ornus, liliacul sălbatic - Syringa vulgaris, alunul turcesc - Corylus colurna şi altele asemenea. 

Din totalul de 1668 taxoni inventariaţi în arealul Parcului Natural Porţile de Fier, un număr de 

242 de taxoni, respectiv 14,5% din numărul total al taxonilor din par, sunt înregistraţi în Lista Roşie a 

Plantelor Superioare din România, 200 fiind consideraţi taxoni rari, 5 taxoni vulnerabili: Taxus 

baccata, Corylus colurna, Beta trigyna, Paeonia mascula şi Alyssum tortuosum şi 2 taxoni extincţi: 

Geranium bohemicum şi Alyssum stribrnyi. 

De importanţă comunitară sunt un număr de patru specii, înscrise în Anexa nr. I a Convenţiei 

de la Berna: Salvinia natans (L.) All., Colchicum arenarium Waldst. et Kit., Typha shuttleworthii Koch 

et Sonder şi Eleocharis carniolica Koch. 

d) Formaţiile vegetale 

Vegetaţia din spaţiul Parcului Natural "Porţile de Fier" este alcătuită din păduri, tufărişuri, 

pajişti şi grupări ruderale, distribuţia acestora fiind condiţionată de particularităţile oropedoclimatice 

ale substratului. 
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Pădurea domină peisajul general şi aparţine în majoritate etajului nemoral. 

Etajul nemoral prezintă, în funcţie de fizionomia şi fiziologia asociaţiilor vegetale o diversificare 

altitudinală determinată de relief şi parametrii calitativi şi cantitativi ai acestuia. 

Subetajul făgetelor se desfăşoară între 500 - 1000 m, fiind reprezentat în special prin făgete. 

În structura pădurilor de fag-Fagus sylvatica se mai întâlnesc: Fagus taurica, Fagus moesica şi Fagus 

orientalis. 

În lungul unor văi cum ar fi Eşelniţa, Mala şi Mraconia, făgetele coboară către 200 m pe 

versanţii cu soluri brune de pădure slab acide, mai umezi şi mai umbriţi. 

Subetajul fagului are o extindere mare în partea centrală şi nordică a Parcului Natural Porţile 

de Fier, suprafeţele cele mai întinse fiind în zona înaltă a Munţilor Almăjului. Local, în special în 

sectoarele înguste, se observă o tendinţă de inversiune de vegetaţie, fagul coborând sub gorun,pe 

versanţii nordici de pe cursul mijlociu al văilor Starişte, Elişeva, Liubotina. 

Subetajul gorunetelor, în amestec cu alte specii de foioase, alcătuieşte formaţia vegetală 

dominantă în zona Parcului Natural "Porţile de Fier". Acesta se situează între 200 şi 500 m, ocupând 

zone cu pante în general reduse, cu soluri brune, uneori podzolice, fie în arborete pure, fie în arborete 

amestecate de gorun cu fag. 

Pe versanţii însoriţi, pe soluri scheletice şi pe depozite reziduale de tip tera rossa vegetează 

pădurile de gorun cu cărpiniţă. 

Subetajul pădurilor de amestec cu elemente termofile este situat la altitudini cu valori mai mici 

de 300 m, pe suprafeţe morfologice însorite şi semiînsorite, constituind vegetaţia cea mai 

reprezentativă a Parcului Natural "Porţile de Fier", este alcătuit mai ales din asociaţii în care domină 

specii termofile precum: cer - Quercus cerris, gârniţă - Quercus frainetto şi cărpiniţă - Carpinus 

orientalis. 

În subarbustiv vegetează cătină roşie sau mur-Rubus caesius. 

În zonele de luncă inundabilă apar înmlăştinări în care domină trestia-Phragmites communis, 

pipirigul-Scirpus sylvaticus, rugina-Juncus inflexus, Galium palustre, şi altele asemenea. 

Pe masivele muntoase Ciucarul Mare şi Ciucarul Mic, pe soluri de tip terra rossa apar asociaţii 

de poieni cu firuţă-Poa badensis, păiuş-Festuca sp., sipică de râpe-Cephalaria laevigata, garofiţă 

sălbatică-Dianthus kitaibelli, stânjenel de stâncă-Iris reichenbachii şi altele asemenea. 

Tot aici, în pădurile de stejar vegetează elemente termofile mai rare cum ar fi jugastrul 

Cazanelor-Acer monspessulanum, gura lupului-Scutellaria columnae şi altele asemenea. 

O foarte mare importanţă în caracterizarea biogeografică a Parcului Natural "Porţile de Fier" o 

are urcarea în altitudine a unor elemente, atât floristice, cât şi faunistic, termofile sudice şi coborârea 

hipsometrică a unor boreale - montane. 

Elementele mediteraneene situate la altitudini relativ mari sunt: scumpia-Cotinus coggygria, 

laleaua de Banat-Tulipa hungarica ssp. undulatifolia, vişinul turcesc-Padus mahaleb, ghimpele-

Ruscus aculeatus, cornişorul-Ruscus hypoglossum, viţa sălbatică-Vitis sylvestris. Dintre speciile care 

au coborât altitudinal se pot menţiona: tisa - Taxus baccata - până la 92 m în Cazanele Mari şi la 

Cozla, afinul-Vaccinium myrtillus - până la 670 m pe Trescovăţ, mesteacănul comun - Betula pendula  

- întâlnit pe substrat silicios la Berzasca la 474 m altitudine absolută. 
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e) Fauna 

Fauna Parcului Natural "Porţile de Fier" se compune din 5205 taxoni, dintre care 4873 

nevertebrate şi 332 vertebrate. 

Dintre vertebrate, o prezenţă ridicată înregistrează clasa Aves, cu 270 de reprezentanţi, 

urmată de clasa Pisces, cu 63 de reprezentanţi, cea mai slab reprezentată clasă fiind Amfibia, cu 

doar 12 taxoni. 

f) Nevertebrate 

Dintre cele peste 5000 de nevertebrate întâlnite în Parcul Natural Porţile de Fier, următoarele 

specii beneficiază de protecţia oferită de legislaţia în vigoare: 

a) dintre speciile de decapode existente pe teritoriul parcului, menţionăm prezenţa racului de 

ponoare, Austropotamobius torrentium, specie prioritară. 

b) patru specii de gasteropode, din care două sunt incluse în anexele III şi V-A ale Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare - Theodoxus traversalis 

C. Pfeiffer, 1928; Anisus vorticulus Troschel, 1853, una în anexa IV,B a aceleiaşi ordonanţe - Herilla 

dacica L. Pfeiffer, 1848, iar una în anexa V,A şi în anexa III a Convenţiei de la Berna - Helix pomatia 

L., 1758. 

c) Clasa Insecta este reprezentată prin numeroase specii de interes comunitar şi naţional, 

printre care menţionăm: Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morinus funereus, 

Osmoderma eremita eremita, Pilemia tigrina, Oxythyrea cinctella, Eriogaster catax, Colias 

myrmidone, Lcaena dispar, Cordulelogaster heros. 

g) Vertebrate 

Vertebratele au în parc reprezentanţi din toate clasele întâlnite în România. 

În arealul Parcului Natural Porţile de Fier au fost determinate 34 specii aparţinând clasei 

Mammalia, populează habitate diverse din parc. O proporţie importantă a mamiferelor este dată de 

microchiroptere, reprezentate prin membrii a două familii: Vespertilionidae - Myotis bechsteini, Myotis 

capacinii, Vespertilio murinus şi Rhinolophidae - Rhinolophus eurialis, Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus blasii. 

Carnivorele sunt prezente atât prin speciile de mari dimensiuni, cum ar fi ursul - Ursus arctos, 

lupul - Canis lupus, vulpea - Vulpes vulpes, râsul - Lynx lynx, cât şi prin specii de dimensiuni reduse, 

cum sunt mustelidele - dihorul - Putorius putorius, viezurele - Meles meles, jderul - Martes martes. 

Acestea populează suprafeţele montane împădurite din parc. 

Din fauna parcului nu lipsesc erbivorele, ele fiind reprezentate de Cervus elaphus - cerbul, 

Capreolus capreolus - căpriorul, Sus scrofa - porcul mistreţ. 

În general, ihtiofauna din zona Parcului Natural "Porţile de Fier" este asemănătoare cu cea din 

etajul mrenei şi scobarului, având în componenţă specii reofile cum sunt: Condrostoma nasus-scobar, 

Leuciscus cephalus-clean, Barbus barbus-mreana, Vimba vimba-morunaşul, Aspius aspius-avatul, 

Aspro zingel - pietrarul. 

În Parcul Natural "Porţile de Fier" au fost semnalate 14 specii de amfibieni şi 17 specii de 

reptile, după P. Bănărăscu, O. Gheracopol, A. Petcu, 1975. Dintre acestea, amfibianul Pelobates 

syriacus şi reptilele Testudo hermanni, Ablepharus kitaibelii, Lacerta praticola, L. muralis, L. taurica,  
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L. viridis, Coluber jugularis şi Vipera ammodytes sunt elemente est-mediteraneene, respectiv 

mediteranene. 

Situaţia prezentă a zonelor umede şi a componenţei avifaunei parcului sunt urmare a creării 

barajului de la Porţile de Fier I, care a determinat apariţia de noi areale umede, reprezentând habitate 

pentru păsările acvatice şi limicole. 

Un număr mare de păsări acvatice pot fi observate în perioada de iarnă-primăvară pe 

suprafaţa lacului şi în zonele umede limitrofe acestuia: Phalacrocorax pygmaeus - cormoranul pitic, P. 

carbo - cormoranul mare, Ardea cinerea - stârcul cenuşiu, Egretta alba - egreta mare, E. garzetta - 

egreta mică, Anas crecca - raţa mică, A. acuta - raţa suliţar, Aythya ferina - raţa cu cap castaniu, A. 

fuligula - raţa moţată, Mergus albellus - ferestraşul mic, Fulica atra - lişiţa şi aşa mai departe. Cea mai 

mare parte a speciilor menţionate pot fi observate în timpul migraţiei, unele sunt oaspeţi de iarnă, iar 

câteva sedentare în zonă. 

h) Habitate 

Pe teritoriul O.S. Orşova au fost identificate următoarele habitate: 9110 - Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum, 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 - Păduri de stejar cu carpen de 

tip Galio-Carpinetum, 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen, 91M0 - Păduri balcano-panonice de 

cer şi gorun, 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae şi 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba (enumerate în Anexa nr. 2 a 

Directivei Consiliului 92/43/CEE). 

În arealul "Parcului Natural Porţile de Fier", habitatul 9110 - Păduri de tip Luzulo-Făgetum este 

prezent prin asociaţia Deschampsio flexuosae - Fagetum Soo 1962. 

Majoritatea pădurilor din habitatul 91E0*, intră în contact cu pajişti umede sau păduri pe soluri 

reavăne - Tilio-Acerion.  

Habitatul 92A0 este reprezentat prin asociaţii ripariene din cursul râurilor permanente tributare 

Dunării - Mala, Eşelniţa şi aşa mai departe. Speciile dominante aparţin genurilor Salix, Ulmus, 

Populus, Alnus, Junglans la care se adaugă Clematis vitalba, conferind habitatului o notă de 

luxurianţă.  

i) Ecosisteme 

În "Parcul Natural Porţile de Fier" predomină ecosistemele de păduri boreale caducifoliace - 

aproximativ 60% din suprafaţa parcului, cu diferite nuanţe în componenţa edificatorilor: Quercus sp., 

Fagus sp., Fraxinus sp. Există însă şi ecosisteme de păduri de răşinoase, pe suprafeţe mici, în care 

predominant este Pinus sp., cultivate, şi ecosistem cu specie edificatoare subendemică Pinus nigra 

ssp. pallesiana var. banatica - Cioaca Borii-Bostita. 

De asemenea, în zona parcului s-au instalat ecosisteme de şibleacuri, cu o mare 

biodiversitate, asociaţii vegetale tipice pentru zona Clisurii Dunării. Edificatorii principali ai acestor 

ecosisteme sunt: Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Cotinus coggygria, 

Syringa vulgaris. 

Pajiştile reprezintă aproximativ 10% din suprafaţa parcului, iar importanţa lor este dată de 

prezenta numeroaselor asociaţii vegetale, reprezentând o componentă definitorie a peisajului din 

zona Clisurii Dunării. 
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Diversitatea petrografică pronunţată - roci sedimentare, magmatice şi cristaline, combinată cu 

factorii climatici şi expoziţionali din "Parcul Natural Porţile de Fier" a determinat apariţia unei mari 

varietăţi mari de ecosisteme de stâncă - Zona Feţelor Dunării, Zona Trescovăţ şi Cioaca Borii, 

Cazanele Dunării, Zona Coastelor Dunării, importante pentru biocenoze cu numeroase specii 

endemice şi rare - Tulipa hungarica, Campanula crassipes, Cerastium banaticum. 

Parcul Natural Porţile de Fier este, din punct de vedere geologic, un adevărat atlas în aer liber, 

carierele, taluzurile drumurilor, râpele oferind imagini deosebit de interesante în ceea ce priveşte 

structura, tectonica, litologia sau paleontologia acestei zone. 

În vederea gospodăririi durabile a pădurilor va fi urmărită realizarea următoarelor măsuri: 

1. Menţinerea suprafeţei fondului forestier şi extinderea suprafeţei acestuia prin: 

- monitorizarea activităţilor susceptibile a conduce la diminuarea suprafeţei fondului forestier; 

- împădurirea terenurilor degradate şi/sau abandonate, realizată doar cu speciile indigene şi 

care intră în constituirea habitatelor Natura 2000, pentru care s-a declarat situl ROSCI0206 Porţile de 

Fier; 

- renaturalizarea, prin împădurire, a terenurilor afectate în urma activităţilor de exploatare a 

resurselor minerale; 

- intervenţii pentru limitarea dezastrelor naturale sau incendiilor şi de înlăturare a efectelor 

acestora; 

- menţinerea stării de sănătate şi vitalitate a ecosistemelor de pădure prin utilizarea unor 

practici raţionale de gospodărire; 

- folosirea la lucrările de împădurire şi reîmpădurire a speciilor indigene şi provenienţelor 

locale de arbori şi care intră în constituirea habitatelor Natura 2000, pentru care s-a declarat situl 

ROSCI0206 Porţile de Fier, adaptate şantierului de instalare a noului arboret. Introducerea de specii 

alohtone poate fi aplicată numai după evaluarea impactului lor asupra ecosistemului; 

- adoptarea de tratamente, tehnici de recoltare şi transport al materialului lemnos care să 

reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului; 

- monitorizarea activităţii utilajelor forestiere pentru eliminarea pierderilor de carburanţi şi 

lubrefianţi; 

- utilizarea la lucrările de combatere a dăunătorilor forestieri numai a metodelor biologice, 

pentru întărirea mecanismelor naturale de reglare a ecosistemelor; 

- menţinerea funcţiilor productive durabile ale pădurii, atât pentru produsele lemnoase, cât şi a 

celor nelemnoase; 

- organizarea lucrărilor de regenerare, conducere şi exploatare a arboretelor corespunzător 

menţinerii capacităţii productive; 

- exploatarea pe principiul durabilităţii a produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii; 

- realizarea şi menţinerea unei infrastructuri forestiere adecvate pentru asigurarea unor servicii 

eficiente şi reducerea la minim a impactului asupra mediului, acordându-se o atenţie deosebită 

speciilor ameninţate şi evitând fragmentarea habitatelor; 
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2. Menţinerea şi conservarea diversităţii biologice a ecosistemelor de pădure prin: 

- organizarea lucrărilor de regenerare, conducere şi exploatare, corespunzător menţinerii 

biodiversităţii ecosistemice şi a diversităţii peisajului; 

- evidenţierea în amenajamentele silvice a ecosistemelor forestiere protejate, rare sau 

periclitate şi a zonelor cu specii endemice; 

- adoptarea tratamentelor care promovează regenerarea naturală; 

- conservarea arborilor uscaţi, căzuţi sau în picioare, a celor aflaţi în descompunere şi a 

exemplarelor cu scorburi, care pot constitui habitate, locuri de hrănire, de cuibărire sau de 

reproducere pentru specii de mamifere mici, păsări, insecte sau plante inferioare; 

- menţinerea bălţilor, păraielor, izvoarelor, mlaştinilor într-o stare care să permită asigurarea 

rolului acestora în reproducerea peştilor, amfibienilor, insectelor, sau a altor specii de animale sau 

plante; 

- menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie ale pădurii; 

- evidenţierea în amenajamentele silvice a pădurilor cu funcţii de protecţie pentru întregul areal 

al parcului; 

- monitorizarea operaţiunilor silviculturale în zonele predispuse la eroziune; 

- interzicerea păşunatului şi limitarea accesului pentru trecerea la păşunat şi adăpat a 

animalelor domestice; 

- interzicerea practicilor ce pot influenţa negativ calitatea apei, respectiv: 

     - deversarea apelor menajere şi reziduale în cursurile de apă interioare şi în fluviul 

Dunărea; 

     - depozitarea deşeurilor menajere pe malul albiilor cursurilor de apă; 

     - spălarea utilajelor agricole şi autovehiculelor în albiile cursurilor de apă; 

- menţinerea funcţiilor socio-economice ale pădurii prin: 

     - urmărirea exploatării produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii în viziunea 

dezvoltării rurale; 

     - respectarea drepturilor legale, cutumiare şi tradiţionale asupra terenurilor forestiere, care 

nu vor afecta aria naturală protejată; 

     - promovarea utilizării tradiţionale a resurselor pădurii, în condiţiile legii. 
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5.  OBIECTIVE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, 

COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI 

MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT  DE ACESTE OBIECTIVE ŞI DE ORICE ALTE 

CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI 

 
Obiectivele de protecţie a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul O.S. 

Orşova sunt: 

- protecţia fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecţie a mediului al 

amenajamentului studiat; 

- protecţia calităţii aerului, în special în zonele locuite; 

- protecţia calităţii solului, pentru toate categoriile de folosinţă, în special pentru terenurile cu 

vegetaţie forestieră; 

- protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi freatice; 

- protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică 

Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentul O.S. Orşova, evaluate în cadrul acestui 

raport, vor fi respectate obiectivele de protecţie a mediului de mai sus. 

Ţinând cont de ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în plan, precum şi de impactul 

produs la execuţia lor, se consideră că acestea nu au efecte semnificativ negative asupra 

mediului. Ele nu influenţează decât într-o mică măsură biodiversitatea, solul, aerul şi climatul, nefiind 

însă necesare măsuri speciale de prevenire şi combatere a poluării. 

De asemenea, nici comunităţile locale nu vor fi afectate de implementarea planului 

analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora, prin rolul protector pe care îl au 

lucrările de împădurire, îngrijirea şi conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor ş.a..   

Modul în care s-a ţinut cont de obiectivele de protecţie a factorilor de mediu stabilite la nivel 

naţional şi relevante pentru amenajamentul O.S. Orşova se prezintă în continuare pe categorii de 

factori de mediu. 

a) Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane 

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia 

românească privitoare la protecţia calităţii apelor: 

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 

112/2006; 

- Ordinul comun al Ministerului mediului şi gospodăririi apelor şi Ministerul agriculturii, 

dezvoltării rurale şi pădurilor nr. 1182/22.11.2005 şi nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de 

bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva  poluării cu nitraţi din surse agricole.   

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al O.S. Orşova, evaluate în cadrul acestui 

raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul 

naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.  

b) Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei 
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În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia 

românească privitoare la protecţia  calităţii aerului: 

- HG nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările 

climatice 2005; 

- HG nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice 

(PNASC). 

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al O.S. Orşova, evaluate în cadrul acestui 

raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul 

naţional de protecţie a calităţii atmosferei. 

c) Planul naţional de gestionare a deşeurilor 

În activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile umane (locuinţele situate în 

apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure) trebuie respectate următoarele acte normative din 

legislaţia românească şi europeană: 

- Gestionarea deşeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face 

conform HG 856/2002, Anexa 1 (cap. 1 generarea deşeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea şi 

transportul deşeurilor, cap. 3 valorificare deşeurilor, cap. 4 eliminarea deşeurilor) titularul având 

obligaţia ţinerii acestor evidenţe precum şi raportarea acestora la organele abilitate; 

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deşeurilor, modificată de Directiva 

91/156 CEE; 

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind 

statistica deşeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004. 

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al O.S. Orşova, evaluate în cadrul acestui 

raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul 

naţional de gestionare a deşeurilor. 
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6. EVALUAREA EFECTELOR POTENŢIALE  SEMNIFICATIVE ASUPRA 

MEDIULUI ASOCIATE AMENAJAMENTULUI SILVIC AL  

O.S. ORŞOVA 

 
6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar  

 
6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica  în arboretele din  

cadrul O.S. Orşova 

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor de interes 

comunitar şi speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar în continuare vor fi descrise 

lucrările propuse prin  amenajamentul Ocolului silvic Orşova în acestea. 

Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 

Prin îngrijirea şi conducerea pădurii se înţelege sistemul de lucrări şi intervenţii silvotehnice 

prin care se dirijează creşterea şi dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea 

termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. 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 crescă 

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 forma de produse 

secundare etc. 

Lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare şi 

de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curăţiri, rărituri şi tăieri de igienă. 

a. Degajări:  

Realizarea stării de masiv presupune trecerea exemplarelor speciilor arborescente de la 

existenţa izolată specifică fazei de seminţiş la existenţa gregară (în grup), constituind un nou arboret, 

cu toate atributele  şi funcţiile sale specifice. 

În cazul arboretelor constituite din mai multe specii (amestecate), unele dintre acestea  având 

o vigoare sporită de creştere în primii  ani de viaţă, tind să copleşească alte specii. Se manifestă 

astfel concurenţa pentru spaţiu şi hrană atât în sol cît şi în spaţiul între speciile ce compun arboretele 

respective.  

Şi în cazul arboretelor constituite din aceiaşi specie (pure) apare concurenţa pentru hrană şi 

spaţiu. Unele exemplare de dimensiuni mai mari  (de exemplu cele provenite din lăstari sau cele  

provenite din seminţişuri  preexistente neuitilizabile neextrase la timp) devin copleşitoare pentru 

exemplarele sănătoase  şi viabile dar apărute  mai târziu. 
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Din considerentele menţionate mai sus este necesară intervenţia omului în procesul natural de 

autoreglare a arboretului prin înlăturarea parţială sau totală a speciilor sau exemplarelor copleşitoare, 

lucrare ce poartă denumirea de degajare. Aceasta are caracter de selecţie în masă şi se execută în 

faza de desiş. 

Dintre obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor se menţionează următoarele: 

- dirijarea competiţiei interspecifice, prin ţinerea în frâu a exemplarelor din speciile repede 

crescătoare care ar putea copleşi parţial sau integral  specia sau speciile valoroase; 

- dirijarea competiţiei intraspecifice, prin ţinerea sub control sau înlăturarea din masiv a 

preexistenţilor, lăstarilor, a exemplarelor vătămate şi promovarea exemplarelor viabile şi sănătoase; 

- ameliorarea compoziţiei şi a desimii arboretului şi crearea unor condiţii mai favorabile de 

creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare; 

- ameliorarea mediului intern specific; 

- menţinerea integrităţii  structurale a arboretului (consistenţa ≥0,8). 

Intervalul de timp după care se revine cu o nouă degajare pe aceeaşi suprafaţă 

(periodicitatea) depinde de natura speciilor, de condiţiile staţionale, de stare şi structura pădurii. În 

general periodicitatea degajărilor variază între 1 şi 3 ani. 

Sezonul de executare a degajărilor  depinde de speciile existente, de condiţiile de vegetaţie. 

Se consideră optimă perioada 15 august-30 septembrie. 

Cu degajări vor fi parcurse 9,82 ha/an. 

b. Curăţiri 

Curăţirile sunt lucrări silviculturale ce se aplică arboretelor aflate în faza de nuieliş şi prăjiniş în 

scopul înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. 

Şi în cazul celor două stadii de dezvoltare arboretul prezintă o desime mare, ca urmare şi 

competiţia inter- şi intraspecifică este foarte intensă ceea ce face ca şi eliminarea naturală să fie 

deasemenea intensă şi adesea să se desfăşoare în contradicţie cu ţelurile fixate. Întervenţia omului, 

în cazul curăţirilor, constă în grăbirea şi dirijarea procesului de eliminare şi selecţie naturală, în scopul 

obţinerii unui arboret sănătos, bine proporţionat şi spaţiat în care creşterea arborilor remanenţi să fie 

cât mai susţinută. 

Lucrarea are un caracter de selecţie în masă, cu caracter negativ, atenţia fiind îndreptată nu 

spre exemplarele valoroase ci spre cele cu o valoare redusă, care urmează să fie extrase. 

Obiectivele urmărite prin aplicarea curăţirilor sunt următoarele: 

- continuarea ameliorării compoziţiei arboretului în concordanţă cu compoziţia-ţel fixată. Acest 

lucru este realizabil prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile nedorite; 

- îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretului, prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, 

rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, având grijă să nu se întrerupă în nici un punct 

starea de masiv; 

- reducerea desimii arboretelor, pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi înălţime, 

precum şi a configuraţiei coroanei; 

- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii productive şi 

protectoare, ca şi a stabilităţii generale a acesteia; 
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- valorificarea masei lemnoase rezultate; 

- menţinerea integrităţii structurale (consistenţa ≥0,8). 

Periodicitatea curăţirilor variază în general între 3 şi 5 ani, în funcţie de natura speciilor, de 

starea arboretului, de condiţiile staţionale şi de alte lucrări executate anterior. 

Sezonul de execuţie al curăţirilor depinde de speciile existente precum şi de condiţiile de 

vegetaţie. Astfel, în arboretele amestecate se recomandă ca însemnarea arborilor de extras să se 

realizeze doar în perioada de vegetaţie, această restricţie eliminându-se în arboretele pure sau în 

amestecurile cu puţine specii, când lucrarea se poate executa şi în repausul vegetativ, primăvara 

devreme înaintea apariţiei frunzelor sau toamna târziu după căderea acestora.  

Din curăţiri se va recolta o un volum de 533 m3/an, parcurgându-se 73,71 ha/an (tabelul 6.1.). 

Tabelul 6.1 

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras prin curăţiri 

Aria protejată 

Suprafaţa de parcurs 
(ha) 

Volum de extras 
(m

3
) 

Posibilitatea anuală pe specii (m
3
) 

Totală Anuală Total Anual FA GO CA TE DU MO MJ PLT DR DT DM 

ROSCI0206 Porţile de Fier 737,07 73,71 5325 533 286 84 16 34 8 5 1 6 25 43 25 

ROSPA0080 Munţii 
Almăjului - Locvei 

737,07 73,71 5325 533 286 84 16 34 8 5 1 6 25 43 25 

Parcul Natural "Porţile de 
fier" 

737,07 73,71 5325 533 286 84 16 34 8 5 1 6 25 43 25 

 

c. Răriturile 

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu, care se 

preocupă de îngrjirea individuală a arborilor în scopul  de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii 

productive şi protectoare a pădurii cultivate. 

Lucrarea are un caracter de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată 

asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până  la termenul exploatării şi nu a celor extraşi prin 

intervenţia respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive  

lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra  generaţiei existente cât şi asupra viitorului arboret. 

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele: 

- 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 populaţiilor arborescente; 

- activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi, ca urmare a răririi treptate  a arboretului, 

fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural; 

- luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia 

ultimelor rărituri, pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi deci, pentru regenerarea 

naturală a pădurii; 

- mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea  vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici, menţinerea 

unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active  a arboretului rămas; 

- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii; 

- recoltarea şi valorificarea  completă a arborilor care trebuie să ,,cadă" din pădure. 
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Periodicitatea răriturilor depinde de caracteristicile arboretului (compoziţie, consistenţă, vârstă, 

clasă de producţie etc.), de intensitatea lucrărilor precum şi de condiţiile staţionale, aceasta variind  

între 4 şi 6 ani. 

Cu rărituri vor fi parcurse 487,17 ha/an, recoltându-se un volum de 12979 m3/an (tabelul 6.2). 

Tabelul 6.2 

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras prin rărituri 

Aria protejată 

Suprafaţa de 
parcurs (ha) 

Volum de 
extras (m

3
) 

Posibilitatea anuală pe specii (m
3
) 

Totală Anuală Total Anual FA GO CA TE PI DU MO MJ PLT SC GÎ DR DT DM 

ROSCI0206 Porţile 
de Fier 

4871,81 487,17 129771 12979 8700 286 309 1507 4 519 97 9 472 1 5 668 204 198 

ROSPA0080 Munţii 
Almăjului - Locvei 

4871,81 487,17 129771 12979 8700 286 309 1507 4 519 97 9 472 1 5 668 204 198 

Parcul Natural 
"Porţile de fier" 

4871,81 487,17 129771 12979 8700 286 309 1507 4 519 97 9 472 1 5 668 204 198 

 
c. Tăieri de igienă 

Aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, 

obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau 

doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum 

şi a arborilor - cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţia pădurilor fără ca prin aceste lucrări să 

se restrângă biodiversitatea pădurilor. 

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului, cu 

excepţia răşinoaselor afectate de gândaci de scoarţă, care este de preferat să se extragă înainte de 

zborul adulţilor. 

Tăierile de igienă se vor executa pe o suprafaţă anuală de 12216,82 ha, de pe care se 

estimează a se extrage un volum de 10267 m3/an (tabelul 6.3). 

Tabelul 6.3 

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras prin tăieri de igienă 

Aria protejată 

Suprafaţa de 
parcurs (ha) 

Volum de 
extras (m

3
) 

Posibilitatea anuală pe specii (m
3
) 

Totală Anuală Total Anual FA GO CA TE CR CE PIN PI DU MO MJ PLT SC GÎ DR DT DM 

ROSCI0206 Porţile 
de Fier 

12216,82 12216,82 102664 10267 4834 2841 261 511 253 236 13 16 20 10 98 184 26 287 132 465 80 

ROSPA0080 
Munţii Almăjului - 

Locvei 
12216,82 12216,82 102664 10267 4834 2841 261 511 253 236 13 16 20 10 98 184 26 287 132 465 80 

Parcul Natural 
"Porţile de fier" 

12216,82 12216,82 102664 10267 4834 2841 261 511 253 236 13 16 20 10 98 184 26 287 132 465 80 

 
Tratamente 

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, 

în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generaţie la alta. 

Gospodărirea intensivă, raţională şi multifuncţională a fondului forestier impune  cu necesitate 

adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală a 

speciilor autohtone valoroase, în cadrul unor perioade lungi sau continue de regenerare, pentru 

menţinerea acoperirii corespunzătoare a solului. 

Prin tratament se înţelege modul special cum se face  exploatarea şi se asigură regenerarea 

unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea atingerii unui anumit scop. 
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Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor 

principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.  

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 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 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.; 

- tratamentele ce prevăd  tăieri rase se vor adopta în cazurile prevăzute expres în codul silvic 

(legea 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare) şi se vor aplica pe suprafeţe mici; 

- 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 alte tipuri de intervenţii, respectiv lucrări speciale de conservare sau tăieri de igienă; 

- trecerea de la o generaţie la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu 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. 

 
a) Tratamentul tăierilor progresive 

Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite 

ochiuri, împrăştiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea şi 

dezvMehedinţiarea  seminţişului natural sub masiv, până ce se va constitui noul arboret. 

În principiu tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale  sub masiv 

prin două modalităţi: 

- punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente precum şi a celor instalate 

artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv; 
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- provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea  arboretului acolo unde nu s-a 

produs. 

Pentru realizarea acestor obiective  se disting în cadrul tratamentului menţionat trei genuri de 

tăieri: tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânţare, tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere 

în lumină precum şi tăieri de racordare. 

Tăierile de deschidere de ochiuri sau de însămânţare urmăresc în principal să asigure 

instalarea  şi dezvoltarea seminţişului utilizabil şi se aplică în anii de fructificaţie a speciei sau speciilor 

valoroase, în porţiunile de pădure în care seminţişul este sau se poate instala fără dificultăţi. 

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se 

referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la intensitatea 

tăierii în fiecare ochi. 

Repartizarea ochiurilor se face în funcţie de starea arboretelor şi a seminţişului, cât şi de 

posibilităţile de scoatere a materialului lemons. Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele 

mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces şi din partea superioară a versanţilor, spre a 

se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin porţiunile regenerate. Distanţa dintre ochiuri, ocupată  

deci de pădure netăiată, să aibă o lăţime de cel puţin 1-2 înălţimi medii ale arboretului, astfel încât în 

cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfăşoare independent  de ochiurile alăturate. 

Forma ochiurilor poate fi după caz circulară, ovală, eliptică, putând diferi de la un ochi la altul 

în funcţie de condiţiile staţionale şi de specia ce va fi promovată  în regenerare. Forma ochiurilor va 

trebui astfel aleasă încât  suprafaţa fertilă pentru regenerare  să fie maximă.  

Astfel în ochiurile cu condiţii mai puţin prielnice pentru regenerare vor căpăta de regulă forma 

eliptică sau ovală şi se va pune accent deosebit pe orientarea acestora. Se recomandă astfel ca în 

cazul regiunilor mai călduroase, mai uscate, în care suprafaţa fertilă este situată în partea sudică a 

ochiului, deschiderea de ochiuri eliptice cu orientare est-vest iar în regiunile mai reci şi suficient de 

umede se preferă ochiurile cu orientare nord-sud. 

Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în primul rând de 

exigenţele faţă de lumină a speciilor ce se doresc a fi regenerate. Astfel la speciile de umbră cu 

seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă (fag, brad) care au nevoie de protecţia arboretului bătrân 

ochiurile au  mărimi de la suprafaţa proiecţiei  a 2-3 arbori până la 0,5H sau chiar 0,75H (unde H 

reprezintă înălţimea medie a arboretului). În aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri rase ci se 

procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi. În arboretele 

constituite din specii de lumină (stejar, gorun, cer) ochiurile vor fi mai mari, ajungând la 1-1,5H la  

gorun şi chiar 2H la stejar, cer. În ochi în cazul acestor specii se recomandă să se extragă arborii 

integral ori consistenţa să se reducă până la 0,4-0,5. 

Numărul ochiurilor nu se poate fixa anticipat, ci rezultă pe teren în funcţie de mărimea 

acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari şi 

intensitatea tăierilor din ochiuri  mai intensă cu atât numărul lor poate fi mai mic (de pildă la speciile 

de lumină). Dimpotrivă în cazul arboretelor constituite din specii de umbră, unde  ochiurile deschise şi 

intensitatea tăierii în ochiuri  sunt mai mici, numărul acestora va fi mai mare. 
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În ochiurile deschise se va urmări extragerea celor mai groşi arbori şi cu coroane bogate care 

extrase ulterior, după instalarea seminţişului, ar putea aduce prejudicii grave acestuia.  

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină urmăresc iluminarea seminţişului 

din ochiurile deschise şi lărgirea lor progresivă. 

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină 

ale seminţişului se face moderat şi treptat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră respectiv printr-o 

tăiere intensă la speciile de lumină într-un an cu fructificaţie abundentă. Lărgirea ochiurilor în 

porţiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă 

unde regenerarea progresează activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile 

eliptice se lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S 

sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri orientate E-V. Lăţimea 

benzilor poate varia  între 1-2 înălţimi medii ale arboretului, în funcţie de temperamentul speciilor. 

Tăierile de racordare constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămaşi în ochiurile 

regenerate. Aceste tăieri  se execută de regulă după ce s-a regenerat şi porţiunea dintre ochiuri sau 

când seminţişul ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm. 

Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat tăierea 

de racordare se poate executa fiind însă urmată imediată de completări în porţiunile neregenerate. 

În arboretele parcurse cu acest tip de tratament perioada generală de regenerare a fost 

adoptată la 20 ani. 

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice  

actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea 

structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă 

din faptul că ideea regenerării în ochiuri  este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.  

Acest tratament se aplică în făgete pure montane şi de dealuri, făgete amestecate, gorunete 

pure, goruneto-făgete şi şleauri de deal pentru arboretele ajunse la vârsta exploatabilităţii de 

protecţie, atât în variantă cu perioadă normală de regenerare (de 20 de ani), cât şi în variantă cu 

perioadă mai lungă de regenerare (de 30 de ani), în conformitate cu prevederile amenajamentelor 

silvice.  

În aplicarea tratamentului, tăierile se vor adapta naturii şi stării de fapt a pădurii în care se 

acţionează, corelându-se obligatoriu punerea în valoare a masei lemnoase cu mersul fructificaţiei 

speciilor (speciei) principale sau cu creşterea şi dezvoltarea seminţişului utilizabil valoros. La nevoie, în 

ochiurile deschise şi neregenerate natural corespunzător, se va interveni cu completări sau împăduriri, dar 

numai cu material de provenienţă locală. Punerea în valoare se va subordona funcţiilor fixate 

(continuitate, ameliorarea şi conservarea biodiverităţii, creşterea eficienţei ecoprotective, etc.)  

şi, în nici un caz mărimii posibilităţii sau recoltării anuale a acesteia, în condiţii cât mai avantajoase 

economic. Fiecare ochi deschis va fi urmărit până regenerarea integrală, iar lucrările de îngrijire a 

seminţişurilor, de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire şi conducere a arboretelor nou create se 

vor executa obligatoriu cu respectarea tehnicii de lucru specifice fiecărui gen de intervenţie şi ţinând 

seama de natura şi starea arboretelor de parcurs.  
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Tăierile progresive se vor executa pe o suprafaţă de 239,88 ha/an, rezultând un volum de 

22124 m3/an (tabelul 6.4). 

Tabelul 6.4 

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras prin tăieri progresive 

Aria protejată 

Suprafaţa de 
parcurs (ha) 

Volum de 
extras (m

3
) 

Posibilitatea anuală pe specii (m
3
) 

Totală Anuală Total Anual FA GO TE GÎ CE CA CR MJ PLT DU DR DT DM 

ROSCI0206 Porţile de Fier 2398,80 239,88 221231 22124 13322 6232 1211 121 54 582 21 13 4 4 3 529 28 

ROSPA0080 Munţii 
Almăjului - Locvei 

2398,80 239,88 221231 22124 13322 6232 1211 121 54 582 21 13 4 4 3 529 28 

Parcul Natural "Porţile de 
fier" 

2398,80 239,88 221231 22124 13322 6232 1211 121 54 582 21 13 4 4 3 529 28 

 

b) Tăieri cvasigrădinărite  

Prin aplicarea acestui tratament se urmăreşte: 

- menţinerea permanentă şi în bune condiţii a acoperirii solului cu vegetaţie forestieră, 

realizându-se prin aceasta exercitarea continuă şi în mod corespunzător a funcţiilor de protecţie şi 

producţie atribuite arboretelor respective; 

- punerea în lumină a seminţişurilor valoroase, cât şi declanşarea procesului de regenerare în 

alte puncte noi de regenerare. 

Concomitent cu tăierile de regenerare, de-a lungul întregii perioade, în punctele regenerate se 

aplică lucrările de îngrijire necesare potrivit stadiilor de dezvoltare ale noilor arborete care s-au 

instalat. 

Tăierile cvasigrădinărite au un pronunţat caracter selectiv şi se aplică treptat şi cu prudenţă, 

pentru a reduce la minimum vătămarea seminţişului instalat. Ele se aplică neuniform pe suprafaţa de 

regenerat, în primul rând în porţiunile cu seminţişuri şi tinereturi valoroase şi după caz şi în alte 

puncte în care se urmăreşte să se creeze condiţii pentru regenerarea speciilor de valoare 

silviculturală şi economică. Până la sfârşitul perioadei de regenerare, pe suprafaţa de regenerare se 

va aplica astfel întreaga gamă a lucrărilor de îngrijire - inclusiv rărituri, concomitent cu extragerea 

arborilor maturi din vechiul arboret. 

Întrucât prin acest tratament se urmăreşte realizarea de arborete de amestec (fag cu 

cvercinee, etc), la aplicarea tăierilor se vor crea condiţii pentru favorizarea sau introducerea treptată 

pe cale artificială a unor specii cu valoare productivă sau de protecţie ridicată. 

Mărimea punctelor de regenerare, intensitatea şi numărul tăierilor de regenerare se vor adapta 

la situaţia seminţişurilor existente, precum şi la exigenţele speciilor ce se promovează faţă de lumină 

şi căldură.  

Acest tratament s-a adoptat în arborete de fag din U.P. I Elişeva, cu perioada de regenerare 

de 40-50 de ani. 

Aceste arborete  au structură relativ plurienă, caracterizate printr-un etaj superior constituit din 

arboretul matur de 140 - 170 ani având o consistenţă 0,2 - 0,3, iar în plafonul inferior arboretul tânăr 

cu vârste cuprinse între 20 - 80 ani cu consistenţă 0,8 - 0,9. 
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Pentru realizarea continuă şi în mod corespunzător a funcţiilor de protecţie atribuite, în aceste 

arborete se va aplica tratamentul tăierilor cvasigrădinărite. Prin aplicarea acestui tratament se 

urmăreşte reducerea la minimum a prejudiciilor rezultate în urma exploatării, dându-se o mai mare 

libertate ocolului în alegerea arborilor de extras. 

Cu tăieri cvasigrădinărite se vor parcurge 22,07 ha/an, recoltându-se un volum de 976 m3/an 

(Tabelul 6.5). 

Tabelul 6.5 

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras prin tăieri cvasigrădinărite 

Aria protejată 

Suprafaţa de 
parcurs (ha) 

Volum de 
extras (m

3
) 

Posibilitatea anuala pe 
specii 
(m

3
) 

Totală Anuală Total Anual FA GO CA 

ROSCI0206 Porţile de Fier 220,71 22,07 9763 976 905 12 59 

ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei 220,71 22,07 9763 976 905 12 59 

Parcul Natural "Porţile de fier" 220,71 22,07 9763 976 905 12 59 

 

c) Tăieri rase  

Acest tratament presupune exploatarea printr-o tăiere unică a arboretului ajuns la vârsta 

exploatabilităţii, regenerarea urmând a se produce pe cale artificială, dar numai cu material de 

împădurire de provenienţă locală. Se revine astfel la tipurile de habitate naturale prin înlăturarea 

arboretelor necorespunzătoare din punct de vedere al stării de vegetaţie şi al compoziţiei speciilor. 

În ocolul studiat tratamentul se aplică în cazul arboretelor slab productive şi în arboretele 

necorespunzătoare staţional. 

Suprafaţa parchetelor de exploatare nu va depăşi 1,0 ha, iar forma şi orientarea acestora vor 

ţine seama de configuraţia terenului, de obiectivele care au stat la baza constituirii ariei protejate şi de 

natura şi intensitatea acţiunii unor factori de risc ecologic (inundaţii, eroziune de suprafaţă sau 

adâncime etc.). Amplasarea unui nou parchet alăturat se va aproba numai după consituirea masivului 

în parchetul anterior exploatat, chiar dacă prin aceasta nu se pot asigura recolte anuale constante şi 

continue de masă lemnoasă. 

Dintre avantajele şi dezavantajele acestui tratament se enumeră următoarele: 

- Avantaje: - este cel mai simplu şi mai extensiv tratament; 

- procesul de exploatare se realizează cu investiţii reduse; 

- puieţii instalaţi  nu mai sunt ulterior vătămaţi de exploatare; 

- prin regenerare artificială se pot introduce puieţi aparţinând unor specii sau 

provenienţe  valoroase care în viitor vor putea asigura o mai intensivă folosire 

a potenţialului productiv şi protector  al pădurii. 

- Dezavantaje: - tăierile rase constituie cea mai radicală intervenţie asupra unei 

păduri, prin care se exploatează integral arboretul; 

- prin aplicarea acestui tratament se modifică condiţiile de mediu, fapt ce poate 

duce, dacă nu se realizează regenerarea artificială, la degradarea terenului; 

- se întrerupe pe un număr de ani rolul protector şi productiv al pădurii. 
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Tăierile rase se vor executa pe o suprafaţa anuală de 0,80 ha, recoltându-se un volum de 94 

m3/an (tabelul 6.6) 

Tabelul 6.6 

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras prin tăieri rase 

Aria protejată 

Suprafaţa de parcurs 
(ha) 

Volum de extras (m
3
) Posibilitatea anuală pe specii (m

3
) 

Totală Anuală Total Anual FA CA PIN DR DT DM 

ROSCI0206 Porţile de Fier 7,99 0,80 936 94 2 19 1 64 6 2 

ROSPA0080 Munţii Almăjului - 
Locvei 

7,99 0,80 936 94 2 19 1 64 6 2 

Parcul Natural "Porţile de fier" 7,99 0,80 936 94 2 19 1 64 6 2 

 

d) Tăieri în crâng (în arboretele de salcâm) unde regenerarea se va realiza pe cale 

vegetativă din lăstari sau drajoni 

În cadrul acestor tratamente suprafaţa maximă a parchetelor va fi limitată la 3 ha, iar alăturarea 

acestora se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv a suprafeţelor tăiate anterior. 

Parchetele vor fi dispersate în funcţie de starea arboretelor, respectiv de urgenţa de regenerare, avându-

se în vedere necesitatea realizării ţelurilor de protecţie şi a celor economice. Forma şi orientarea 

parchetelor vor ţine seama de configuraţia terenului, precum şi de intensitatea unor factori de risc 

ecologic (eroziune, ş.a.). 

Cu privire la modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli: 

- doborârea arborilor şi colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se 

rănească arborii remanenţi şi să nu se distrugă porţiunile cu seminţiş deja instalat; 

- este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe zăpadă, pentru a nu se 

vătăma seminţişul existent, solul şi anumite specii cu valoare conservativă ridicată; 

- parchetele se vor curăţa corespunzător de resturile de exploatare; 

 - reţeaua de drumuri de colectare trebuie să fie optim dimensionată (eficienţă maximă cu 

prejudicii minime). 

Tăierile în crâng se vor executa pe o suprafaţă anuală de 0,42 ha/an, din care se vor extrage 

50 m3/an (tabelul 6.7). 

Tabelul 6.7 

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras prin tăieri în crâng 

Aria protejată 
Suprafaţa de parcurs (ha) Volum de extras (m

3
) 

Posibilitatea anuală pe specii 
(m

3
) 

Totală Anuală Total Anual FA CA DT 

ROSCI0206 Porţile de Fier 4,26 0,42 503 50 2 5 43 

ROSPA0080 Munţii Almăjului - 
Locvei 

4,26 0,42 503 50 2 5 43 

Parcul Natural "Porţile de fier" 4,26 0,42 503 50 2 5 43 

 
d) Lucrările speciale de conservare  

În arboretele în care nu se reglementează procesul de producţie (TII) urmează a fi 

gospodărite în regim de conservare. În astfel de arborete nu este posibilă (sau uneori dacă este 

posibilă, nu este permisă) recoltarea de produse principale prin tăierile de regenerare clasice. Ca 

urmare, gospodărirea lor se va face prin lucrări speciale de conservare. Acestea urmăresc 

asigurarea continuităţii pădurii şi menţinerea arboretelor într-o stare corespunzătoare îndeplinirii  
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funcţiilor de protecţie atribuite. Aceste lucrări se împart în următoarele categorii: 

 Tăieri de conservare 

Se vor aplica în arboretele mature (aflate în perioada exploatabilităţii de regenerare) şi au în 

vedere regenerarea treptată a acestora. Tăierile au ca scop principal conservarea arboretului 

(asigurarea continuităţii lui pentru îndeplinirea rolului ecoprotectiv) şi nu extracţia de material lemnos 

(Giurgiu 1988). 

În ceea ce priveşte aplicarea acestor tăieri, se fac următoarele recomandări: 

- tăierile vor începe din momentul atingerii exploatabilităţii de protecţie; 

- prin tăieri se va urmări declanşarea regenerării naturale şi promovarea nucleelor de regene-

rare deja existente; 

 - în arboretele de salcâm tăierile de conservare au caracter de întinerire. 

Prin tăieri de conservare se va extrage un volum maxim de 5090 m3/an, parcurgându-se o 

suprafaţă anuală de 223,34 ha (tabelul 6.8). 

Tabelul 6.8 

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras prin tăieri de conservare 

Aria protejată 

Suprafaţa de 
parcurs (ha) 

Volum de extras 
(m

3
) 

Volumul de recoltat prin tăieri de conservare anual pe specii 
(mc/an) 

Totală Anuală Total Anual FA GO TE CA CE GI FR SC CR MJ DR DT DM 

ROSCI0206 Porţile de 
Fier 

2233,38 223,34 50892 5090 2365 1740 310 56 42 57 13 164 40 26 7 238 32 

ROSPA0080 Munţii 
Almăjului - Locvei 

2233,38 223,34 50892 5090 2365 1740 310 56 42 57 13 164 40 26 7 238 32 

Parcul Natural "Porţile 
de fier" 

2233,38 223,34 50892 5090 2365 1740 310 56 42 57 13 164 40 26 7 238 32 

 

Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire 

În porţiunile dintr-un arboret în care s-a declanşat procesele de exploatare - regenerare, dar în 

care din anumite motive este îngreunat procesul de instalare a seminţişului se pot adopta lucrări sau 

complexe de lucrări specifice denumite lucrări de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire. 

a. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale 

În această grupă de lucrări se disting două tipuri de lucrări: 

- lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului; 

- lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului. 

Lucrările pentru favorizarea instalării seminţişului se execută pe porţiuni de arboret, acolo 

unde instalarea seminţişului aparţinând speciilor de valoare este uneori imposibilă sau îngreunată de 

condiţiile grele de sol. Acestea constau din: 

- extragerea seminţişurilor neutilizabile şi a subarboretului; 

- strângerea şi îndepărtarea humusului brut şi a litierei 

- înlăturarea păturii vii invadatoare; 

- mobilizarea solului; 

- provocarea drajonăriii în arboretele de salcâm; 

- strângerea resturilor de exploatare; 

- drenarea suprafeţelor pe care stagnează apa. 
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Lucrările pentru asigurarea dezvoltării seminţişului se execută în seminţişurile naturale din 

momentul instalării până când arboretul realizează starea de masiv şi constau din: 

- descopleşirea seminţişului; 

- receparea seminţişului de foioase rănit şi extragerea exempleralor de răşinoase  

            vătămate prin lucrările de exploatare; 

- înlăturarea lăstarilor; 

- împrejmuirea suprafeţelor. 

 b. Lucrări de regenerare - împăduriri 

Împăduririle sunt în general caracteristice arboretelor care au fost parcurse cu tăieri rase care 

reclamă intervenţia cu împăduriri cât mai urgentă sau a arboretelor calamitate din diverse cauze 

(arborete incendiate, afectate de doborâturi de vânt şi rupturi de zăpadă, atacuri de insecte). 

Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină pe vechiul amplasament şi 

reluarea de către aceasta  a funcţiilor eco-protective.  

c. Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv 

Aceste lucrări sunt lucrări de împădurire care se execută în regenerările naturale aflate în 

fazele de dezvoltare seminţiş-desiş care nu au indicele de desime corespunzător. De asemenea 

lucrarea se aplică şi în cazul plantaţiilor efectuate recent cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea 

completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dipărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. 

d. Lucrări de îngrijire a culturilor tinere 

Pentru diminuarea efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crea- 

rea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile forestiere 

sunt parcurse după instalare cu lucrările menţionate. Scopul acestora fiind acela de a înlătura unele 

defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii. 

Lucrările de îngrijire a culturilor tinere constau în: receparea puieţilor, reglarea desimii, 

întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare etc.  

 
6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de interes 

comunitar existente în cadrul O.S. Orşova 

 
Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea 

factorilor ce acţionează asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung  

răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se 

consideră "favorabilă" atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 

92/43/CEE): 

- 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; 

- Speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă. 
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Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate la punctul 1.3. Obiectivele 

amenajamentului silvic, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor 

de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, prin amenajamentul 

silvic s-au propus următoarele obiective: 

- Asigurarea continuităţii pădurii; 

- Promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure; 

- Menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii. 

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie  

de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc 

arboretele. 

Referitor la habitate, amenajamentul Ocolului silvic Orşova urmăreşte o conservare (prin 

gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de 

ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiei lui). Lipsa măsurilor 

de gospodărire poate duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de 

habitate. Astfel, măsurile de gospodărire propuse urmăresc dirijarea dinamicii pădurilor în 

sensul perpetuării acestora, nu numai ca tip de ecosistem (ecosistem forestier), dar mai ales 

ca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură. 

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza  

efectelor acestora  asupra: 

- Suprafeţei şi dinamicii ei; 

- Stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, 

prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărul de arbori 

uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol; 

- Seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, 

modului de regenerare, gradului de acoperire; 

- Subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone; 

- Stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei 

speciilor alohtone. 

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice, 

pentru evaluarea impactului s-a utilizat următoarea scară: 

- impact negativ semnificativ; 

- impact  negativ nesemnificativ; 

- neutru; 

- impact pozitiv nesemnificativ; 

- impact pozitiv semnificativ. 

În continuare va fi prezentată tabelar matricea de evaluare a impactului lucrărilor silvotehnice 

aplicate în arboretele existente în habitatele de interes comunitar, identificate în siturile Natura 2000 

din cadrul ocolului silvic studiat. 
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Impactul lucrărilor asupra habitatului  9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum prin analiza efectelor asupra  
criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

Tabelul 6.9 

Indicatorul 

supus evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 

Tăieri 

conservare 

Tăieri 

progresive 

Tăieri 

cvasigră-

dinărite 

Tăieri rase 
Tăieri în 

crâng 

Fără 

lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa 

minimă 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

1.2. Dinamica 

suprafeţei 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

2. Stratul arborescent 

2.1. Compoziţia Fără 

schimbări 

Se ameliorea-

ză cantitativ 

compoziţia 

arboretelor 

Se ameliorea-

ză compoziţia 

arboretului în  

concordanţă 

cu tipul natu-

ral fundamen-

tal de pădure 

Se ameliorea-

ză cantitativ 

compoziţia 

arboretelor 

Fără 

schimbări 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală a 

speciilor 

caracteristice 

tipului natural 

fundamental 

de pădure 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală a 

speciilor 

caracteristice 

tipului natural 

fundamental 

de pădure 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală a 

speciilor 

caracteristice 

tipului natural 

fundamental 

de pădure 

Se elimina 

stratul 

arborescent 

în întregime  

Se elimina 

stratul 

arborescent 

în întregime  

Fără 

schimbări 

2.2. Specii 

alohtone 

Fără 

schimbări 

Se înlătură 

arborii din 

orice specie 

sau din orice 

plafon care 

prin poziţia lor 

împiedică 

creşterea şi 

dezvoltarea 

arborilor de 

viitor 

Se îndepăr-

tează speciile 

necorespun-

zătoare ca 

specie şi 

conformare 

Se înlătură 

arborii din 

orice specie 

sau din orice 

plafon care 

prin poziţia lor 

împiedică 

creşterea şi 

dezvoltarea 

arborilor de 

viitor 

Fără 

schimbări 

Favorabil 

dezvoltării 

speciilor 

alohtone 

Favorabil 

dezvoltării 

speciilor 

alohtone 

Favorabil 

dezvoltării 

speciilor 

alohtone 

Se înlătură 

total arborii 

din toate 

speciile 

existente în 

arboret  

Se înlătură 

total arborii 

din toate 

speciile 

existente în 

arboret  

Fără 

schimbări 
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Tabelul 6.9. (continuare) 

Indicatorul 

supus evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului

/ culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 

Tăieri 

conservare 

Tăieri 

progresive 

Tăieri 

cvasigră-

dinărite 

Tăieri rase 
Tăieri în 

crâng 

Fără 

lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3. Mod de 

regenerare 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală 

pe cale gene-

rativă 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală 

pe cale gene-

rativă 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală 

pe cale gene-

rativă 

Nu se 

promovează 

regenerarea 

naturală 

Nu se 

promovează 

regenerarea 

naturală 

Fără 

schimbări 

2.4. Consistenţa - 

cu execepţia 

arboretelor în 

curs de 

regenerare 

Fără 

schimbări 

Ameliorează 

cantitativ ar-

boretele sub 

raportul dis-

tribuţiei lor 

spaţiale acti-

vând creşte-

rea în grosi-

me a arbori-

lor de viitor 

Reduce desi-

mea arborete-

lor pentru a 

permite regu-

larizarea  

creşterii în 

grosime şi 

înălţime pre-

cum şi a con-

figuraţiei 

coroanei 

Ameliorează 

cantitativ ar-

boretele sub 

raportul dis-

tribuţiei lor 

spaţiale acti-

vând creşte-

rea în grosi-

me a arbori-

lor de viitor 

Fără 

schimbări 

Se urmăreşte 

obţinerea 

regenerării 

naturale sub 

masiv prin 

punerea în 

valoare a 

seminţişurilor 

existente 

Se urmăreş-

te obţinerea 

regenerării 

naturale sub 

masiv prin 

punerea în 

valoare a 

seminţişurilor 

existente 

Se urmăreş-

te obţinerea 

regenerării 

naturale sub 

masiv prin 

punerea în 

valoare a 

seminţişurilor 

existente 

Se urmăreş-

te împăduri-

rea terenului 

prin regene-

rare artifici-

ală 

Se urmăreş-

te împăduri-

rea terenului 

prin regene-

rare artifici-

ală 

Fără 

schimbări 

2.5. Numărul de 

arbori uscaţi pe 

picior (cu excep-

ţia arboretelor 

sub 20 ani) 

Fără 

schimbări 

Se îndepăr-

tează arborii 

uscaţi sau în 

curs de 

uscare 

Elimină 

exemplarele 

uscate 

Se îndepăr-

tează arborii 

uscaţi sau în 

curs de 

uscare 

Se extrag 

arborii uscaţi 

sau în curs de 

uscare, 

căzuţi, rupţi 

sau doborâţi 

de vânt sau 

zăpadă, pu-

ternic atacaţi 

de insecte 

Se extrag 

arborii uscaţi 

sau în curs de 

uscare, 

căzuţi, rupţi 

sau doborâţi 

de vânt sau 

zăpadă, pu-

ternic atacaţi 

de insecte 

Se extrag 

arborii uscaţi 

sau în curs de 

uscare, 

căzuţi, rupţi 

sau doborâţi 

de vânt sau 

zăpadă, pu-

ternic atacaţi 

de insecte 

Se extrag 

arborii uscaţi 

sau în curs de 

uscare, 

căzuţi, rupţi 

sau doborâţi 

de vânt sau 

zăpadă, pu-

ternic atacaţi 

de insecte 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

2.6. Numărul de 

arbori aflaţi în 

curs de descom-

punere pe sol  (cu 

excepţia arbore-

telor sub 20 ani) 

Fără 

schimbări 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Fără 
schimbări 

Fără 
schimbări 

Fără 

schimbări 
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Tabelul 6.9. (continuare) 

Indicatorul 

supus evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului

/ culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 

Tăieri 

conservare 

Tăieri 

progresive 

Tăieri 

cvasigră-

dinărite 

Tăieri rase 
Tăieri în 

crâng 

Fără 

lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Seminţişul 

3.1. Compoziţia Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Se urmăreşte 

obţinerea de 

seminţiş natu-

ral format din 

specii cores-

punzătoare 

tipului natural 

fundamental 

de pădure 

Se urmăreşte 

obţinerea 

compoziţiei 

corespunză-

toare tipului 

natural funda-

mental de 

pădure 

Se urmăreşte 

obţinerea 

compoziţiei 

corespunză-

toare tipului 

natural funda-

mental de 

pădure 

Se urmăreşte 
obţinerea re-
generării arti-
ficială a spe-
ciilor caracte-
ristice tipului  
natural funda-
mental de  

pădure 

Se urmăreşte 
obţinerea re-
generării ar-
boretelor pe 
cale vegetati-
vă 

Fără 

schimbări 

3.2. Specii 

alohtone 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Favorabil in-

stalării specii-

lor alohtone 

Favorabil in-

stalării specii-

lor alohtone 

Favorabil in-

stalării specii-

lor alohtone 

Sunt utilizaţi 

puieţi alohtoni 

Sunt utilizaţi 

puieţi alohtoni 

Fără 

schimbări 

3.3. Mod de 

regenerare 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

achimbări 

Fără 

schimbări 

Se promovea-

ză regenera-

rea generati-

vă 

Se promovea-

ză regenera-

rea generati-

vă 

Se promovea-

ză regenera-

rea generati-

vă 

Sunt utilizaţi 

puieţi autoh-

toni obţinuţi 

pe cale gene-

rativă din sur-

se controlate 

Sunt utilizaţi 

puieţi autoh-

toni obţinuţi 

pe cale gene-

rativă din sur-

se controlate 

Fără 

schimbări 

3.4. Grad de 

acoperire 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Se urmăreşte  

să se asigure 

fie dezvolta-

rea seminţişu-

lui existent uti 

lizabil deja 

instalat fie 

instalarea 

unuia nou 

acolo unde nu 

există 

Se urmăreşte  

să se asigure 

fie dezvolta-

rea seminţişu-

lui existent 

utilizabil deja 

instalat fie 

instalarea 

unuia nou 

acolo unde nu 

există 

Se urmăreşte 

să se asigure 

fie dezvolta-

rea seminţişu-

lui existent uti- 

lizabil deja in-

stalat fie insta-

larea unuia 

nou acolo 

unde nu 

există 

Se reface ar-

boretul prin 

introducerea 

de puieţi în 

terenul gol re-

zultat în urma 

aplicării aces-

tui tratament 

Se reface ar-

boretul prin 

introducerea 

de puieţi în te-

renul gol re-

zultat în urma 

aplicării aces-

tui tratament 

Fără 

schimbări 
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Tabelul 6.9. (continuare) 

Indicatorul 

supus evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 

Tăieri 

conservare 

Tăieri 

progresive 

Tăieri 

cvasigră-

dinărite 

Tăieri rase 
Tăieri în 

crâng 

Fără 

lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Subarboretul 

4.1. Compoziţie Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Fără 

schimbări 

4.2.Specii 

alohtone 

Fără 

schimbări 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Fără 

schimbări 

5. Stratul ierbos şi subarbustiv 

5.1. Compoziţie Se înlătura 

pătura vie 

invadatoare 

care prin 

desimea ei 

îngreunează 

dezvoltarea 

seminţişului şi 

a culturilor 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Se înlătura 

pătura 

ierboasă 

aproape în 

totalitate 

Se înlătura 

pătura 

ierboasă 

aproape în 

totalitate 

Fără 

schimbări 

5.2. Specii 

alohtone 

Se modifică 

microclimatul 

Fără 

schimbări 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Fără 

schimbări 
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Impactul lucrărilor asupra habitatului  9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum prin analiza efectelor asupra  
criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

Tabelul 6.10 

Indicatorul supus 

evaluării 

 Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament  

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 
Tăieri conservare Tăieri progresive 

Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa minimă Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

1.2. Dinamica suprafeţei Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

2. Stratul arborescent 

2.1. Compoziţia Fără schimbări Se ameliorează 

cantitativ compozi-

ţia arboretelor 

Se ameliorează 

compoziţia arbore-

tului în  concordan-

ţă cu tipul natural 

fundamental de 

pădure 

Se ameliorează 

cantitativ compozi-

ţia arboretelor 

Fără schimbări Se promovează re-

generarea naturală 

a speciilor caracte-

ristice tipului natu-

ral fundamental de 

pădure 

Se promovează re-

generarea naturală 

a speciilor caracte-

ristice tipului natu-

ral fundamental de 

pădure 

Fără schimbări 

2.2. Specii alohtone Fără schimbări Se înlătură arborii 

din orice specie sau 

din orice plafon 

care prin poziţia lor 

împiedică creşterea 

şi dezvoltarea 

arborilor de viitor 

Se îndepărtează 

speciile necores-

punzătoare ca spe-

cie şi conformare 

Se înlătură arborii 

din orice specie sau 

din orice plafon 

care prin poziţia lor 

împiedică creşterea 

şi dezvoltarea 

arborilor de viitor 

Fără schimbări Favorabil 

dezvoltării speciilor 

alohtone 

Favorabil 

dezvoltării speciilor 

alohtone 

Fără schimbări 

2.3. Mod de regenerare Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se promovează 

regenerarea 

naturală pe cale 

generativă 

Se promovează 

regenerarea 

naturală pe cale 

generativă 

Fără schimbări 

2.4. Consistenţa - cu 

execepţia arboretelor în 

curs de regenerare 

Fără schimbări Ameliorează canti-

tativ arboretele sub 

raportul distribuţiei 

lor spaţiale activând 

creşterea în grosi-

me a arborilor de 

viitor 

Reduce desimea 

arboretelor pentru a 

permite regulariza-

rea  creşterii în gro-

sime şi înălţime 

precum şi a confi-

guraţiei coroanei 

Ameliorează canti-

tativ arboretele sub 

raportul distribuţiei 

lor spaţiale activând 

creşterea în grosi-

me a arborilor de 

viitor 

Fără schimbări Se urmăreşte obţi-

nerea regenerării 

naturale sub masiv 

prin punerea în 

valoare a seminţi-

şurilor existente 

Se urmăreşte obţi-

nerea regenerării 

naturale sub masiv 

prin punerea în 

valoare a seminţi-

şurilor existente 

Fără schimbări 
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Tabelul 6.10. (continuare) 

Indicatorul supus 

evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 
Tăieri conservare Tăieri progresive 

Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.5. Numărul de arbori 

uscaţi pe picior (cu 

excepţia arboretelor sub 

20 ani) 

Fără schimbări Se îndepărtează 

arborii uscaţi sau în 

curs de uscare 

Elimină 

exemplarele uscate 

Se îndepărtează 

arborii uscaţi sau în 

curs de uscare 

Se extrag arborii 

uscaţi sau în curs 

de uscare, căzuţi, 

rupţi sau doborâţi 

de vânt sau zăpa-

dă, puternic atacaţi 

de insecte 

Se extrag arborii 

uscaţi sau în curs 

de uscare, căzuţi, 

rupţi sau doborâţi 

de vânt sau zăpa-

dă, puternic atacaţi 

de insecte 

Se extrag arborii 

uscaţi sau în curs 

de uscare, căzuţi, 

rupţi sau doborâţi 

de vânt sau zăpa-

dă, puternic atacaţi 

de insecte 

Fără schimbări 

2.6. Numărul de arbori 

aflaţi în curs de descom-

punere pe sol  (cu excep-

ţia arboretelor sub 20 ani) 

Fără schimbări Se reduce numărul 

arborilor aflaţi în 

curs de descom-

punere 

Se reduce numărul 

arborilor aflaţi în 

curs de descom-

punere 

Se reduce numărul 

arborilor aflaţi în 

curs de descom-

punere 

Se reduce numărul 

arborilor aflaţi în 

curs de descom-

punere 

Se reduce numărul 

arborilor aflaţi în 

curs de descom-

punere 

Se reduce numărul 

arborilor aflaţi în 

curs de descom-

punere 

Fără schimbări 

3. Seminţişul 

3.1. Compoziţia Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se urmăreşte obţi-

nerea de seminţiş 

natural format din 

specii corespunză-

toare tipului natural 

fundamental de 

pădure 

Se urmăreşte obţi-

nerea compoziţiei 

corespunzătoare 

tipului natural funda-

mental de pădure 

Fără schimbări 

3.2. Specii alohtone Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Favorabil instalării 

speciilor alohtone 

Favorabil instalării 

speciilor alohtone 

Fără schimbări 

3.3. Mod de regenerare Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără achimbări Fără schimbări Se promovează 

regenerarea 

generativă 

Se promovează 

regenerarea 

generativă 

Fără schimbări 

3.4. Grad de acoperire Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se urmăreşte  să se 

asigure fie dezvolta-

rea seminţişu-lui 

existent uti lizabil 

deja instalat fie 

instalarea unuia 

nou acolo unde nu 

există 

Se urmăreşte  să se 

asigure fie dezvolta-

rea seminţişului 

existent utilizabil 

deja instalat fie 

instalarea unuia 

nou acolo unde nu 

există 

Fără schimbări 
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Tabelul 6.10. (continuare) 

Indicatorul supus 

evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 

Tăieri 

conservare 
Tăieri progresive 

Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Subarboretul 

4.1. Compoziţie Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Favorabil instalării 

arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Fără schimbări 

4.2.Specii alohtone Fără schimbări Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Fără schimbări 

5. Stratul ierbos şi subarbustiv 

5.1. Compoziţie Se înlătura pătura 

vie invadatoare 

care prin desimea 

ei îngreunează 

dezvoltarea 

seminţişului şi a 

culturilor 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Fără schimbări 

5.2. Specii alohtone Se modifică 

microclimatul 

Fără schimbări Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Fără schimbări 
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Impactul lucrărilor asupra habitatului  9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum prin analiza efectelor asupra  
criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

Tabelul 6.11 

Indicatorul supus 

evaluării 

 Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament  

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 
Tăieri progresive 

Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa minimă Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

1.2. Dinamica suprafeţei Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

2. Stratul arborescent 

2.1. Compoziţia Fără schimbări Se ameliorează 

cantitativ compoziţia 

arboretelor 

Se ameliorează com-

poziţia arboretului în  

concordanţă cu tipul 

natural fundamental de 

pădure 

Se ameliorează 

cantitativ compoziţia 

arboretelor 

Fără schimbări Se promovează rege-

nerarea naturală a spe-

ciilor caracteristice tipu-

lui natural fundamental 

de pădure 

Fără schimbări 

2.2. Specii alohtone Fără schimbări Se înlătură arborii din 

orice specie sau din 

orice plafon care prin 

poziţia lor împiedică 

creşterea şi dezvoltarea 

arborilor de viitor 

Se îndepărtează specii-

le necorespunzătoare 

ca specie şi conformare 

Se înlătură arborii din 

orice specie sau din 

orice plafon care prin 

poziţia lor împiedică 

creşterea şi dezvoltarea 

arborilor de viitor 

Fără schimbări Favorabil dezvoltării 

speciilor alohtone 

Fără schimbări 

2.3. Mod de regenerare Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se promovează 

regenerarea naturală 

pe cale generativă 

Fără schimbări 

2.4. Consistenţa - cu 

execepţia arboretelor în 

curs de regenerare 

Fără schimbări Ameliorează cantitativ 

arboretele sub raportul 

distribuţiei lor spaţiale 

activând creşterea în 

grosime a arborilor de 

viitor 

Reduce desimea 

arboretelor pentru a 

permite regulariza-rea  

creşterii în grosime şi 

înălţime precum şi a 

configuraţiei coroanei 

Ameliorează cantitativ 

arboretele sub raportul 

distribuţiei lor spaţiale 

activând creşterea în 

grosime a arborilor de 

viitor 

Fără schimbări Se urmăreşte obţinerea 

regenerării naturale sub 

masiv prin punerea în 

valoare a seminţişurilor 

existente 

Fără schimbări 
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Tabelul 6.11. (continuare) 

Indicatorul supus 

evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 
Tăieri progresive 

Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2.5. Numărul de arbori 

uscaţi pe picior (cu 

excepţia arboretelor sub 

20 ani) 

Fără schimbări Se îndepărtează arborii 

uscaţi sau în curs de 

uscare 

Elimină exemplarele 

uscate 

Se îndepărtează arborii 

uscaţi sau în curs de 

uscare 

Se extrag arborii uscaţi 

sau în curs de uscare, 

căzuţi, rupţi sau dobo-

râţi de vânt sau zăpadă, 

puternic atacaţi de 

insecte 

Se extrag arborii uscaţi 

sau în curs de uscare, 

căzuţi, rupţi sau dobo-

râţi de vânt sau zăpadă, 

puternic atacaţi de 

insecte 

Fără schimbări 

2.6. Numărul de arbori 

aflaţi în curs de descom-

punere pe sol  (cu excep-

ţia arboretelor sub 20 ani) 

Fără 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 

Se reduce numărul 

arborilor aflaţi în curs de 

descompunere 

Se reduce numărul 

arborilor aflaţi în curs de 

descompunere 

Fără schimbări 

3. Seminţişul 

3.1. Compoziţia Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se urmăreşte obţinerea 

compoziţiei corespun-

zătoare tipului natural 

fundamental de pădure 

Fără schimbări 

3.2. Specii alohtone Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Favorabil instalării 

speciilor alohtone 

Fără schimbări 

3.3. Mod de regenerare Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără achimbări Fără schimbări Se promovează 

regenerarea generativă 

Fără schimbări 

3.4. Grad de acoperire Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se urmăreşte  să se 

asigure fie dezvoltarea 

seminţişului existent 

utilizabil deja instalat fie 

instalarea unuia nou 

acolo unde nu există 

Fără schimbări 

4. Subarboretul 

4.1. Compoziţie Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Favorabil instalării 

arbuştilor 

Fără schimbări 

4.2.Specii alohtone Fără schimbări Nefavorabil instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil instalării 

arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Fără schimbări 
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Tabelul 6.11. (continuare) 

Indicatorul supus 

evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea semintişului/ 

culturilor 
Degajări Curăţiri Rărituri 

Tăieri  

igienă 
Tăieri progresive 

Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5. Stratul ierbos şi subarbustiv 

5.1. Compoziţie Se înlătura pătura vie inva-

datoare care prin desimea ei 

îngreunea nează dezvolta-

rea seminţişului şi a culturilor 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Fără schimbări 

5.2. Specii 

alohtone 

Se modifică microclimatul Fără schimbări Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Fără schimbări 

 

Impactul lucrărilor asupra habitatului  91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen prin analiza efectelor asupra  
criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

Tabelul 6.12 

Indicatorul supus 

evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament  

Curăţiri Rărituri Tăieri igienă Tăieri conservare 
Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa minimă Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

1.2. Dinamica suprafeţei Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

2. Stratul arborescent 

2.1. Compoziţia Se ameliorează compoziţia arbore-

tului în  concordanţă cu tipul natu-

ral fundamental de pădure 

Se ameliorează cantitativ compozi-

ţia arboretelor 

Fără schimbări Se promovează regenerarea natu-

rală a speciilor caracteristice tipului 

natural fundamental de pădure 

Fără schimbări 

2.2. Specii alohtone Se îndepărtează speciile necores-

punzătoare ca specie şi conforma-

re 

Se înlătură arborii din orice specie 

sau din orice plafon care prin 

poziţia lor împiedică creşterea şi 

dezvoltarea arborilor de viitor 

Fără schimbări Favorabil dezvoltării speciilor 

alohtone 

Fără schimbări 

2.3. Mod de regenerare Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se promovează regenerarea 

naturală pe cale generativă 

Fără schimbări 
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Tabelul 6.12 (continuare) 

Indicatorul supus 

evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament  

Curăţiri Rărituri Tăieri igienă Tăieri conservare 
Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 

2.4. Consistenţa - cu 

execepţia arboretelor în 

curs de regenerare 

Reduce desimea arboretelor pentru 

a permite regularizarea  creşterii în 

grosime şi înălţime precum şi a 

configuraţiei coroanei 

Ameliorează cantitativ arboretele 

sub raportul distribuţiei lor spaţiale 

activând creşterea în grosime a 

arborilor de viitor 

Fără schimbări Se urmăreşte obţinerea regenerării 

naturale sub masiv prin punerea în 

valoare a seminţişurilor existente 

Fără schimbări 

2.5. Numărul de arbori 

uscaţi pe picior (cu 

excepţia arboretelor sub 

20 ani) 

Elimină exemplarele uscate Se îndepărtează arborii uscaţi sau 

în curs de uscare 

Se extrag arborii uscaţi sau în curs 

de uscare, căzuţi, rupţi sau dobo-

râţi de vânt sau zăpadă, puternic 

atacaţi de insecte 

Se extrag arborii uscaţi sau în curs 

de uscare, căzuţi, rupţi sau dobo-

râţi de vânt sau zăpadă, puternic 

atacaţi de insecte 

Fără schimbări 

2.6. Numărul de arbori 

aflaţi în curs de descom-

punere pe sol  (cu excep-

ţia arboretelor sub 20 ani) 

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 

Se reduce numărul arborilor aflaţi 

în curs de descompunere 

Fără schimbări 

3. Seminţişul 

3.1. Compoziţia Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se urmăreşte obţinerea de semin-

ţiş natural format din specii cores-

punzătoare tipului natural funda-

mental de pădure 

Fără schimbări 

3.2. Specii alohtone Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Favorabil instalării speciilor 

alohtone 

Fără schimbări 

3.3. Mod de regenerare Fără schimbări Fără achimbări Fără schimbări Se promovează regenerarea 

generativă 

Fără schimbări 

3.4. Grad de acoperire Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se urmăreşte  să se asigure fie 

dezvoltarea seminţişului existent 

utilizabil deja instalat fie instalarea 

unuia nou acolo unde nu există 

Fără schimbări 

4. Subarboretul 

4.1. Compoziţie Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Favorabil instalării arbuştilor Fără schimbări 

4.2.Specii alohtone Nefavorabil instalării arbuştilor Nefavorabil instalării arbuştilor Favorabil instalării arbuştilor Favorabil instalării arbuştilor Fără schimbări 

5. Stratul ierbos şi subarbustiv 

5.1. Compoziţie Se modifică microclimatul Se modifică microclimatul Favorabil instalării speciilor 

ierboase 

Favorabil instalării speciilor 

ierboase 

Fără schimbări 

5.2. Specii alohtone Se modifică microclimatul Se modifică microclimatul Favorabil instalării speciilor 

ierboase 

Favorabil instalării speciilor 

ierboase 

Fără schimbări 
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Impactul lucrărilor asupra habitatului  R4129 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia prin analiza 
efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

Tabelul 6.13 

Indicatorul 

supus evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 

Tăieri 

conservare 

Tăieri 

progresive 
Împăduriri Tăieri rase 

Tăieri în 

crâng 

Fără 

lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa 

minimă 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

1.2. Dinamica 

suprafeţei 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

2. Stratul arborescent 

2.1. Compoziţia Fără 

schimbări 

Se ameliorea-

ză cantitativ 

compoziţia 

arboretelor 

Se ameliorea-

ză compoziţia 

arboretului în  

concordanţă 

cu tipul natu-

ral fundamen-

tal de pădure 

Se ameliorea-

ză cantitativ 

compoziţia 

arboretelor 

Fără 

schimbări 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală a 

speciilor 

caracteristice 

tipului natural 

fundamental 

de pădure 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală a 

speciilor 

caracteristice 

tipului natural 

fundamental 

de pădure 

Fără 

schimbări 

Se elimina 

stratul arbo-

rescent în 

întregime 

Se elimina 

stratul arbo-

rescent în 

întregime  

Fără 

schimbări 

2.2. Specii 

alohtone 

Fără 

schimbări 

Se înlătură 

arborii din 

orice specie 

sau din orice 

plafon care 

prin poziţia lor 

împiedică 

creşterea şi 

dezvoltarea 

arborilor de 

viitor 

Se îndepăr-

tează speciile 

necorespun-

zătoare ca 

specie şi 

conformare 

Se înlătură 

arborii din 

orice specie 

sau din orice 

plafon care 

prin poziţia lor 

împiedică 

creşterea şi 

dezvoltarea 

arborilor de 

viitor 

Fără 

schimbări 

Favorabil 

dezvoltării 

speciilor 

alohtone 

Favorabil 

dezvoltării 

speciilor 

alohtone 

Fără 

schimbări 

Se înlătură 

total arborii 

din toate 

speciile 

existente în 

arboret 

Se înlătură 

total arborii 

din toate 

speciile 

existente în 

arboret 

Fără 

schimbări 
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Tabelul 6.13. (continuare) 

Indicatorul 

supus evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 

Tăieri 

conservare 

Tăieri 

progresive 
Împăduriri Tăieri rase 

Tăieri în 

crâng 

Fără 

lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3. Mod de 

regenerare 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală 

pe cale gene-

rativă 

Se promovea-

ză regenera-

rea naturală 

pe cale gene-

rativă 

Promovează 

regenerarea 

srtificială pe 

cale 

generativă 

Nu se 

promovează 

regenerarea 

naturală 

Nu se 

promovează 

regenerarea 

naturală 

Fără 

schimbări 

2.4. Consistenţa - 

cu execepţia 

arboretelor în 

curs de 

regenerare 

Fără 

schimbări 

Ameliorează 

cantitativ ar-

boretele sub 

raportul dis-

tribuţiei lor 

spaţiale acti-

vând creşte-

rea în grosi-

me a arbori-

lor de viitor 

Reduce desi-

mea arborete-

lor pentru a 

permite regu-

larizarea  

creşterii în 

grosime şi 

înălţime pre-

cum şi a con-

figuraţiei 

coroanei 

Ameliorează 

cantitativ ar-

boretele sub 

raportul dis-

tribuţiei lor 

spaţiale acti-

vând creşte-

rea în grosi-

me a arbori-

lor de viitor 

Fără 

schimbări 

Se urmăreşte 

obţinerea 

regenerării 

naturale sub 

masiv prin 

punerea în 

valoare a 

seminţişurilor 

existente 

Se urmăreş-

te obţinerea 

regenerării 

naturale sub 

masiv prin 

punerea în 

valoare a 

seminţişurilor 

existente 

Fără 

schimbări 

Se urmăreş-

te împăduri-

rea terenului 

prin regene-

rare artifici-

ală 

Se urmăreş-

te împăduri-

rea terenului 

prin regene-

rare artifici-

ală 

Fără 

schimbări 

2.5. Numărul de 

arbori uscaţi pe 

picior (cu excep-

ţia arboretelor 

sub 20 ani) 

Fără 

schimbări 

Se îndepăr-

tează arborii 

uscaţi sau în 

curs de 

uscare 

Elimină 

exemplarele 

uscate 

Se îndepăr-

tează arborii 

uscaţi sau în 

curs de 

uscare 

Se extrag 

arborii uscaţi 

sau în curs de 

uscare, 

căzuţi, rupţi 

sau doborâţi 

de vânt sau 

zăpadă, pu-

ternic atacaţi 

de insecte 

Se extrag 

arborii uscaţi 

sau în curs de 

uscare, 

căzuţi, rupţi 

sau doborâţi 

de vânt sau 

zăpadă, pu-

ternic atacaţi 

de insecte 

Se extrag 

arborii uscaţi 

sau în curs de 

uscare, 

căzuţi, rupţi 

sau doborâţi 

de vânt sau 

zăpadă, pu-

ternic atacaţi 

de insecte 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

2.6. Numărul de 

arbori aflaţi în 

curs de descom-

punere pe sol  (cu 

excepţia arbore-

telor sub 20 ani) 

Fără 

schimbări 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Se reduce 

numărul 

arborilor aflaţi 

în curs de 

descom-

punere 

Fără 

schimbări 

Fără 
schimbări 

Fără 
schimbări 

Fără 

schimbări 
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Tabelul 6.13. (continuare) 

Indicatorul 

supus evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 

Tăieri 

conservare 

Tăieri 

progresive 
Împăduriri Tăieri rase 

Tăieri în 

crâng 

Fără 

lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Seminţişul 

3.1. Compoziţia Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Se urmăreşte 

obţinerea de 

seminţiş natu-

ral format din 

specii cores-

punzătoare 

tipului natural 

fundamental 

de pădure 

Se urmăreşte 

obţinerea 

compoziţiei 

corespunză-

toare tipului 

natural funda-

mental de 

pădure 

Se corectează 

compoziţia ast-

fel încât să se 

apropie cât 

mai mult de 

cea corespun-

zătoare tipului 

natural funda-

mental de 

pădure 

Se urmăreşte 
obţinerea re-
generării arti-
ficială a spe-
ciilor caracte-
ristice tipului  
natural funda-
mental de  

pădure 

Se urmăreşte 
obţinerea re-
generării ar-
boretelor pe 
cale vegetati-
vă 

Fără 

schimbări 

3.2. Specii 

alohtone 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Favorabil in-

stalării specii-

lor alohtone 

Favorabil in-

stalării specii-

lor alohtone 

Sunt utilizaţi 

puieţi alohtoni 

Sunt utilizaţi 

puieţi alohtoni 

Sunt utilizaţi 

puieţi alohtoni 

Fără 

schimbări 

3.3. Mod de 

regenerare 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

achimbări 

Fără 

schimbări 

Se promovea-

ză regenera-

rea generati-

vă 

Se promovea-

ză regenera-

rea generati-

vă 

Sunt utilizaţi 

puieţi autoh-

toni obţinuţi 

pe cale gene-

rativă din sur-

se controlate 

Sunt utilizaţi 

puieţi autoh-

toni obţinuţi 

pe cale gene-

rativă din sur-

se controlate 

Sunt utilizaţi 

puieţi autoh-

toni obţinuţi 

pe cale gene-

rativă din sur-

se controlate 

Fără 

schimbări 

3.4. Grad de 

acoperire 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Se urmăreşte  

să se asigure 

fie dezvolta-

rea seminţişu-

lui existent uti 

lizabil deja 

instalat fie 

instalarea 

unuia nou 

acolo unde nu 

există 

Se urmăreşte  

să se asigure 

fie dezvolta-

rea seminţişu-

lui existent 

utilizabil deja 

instalat fie 

instalarea 

unuia nou 

acolo unde nu 

există 

Se ameliore-

ază structura 

arboretului 

prin introduce-

rea de puieţi 

în golurile 

existente 

Se reface ar-

boretul prin 

introducerea 

de puieţi în 

terenul gol re-

zultat în urma 

aplicării aces-

tui tratament 

Se reface ar-

boretul prin 

introducerea 

de puieţi în te-

renul gol re-

zultat în urma 

aplicării aces-

tui tratament 

Fără 

schimbări 
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Tabelul 6.13. (continuare) 

Indicatorul 

supus evaluării 

Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Degajări Curăţiri Rărituri 
Tăieri  

igienă 

Tăieri 

conservare 

Tăieri 

progresive 
Împăduriri Tăieri rase 

Tăieri în 

crâng 

Fără 

lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Subarboretul 

4.1. Compoziţie Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Fără 

schimbări 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Fără 

schimbări 

4.2.Specii 

alohtone 

Fără 

schimbări 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Favorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil 

instalării 

arbuştilor 

Fără 

schimbări 

5. Stratul ierbos şi subarbustiv 

5.1. Compoziţie Se înlătura 

pătura vie 

invadatoare 

care prin 

desimea ei 

îngreunează 

dezvoltarea 

seminţişului şi 

a culturilor 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Se modifică 

microclimatul 

Se înlătura 

pătura 

ierboasă 

aproape în 

totalitate 

Se înlătura 

pătura 

ierboasă 

aproape în 

totalitate 

Fără 

schimbări 

5.2. Specii 

alohtone 

Se modifică 

microclimatul 

Fără 

schimbări 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Favorabil 

instalării 

speciilor 

ierboase 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Fără 

schimbări 
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Impactul lucrărilor asupra habitatului  R4130 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) şi fag (Fagus sylvatica) cu Lembotropis nigricans prin 
analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

Tabelul 6.14 

Indicatorul supus evaluării 
Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament  

Tăieri igienă Tăieri conservare Fără lucrări (SUP E) 

0 3 4 5 

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa minimă Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

1.2. Dinamica suprafeţei Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

2. Stratul arborescent 

2.1. Compoziţia Fără schimbări Se promovează regenerarea naturală a speciilor 

caracteristice tipului natural fundamental de pădure 

Fără schimbări 

2.2. Specii alohtone Fără schimbări Favorabil dezvoltării speciilor alohtone Fără schimbări 

2.3. Mod de regenerare Fără schimbări Se promovează regenerarea naturală pe cale 

generativă 

Fără schimbări 

2.4. Consistenţa - cu 

execepţia arboretelor în curs 

de regenerare 

Fără schimbări Se urmăreşte obţinerea regenerării naturale sub masiv 

prin punerea în valoare a seminţişurilor existente 

Fără schimbări 

2.5. Numărul de arbori uscaţi 

pe picior (cu excepţia 

arboretelor sub 20 ani) 

Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, 

rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi 

de insecte 

Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, 

rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi 

de insecte 

Fără schimbări 

2.6. Numărul de arbori aflaţi în 

curs de descompunere pe sol  

(cu excepţia arboretelor sub 20 

ani) 

Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de 

descompunere 

Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de 

descompunere 

Fără schimbări 

3. Seminţişul 

3.1. Compoziţia Fără schimbări Se urmăreşte obţinerea de semin-ţiş natural format din 

specii corespunzătoare tipului natural funda-mental de 

pădure 

Fără schimbări 

3.2. Specii alohtone Fără schimbări Favorabil instalării speciilor alohtone Fără schimbări 

3.3. Mod de regenerare Fără schimbări Se promovează regenerarea generativă Fără schimbări 

3.4. Grad de acoperire Fără schimbări Se urmăreşte  să se asigure fie dezvoltarea 

seminţişului existent utilizabil deja instalat fie instalarea 

unuia nou acolo unde nu există 

Fără schimbări 

4. Subarboretul 

4.1. Compoziţie Fără schimbări Favorabil instalării arbuştilor Fără schimbări 

4.2.Specii alohtone Favorabil instalării arbuştilor Favorabil instalării arbuştilor Fără schimbări 
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Tabelul 6.14 (continuare) 

Indicatorul supus evaluării 
Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament  

Tăieri igienă Tăieri conservare Fără lucrări (SUP E) 

0 3 4 5 

5. Stratul ierbos şi subarbustiv 

5.1. Compoziţie Favorabil instalării speciilor ierboase Favorabil instalării speciilor ierboase Fără schimbări 

5.2. Specii alohtone Favorabil instalării speciilor ierboase Favorabil instalării speciilor ierboase Fără schimbări 

 

Impactul lucrărilor asupra habitatului  91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun prin analiza efectelor asupra  
criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

Tabelul 6.15 

Indicatorul supus 

evaluării 

 Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament  

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Împăduriri Rărituri  
Tăieri  

igienă 
Tăieri progresive Tăieri de conservare 

Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa minimă Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

1.2. Dinamica suprafeţei Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

2. Stratul arborescent 

2.1. Compoziţia Fără schimbări Fără schimbări Se ameliorează 

cantitativ compoziţia 

arboretelor 

Fără schimbări Se promovează rege-

nerarea naturală a spe-

ciilor caracteristice tipu-

lui natural fundamental 

de pădure 

Se promovează rege-

nerarea naturală a 

speciilor caracteristice 

tipului natural funda-

mental de pădure 

Fără schimbări 

2.2. Specii alohtone Fără schimbări Fără schimbări Se înlătură arborii din 

orice specie sau din 

orice plafon care prin 

poziţia lor împiedică 

creşterea şi dezvoltarea 

arborilor de viitor 

Fără schimbări Favorabil dezvoltării 

speciilor alohtone 

Favorabil dezvoltării 

speciilor alohtone 

Fără schimbări 

2.3. Mod de regenerare Fără schimbări Promovează regene-

rarea artificială pe cale 

generativă 

Fără schimbări Fără schimbări Se promovează 

regenerarea naturală 

pe cale generativă 

Se promovează rege-

nerarea naturală pe 

cale generativă 

Fără schimbări 
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Tabelul 6.15. (continuare) 

Indicatorul supus 

evaluării 

 Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament  

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Împăduriri Rărituri  
Tăieri  

igienă 
Tăieri progresive Tăieri de conservare 

Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2.4. Consistenţa - cu 

execepţia arboretelor în 

curs de regenerare 

Fără schimbări Fără schimbări Ameliorează cantitativ 

arboretele sub raportul 

distribuţiei lor spaţiale 

activând creşterea în 

grosime a arborilor de 

viitor 

Fără schimbări Se urmăreşte obţinerea 

regenerării naturale sub 

masiv prin punerea în 

valoare a seminţişurilor 

existente 

Se urmăreşte obţinerea 

regenerării naturale sub 

masiv prin punerea în 

valoare a seminţişurilor 

existente 

Fără schimbări 

2.5. Numărul de arbori 

uscaţi pe picior (cu excepţia 

arboretelor sub 20 ani) 

Fără schimbări Fără schimbări Se îndepărtează arborii 

uscaţi sau în curs de 

uscare 

Se extrag arborii uscaţi 

sau în curs de uscare, 

căzuţi, rupţi sau dobo-

râţi de vânt sau zăpa-

dă, puternic atacaţi de 

insecte 

Se extrag arborii uscaţi 

sau în curs de uscare, 

căzuţi, rupţi sau dobo-

râţi de vânt sau zăpa-

dă, puternic atacaţi de 

insecte 

Se extrag arborii uscaţi 

sau în curs de uscare, 

căzuţi, rupţi sau dobo-

râţi de vânt sau zăpa-

dă, puternic atacaţi de 

insecte 

Fără schimbări 

2.6. Numărul de arbori aflaţi 

în curs de descompunere pe 

sol  (cu excepţia arboretelor 

sub 20 ani) 

Fără schimbări Fără 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 

Se reduce numărul 

arborilor aflaţi în curs 

de descompunere 

Fără schimbări 

3. Seminţişul 

3.1. Compoziţia Fără schimbări Se corectează compo-

ziţia astfel încât să se 

apropie cât mai mult de 

cea corespunzătoare 

tipului natural 

fundamental de pădure 

Fără schimbări Fără schimbări Se urmăreşte obţinerea 

compoziţiei corespun-

zătoare tipului natural 

fundamental de pădure 

Se urmăreşte obţinerea 

de seminţiş natural for-

mat din specii cores-

punzătoare tipului natu-

ral fundamental de 

pădure 

Fără schimbări 

3.2. Specii alohtone Fără schimbări Sunt utilizaţi puieţi 

autohtoni 

Fără schimbări Fără schimbări Favorabil instalării 

speciilor alohtone 

Favorabil instalării 

speciilor alohtone 

Fără schimbări 

3.3. Mod de regenerare Fără schimbări Sunt utilizaţi puieţi 

autohtoni obţinuţi pe 

cale generativă din 

surse controlate 

Fără achimbări Fără schimbări Se promovează 

regenerarea generativă 

Se promovează 

regenerarea generativă 

Fără schimbări 
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Tabelul 6.15. (continuare) 

Indicatorul supus 

evaluării 

 Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament  

Ingrijirea 

semintişului/ 

culturilor 

Împăduriri Rărituri  Tăieri igienă Tăieri progresive Tăieri de conservare 
Fără lucrări 

(SUP E) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3.4. Grad de acoperire Fără schimbări Se ameliorează 

structura arboretului 

prin introducerea de 

puieţi în golurile 

existente 

Fără schimbări Fără schimbări Se urmăreşte  să se 

asigure fie dezvoltarea 

seminţişului existent 

utilizabil deja instalat fie 

instalarea unuia nou 

acolo unde nu există 

Se urmăreşte  să se 

asigure fie dezvoltarea 

seminţişului existent 

utilizabil deja instalat fie 

instalarea unuia nou 

acolo unde nu există 

Fără schimbări 

4. Subarboretul 

4.1. Compoziţie Fără schimbări Nefavorabil instalării 

arbuştilor 

Fără schimbări Fără schimbări Favorabil instalării 

arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Fără 

schimbări 

4.2.Specii alohtone Fără schimbări Nefavorabil instalării 

arbuştilor 

Nefavorabil instalării 

arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Favorabil instalării 

arbuştilor 

Fără 

schimbări 

5. Stratul ierbos şi subarbustiv 

5.1. Compoziţie Se înlătura 

pătura vie inva-

datoare care 

prin desimea ei 

îngreunea 

nează dezvolta-

rea seminţişului 

şi a culturilor 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Fără 

schimbări 

5.2. Specii alohtone Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Se modifică 

microclimatul 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Favorabil instalării 

speciilor ierboase 

Fără 

schimbări 
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Impactul lucrărilor asupra habitatului  91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 
prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

Tabelul 6.16 

Indicatorul supus evaluării 

 Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea semintişului/ 

culturilor 
Împăduriri Tăieri igienă Tăieri în crâng 

0 1 2 3 4 

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa minimă Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

1.2. Dinamica suprafeţei Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări 

2. Stratul arborescent 

2.1. Compoziţia Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se elimina stratul arborescent în 

întregime  

2.2. Specii alohtone Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se înlătură total arborii din toate 

speciile existente în arboret  

2.3. Mod de regenerare Fără schimbări Promovează regenerarea artificială pe 

cale generativă 

Fără schimbări Nu se promovează regenerarea 

naturală 

2.4. Consistenţa - cu execepţia 

arboretelor în curs de regenerare 

Fără schimbări Fără schimbări Fără schimbări Se urmăreşte împădurirea terenului 

prin regenerare artificială 

2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu 

excepţia arboretelor sub 20 ani) 

Fără schimbări Fără schimbări Se extrag arborii uscaţi sau în curs de 

uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de 

vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de 

insecte 

Fără schimbări 

2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de 

descompunere pe sol  (cu excepţia 

arboretelor sub 20 ani) 

Fără schimbări Fără schimbări Se reduce numărul arborilor aflaţi în 

curs de descompunere 

Fără schimbări 

3. Seminţişul 

3.1. Compoziţia Fără schimbări Se corectează compoziţia astfel încât 

să se apropie cât mai mult de cea 

corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure 

Fără schimbări Se urmăreşte obţinerea regenerării 
arboretelor pe cale vegetativă 

3.2. Specii alohtone Fără schimbări Sunt utilizaţi puieţi autohtoni Fără schimbări Sunt utilizaţi puieţi alohtoni 

3.3. Mod de regenerare Fără schimbări Sunt utilizaţi puieţi autohtoni obţinuţi 

pe cale generativă din surse 

controlate 

Fără schimbări Sunt utilizaţi puieţi autohtoni obţinuţi pe 

cale generativă din surse controlate 
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Tabelul 6.16 (continuare) 

Indicatorul supus evaluării 

 Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Ingrijirea semintişului/ 

culturilor 
Împăduriri Tăieri igienă Tăieri în crâng 

0 1 2 3 5 

3.4. Grad de acoperire Fără schimbări Se ameliorează structura arboretului 

prin introducerea de puieţi în golurile 

existente 

Fără schimbări Se reface arboretul prin introducerea de 

puieţi în terenul gol rezultat în urma 

aplicării acestui tratament 

4. Subarboretul 

4.1. Compoziţie Fără schimbări Nefavorabil instalării arbuştilor Fără schimbări Nefavorabil instalării arbuştilor 

4.2.Specii alohtone Fără schimbări Nefavorabil instalării arbuştilor Favorabil instalării arbuştilor Nefavorabil instalării arbuştilor 

5. Stratul ierbos şi subarbustiv 

5.1. Compoziţie Se înlătura pătura vie 

invadatoare care prin desimea 

ei îngreunea nează dezvoltarea 

seminţişului şi a culturilor 

Se modifică microclimatul Favorabil instalării speciilor ierboase Se înlătura pătura ierboasă aproape în 

totalitate 

5.2. Specii alohtone Se modifică microclimatul Se modifică microclimatul Favorabil instalării speciilor ierboase Se modifică microclimatul 

 
Impactul lucrărilor asupra habitatului  92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea 

favorabilă de conservare 
                                                                                        Tabelul 6.17 

Indicatorul supus evaluării 
Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Tăieri rase 

0 1 

1. Suprafaţa 

1.1. Suprafaţa minimă Fără schimbări 

1.2. Dinamica suprafeţei Fără schimbări 

2. Stratul arborescent 

2.1. Compoziţia Se elimina stratul arborescent în întregime  

2.2. Specii alohtone Se înlătură total arborii din toate speciile existente în arboret 

2.3. Mod de regenerare Nu se promovează regenerarea naturală 

2.4. Consistenţa - cu execepţia arboretelor în curs de regenerare Se urmăreşte împădurirea terenului prin regenerare artificială 

2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) Fără schimbări 

2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol  (cu excepţia 

arboretelor sub 20 ani) 

Fără schimbări 
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                                                                    Tabelul 6.17 (continuare) 

Indicatorul supus evaluării Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament 

Tăieri rase 

0 1 

3. Seminţişul 

3.1. Compoziţia Se urmăreşte obţinerea regenerării artificială a speciilor 
caracteristice tipului natural fundamental de pădure 

3.2. Specii alohtone Sunt utilizaţi puieţi alohtoni 

3.3. Mod de regenerare Sunt utilizaţi puieţi autohtoni obţinuţi pe cale generativă din 

surse controlate 

3.4. Grad de acoperire Se reface arboretul prin introducerea de puieţi în terenul gol 

rezultat în urma aplicării acestui tratament 

4. Subarboretul 

4.1. Compoziţie Nefavorabil instalării arbuştilor 

4.2.Specii alohtone Nefavorabil instalării arbuştilor 

5. Stratul ierbos şi subarbustiv 

5.1. Compoziţie Se înlătura pătura ierboasă aproape în totalitate 

5.2. Specii alohtone Se modifică microclimatul 

 
 

 Impact negativ semnificativ 

 Impact negativ nesemnificativ 

 Neutru 

 Impact pozitiv nesemnificativ 

 Impact pozitiv semnificativ 
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Impactul lucrărilor silvotehnice aplicate arboretelor incluse în ariile protejate ROSCI0206 

Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei asupra habitatelor şi speciilor de interes 

comuitar din acestea este prezentat în tabelul 6.18. La evaluarea impactului s-a ţinut cont de 

caracteristicile cantitative şi calitative existente în momentul realizării planurilor de amenajament. 

Tabelul 6.18 

Evaluarea impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor şi speciilor de interes 

comunitar existente în ariile protejate ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii 

Almăjului - Locvei 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei 

I 

10,10 2A6H5Q 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

46,61 6H5Q5R 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

204,85 6H5Q5R 424.1. Rărituri R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

207,25 6H5Q5R 424.1. Tăieri cvasigrădinărite R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

88,63 6H5Q5R 424.1. Tăieri progresive R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

71,00 2A6H5Q 424.1. Tăieri de conservare R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

7,75 6G2A2B 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

20,70 6H5Q5R 423.1. Degajări R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

12,21 6H5Q5R 423.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

64,35 6H5Q5R 423.1. Curăţiri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

199,75 6H5Q5R 423.1. Rărituri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

13,46 6H5Q5R 423.1. Tăieri cvasigrădinărite R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

47,27 6H5Q5R 423.1. Tăieri progresive R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,61 6H5Q5R 423.1. Tăieri rase R4110 9110 
Impact negativ 
nesemnificativ 

55,98 6H5Q5R 433.1. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

3,08 6H5Q5R 433.1. Curăţiri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

155,43 6H5Q5R 433.1. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

12,59 6H5Q5R 433.1. Tăieri progresive R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,29 2A6H5Q 433.4. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

27,46 2A6H5Q 531.4. Tăieri de igienă R4124 91Y0 Neutru 

68,18 6H5Q5R 531.4. Tăieri de igienă R4124 91Y0 Neutru 

97,39 2A6H5Q 531.5. Tăieri de igienă R4124 91Y0 Neutru 

75,13 6H5Q5R 531.5. Tăieri de igienă R4124 91Y0 Neutru 

35,01 6H5Q5R 513.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

13,01 2A6H5Q 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

29,70 6H5Q5R 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

15,12 6H5Q5R 515.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

27,16 6H5Q5R 515.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

55,59 2A6H5Q 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

129,65 2A6H5Q 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

7,98 2A6H5Q 516.2. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

120,68 6G2A2B 516.2. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

22,41 2A6H5Q 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

 

86 



 

 

Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

I 

7,84 2A6H5Q 524.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

5,12 6H5Q5R 524.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,11 2A6H5Q 517.4. Tăieri de igienă R4130 - Neutru 

0,92 6H5Q5R 517.4. Tăieri de igienă R4130 - Neutru 

20,55 2A2B6H 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

41,68 2A6H5Q 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

134,79 6G2A2B 741.3. Fără lucrări silviculturale R4132 91M0 - 

II 

166,67 2A6H5Q 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

96,53 6H5Q5R 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

14,29 2A6H5Q 424.1. Rărituri R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,95 6H5Q5R 424.1. Rărituri R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

2,96 2A6H5Q 424.1. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4106 9110 Neutru 

146,19 6H5Q5R 424.1. Tăieri progresive R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

38,67 2A6H5Q 424.1. Tăieri de conservare R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

5,67 6G2A1B 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

32,24 6G2A5Q 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

3,24 2A6H1B 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

38,33 2A6H5Q 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

4,08 6H5Q5R 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

3,53 6H5Q5R 421.4. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

71,35 6H5Q5R 421.4. Tăieri progresive R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,86 2A6H1B 421.4. Tăieri de conservare R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

25,36 2A6H5Q 421.4. Tăieri de conservare R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,98 6G2A1B 421.4. Fără lucrări silviculturale R4118 9130 - 

193,79 2A6H5Q 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

43,43 6H5Q5R 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

5,29 6H5Q5R 433.3. Tăieri progresive R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,08 2A6H5Q 433.3. Tăieri de conservare R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

2,27 5C2A6H 433.3. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

7,37 2A6H1B 433.4. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

32,51 2A6H5Q 433.4. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

1,68 2A6H5Q 433.4. Tăieri de conservare R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

21,91 6G2A2B 433.4. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

6,55 2A6H1B 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

142,02 2A6H5Q 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

16,88 5H5P2A 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

232,34 6H5Q5R 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

98,79 6H5Q5R 515.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,52 6H5Q5R 515.1. Tăieri rase R4129 - 
Impact negativ 
nesemnificativ 

9,22 2A6H1B 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

72,16 2A6H5Q 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,59 2B6H1B 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

17,41 6G1B5Q 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

17,85 6G2A1B 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 
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Tabelul 6.18. (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

II 

9,76 6G2A2B 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

7,94 6G5P2A 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

91,86 2A2B6H 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

86,95 2A6H1B 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

327,29 2A6H5Q 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

2,24 2B6H1B 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

57,62 6H5Q5R 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

7,91 6H5Q5R 516.2. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

2,48 2A2B6H 516.2. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

48,82 2A6H1B 516.2. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

36,78 2A6H5Q 516.2. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

2,19 6G2A1B 516.2. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

29,35 2A6H1B 516.7. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

7,08 2A6H5Q 516.7. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

180,37 6H5Q5R 516.7. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

58,63 6H5Q5R 516.7. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

20,24 2A6H5Q 516.7. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

38,77 2A6H5Q 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

51,59 6H5Q5R 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

34,66 6H5Q5R 524.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

5,45 6H5Q5R 524.1. Tăieri rase R4129 - 
Impact negativ 
nesemnificativ 

6,81 2A6H1B 517.2. Tăieri de igienă R4130 - Neutru 

20,78 2A6H5Q 517.2. Tăieri de igienă R4130 - Neutru 

0,74 2A6H5Q 517.2. Tăieri de conservare R4130 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

19,38 2A2B6H 517.4. Tăieri de igienă R4130 - Neutru 

6,14 2A6H5Q 5174. 
 

   

5,88 2A2B6H 517.4. Tăieri de conservare R4130 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,41 2A6H5Q 517.4. Tăieri de conservare R4130 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

8,51 6G2A1B 517.4. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

81,49 2A2B6H 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

50,23 2A6H1B 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

127,45 2A6H5Q 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

5,94 2B6H1B 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

4,68 6H1B5Q 741.3. Tăieri de igienă 
Tăieri de igienă 

R4132 
R4132 

91M0 
91M0 

Neutru 
Neutru 81,14 6H5Q5R 741.3. 

31,43 2A6H1B 741.3. Tăieri de conservare R4132 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

10,84 2A6H5Q 741.3. Tăieri de conservare R4132 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

2,24 5C2A6H 741.3. Fără lucrări silviculturale R4132 91M0 - 

16,14 6G2A1B 741.3. Fără lucrări silviculturale R4132 91M0 - 

0,91 6H5Q5R 711.3. Tăieri de igienă R4149 91M0 Neutru 

1,96 2A6H5Q 731.3. Tăieri de igienă R4153 91M0 Neutru 

13,74 6H5Q5R 731.3. Tăieri progresive R4153 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,20 2A6H5Q 731.3. Tăieri de conservare R4153 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,23 6G1B5Q 731.3. Fără lucrări silviculturale R4153 91M0 - 

3,45 2A6H1B 722.4. Tăieri de igienă R4154 91M0 Neutru 

45,39 2A6H5Q 722.4. Tăieri de igienă R4154 91M0 Neutru 

0,98 2A2B6H 722.4. Tăieri de igienă R4154 91M0 Neutru 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

II 

1,73 6H1B5Q 722.4. Tăieri de igienă R4154 91M0 Neutru 

46,21 6H5Q5R 722.4. Tăieri de igienă R4154 91M0 Neutru 

1,09 2A6H1B 722.4. Rărituri R4154 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,47 6H1B5Q 722.4. Rărituri R4154 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

2,01 6H5Q5R 722.4. Rărituri R4154 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,38 6H1B5Q 722.4. Tăieri progresive R4154 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

7,80 6H5Q5R 722.4. Tăieri progresive R4154 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

37,21 2A6H5Q 722.4. Tăieri de conservare R4154 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

III 

16,51 2A6H5Q 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

256,59 6H5Q5R 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

15,96 6H5Q5R 424.1. Curăţiri R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

52,30 6H5Q5R 424.1. Rărituri R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,32 6H5Q5R 424.1. Îngrijirea seminţişului R4106 9110 Neutru 

2,11 6H5Q5R 424.1. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4106 9110 Neutru 

146,66 6H5Q5R 424.1. Tăieri progresive R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

16,70 2A6H5Q 424.1. Tăieri de conservare R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,63 6G2A1B 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

12,79 6G2A5Q 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

70,24 6G5Q5R 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

30,26 6H5Q5R 423.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

24,61 6H5Q5R 423.1. Curăţiri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

9,96 6H5Q5R 423.1. 
Îngrijirea culturilor, 

completări 
R4110 9110 Neutru 

3,96 6H5Q5R 423.1. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4110 9110 Neutru 

0,69 6H5Q5R 423.1. Crâng - tăieri de jos R4110 9110 
Impact negativ 
nesemnificativ 

65,90 6H5Q5R 426.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

20,21 6H5Q5R 426.1. Curăţiri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

79,53 6H5Q5R 426.1. Rărituri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

10,12 6H5Q5R 426.1. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4110 9110 Neutru 

23,32 6H5Q5R 426.1. Tăieri progresive R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

31,43 6G5Q5R 421.4. Fără lucrări silviculturale R4118 9130 - 

22,38 6H5Q5R 421.5. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

34,78 6H5Q5R 421.5. Curăţiri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

12,26 6H5Q5R 421.5. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

5,76 6H5Q5R 421.5. Tăieri progresive R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

32,29 6H5Q5R 432.1. Tăieri de igienă R4119 9130 Neutru 

14,58 6H5Q5R 432.1. Rărituri R4119 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,49 2A6H5Q 432.2. Tăieri de igienă R4119 9130 Neutru 

54,84 6H5Q5R 432.2. Tăieri de igienă R4119 9130 Neutru 

2,75 6H5Q5R 432.2. Curăţiri R4119 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

III 

5,42 6H5Q5R 432.2. Rărituri R4119 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

12,71 6H5Q5R 432.2. Tăieri progresive R4119 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,66 2A6H5Q 432.2. Tăieri de conservare R4119 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

95,27 6H5Q5R 433.1. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

14,38 6H5Q5R 433.1. Curăţiri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

94,40 6H5Q5R 433.1. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,88 6H5Q5R 433.1. Tăieri progresive R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

43,10 2A6H5Q 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

95,69 6H5Q5R 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

0,39 6H5Q5R 433.3. Curăţiri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

108,05 6H5Q5R 433.3. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

50,58 6H5Q5R 433.3. Tăieri progresive R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

8,56 6H5Q5R 522.1. Tăieri de igienă R4123 9170 Neutru 

0,55 6H5Q5R 522.1. Curăţiri R4123 9170 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

13,12 6H5Q5R 522.1. Rărituri R4123 9170 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,87 6H5Q5R 531.4. Tăieri de igienă R4124 91Y0 Neutru 

19,25 6H5Q5R 531.4. Curăţiri R4124 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

66,92 6H5Q5R 531.4. Rărituri R4124 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,05 6H5Q5R 513.1. Degajări R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

16,74 6H5Q5R 513.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

9,19 6H5Q5R 513.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,27 6H5Q5R 513.1. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4129 - Neutru 

0,34 6H5Q5R 513.1. T. crâng, împăduriri R4129 - 
Impact negativ 
nesemnificativ 

5,86 6G1B5Q 513.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

28,92 6G2A5Q 513.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

24,32 6G5Q5R 513.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

26,49 2A6H5Q 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

124,49 6H5Q5R 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

5,15 6H5Q5R 515.1. Curăţiri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

19,78 6H5Q5R 515.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

93,20 6H5Q5R 515.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,54 6H5Q5R 515.1. Tăieri rase R4129 - 
Impact negativ 
nesemnificativ 

28,24 2A6H5Q 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

92,72 6G1B5Q 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

133,79 6G2A1B 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

1,31 6G2A2B 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

179,03 6G2A5Q 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

0,67 6G2B1B 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

205,85 6G5Q5R 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

0,44 2A6H5Q 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

21,77 2A6H5Q 516.2. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

III 

74,93 6G2A2B 516.2. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

75,99 6G2A5Q 516.2. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

0,50 6G5Q5R 516.2. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

0,40 6H5Q5R 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

2,12 6H5Q5R 524.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

2,19 6H5Q5R 524.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

11,35 2A6H5Q 517.2. Tăieri de igienă R4130 - Neutru 

11,92 2A6H5Q 517.2. Tăieri de conservare R4130 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

62,03 6G2A1B 517.2. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

92,56 6G2A2B 517.2. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

117,74 6G2A5Q 517.2. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

2,58 2A6H5Q 517.4. Tăieri de igienă R4130 - Neutru 

34,62 6G2A1B 517.4. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

52,67 6G2A2B 517.4. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

99,85 6G2A5Q 517.4. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

1,35 6H5Q5R 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

17,56 6G1B5Q 741.3. Fără lucrări silviculturale R4132 91M0 - 

14,00 6G2A1B 741.3. Fără lucrări silviculturale R4132 91M0 - 

36,10 6G2A5Q 741.3. Fără lucrări silviculturale R4132 91M0 - 

42,25 6G5Q5R 741.3. Fără lucrări silviculturale R4132 91M0 - 

0,87 6H5Q5R 951.8. Tăieri rase R4408 92A0 
Impact negativ 
nesemnificativ 

IV 

27,12 2A2B6H 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

9,68 2A6H1B 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

133,53 2A6H5Q 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

10,05 6H5Q5R 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

0,49 6H5Q5R 424.1. Crâng - tăieri de jos R4106 9110 
Impact negativ 
nesemnificativ 

10,60 6H5Q5R 424.1. Tăieri progresive R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

191,83 2A6H5Q 424.1. Tăieri de conservare R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,98 5C2A6H 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

2,03 6H5Q5R 426.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

76,78 6H5Q5R 426.1. Curăţiri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

36,26 6H5Q5R 426.1. Rărituri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,91 6H5Q5R 426.1. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4110 9110 Neutru 

92,73 6H5Q5R 426.1. Tăieri progresive R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

15,65 2A6H5Q 421.2. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

25,07 6H5Q5R 421.2. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

5,69 6H5Q5R 421.2. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,96 6H5Q5R 421.2. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4118 9130 Neutru 

47,94 2A6H5Q 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

110,87 6H5Q5R 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

0,38 2A6H5Q 421.4. Curăţiri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

5,45 6H5Q5R 421.4. Curăţiri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

69,17 6H5Q5R 421.4. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

185,98 6H5Q5R 421.4. Tăieri progresive R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

15,08 2A6H5Q 421.4. Tăieri de conservare R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

IV 

13,17 6H5Q5R 421.5. Degajări R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

17,42 2A6H5Q 421.5. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

4,58 6H1B5Q 421.5. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

797,71 6H5Q5R 421.5. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

27,80 6H5Q5R 421.5. Curăţiri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

11,51 2A6H5Q 421.5. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

435,00 6H5Q5R 421.5. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,79 6H5Q5R 421.5. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4118 9130 Neutru 

120,41 6H5Q5R 421.5. Tăieri progresive R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

2,34 2A6H5Q 433.1. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

93,71 6H5Q5R 433.1. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

26,75 6H5Q5R 433.1. Curăţiri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

362,04 6H5Q5R 433.1. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,44 2A6H5Q 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

43,54 6H5Q5R 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

13,58 6H5Q5R 433.3. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

15,80 2A6H1B 433.4. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

33,51 2A6H5Q 433.4. 
 

   

2,56 2A6H5Q 433.4. Tăieri de conservare R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,37 5C2A2B 433.4. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

18,40 5C2A6H 433.4. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

12,17 6G2A1B 433.4. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

1,70 2A6H5Q 522.1. Tăieri de igienă R4123 9170 Neutru 

12,74 6H5Q5R 522.1. Tăieri de igienă R4123 9170 Neutru 

52,00 6H5Q5R 522.1. Curăţiri R4123 9170 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

10,96 2A6H5Q 522.1. Rărituri R4123 9170 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

52,36 6H5Q5R 522.1. Rărituri R4123 9170 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

5,30 6H5Q5R 522.1. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4123 9170 Neutru 

10,08 6H5Q5R 522.1. Tăieri progresive R4123 9170 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

10,24 6H5Q5R 511.3. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

8,82 6H5Q5R 511.3. Curăţiri R4128 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,98 6H5Q5R 511.3. Rărituri R4128 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,87 6H5Q5R 513.1. Degajări R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,88 6H1B5Q 513.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

100,72 6H5Q5R 513.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

75,48 6H5Q5R 513.1. Curăţiri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,73 2A6H5Q 513.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

25,56 6H5Q5R 513.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,06 6H5Q5R 513.1. 
Împăduriri (poieni sau 

goluri) 
R4129 - 

Impact negativ 
nesemnificativ 

11,99 6H5Q5R 513.1. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4129 - Neutru 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

IV 

0,40 6H5Q5R 513.1. Crâng - tăieri de jos R4129 - 
Impact negativ 
nesemnificativ 

32,53 6H5Q5R 513.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,25 5C6H1B 513.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

26,75 2A2B6H 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

28,64 2A6H1B 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

121,52 2A6H5Q 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

3,14 6H1B5Q 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

75,53 6H5Q5R 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

20,52 6H5Q5R 515.1. Curăţiri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

143,49 6H5Q5R 515.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,69 2A6H1B 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

96,59 2A6H5Q 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,08 6H5Q5R 515.1. T. crâng, împăduriri R4129 - 
Impact negativ 
nesemnificativ 

0,81 5C2A6H 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

136,77 2A2B6H 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

47,58 2A6H1B 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

114,12 2A6H5Q 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

2,30 2B6H5Q 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

4,86 6H1B5Q 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

47,92 6H5Q5R 516.2. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

38,96 2A6H1B 516.2. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

73,65 2A6H5Q 516.2. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,50 5C2A6H 516.2. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

19,10 6G2A1B 516.2. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

47,78 2A2B6H 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

96,10 2A6H5Q 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

3,03 6H5Q5R 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

4,73 6H5Q5R 524.1. Curăţiri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,01 2A6H5Q 524.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

28,94 6H5Q5R 524.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

29,81 2A6H1B 524.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

101,75 2A6H5Q 524.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

7,53 6G2A1B 524.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

2,25 6G2A2B 524.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

8,88 2A6H1B 517.2. Tăieri de igienă R4130 - Neutru 

0,93 2A6H5Q 517.2. Tăieri de igienă R4130 - Neutru 

27,79 2A2B6H 517.2. Tăieri de conservare R4130 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

26,79 2A6H5Q 517.2. Tăieri de conservare R4130 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

10,61 6G2A1B 517.2. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

57,23 6G2A1B 517.4. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

25,86 6G2A2B 517.4. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

34,96 6G2A5Q 517.4. Fără lucrări silviculturale R4130 - - 

47,72 2A2B6H 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

68,24 2A6H1B 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

47,84 2A6H5Q 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

79,00 6H5Q5R 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

IV 

0,19 2A6H1B 741.3. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4132 91M0 Neutru 

16,18 2A2B6H 741.3. Tăieri de conservare R4132 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

14,69 5C2A2B 741.3. Fără lucrări silviculturale R4132 91M0 - 

5,52 2A6H5Q 711.3. Tăieri de igienă R4149 91M0 Neutru 

0,25 6H5Q5R 711.3. Tăieri de igienă R4149 91M0 Neutru 

7,66 2A6H5Q 711.3. Tăieri de conservare R4149 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,96 5C2A6H 711.3. Fără lucrări silviculturale R4149 91M0 - 

8,92 6G2A5Q 711.3. Fără lucrări silviculturale R4149 91M0 - 

V 

20,08 6H5Q5R 426.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

37,72 6H5Q5R 426.1. Curăţiri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1212,99 6H5Q5R 426.1. Rărituri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

94,26 6H5Q5R 426.1. Tăieri progresive R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

98,71 2A6H5Q 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

125,72 6H5Q5R 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

50,67 6H5Q5R 421.4. Curăţiri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

264,56 6H5Q5R 421.4. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

120,51 6H5Q5R 421.4. Tăieri progresive R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

218,97 2A6H5Q 421.4. Tăieri de conservare R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

63,63 6H5Q5R 421.5. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

40,15 6H5Q5R 421.5. Curăţiri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

38,83 6H5Q5R 421.5. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

15,21 6H5Q5R 421.5. Îngrijirea seminţişului R4118 9130 Neutru 

16,62 6H5Q5R 421.5. Tăieri progresive R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

96,79 2A6H5Q 433.1. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

17,06 6H5Q5R 433.1. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

39,84 6H5Q5R 433.1. Curăţiri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

622,20 6H5Q5R 433.1. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

63,00 2A6H5Q 433.1. Tăieri de conservare R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

140,83 2A6H5Q 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

93,38 6H5Q5R 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

7,00 2A6H5Q 433.3. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

182,36 6H5Q5R 433.3. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

10,21 6H5Q5R 433.3. Tăieri progresive R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

123,82 2A6H5Q 433.3. Tăieri de conservare R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

17,73 6G2A2B 433.3. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

35,87 2A6H5Q 433.4. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

25,93 2A6H5Q 433.4. Tăieri de conservare R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

85,35 2A6H5Q 531.6. Tăieri de igienă R4124 91Y0 Neutru 

33,47 2A6H5Q 531.6. Tăieri de conservare R4124 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

29,37 2A6H5Q 513.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

18,07 6H5Q5R 513.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

V 

4,83 6H5Q5R 513.1. Curăţiri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

8,30 6H5Q5R 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

6,27 6H5Q5R 515.1. Curăţiri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,88 6H5Q5R 515.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

92,32 6H5Q5R 515.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

44,73 2A6H5Q 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,91 6G2A5Q 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

0,87 6H5Q5R 524.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

15,51 6H5Q5R 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

73,81 2A6H5Q 524.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

VI 

22,39 2A6H5Q 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,93 6H5Q5R 426.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

50,94 2A6H5Q 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

33,82 6H5Q5R 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

3,31 6H5Q5R 421.4. Tăieri progresive R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,48 2A6H5Q 421.4. Tăieri de conservare R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

52,74 2A6H5Q 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

37,96 6H5Q5R 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

7,94 2A6H5Q 433.3. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

66,11 6H5Q5R 433.3. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

175,67 2A6H5Q 531.6. Tăieri de igienă R4124 91Y0 Neutru 

25,64 2A6H5Q 531.6. Tăieri de conservare R4124 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

VII 

113,28 2A6H5Q 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

46,51 6H5Q5R 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

1,69 2A6H5Q 424.1. Tăieri de conservare R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

14,12 6H5Q5R 426.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

22,62 2A6H5Q 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

5,38 6H5Q5R 513.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

5,47 6H5Q5R 513.1. Curăţiri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

1,61 6H5Q5R 513.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

84,50 2A6H5Q 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

67,72 6H5Q5R 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

0,88 6H5Q5R 515.1. Rărituri R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

42,77 6H5Q5R 515.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

22,38 6G2A5Q 516.2. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

54,64 2A6H5Q 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

2,52 6H5Q5R 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

41,44 2A6H5Q 524.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,24 6H5Q5R 972.3. 
Împăduriri (poieni sau 

goluri) 
R4402 91E0* 

Impact negativ 
nesemnificativ 

0,62 6H5Q5R 972.3. Tăieri de igienă R4402 91E0* Neutru 

VIII 
114,38 2A6H5Q 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

58,95 6H5Q5R 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

VIII 

91,84 6H5Q5R 424.1. Tăieri progresive R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

25,88 2A6H5Q 424.1. Tăieri de conservare R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

4,37 6G2B5Q 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

5,56 6G5Q5R 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

4,94 2A6H5Q 426.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

214,17 6H5Q5R 426.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

34,01 6H5Q5R 426.1. Rărituri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,91 6H5Q5R 426.1. Crâng-tăiere de jos R4110 9110 
Impact negativ 
nesemnificativ 

117,87 6H5Q5R 426.1. Tăieri progresive R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

6,84 2A6H5Q 426.1. Tăieri de conservare R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,25 6G2B5Q 426.1. Fără lucrări silviculturale R4110 9110 - 

7,09 6G5Q5R 426.1. Fără lucrări silviculturale R4110 9110 - 

145,14 6H5Q5R 421.5. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

88,40 6H5Q5R 421.5. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

7,64 6H5Q5R 421.5. Tăieri progresive R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

150,95 6H5Q5R 433.1. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

16,12 6H5Q5R 433.1. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

162,62 6H5Q5R 522.1. Tăieri de igienă R4123 9170 Neutru 

106,76 2A6H5Q 513.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

286,12 6H5Q5R 513.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

23,01 6H5Q5R 513.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

5,69 6G2A2B 513.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

86,94 2A6H5Q 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

34,57 6H5Q5R 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

12,38 6H5Q5R 515.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

61,63 2A6H5Q 515.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

22,51 6G2A2B 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

143,48 2A6H5Q 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

2,92 2A2B6H 741.1. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

10,71 2B6H1B 741.1. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

71,47 6H5Q5R 741.1. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

70,47 2A2B6H 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

68,38 2A6H5Q 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

9,22 2B6H1B 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

22,82 6H5Q5R 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

1,26 6H5Q5R 972.3. 
Îngrijirea culturilor, 

completări 
R4402 91E0* Neutru 

1,35 6H5Q5R 972.3. T. crâng, împăduriri R4402 91E0* 
Impact negativ 
nesemnificativ 

IX 

136,97 2A6H5Q 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

33,00 6H5Q5R 424.1. Tăieri de igienă R4106 9110 Neutru 

2,91 6H5Q5R 424.1. Tăieri progresive R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

72,37 2A6H5Q 424.1. Tăieri de conservare R4106 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

64,44 6G2A5Q 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

5,09 6G5Q5R 424.1. Fără lucrări silviculturale R4106 9110 - 

105,49 2A6H5Q 426.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

16,88 6H5Q5R 426.1. Tăieri de igienă R4110 9110 Neutru 

42,18 6H5Q5R 426.1. Rărituri R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

IX 

19,54 6H5Q5R 426.1. Tăieri progresive R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

59,32 2A6H5Q 426.1. Tăieri de conservare R4110 9110 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

41,36 6G2A5Q 426.1. Fără lucrări silviculturale R4110 9110 - 

22,54 6G5Q5R 426.1. Fără lucrări silviculturale R4110 9110 - 

41,74 2A6H5Q 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

51,56 2A6H5Q 421.4. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

14,25 2A6H5Q 421.4. Tăieri de conservare R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

111,20 6G2A5Q 421.4. Fără lucrări silviculturale R4118 9130 - 

6,64 6G5Q5R 421.4. Fără lucrări silviculturale R4118 9130 - 

46,37 2A6H5Q 421.5. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

4,05 6H5Q5R 421.5. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

10,17 6H5Q5R 421.5. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,25 6H5Q5R 421.5. Tăieri progresive R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

91,62 6G2A5Q 421.5. Fără lucrări silviculturale R4118 9130 - 

92,84 6G5Q5R 421.5. Fără lucrări silviculturale R4118 9130 - 

4,69 2A6H5Q 433.1. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

57,20 6H5Q5R 433.1. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

19,13 6H5Q5R 433.1. Curăţiri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

26,99 2A6H5Q 433.1. Rărituri R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

19,10 2A6H5Q 433.1. Tăieri de conservare R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

132,22 6G2A5Q 433.1. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

100,63 6G5Q5R 433.1. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

59,49 2A6H5Q 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

50,51 6H5Q5R 433.3. Tăieri de igienă R4120 9130 Neutru 

1,90 6H5Q5R 433.3. Tăieri progresive R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

24,67 2A6H5Q 433.3. Tăieri de conservare R4120 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

130,44 6G2A5Q 433.3. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

0,12 6G5Q5R 433.3. Fără lucrări silviculturale R4120 9130 - 

13,42 6H5Q5R 531.3. Rărituri R4124 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

53,77 6G2A5Q 531.3. Fără lucrări silviculturale R4124 91Y0 - 

39,33 2A6H5Q 531.6. Tăieri de igienă R4124 91Y0 Neutru 

103,28 6G2A5Q 531.6. Fără lucrări silviculturale R4124 91Y0 - 

2,25 6H5Q5R 513.1. 
Îngrijirea seminţişului, 

completări 
R4129 - Neutru 

2,99 6G2A5Q 513.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

6,92 6G5Q5R 513.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

43,94 2A6H5Q 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

11,07 5H6H5Q 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

133,55 6H5Q5R 515.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

67,68 6H5Q5R 515.1. Tăieri progresive R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

55,22 6G2A5Q 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

2,21 6G5Q5R 515.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

19,45 2A6H5Q 523.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

44,37 6H5Q5R 523.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

31,25 6G2A5Q 523.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

3,16 6G5Q5R 523.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

48,61 2A6H5Q 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

IX 

20,46 6H5Q5R 524.1. Tăieri de igienă R4129 - Neutru 

13,05 2A6H5Q 524.1. Tăieri de conservare R4129 - 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

216,92 6G2A5Q 524.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

1,86 6G5Q5R 524.1. Fără lucrări silviculturale R4129 - - 

X 

3,25 2A6H5Q 421.2. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

0,73 6H4B5Q 421.2. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

230,06 6H5Q5R 421.2. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

40,14 6H5Q5R 421.2. Rărituri R4118 9130 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

49,92 2A6H5Q 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

7,63 6H5Q5R 421.4. Tăieri de igienă R4118 9130 Neutru 

0,64 6H5Q5R 522.1. Degajări R4123 9170 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

X 

161,39 6H5Q5R 522.1. Tăieri de igienă R4123 9170 Neutru 

66,01 2A6H5Q 531.5. Tăieri de igienă R4124 91Y0 Neutru 

4,07 2A6H4B 513.1. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

17,14 2A6H5Q 513.1. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

20,13 6H4B5Q 513.1. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

63,68 6H5Q5R 513.1. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

1,49 6H5Q5R 513.1. Tăieri progresive R4128 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

21,41 2A6H5Q 515.1. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

66,84 6H5Q5R 515.1. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

32,91 6H5Q5R 515.1. Tăieri progresive R4128 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

21,56 2A6H5Q 515.1. Tăieri de conservare R4128 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

39,46 2A6H1B 516.2. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

90,51 2A6H4B 516.2. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

6,02 2A6H5Q 516.2. Tăieri de conservare R4128 91Y0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

12,02 6H5Q5R 524.1. Tăieri de igienă R4128 91Y0 Neutru 

2,00 2A6H1B 741.1. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

2,62 6H4B1B 741.1. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

3,42 2A6H4B 741.1. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

20,22 2A6H5Q 741.1. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

1,61 6H4B5Q 741.1. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

203,84 6H5Q5R 741.1. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

0,63 6H5Q5R 741.1. 
Împăduriri (în supraf. 

neparcurse cu tăieri de 
regenerare) 

R4132 91M0 
Impact negativ 
nesemnificativ 

30,02 2A6H1B 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

9,85 2A6H4B 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

113,26 2A6H5Q 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

12,25 2B6H5Q 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

49,57 6H5Q5R 741.3. Tăieri de igienă R4132 91M0 Neutru 

42,45 6H5Q5R 741.3. Tăieri progresive R4132 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

21,13 2A6H1B 741.3. Tăieri de conservare R4132 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

2,12 2A6H5Q 731.2. Tăieri de igienă R4153 91M0 Neutru 

1,26 6H5Q5R 731.2. Tăieri de igienă R4153 91M0 Neutru 

0,34 2A6H5Q 731.2. 
Îngrijirea culturilor, 

completări 
R4153 91M0 Neutru 

1,72 6H5Q5R 731.2. 
Îngrijirea culturilor, 

completări 
R4153 91M0 Neutru 

48,55 2A6H1B 731.3. Tăieri de igienă R4153 91M0 Neutru 

14,45 2A6H4B 731.3. Tăieri de igienă R4153 91M0 Neutru 

22,70 2A6H5Q 731.3. Tăieri de igienă R4153 91M0 Neutru 

5,01 2B6H5Q 731.3. Tăieri de igienă R4153 91M0 Neutru 

1,97 6H4B1B 731.3. Tăieri de igienă R4153 91M0 Neutru 
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Tabelul 6.18 (continuare) 

U.P. 
Supr., 

ha 
Cat. funcţ. T.P. Lucrare propusă 

Cod habitat 
România 

Cod habitat 
Natura 2000 

Impactul lucrărilor 
propuse prin 
amenajament 

 

20,10 6H5Q5R 731.3. Tăieri de igienă R4153 91M0 Neutru 

10,87 6H5Q5R 731.3. Tăieri progresive R4153 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

3,34 2A6H1B 731.3. Tăieri de conservare R4153 91M0 
Impact pozitiv 
nesemnificativ 

0,20 2B6H5Q 722.4. Tăieri de igienă R4154 91M0 Neutru 

5,61 6H4B1B 722.4. Tăieri de igienă R4154 91M0 Neutru 

 

Legendă: 

Denumirea categoriilor funcţionale 

- 1.1B - Arborete situate pe versanţii direcţi ai lacului de acumulare "Porţile de Fier I" (TIII); 

- 1.2A - Arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe 

terenuri cu înclinare mai mare de 350 (TII); 

- 1.2B - Arborete constituite din subparcele întregi, limitrofe drumului public de interes deosebit 

DN57 Orşova - Moldova Nouă, din zone cu relief accidentat situate pe terenuri cu panta mai mare de 

250 şi cu pericol de alunecare (TII); 

- 1.4B - Arborete din jurul municipiului Orşova (TIII); 

- 1.5C - Arborete cuprinse în rezervaţii naturale cu regim strict de protecţie ("domul riolitic 

Trescovăţ", "locul fosilifer Sviniţa", "Cazanele Mari şi Cazanele Mici"), (TI); 

- 1.5H - Arborete constituite ca rezervaţii seminologice (TII); 

- 1.5P - Arborete incluse în păduri naturale seculare de valoare deosebită (TII); 

- 1.5Q - Arborete din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de 

interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de 

importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (ROSCI0206 Porţile de Fier, din reţeaua 

ecologică Natura 2000) (TIV) - 26275,57 ha; 

- 1.5R - Arborete din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de 

interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de 

păsări (ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, din reţeaua ecologică Natura 2000) (TIV) - 26275,57 ha; 

- 1.6G - Arboretele din  "Parcul Natural Porţile de Fier" incluse, prin planul de management, în 

zona de protecţie integrală (TI); 

- 1.6H - Arborete incluse în zona de management durabil a "Parcului Natural Porţile de Fier" 

(TIII). 

Denumirea tipurilor de pădure 

- 421.2. - Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m) 

- 421.4. - Făget de deal pe soluri schelete (i) 

- 421.5. - Făget de deal cu floră de mull (m) 

- 423.1. - Făget de deal cu Rubus hirtus (m) 

- 424.1. - Făget de dealuri cu floră acidofilă (i) 

- 426.1. - Făget de dealuri cu Festuca drymeia (m) 
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- 432.1. - Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa (m) 

- 432.2. - Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa (i) 

- 433.1. - Făget amestecat din regiunea de dealuri (m) 

- 433.3. - Făget amestecat din regiunea de dealuri (i) 

- 433.4. - Făget amestecat de stâncărie din regiunea de dealuri (i) 

- 511.3. - Gorunet cu floră de mull (m) 

- 513.1. - Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula luzuloides (m) 

- 515.1. - Gorunet cu Luzula luzuloides (i) 

- 516.2. - Gorunet cu cărpiniţă (i) 

- 516.7. - Gorunet de productivitate inferioară (i) 

- 517.2. - Gorunet de stâncărie (i) 

- 517.4. - Mojdrean cu cărpiniţă (i) 

- 522.1. - Goruneto-făget cu Carex pilosa (m) 

- 523.1. - Goruneto-făget cu Festuca drymeia (m) 

- 524.1. - Goruneto-făget cu Luzula luzuloides (i) 

- 531.3. - Goruneto-şleau cu fag (m) 

- 531.4. - Şleau de deal cu gorun şi fag (m) 

- 531.5. - Şleau de deal cu gorun şi fag (i) 

- 531.6. - Goruneto-şleau cu fag (i) 

- 711.3. - Ceret de dealuri de prod. inf. (i) 

- 722.4. - Gârniţet de dealuri (i) 

- 731.2. - Cereto-gârniţet de deal (m) 

- 731.3. - Cereto-gârniţet de deal (i) 

- 741.1. - Amestec normal de gorun, gârniţă şi cer (m) 

- 741.3. - Amestec normal de gorun, gârniţă şi cer (i) 

- 951.8. - Zăvoi de salcie din luncile apelor interioare (i) 

- 972.3. - Zăvoi de anin negru din regiunea de dealuri (m) 

Denumirea codurilor habitatelor din România: 

- R4106 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Hieracium 

rotundatum; 

- R4110 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia; 

- R4118 - Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria 

bulbifera; 

- R4119 - Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa; 

- R4120 - Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu 

Carex brevicollis; 

- R4123 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 

(Carpinus betulus) cu Carex pilosa; 
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- R4124 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 

(Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii; 

- R4128 - Păduri getice - dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria bulbifera; 

- R4129 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) cu Festuca 

drymeia; 

- R4130 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) şi fag (Fagus sylvatica) cu Lembotropis 

nigricans; 

- R4132 - Păduri panonice-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. cerris) şi fag (Fagus 

sylvatica) cu Melutis melissophyllum; 

- R4149 - Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) cu Pulmonaria mollis; 

- R4153 - Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto) cu Crocus 

flavus; 

- R4154 - Păduri danubian-balcanice de gârniţă (Quercus frainetto) cu Festuca feterophylla; 

- R4402 - Păduri dacice - getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria 

nemorum; 

- R4408 - Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Lycopus exaltatus. 

Denumirea codurilor habitatelor Natura 2000 

- 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

- 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

- 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

- 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 

- 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

- 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae 

- 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 

Impactul generat de măsurile silviculturale prevăzute de amenajament:  

- prin taierile de regenerare, lucrările de conservare, lucrările de îngrijire şi conducere a 

arboretelor, tăieri de igienă, suprafaţa habitatului nu va fi diminuată, habitatul nu va fi fragmentat si nu 

vor avea loc schimbări în densitatea populaţiilor. Tratamentele ce vor fi aplicate vor avea drept 

scop întemeierea unui nou arboret, cu o structură stabilă şi diversificată la acţiunea factorilor biotici şi 

abiotici; 

- nu se vor produce modificări legate de resursele de apă sau de alte resurse naturale. 

Pe termen scurt lucrările silvice prevăzute pot conduce la modificarea microclimatului local, 

respectiv al condiţiilor de biotop, prin modificarea structurii orizontale şi verticale (retenţie diferită a 

apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului). Datorită dinamicii naturale a 

habitatelor, acestea se refac în scurt timp. 

În ceea ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, prevederile amenajamentelor având 

la bază modelele structurale elaborate concretizate în ţelurile de gospodărire, indică păstarea 

caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor. 
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Astfel, se estimează: 

- menţinerea diversităţii structurale (atât pe verticală, cât şi pe orizontală); 

- creşterea consistenţei medii a arboretelor de la 0,77 în 2019, la 0,79 în anul 2029 şi 0,83 în 

perspectivă; 

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei. 

Se poate concluziona că lucrările silvotehnice propuse nu afectează negativ 

semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere din siturilor de importanţă 

comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei pe termen scurt 

sau lung. 

 
6.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor din ariile protejate Natura 2000 

existente în suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului administrat de O.S. 

Orşova 

Tabelul 6.19 

Nr. 
crt. 

Aria de interes 
comunitar 

(Situl "Natura 2000") 

Scopul constituirii ariei protejate de interes comunitar 

Specii de mamifere 
Specii de amfibieni 

şi reptile 
Specii de peşti 

Specii de 
nevertebrate 

Specii de plante 

1 
ROSCI0206 Porţile de 

Fier 

Barbastella 
barbastellus*  
Rhinolophus 

mehelyi* 
Rhinolophus 
hipposideros* 
Rhinolophus 

ferrumequinum* 
Rhinolophus 

euryale* 
Rhinolophus blasii* 

Myotis blythii* 
Miniopterus 
schreibersi*  

Myotis capaccinii*  
Myotis 

dasycneme*  
Myotis 

emarginatus** 
Myotis bechsteini* 

Myotis myotis* 
Canis lupus*  
Lutra lutra* 
Lynx lynx*  

Bombina bombina* 
Bombina variegata* 
Testudo hermanni* 

Emys  
orbicularis* 

Gobio 
albipinnatus*  

Aspius aspius* 
Rhodeus sericeus 

amarus*  
Barbus 

meridionalis*  
Sabanejewia 

aurata*  
Gymnocephalus 

schraetzer*  
Zingel zingel*  
Zingel streber*  
Cottus gobio*  

Pelecus cultratus*  
Gymnocephalus 

baloni* 
Misgurnus fossilis*  

Umbra krameri* 

Unio crassus*  
Euphydryas 

maturna* 
Maculinea teleius*  
Lycaena dispar*  

Maculinea 
nausithous* 

Eriogaster catax*  
Callimorpha 

quadripunctaria*  
Lucanus cervus*  

Osmoderma 
eremita*  

Rosalia alpina*  
Cerambyx cerdo*  

Morimus funereus*  
Austropotamobius 

torrentium* 
Carabus 

variolosus*  
Pilemia tigrina* 

Coenagrion 
ornatum**  

Cordulegaster 
heros* 

Theodoxus 
transversalis* 

Marsilea 
quadrifolia* 
Eleocharis 
carniolica* 

Agrimonia pilosa* 
Paeonia officinalis 

ssp. banatica* 
Thlaspi jankae* 

Colchicum 
arenarium* 

Himantoglossum 
caprinum* 
Asplenium 

adulterinum* 
Echium russicum* 

Gladiolus palustris* 
Pulsatilla grandis* 
Tulipa hungarica* 
Stipa danubialis* 

* - speciile sunt enumerate în planul de management al ariei protejate  
** - speciile sunt enumerate în formularul standard al ariei protejate 

 
6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere   

În zona de implementare a amenajamentului O.S. Orşova, în situl Natura 2000 existent în 

limitele teritoriale ale O.S. Orşova sunt prezente 16 specii de mamifere (tabelul 6.19). 

La punerea în practică a lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament trebuie să se aibă 

în vedere habitatele acestor specii de mamifere. În general, acestea nu au un impact negativ 

semnificativ asupra acestei specii, suprafaţa habitatului receptor fiind suficient de mare pentru 

a asigura menţinerea şi dezvoltarea pe termen lung a acestora. De altfel, principala cauză  a 

reducerii efectivelor lor o constituie fragmentarea habitatelor, lucru ce nu se realizează prin 

implementarea măsurilor prezentului amenajament silvic. 
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Habitat:  

Barbastella barbastellus vara se adăposteşte în scorburi şi sub scoarţa copacilor, fiind 

răspândită în tot arealul parcului, fie ca habitat de reproducere/maternitate/hibernare, fie ca habitat de 

hrănire. 

Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii,  foloseşte ca habitat de hrănire un mozaic de 

habitate, răspândite pe toată suprafaţa ariei naturale protejate. 

Myotis dasycneme foloseşte ca habitat de hrănire luciul de apă.  
 
 
6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile   

În siturile Natura 2000 existente pe teritoriul O.S. Orşova au fost identificate 4 specii de 

amfibieni şi reptile (tabelul 6.19). Populaţiile acestor specii dispun pe teritoriul Ocolului silvic Orşova 

de o reţea foarte bogată de habitate disponibile. De la cele mai comune bălţi sau băltoace ce se 

formează primăvara odată cu topirea zăpezilor până la reţeaua hidrografică reprezentată prin pârâuri, 

văi, izvoare etc. toate constituie pentru amfibieni şi reptile habitate. 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. 

6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de peşti   

Speciile de peşti existente în siturile de interes comunitar sunt prezentate în tabelul 6.19. 

Lucrările silvotehnice preconizate a se executa în arboretele Ocolului Silvic Orşova nu vor 

avea o influenţă directă asupra populaţiilor de peşti din siturile menţionate acestea având o stare de 

conservare bună. Totuşi pentru evitarea oricărei dereglări menite să afecteze populaţiile de peşti  în 

unităţile amenajistice învecinate cu cursurile de apă în care s-au propus lucrări silvotehnice se va 

crea o zonă tampon de minim 50 m pe ambele maluri. 

6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate   

În zona sitului de interes comunitar Porţile de Fier (ROSCI0206) au fost identificate 18 specii 

de nevertebrate (tabelul 6.19). 

Măsurile prevăzute de amenajament nu au impact asupra acestor specii. 

6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de plante 

Aceste specii au o prezenţă foarte rară în habitatele forestiere deoarece habitatul lor este 

reprezentat de fâneţe, pajişti, păşuni. Ca urmare lucrările silvotehnice nu vor avea nici un impact 

asupra acestor specii, reuşind astfel să-şi păstreze statutul de conservare.  

6.1.3.6. Impactul asupra speciilor de păsări 

 
 Păsările sunt o componentă a ecosistemelor forestiere şi reprezintă o măsură a stării de sănătate 

a acestora, iar Directiva Păsări este un instrument major pentru conservarea ecosistemelor forestiere. 

 Este cunoscut că, pe lângă numeroasele servicii pe care le aduc pădurii (în procesul de 

regenerare, influenţă  asupra diverşilor dăunători, sporirea efectelor recreative etc), păsările pot mări 

substanţial valoarea ecosistemelor forestiere.    

O parte din speciile de păsări indicate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC se 

găsesc şi în teritoriul studiat. 
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În cazul în care se identifică astfel de specii de păsări de interes comunitar se recomandă ca 

lucrările silvotehnice să nu se defăşoare în perioada de reproducere a acestora (mai-iulie), pentru a 

nu perturba procesul de depunere a ouălor şi creştere a puilor. 

De asemenea, mai trebuie ştiut că deranjarea permanentă a locurilor de cuibărit,  împuşcarea 

exemplarelor pe căile de migraţie, schimbările de folosinţă a terenurilor forestiere, utilizarea exagerată 

a pesticidelor ş.a. constituie principalii factori periclitanţi ai acestora. 

 
6.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar 

Prin amenajament nu au fost propuse alte activităţi în siturile Natura 2000 care sa aibă un 

impact negativ semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar. Referitor la 

dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere, întrucât gradul de accesibilitate al fondului forestier este 

subunitar, s-au prevăzut o serie de drumuri forestiere necesare. Ocolul silvic va analiza oportuntatea 

şi necesitatea construirii fiecărui nou drum forestier, şi va cere avizul autorităţii de mediu şi al 

custodelui ariei naturale protejate.  Se menţionează că traseele drumurilor forestiere necesare 

menţionate în amenajamentul silvic nu traversează zonele de protecţie integrală şi rezervaţiile 

naturale, fiind dedicate în totalitate zonelor în care este permisă desfăşurarea de activităţi de 

exploatare a masei lemnoase, în conformitate cu legislaţia actuală în domeniu.   

 
6.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar 

Cele mai apropiate locaţii pentru alte amenajamente silvice existente în zonă sunt situate pe 

raza ocoalelor silvice: Nera, Băile Herculane, Berzasca şi Bozovici din cadrul D.S. Caraş-Severin şi 

Drobeta Turnu Severin din cadrul D.S. Mehedinţi. Soluţiile tehnice cuprinse în amenajamentele 

acestor ocoale silvice au la bază aceleaşi principii, sunt realizate în conformitate cu Normele tehnice 

şi ţin seama de realităţile din teren. Ca urmare, putem estima că impactul cumulativ a lucrărilor 

silvice prevăzute în amenajamentele ocoalelor menţionate asupra integrităţii ariilor naturale protejate 

situate pe raza Ocolului silvic Orşova este nesemnificativ. 

 

6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi speciilor 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. 

 

6.5. Analiza impactului potenţial pe care lucrările silvotehnice propuse îl pot avea asupra 

factorilor climatici 

 Pentru ecosistemele forestiere, estimarea schimbărilor probabile ale climei este de mare 

importanţă. De asemenea, executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere ale arboretelor 

reprezintă un factor decisiv în obţinerea unor arborete valoroase, rezistente, mai bine adaptate la 

condiţiile climatice locale şi mai capabile să facă faţă schimbărilor viitoare.  
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Focalizarea atenţiei pe valorificarea capacităţii speciilor de a face faţă concurenţei şi aplicarea 

corectă a lucrărilor de îngrijire, alegerea exemplarelor valoroase fenotipic şi calitativ sunt de natură  

să optimizeze costurile pentru obţinerea unor păduri productive şi rezistente.(Barbu Ion, Curcă 

Marius, Barbu Cătălina, Ichim Viorica, 2016). 

Ecosistemele forestiere joacă un rol esenţial în atenuarea şi prevenirea efectelor negative ale 

schimbărilor climatice, prin înmagazinarea şi păstrarea carbonului în biomasa arborilor pe perioada 

vieţii acestora (Korner 2006, Schweingruber 1996). 

De asemenea, exploatarea masei lemnoase poate avea consecinţe asupra microclimatului 

local, în special prin dezgolirea anumitor suprafeţe de vegetaţia forestieră, putând conduce la variaţii 

mai mari de temperatură în zonele afectate precum şi la modificări în cadrul regimului de 

evapotranspiraţie. Aceste aspecte sunt însă valabile în cazul existenţei unor suprafeţe mari de fond 

forestier supuse exploatării în cadrul unor tratamente radicale (tratamentul tăierilor rase, tratamentul 

tăierilor în crâng). Din datele prezentate anterior se poate remarca faptul că astfel de tratamente 

reprezintă un procent extrem de redus din totalul intervenţiilor silviculturale propuse prin 

amenajamentul silvic (1,28 ha/an - sub 1% din suprafaţa O.S. Orşova). Din totalul tratamentelor 

propuse prin amenajament, majoritatea covârşitoare o reprezintă tratamentul tăierilor progresive şi 

tratamentul tăierilor cvasigrădinărite (99,63%), tratamente cu perioade de regenerare de 20-30 de 

ani(la tăierile progresive), respectiv 40-50 de ani (în cazul tăierilor cvasigrădinărite), prin care se 

asigură regenerarea pe cale naturală a pădurii, fără a se dezgoli solul de vegetaţia forestieră şi fără a 

provoca întreruperi în continuitatea arboretelor şi a funcţiilor de protecţie pe care le îndeplinesc, 

contribuind astfel la menţinerea unui microclimat stabil, favorabil habitatelor şi speciilor de interes 

comunitar din cuprinsul ocolului silvic. 
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7. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV  

ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ ASOCIATE 

AMENAJAMENTULUI SILVIC FFOONNDDUULLUUII  FFOORREESSTTIIEERR    

OOCCOOLLUULLUUII  SSIILLVVIICC  OORRŞŞOOVVAA  

 

Nu este cazul. 
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8. MĂSURI PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA ORICE EFECT 

ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU 

PROGRAMULUI 

 

8.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafaţa 

amenajamentului silvic 

În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere şi pentru păstrarea şi ameliorarea 

biodiversităţii se vor avea în vedere următoarele: 

- recoltarea raţională a masei lemnoase, astfel încât să nu fie afectată stabilitatea şi 

continuitatea pădurii şi a ecosistemelor pe care le găzduieşte; 

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere prin care să se menţină şi să se 

îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală; 

- promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor naturale fundamentale 

de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de provenienţă locală; 

- în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările 

silvotehnice, cu excepţia situaţiilor în care acesta afectează instalarea seminţişului, sau  o situaţiei în 

care speciile arbustive respective stânjenesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele respective 

fiind extrase prin lucrări de ajutorare a regenerării naturale, respective degajări; 

- se vor păstra arborii morţi ”pe picior” şi ”la sol”, cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare şi 

a lucrărilor de îngrijire şi conducere, în vederea conservării microflorei şi microfaunei, dar şi pentru 

protejarea unor specii de insecte şi păsări care cuibăresc în aceşti arbori; 

- echilibrarea structurii pe clase de vârstă în scopul asigurării conservării biodiversităţii; 

- conducerea arboretelor la vârste mari; 

- prin măsurile prevăzute de amenajament (dar şi în timpul executării lucrărilor silvotehnice), 

se va urmări şi protejarea habitatelor marginale/fragile (liziere, zone umede, păduri ripaniene, etc.), în 

vederea menţinerii condiţiilor specifice ce au condus la biodiversitatea ce trebuie protejată, specifică  

fiecărei zone în parte; 

- toate arboretele vor fi gospodărite pentru a asigura permanenţa habitatelor prioritare              

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 - 

Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen, 91M0 - 

Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 

excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae şi 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus 

alba; 

- identificarea eventualelor elemente remarcabile, care pot să facă obiect de conservare; 

suprafaţa în care se află va fi individualizată distinct în cadrul subparcelei, urmând a i se aplica un 

regim de gospodărire favorabil protejării elementului/elementelor respectiv(e) şi habitatului  zonal; 

- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi 

mamifere mici; 
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- menţinerea băIţilor, a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le 

permită să îsi exercite rolul în ciclul de reproducere pe care îl au în cazul amfibienilor, reptilelor, 

insectelor, etc. 

- adaptarea periodicităţii operaţiunilor silviculturale şi de tăiere, astfel încât să se evite 

interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor de animale sensibile; 

- adaptarea compozitiilor-ţel şi a compoziţiilor de regenerare în direcţia obţinerii compoziţiei 

tipice a habitatelor aferente, în cazul arboretele în care s-au propus rărituri sau curătiri precum şi în 

unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale; 

- gospodărirea arboretelor astfel încât să fie asigurată permanenţa habitatelor prioritare;  

- se interzice deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă pentru 

specile de animale protejate; 

- evitarea alterarării habitatelor din jurul adăposturilor de lilieci prin  luarea de  măsuri pentru 

ca mediul subteran să rămână nemodificat; 

- limitarea impactului speciilor alohtone, invazive precum şi măsuri de prevenire a expansiunii 

acestor specii în cadrul comunităţilor vegetale; 

- interzicerea depozitării rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zone umede; 

- nu se vor stabili depozite temporare de lemne provenite din exploatare şi nu se vor 

abandona în albia râurilor crengi provenite din activitatea de exploatare forestieră sau alte materiale; 

- lucrarile de tăiere şi transport al lemnului se vor executa în afara perioadelor de  

împerechere a speciilor de interes comunitar. 

Pentru habitatele 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 - Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum, 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91Y0 - Păduri dacice 

de stejar şi carpen, 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae şi 92A0 - Zăvoaie cu 

Salix alba şi Populus alba din ariile naturale protejate, se impun următoarele măsuri: 

- respectarea strictă a normelor tehnice specifice, minimizând impactul negativ asupra 

speciilor si habitatelor; 

- promovarea managementului conservativ: regenerări naturale; 

- evitarea tăierilor rase în cazul exploatărilor, cu excepţia celor prevăzute în amenajamentul 

silvic; 

- interzicerea plantării/împăduririi cu alte specii decât cele specifice habitatului, decât cele 

specificate în amenajamentul silvic; 

- limitarea tratamentelor chimice; 

- interzicerea arderii vegetaţiei; 

- menţinerea efectivelor de animale, cu speciile şi în perioadele stabilite, reglementarea 

activităţilor tradiţionale de colectare de plante medicinale, ciuperci, fructe de pădure sau alte activităţi 

similare; 

- interzicerea exploatării depunerilor de nisip şi pietriş din albia râurilor, fiind permise activităţi 

care sunt sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007, aprobată de Legea nr. 49/2011; 
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- interzicerea tăierii vegetaţiei lemnoase din zonă; 

- reglementarea activităţilor turistice pe suprafaţa habitatului prioritar; 

- interzicerea activităţilor de îndiguire, cu excepţia lucrărilor necesare pentru satisfacerea 

cerinţelor de apă, protecţiei calităţii apelor şi restaurării cursurilor de apă, precum şi prevenirii acţiunii 

distructive a apelor, efectuate în spiritul protecţiei habitatelor naturale; 

- controlul speciilor invazive; 

- utilizarea insecticidelor în pădure în conformitate cu normele tehnice în vigoare, precum şi a 

standardului FSC; 

- nu se vor abandona în albia râurilor resturi provenite din activitatea de exploatare forestieră 

sau alte materiale; 

- interzicerea utilizării substanţelor chimice (inclusiv îngrăşăminte, insecticide etc.) în 

vecinătatea cursurilor de apă (50 metri); 

- menţinerea neschimbată a habitatului. A nu se schimba folosinţa actuală a terenului.  

- utilizarea resurselor în manieră tradiţională, fară a exista intervenţii care ar putea avea 

consecinţe asupra stării actuale a siturilor; 

- gospodărirea prin lucrări speciale de conservare care urmăresc asigurarea continuităţii 

pădurii şi menţinerea arboretelor într-o stare corespunzătoare îndeplinirii funcţiei de protecţie atribuite.  

 

8.2. Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii 

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 amenajarea pădurilor. 

Principala lucrare silvotehnică reglementată de amenajamentul silvic care ar putea duce la o 

diminuare sau pierdere a biodiversităţii o reprezintă extragerea integrală a arborilor ajunşi la o vârstă 

înaintată, vârstă care nu mai permite exercitarea rolului de protecţie de către aceştia, ca urmare a 

aplicării tratamentelor silviculturale (tăieri rase sau tăieri în crâng).   

O altă parte din arboretele ajunse la vârsta exploatabilităţii din cadrul Ocolului silvic Orşova 

vor fi parcurse cu într-o proporţie covărşitoare cu tratamentul tăierilor progresive. Acest tratament, 

răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea 

posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate 

ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri 

este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale. 

Aplicarea tratamentul tăierilor rase (refacere-substituire) în arboretele slab productive sau 

necorespunzătoare staţional sau tăierilor în crâng (în arboretele de salcâm şi salcie) nu a putut fi 

evitată (ele fiind singurele tratamente pentru asigurarea regenerării acestor formaţii forestiere). 

Prin aplicarea tăierilor în crâng la salcâm şi salcie prin regenerarea din drajoni pe care o 

promovează se conservă diversitatea genetică a populaţiilor de arbori. În situaţiile când se recurge la 

regenerarea artificială, se vor avea în vedere următoarele: 

- mărimea parchetelor va fi de maxim 3 ha; 
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- tăierea unui parchet alăturat va fi admisă numai după ce parchetul anterior exploatat este 

regenerat integral; 

- se vor respecta prevederile din "Normele tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor 

referitoare la mărimea şi perioada de alăturare a parchetelor“; 

- materialul genetic, pentru fiecare specie, trebuie să fie de provenienţă locală, provenienţa 

locală fiind unitatea de bază în raport cu care se stabileşte strategia de management. 

De asemenea, pentru păstrarea biodiversităţii se vor respecta următoarele: 

- păstrarea a 3 - 5 arbori morţi (pe picior şi la sol) în toate unităţile amenajistice cu ocazia 

efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere; 

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea 

conservării biodiversităţii păturii erbacee, respectiv păstrarea  unei suprafeţe mozaicate; 

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia 

situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare 

a produselor principale); 

- evitarea amplasării rampelor în vecinătatea malurilor şi interzicerea depozitării rumeguşului 

de-a lungul apelor; 

- evitarea transportului materialului lemnos peste cursul de apă; 

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor 

speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii 

corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracte-

rul natural al ecosistemelor; 

- arboretele exploatabile vor fi parcurse cu tăierile de produse principale specificate în 

planurile decenale, cu respectarea  perioadei de linişte din timpul cuibăritului 

- recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase se vor face cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 46/2008 Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului 

mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 

perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos; 

- se vor aplica tehnologii de exploatare prin care să se evite dezgolirea şi degradarea solului, 

care să asigure o sănătate corespunzătoare arborilor remanenţi şi totodată să perturbe cât mai puţin 

speciile de interes comunitar din zonă sau din apropierea acesteia; 

- se recomandă folosirea la maxim a atelajelor şi/sau funicularelor pasagere; de asemenea se 

vor folosi drumurile de tractor existente; 

- împădurirea suprafeţelor pe care arborii uscaţi sunt grupaţi se va realiza cu respectarea 

prevederilor Normelor şi îndrumărilor tehnice privind protecţia pădurilor, utilizându-se compoziţii 

conforme tipului natural de pădure şi puieţi obţinuţi din sămânţă de provenienţă locală; 

- generarea unei varietăţi suplimentare şi recolonizarea spontană dispersată cu specii 

pioniere, care va duce la o sporire în timp a biodiversităţii, asigurându-se nişe pentru o mare varietate 

de specii, prin decizia de a nu replanta anumite puncte neregenerate. 

- conservarea, în fiecare unitate amenajistică, a unui număr de arbori izolaţi, maturi, uscaţi sau  
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în descompunere, care constituie habitatul potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi 

numeroase plante inferioare (fungi, pteridofite, briofite); 

- conservarea, în fiecare unitate amenajistică, a arborilor scorburoşi care pot fi utilizaţi de 

păsări şi mamifere mici pentru cuiburi, respectiv vizuini; 

- conservarea, dacă există în zona unităţilor amenajistice, de arbori mari în care cuibăresc 

frecvent păsări răpitoare; 

- se vor menţine zonele umede din fondul forestier (bălţi, pâraie, izvoare, mlaştini, mocirle etc.) 

într-o stare care să le permită să asigure condiţiile oferite în ciclul de reproducere al peştilor, 

amfibienilor, insectelor, etc. evitându-se fluctuaţiile excesive de nivel ale apei; 

- se va adapta perioada de aplicare a operaţiunilor silviculturale şi de exploatare astfel încât să 

se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor de animale sensibile, în special în cazul 

cuibăritului şi împerechierii de primăvară a păsărilor de pădure; 

- se vor păstra distanţe adecvate pentru a se evita perturbarea speciilor rare sau periclitate, a 

căror prezenţă a fost confirmată; 

- va fi evitată utilizarea  de substanţe chimice în procesul de combatere a dăunătorilor pădurii. 

Se vor aplica pe scară largă metode de combatere integrată. Se recomandă utilizarea, în 

principal, a insecticidelor şi fungicidelor selective, biodegradabile, biologice, ca să nu aibă efecte 

dăunătoare asupra omului şi faunei şi florei folositoare. 

 

8.3. Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii 

Principala sursă de zgomot şi vibraţii este dată de utilajele forestiere folosite la exploatarea 

masei lemnoase şi la transportul acesteia.  

Nivelul de zgomot variază în funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, de tipul utilajelor în 

funcţiune, regimul de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală 

şi/sau verticală de prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că 

planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat şi limitat la zona de activitate.  

Cele mai afectate de zgomotul produs de utilajele forestiere sunt păsările, mai ales în perioada 

de împerechere şi cuibărit. Trebuie precizat faptul că tăierile progresive de punere în lumină şi 

racordare au restricţia (prin instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, 

scoatere şi transport ale materialului lemnos) de a se executa doar în afara sezonului de vegetaţie 

evitându-se în acest fel perioadele de împerechere şi cuibărit ale păsărilor. În cazul tăierilor rase şi al 

tăierilor progresive de însămânţare, ce nu au restricţia menţionată se recomandă evitarea tăierilor în 

perioada de împerechere şi cuibărit atunci când speciile de păsări sunt vulnerabile. 

În restul timpului, ţinând cont de faptul că aceste  tăieri se execută pe perioade scurte şi la 

intervale mari de timp şi că păsările au o mobilitate ridicată, având la dispoziţie şi numeroase habitate 

receptor în arie, impactul produs de zgomotul şi vibraţiile utilajelor va fi minim. 
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8.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere 

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de mamifere se vor lua, pe cât posibil, 

următoarele măsuri2: 

- educarea şi conştientizarea comunităţilor 

- interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere 

- interzicerea/limitarea defrişărilor 

- limitarea poluării fonice 

- limitarea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuşti, păsări artificiale, plase, spray-uri, orbirea 

animalelor cu lumina pe timp de noapte şi altele 

- combaterea braconajului 

- protejarea adăposturilor: peşteri, scorburi de copaci 

- educarea publicului larg 

- realizarea unui management natural al pădurilor 

- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă. 

 

8.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni şi reptile 

Se menţionează câteva activităţi ce trebuie evitate, deoarece ar putea genera perturbări în 

creşterea şi dezvoltarea populaţiilor de amfibieni şi reptile: 

- protejarea habitatelor; 

- interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice; 

- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă: desecare, drenare 

- monitorizarea speciilor de plante higro- şi hidrofile cu caracter invaziv 

- protejarea bălţilor temporare sau permanente şi monitorizarea acestora, precum şi a celor 

care seacă în mod natural 

- reducerea impactului antropic în proximitatea bălţiilor 

- evitarea activităţilor care distrug sau degradează habitatul speciei 

- montarea unor semne rutiere pentru atenţionarea conducătorilor de autovehicule în zone cu 

populaţii numeroase 

- conştientizarea şi informarea localnicilor în vederea evitării capturării/comerţului/uciderii de 

specii.  

Se recomandă menţinerea în cadrul unităţilor amenajistice a bălţilor, pâraielor şi a altor corpuri 

mici de apă (smărcuri, mlaştini) într-un stadiu care să le permită să-şi exercite rolul în ciclul de repro- 

ducere a peştilor, amfibienilor, insectelor ş.a. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, 

degradării digurilor naturale şi poluării apei. 

 

8.6. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra speciilor de peşti 

Se vor evita următoarele activităţi, ce pot avea un impact negativ asupra populaţiilor de peşti: 

- interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă: desecare, drenare; 
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- interzicerea intervenţiei asupra albiei râurilor şi pârâurilor prin exploatarea materialului 

aluvial; 

- monitorizarea cursurilor de apă sezoniere; 

- controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare fecaloid-menajeră, rumeguş, 

eroziune, pescuit ilegal; 

- tăierile în arborete situate pe malurile pâraielor în care trăiesc speciile de interes comunitar. 

În situaţia în care acest lucru nu este posibil se va păstra o bandă, aşa numita zonă tampon, de cel 

puţin 50 m pe ambele maluri, în care nu se intervine cu tăieri; 

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă; 

- astuparea podurilor sau  a podeţelor cu resturi de exploatare; 

- utilizarea de substanţe chimice,  poluante în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.  

 

8.7. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate 

Se va evita în cazul populaţiilor de nevertebrate următoarele: 

- reglementarea cositului şi păşunatului; 

- interzicerea arderii vegetaţiei; 

- interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau îngrăşăminte; 

- păstrarea în pădure, pe picior, a arborilor bătrâni, morţi sau bolnavi; 

- protejarea adăposturilor, peşteri, scorburi de copaci; 

- interzicerea/limitarea folosirii tratamentelor chimice; 

- interzicerea/limitarea a oricărei forme de recoltare a florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, 

dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatul lor natural, în oricare dintre 

stadiile ciclului biologic. 

 

8.8. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante 

Chiar dacă speciile de plante de interes comunitar prezente în siturile Natura 2000 nu sunt specii 

caracteristice habitatelor forestiere, se fac câteva precizări ce trebuie respectate vizavi de procesul de 

exploatare a masei lemnoase şi de conţinutul actelor de reglementare: 

- se vor face referiri în actele de reglementare a procesului de exploatare la interzicerea 

depozitării masei lemnoase exploatate în zonele în care aceste specii au fost identificate; 

- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee pe care au fost identificate respectivele specii; 

- se va interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezenţa 

speciilor de interes comunitar. 

 

8.9. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări 

În scopul menţinerii stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar se vor avea 

în vedere următoarele: 

- se recomandă prudenţă în desfăşurarea activităţilor de exploatări forestiere din imediata 

vecinătate a cursurilor de apă, fiind contraindicată eliminarea vegetaţiei subarbustive de pe mal,  
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depozitarea rezidurilor forestiere (de ex. rumeguş) pe malul cursurilor de apă, transportarea 

materialului lemons peste cursul de apă, etc; 

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea 

conservării biodiversităţii păturii ierbacee, repectiv păstrarea unei suprafeţe mozaicate; 

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia 

situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare 

a produselor principale); 

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor 

speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în 

proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de 

specii, caracterul natural al ecosistemelor; 

- evitarea utilizării de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii; 

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare 

lemnoasă; 

- perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de 

reproducere a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure (mai 

- iulie), pentru a nu se perturba procesul de depunere a ouălelor şi creştere a puilor. 

 

8.10. Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt 

şi zăpadă 

În ultimul deceniu, pădurile O.S. Orşova nu au fost în general afectate de doborâturi şi rupturi 

de vânt şi zăpadă decât într-o mică măsură (896,11 ha - 3%). În viitor pentru prevenirea a acestor 

fenomene se recomandă a se lua măsuri de protecţie adecvate ce vizează atât mărirea rezistenţei 

individuale a arboretelor periclitate, cât şi asigurarea unei stabilităţi mai mari a întregului fond 

forestier. În scopul creşterii rezistenţei arboretelor la acţiunile destabilizatoare ale vântului şi zăpezii, 

prin amenajamente s-au prevăzut o serie de măsuri, cum ar fi: 

- adoptarea de compoziţii-ţel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de 

pădure, solicitându-se utilizarea, în plantaţiile integrale sau la completări, a materialelor forestiere de 

reproducere de provenienţe locale puieţi (produşi din sămânţă recoltată din rezervaţiile şi arboretele 

valoroase existente în zonă); 

       - împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi realizarea unor consistenţe normale în 

arboretele tinere fără starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt şi 

zăpadă; 

          - realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acţiune ce se va demara 

încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare - exemplarele 

cu coroane mai dezvoltate astfel obţinute fiind mai rezistente la acţiunea vântului. În arboretele tinere 

existente, astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curăţiri 

şi rărituri); 
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-  intensitatea curăţirilor şi răriturilor va fi mai puternică la primele intervenţii, şi mai redusă la 

următoarele. În arboretele neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curăţiri), răriturile vor 

avea un caracter "de jos", urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverşi 

factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, etc); 

 - în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu s-a prevăzut extragerea, din micile 

"ochiuri" formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întrucât aceşti arbori şi-

au probat în timp rezistenţa la adversităţi, constituind un nucleu de protecţie pentru arboretul rămas şi 

o sursă genetică de seminţe forestiere de recoltat pentru obţinerea de puieţi în vederea realizării de 

noi arborete rezistente la vânt şi zăpadă. Din aceleaşi considerente, în unele situaţii, nu s-a prevăzut 

extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate şi care concură la formarea 

neregulată a marginilor suprafeţelor respective; 

- direcţia de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcţiei 

vânturilor periculoase. De asemenea, se recomandă pe lângă efectuarea la timp şi de calitate a 

lucrărilor de îngrijire şi menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea 

exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă. 

 
 8.11. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului mediu apă 

            Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri: 

 - stabilirea căilor de acces provizorii la o distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice curs de apă;  

- depozitatea resturilor de exploatare rezultate şi a rumeguşului nu se va face în zone cu 

potenţial de formare de torenţi, albiile cursurilor de apă sau în locurile expuse viiturilor; 

- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, 

situate cât mai aproape de drumurile publice; 

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locurile expuse 

viiturilor; 

- este interzisă executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor 

folosite la exploatarea fondului forestier în albille cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor; 

-  eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanţi şi  lubrifianţi; 

- este interzisă alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la 

exploatarea fondului forestier în albille cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor; 

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele şi mijloacele auto care deservesc 

activitatea de exploatare; 

- nu se admite amplasarea drumurilor de tractor în albiile pâraielor din lungul văilor. 

 
8.12. Măsuri pentru combaterea fenomenului de eroziune 

În vederea combaterii  fenomenului de eroziune a solului de către apele de suprafaţă se 

impun următoarele măsuri: 

- lucrările de exploatări forestiere se vor face cu respectarea prevederilor legale în domeniu; 

- evitatarea formării de „şleauri“ pe căile provizorii de acces de către utilajele de exploatare; 

- refacerea căilor provizorii de acces când acestea se deteriorează sau modificarea traseului 

acestora; 
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- refacerea stării iniţiale a solului unde au fost formate căi provizorii de acces după 

exploatarea fiecărei parcele; 

- evitarea blocării căilor de scurgere a apelor torenţiale pentru a nu se determina crearea altor 

noi zone de sol mai puţin stabile; 

- se va evita construcţia căilor de scos - apropiat pe văi abrupte sau zone instabile, canale de 

drenaj naturale sau pâraie.  

 
8.13. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului mediu sol 

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se 

recomandă luarea următoarelor măsuri: 

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 

20% (în special pe versanţi); 

-  alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să fie conduse 

pe teren pietros sau stâncos şi evitarea acelor porţiuni de sol care au portanţă redusă; 

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să evite, pe cât 

posibil, coborâri de pante de lungime şi înclinaţii mari; 

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcugă 

distanţe cât mai scurte; 

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatări forestiere (TAF - uri) cu anvelope 

cu 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 exploatare 

a masei lemnoase, dacă s-au format şanţuri sau şleauri; 

- pierderile accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacelor auto 

care deservesc activitatea de exploatări forestiere 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; 

- spaţiile pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor vor fi realizate în sistem 

impermeabil; 

 

 8.14. Măsuri de protecţie împotriva bolilor şi insectelor vătămătoare 

Pentru valorificarea eficientă a funcţiilor multiple ale pădurii şi asigurarea viabilităţii economice, 

a beneficiilor de mediu şi sociale, este necesară menţinerea unei stări de sănătate corespunzoare a 

arboretelor. Microorganismele patogene şi insectele vătămătoare sunt prezente în ecosistemele 

forestiere sub o mare diversitate specifică, spaţială şi temporală şi, de cele mai multe ori, acţiunea lor 

are efecte negative atât asupra arborilor gazdă cât şi asupra întregului ecosistem. 

In vederea evitarii pierderilor economice şi a atenuării efectelor ecologice ca urmare a acţiunii 

negative a acestor organisme vătămătoare, este necesar să se adopte unele măsuri de protecţie care 

să se integreze în managementul general al ecosistemelor forestiere.  
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În cadrul măsurilor de protecţie menţionate, metodele de combatere integrată trebuie să 

ocupe un loc important, având în vedere atât eficacitatea şi caracterul lor preventiv şi curativ, cât şi 

impactul redus asupra mediului şi echilibrului ecosistemelor forestiere. In funcţie de susceptibilitatea 

şi vulnerabilitatea arboretelor la vătămări produse de organismele vătămătoare, de speciile depistate 

şi de intensitatea infectărilor/infestărilor, conceptul de combatere integrată se bazează pe aplicarea, 

după caz, a metodelor de combatere consacrate (fizico-mecanică, chimică, biologică), la care se 

adaugă o serie de măsuri silviculturale, menite să crească vitalitatea arborilor şi, în acest fel, să pună 

în valoare mecanismele naturale de rezistenţă ale arborilor la atacul dăunătorilor forestieri. Aceste 

măsuri trebuie să aibe un caracter permanent şi să fie aplicate de la faza de regenerare a arboretelor, 

cât şi pe parcursul dezvoltării lor, până la exploatarea acestora. Folosirea materialelor de regenerare 

cu caracteristici genetice superioare, din speciile forestiere autohtone, adaptate condiţiilor locale de 

mediu, aplicarea lucrărilor de întreţinere, parcurgerea periodică a arboretelor tinere cu tăieri de 

îngrijire, prevenirea vătămărilor arborilor în procesul de exploatare, constituie laturi importante ale 

luptei integrate. In acelaşi timp, prin lucrările efectuate în arborete (promovarea structurilor mixte cu 

floră erbacee şi arbustivă adecvată) sau prin culturile înfiinţate pentru creşterea vânatului, pe liniile 

parcelare sau somiere, trebuie create condiţii pentru stimularea dezvoltării organismelor folositoare 

(mamifere insectivore, păsări, insecte entomofage, parazite şi prădătoare), cu rol deosebit în 

menţinerea echilibrului lanţurilor trofice. 

În lupta integrată, nu sunt excluse în totalitate nici procedeele chimice, însă va trebui 

respectată întocmai legislaţia naţională şi europenă  din domeniu cât şi cerinţelor FSC, legate de 

folosirea pesticidelor, selective, biodegradabile. Pentru pădurile certificate sau în curs de certificare, 

se va pune accent pe promovarea unor produse biologice din categoria biopreparatelor 

entomopatogene (bacterii, virusi, ciuperci) şi doar excepţional, se vor folosi insecticide chimice, doar 

dintre cele agreate de organismele CEE şi FSC.   

Tot ca părti importante ale combaterii integrate, aplicate cu caracter permanent, trebuie 

considerate şi lucrările de depistare, semnalare şi prognoza dăunătorilor precum şi aplicarea 

măsurilor de carantină forestieră. 
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9. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PROPUSE 

 ÎN PREZENTUL PLAN 

Planul de monitorizare a măsurilor pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă a 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar din ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii 

Almăjului-Locvei, cu indicarea principalelor elemente care trebuie urmărite împreună cu periodicitatea 

recomandată, a nivelului la care se face această monitorizare şi a părţilor care pot fi implicate în 

această acţiune este prezentat în tabelul 9.1. Măsurile  propuse sunt grupate în măsuri de ordin 

general şi măsuri specifice.  

Pentru amenajamentul Ocolului silvic Orşova monitorizarea implementării măsurilor propuse 

este prezentată în tabelul următor: 

Tabelul 9.1. 

Planul de monitorizare a măsurilor pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă  
a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din ROSCI0206 Porţile de Fier  

şi ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei 

Măsuri pentru 
menţinerea statutului 

de conservare 
favorabila 

Elemente specifice de 
monitorizat 

Nivel de 
monitorizare 

Periodicitatea 
monitorizării 

Responsabili cu 
monitorizarea 

Măsuri de ordin general pentru speciile şi habitatele de interes comunitar 

- recoltarea raţională a 
masei lemnoase, astfel 
încât să nu fie afectată 

stabilitatea şi 
continuitatea pădurii şi a 
ecosistemelor pe care le 

găzduieşte 

- modalitatea de exploatare a 
masei lemnoase, în raport cu 
cerinţele Planului de 
Management şi cu 
reglementările legale în vigoare 

- respectarea perioadelor de  
exploatare 

- predarea la termen şi în 
condiţii corespunzătoare a 
parchetelor 

- modul de răspândire a 
tăierilor pe suprafaţa siturilor, 
urmărindu-se evitarea 
concentrării tăierilor pe 
suprafeţe compacte mari 

- evitarea prejudiciilor produse 
asupra arborilor cu prilejul 
exploatarilor forestiere 

 - programarea tăierilor ţinând 
cont de perioadele de linişte 
necesare în timpul cuibăritului 
speciilor de păsări de 
importanţă comunitară 

- evitarea dereglării 
ecosistemelor pădurii şi 
afectării habitatelor speciilor de 
faună de importanţă 
comunitară din situri 

- unitate 
amenajistică 

- limite habitat de 
importanţă 
comunitară 

- habitat specii 
de importanţă 

comunitară 

- în funcţie de 
perioada de 

exploatare pentru 
fiecare parchet în 

parte  

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- alte instituţii direct 
interesate 

- realizarea unor lucrări 
de îngrijire şi conducere 
prin care să se menţină 
şi să se îmbunătăţească 

starea de sănătate, 
stabilitatea şi 

biodiversitatea naturală 

- realizarea la timp şi cu 
continuitate a lucrărilor de 
îngrijire şi conducere ale 
arboretelor: degajări, curăţiri, 
rărituri, taieri de igienă 

- parcurgerea cu lucrări de 
îngrijire a unităţilor 
amenajistice conform planului 
de amenajament; 

- prin executarea acestor 
lucrări nu se va afecta structura 
arboretelor şi nu va periclita 
integritatea habitatelor şi a 
arealelor speciilor de interes 
comunitar 

- unitate 
amenajistică 

- limite habitat de 
importanţă 
comunitară 

- în funcţie de 
perioada de 

exploatare pentru 
fiecare parchet în 

parte 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- APM Mehedinţi 

- alte instituţii direct 
interesate 
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Tabelul 9.1 (continuare) 

Măsuri pentru 
menţinerea statutului 

de conservare 
favorabila 

Elemente specifice de 
monitorizat 

Nivel de 
monitorizare 

Periodicitatea 
monitorizării 

Responsabili cu 
monitorizarea 

- realizarea unor lucrări 
de îngrijire şi conducere 
prin care să se menţină 
şi să se îmbunătăţească 

starea de sănătate, 
stabilitatea şi 

biodiversitatea naturală 

- respectarea periodicităţii 
specifice acestor tipuri de 
intervenţii silviculturale 

- respectarea caracterului 
lucrărilor de îngrijire, în 
conformitate cu normele 
tehnice în vigoare  

- programarea tăierilor ţinând 
cont de perioadele de linişte 
necesare în timpul cuibăritului 
speciilor de păsări de 
importanţă comunitară 

- evitarea dereglării 
ecosistemelor pădurii şi a 
afectării habitatelor speciilor de 
faună de importanţă 
comunitară din situri 

   

- promovarea 
compoziţiilor de 

regenerare apropiate de 
cele ale tipurilor naturale 

fundamentale de 
pădure, iar în cazul 

regenerărilor artificiale 
folosirea de material 

seminologic de 
provenienţă locală 

- favorizarea prin lucrările de 
îngrijire şi conducere a 
arboretelor a speciilor 
principale şi a celor de 
amestec valorose ecologic şi 
silvoproductiv 

- introducerea prin lucrările de 
împăduriri şi completări, în 
compoziţia arboretului a 
speciilor de amestec şi ajutor, 
conform grupei ecologice 

- eliminarea pe cât posibil a 
speciilor invadante prin 
lucrările propuse în planul de 
amenajament 

- folosirea în cadrul plantaţiilor 
a provenienţelor locale, mai 
bine adaptate condiţiilor 
ecostaţionale din zonă 

- unitate 
amenajistică 

- tip de habitat 
forestier 

- 1-2 ori pe an, cu 
prilejul înfiinţării 
plantaţiilor şi al 

executării 
controlului 

regenerărilor 
naturale şi 
artificiale 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- alte instituţii direct 
interesate 

- menţinerea 
subarboretului 

- subarboretul se va extrage în 
măsura în care afectează 
instalarea seminţişului sau 
stânjeneşte dezvoltarea 
exemplarelor tinere 

- extragerea subarboretului se 
va face în cadrul lucrărilor de 
ajutorarea regenerării naturale 
şi a degajărilor propuse prin 
planul de amenajament 

- monitorizarea gradului de 
participare a speciilor alohtone 
în cadrul subarboretului, în 
arborete cu vârste mai mari de 
30 ani 

- unitate 
amenajistică 

 

- anual, cu prilejul 
executării 

lucrărilor de 
ajutorarea 
regenerării 

naturale şi a 
degajărilor 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- alte instituţii direct 
interesate 

 - păstrarea de arbori 
morţi ”pe picior” şi ”la 

sol”, cu prilejul efectuării 
tăierilor de regenerare şi 

a lucrărilor de îngrijire  

- numărul mediu de arbori 
uscaţi pe picior (cu excepţia 
arboretelor cu vârsta sub 20 de 
ani) în minim un punct de 
sondaj 

- numărul mediu de arbori aflaţi 
în curs de descompunere pe 
sol în minim un punct de 
sondaj 

- punct de 
sondaj/suprafaţă 

de probă 

- unitate 
amenajistică 

- 10 ani 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- alte instituţii direct 
interesate 
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Tabelul 9.1. (continuare) 

Măsuri pentru 
menţinerea statutului 

de conservare 
favorabila 

Elemente specifice de 
monitorizat 

Nivel de 
monitorizare 

Periodicitatea 
monitorizării 

Responsabili cu 
monitorizarea 

- echilibrarea structurii 
pe clase de vârstă în 

scopul asigurării 
conservării biodiversităţii 

- executarea intervenţiilor 
silviculturale propuse prin 
planul de amenjament, fapt ce 
va  conduce la o echilibrare a 
structurii pe clase de vârstă 
(fiecare clasă de vârstă este 
asociată cu un anumit grad de 
biodiversitate) 

- unitate 
amenajistică 

- limite arie 
naturală 
protejată 

- anual, urmărind 
dinamica 

intervenţiilor 
silviculturale în 

raport cu 
planurile de 

recoltare  

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

 

- conducerea arboretelor 
la vârste mari 

- gospodărirea arboretelor 
astfel încât acestea să fie con-
duse până la vârste înaintate, 
care să permită regenerarea 
naturală în bune condiţii şi 
obţinerea de sortimente 
valoroase, în directă corelaţie 
cu un grad de biodiversitate 
ridicat şi cu ţelul de protecţie şi 
de producţie fixat; acest fapt se 
realizează prin executarea la 
timp si corectă a lucrărilor de 
împăduriri, ajutorarea 
regenerării naturale şi a celor 
de îngrijire şi conducere a 
arboretelor, corelat cu stadiul 
de dezvoltare, cu aprobarea 
Administraţiei Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- unitate 
amenajistică 

- subunitate de 
gospodărire 

- arie naturală 
protejată 

- în funcţie de 
periodicitatea 
intervenţiilor 
silvicluturale 
propuse prin 

planul de 
amenajament  

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- alte instituţii direct 
interesate 

 

- identificarea eventuale-
lor elemente remarcabi-

le, care pot să facă 
obiect de conservare; 

suprafaţa în care se află 
va fi individualizată dis-
tinct în cadrul subparce-
lei, urmând a i se aplica 
un regim de gospodărire 
favorabil protejării ele-
mentului/elementelor 

respectiv(e) şi habitatului  
zonal  

- elemente de floră, faună 
periclitate, ocrotite etc., 
fragmente de habitate de 
importanţă comunitară etc. 

- unitate 
amenajistică 

- subunitate de 
gospodărire 

- cu prilejul 
deplasărilor în 

teren 

- cu prilejul 
efectuării de 
lucrări silvice 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- alte instituţii direct 
interesate 

 

- măsuri pentru 
prevenirea incendiilor 

- accesibilizarea corespunză-
toare a fondului forestier astfel 
încât să poată fi supravegheată 
o zonă cât mai mare din fondul 
forestier 

- întocmirea „hărţilor de risc” la 
incendiu 

- întocmirea de „protocoale de 
acces” la resurse materiale şi 
de apă pentru forţele de 
intervenţie în caz de incendiu 

- supravegherea cu precădere 
a suprafeţelor cu proporţie 
semnificativă de esenţe pirofile 
(răşinoasele în general) 

- interzicerea activităţilor 
umane în pădure, altele decât 
cele de gospodărire executate 
de către administratorul 
fondului forestier sau cele 
efectuate de terţi cu aprobarea 
autorităţilor competente şi 
conform reglementărilor legale 
în vigoare 

- canton silvic 

- district 

- ocol silvic 

- arie naturală 
protejată 

- cu prilejul 
patrulărilor 

efectuate de 
personalul de 

teren al ocolului 
silvic 

- cu ocazia 
controalelor de 

fond 

- cu ocazia 
acţiunilor de 
exploatări 

forestiere şi de 
verificare a 
parchetelor 

- cu ocazia 
deplasărilor în 

teren în scop de 
cercetare 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Garda Forestieră 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- alte instituţii abilitate 
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Tabelul 9.1. (continuare) 

Măsuri pentru 
menţinerea statutului 

de conservare 
favorabila 

Elemente specifice de 
monitorizat 

Nivel de 
monitorizare 

Periodicitatea 
monitorizării 

Responsabili cu 
monitorizarea 

- măsuri pentru 
prevenirea incendiilor 

- interzicerea activităţilor 
pirotehnice în interiorul fondului 
forestier şi în imediata 
proximitate a acestuia 

- interzicerea aruncării 
deşeurilor de orice tip în fondul 
forestier 

   

- păstrarea arborilor cu 
scorburi ce pot fi utilizate 
ca locuri de cuibărit de 

către păsări şi mamifere 
mici 

- asigurarea prezenţei arborilor 
cu scorburi ce pot fi folosite ca 
adăpost sau cuiburi  

- unitate 
amenajistică (cu 
excepţia arbo-

retelor cu vârsta 
sub 20 ani) 

- minim o data în 
10 ani 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- menţinerea băIţilor, a 
altor corpuri mici de apă, 
mlaştini, smârcuri, într-

un stadiu care să le 
permită să îsi exercite 

rolul în ciclul de 
reproducere pe care îl 

au în cazul amfibienilor, 
reptilelor, insectelor etc. 

- identificarea băIţilor, a altor 
corpuri mici de apă, mlaştini, 
smârcuri 

- prezervarea eventualelor bălţi 
şi a altor corpuri mici de apă, 
evitându-se afectarea acestoră 
în urma activităţilor de 
exploatare 

- evitarea fluctuaţiilor excesive 
ale nivelului apelor, a 
degradării digurilor naturale 

- evitarea poluării luciurilor de 
apă 

- refacerea cât mai rapidă a 
izvoarelor de apă deranjate 
prin lucrări 

- unitate 
amenajistică 

- arie naturală 
protejată 

- ocol silvic 

- minim o dată în 
10 ani 

- cu prilejul 
deplasărilor în 
teren pentru 
activităţi de 
cartare şi 
cercetare 

- cu prilejul 
activităţilor de 

exploatare 
forestieră 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- OS Orşova 

- adaptarea periodicităţii 
operaţiunilor silvicultu-
rale şi de tăiere, astfel 
încât să se evite inter-
ferenţa cu sezonul de 

reproducere al speciilor 
de animale sensibile 

- eşalonarea în timp a 
operaţiunilor silviculturale, 
ţinând cont de arealele de 
răspândire şi perioadele de 
reproducere ale speciilor de 
animale sensibile şi periclitate 

- unitate 
amenajistică 

- areal de 
răspândire 

- perioadele de 
reproducere 

- anual, odată cu 
întocmirea 
planului de 

amplasare a 
masei lemnoase 

de recoltat 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- adaptarea compoziţii-
lor-ţel şi a compoziţiilor 

de regenerare în direcţia 
obţinerii compoziţiei tipi-
ce a habitatelor aferente, 

în cazul arboretele în 
care s-au propus rărituri 
sau curătiri precum şi în 

unităţile amenajistice 
propuse pentru comple-

tări, împăduriri sau 
promovarea regenerării 

naturale  

- folosirea cu prioritate a 
provenienţelor locale în 
realizarea lucrărilor de 
împăduriri şi completări 

- promovarea prin lucrările de 
ajutorarea regenerării naturale, 
curăţiri şi rărituri a 
exemplarelor din speciile 
valoroase ecologic şi 
silvoproductiv, caracteristice 
tipurilor de habitate naturale, în 
detrimentul speciilor alohtone 
sau invadante 

- unitate 
amenajistică 

- tip de habitat 

- tip natural 
fundamental de 

pădure 

- grupă ecologică 

- anual, 
concomitent  cu 

executarea 
categoriilor de 

lucrări 
menţionate 

anterior 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Garda Forestieră 

- gospodărirea 
arboretelor astfel încât 

să fie asigurată 
permanenţa habitatelor  

- habitatele 9110 - Păduri de 
fag de tip Luzulo-Fagetum, 
9130 - Păduri de fag de tip 
Asperulo-Fagetum, 9170 - 
Păduri de stejar cu carpen de 
tip Galio-Carpinetum, 91Y0 - 
Păduri dacice de stejar şi 
carpen, 91M0 - Păduri 
balcano-panonice de cer şi 
gorun, 91E0* - Păduri aluviale 
cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 
excelsior - Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae şi 92A0 
- Zăvoaie cu Salix alba şi 
Populus alba 

- tip de habitat 

- unitate 
amenajistică 

- arie naturală 
protejată 

- anual, odată cu 
întocmirea 
planului de 

amplasare a 
masei lemnoase 

de recoltat 

- înainte de 
executarea 

oricărei intervenţii 
silviculturale într-

unul dintre 
tipurile de 
habitate 

enumerate 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 
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Tabelul 9.1. (continuare) 

Măsuri pentru 
menţinerea statutului 

de conservare 
favorabila 

Elemente specifice de 
monitorizat 

Nivel de 
monitorizare 

Periodicitatea 
monitorizării 

Responsabili cu 
monitorizarea 

- gospodărirea 
arboretelor astfel încât 

să fie asigurată 
permanenţa habitatelor  

- lucrările silviculturale 
prevăzute a fi executate în 
aceste tipuri de habitate şi 
modul de executare a acestora 

- obţinerea aprobarilor 
necesare pentru desfăşurarea 
acestor acitvităţi de la 
Administraţia Parcului Natural 
Porţile de Fier 

   

- se interzice 
deteriorarea şi/sau 

distrugerea locurilor de 
reproducere ori de 

odihnă pentru specile de 
animale protejate 

- identificarea şi includerea într-
o bază de date (incluzând 
coordonatele GPS) a 
zonelor/locurilor de odihnă 
şi/sau reproducere 

- evitarea deteriorării/ 
distrugerii acestora în timpul 
exploatărilor forestiere, a 
manifestărilor turistice sau a 
altor tipuri de activităţi 
desfăşurate în fondul forestier 

- loc de odihnă 

/reproducere 
- anual 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- O.S.Orşova 

- evitarea alterarării 
habitatelor din jurul 

adăposturilor de lilieci 
prin  luarea de  măsuri 

pentru ca mediul 
subteran să rămână 

nemodificat 

- identificarea şi includerea într-
o bază de date a adăposturilor 
(incluzând coordonate GPS) 

- interzicerea excavaţiilor şi a 
altor activităţi care pot altera 
mediul subteran în aceste zone 

- conducerea activităţilor de 
expoatare forestieră în vederea 
protejării habitatelor speciilor 
de lilieci 

- adăpost 

- unitate 
amenajistică 

- anual/ cu ocazia 
desfăşurării de 
diverse lucrări 

silviculturale sau 
de altă natură 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- OS Orşova 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- alte instituţii şi 
organizaţii abilitate 

şi/sau direct 
interesate 

- limitarea impactului 
speciilor alohtone, 
invazive precum şi 

măsuri de prevenire a 
expansiunii acestor 

specii în cadrul 
comunităţilor vegetale 

- executarea la timp şi corectă 
a lucrărilor de ajutorarea 
regenerării naturale 

- executarea la timp şi cu 
continuitate a lucrărilor de 
îngrijire a arboretelor(degajări, 
curăţiri, rărituri) 

- folosirea în cadrul lucrărilor 
de împăduriri şi/sau completări 
a speciilor principale, de 
amestec şi de ajutor conform 
tipului natural fundamental de 
pădure 

- unitate 
amenajistică 

- anual, cu prilejul 
executării 

lucrărilor de 
ajutorarea 
regenerării 

naturale şi a 
degajărilor 

- 1-2 ori pe an, cu 
prilejul înfiinţării 
plantaţiilor, şi al 

executării 
controlului 

regenerărilor 
naturale şi 
artificiale 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Garda Forestieră 

- interzicerea depozitării 
rumeguşului sau a 

resturilor de exploatare 
în zone umede 

- interzice depozitarea 
rumeguşului sau a resturilor de 
exploatare în zone umede 

- unitate 
amenajistică 

- cu prilejul 
organizării şi 
desfăşurării 
activităţii de 
exploatare 
forestieră 

- cu ocazia 
efectuării 

controalelor în 
parchete şi a 

verificării modului 
de predare a 

acestora 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Garda Forestieră 
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Tabelul 9.1. (continuare) 

Măsuri pentru 
menţinerea statutului 

de conservare 
favorabila 

Elemente specifice de 
monitorizat 

Nivel de 
monitorizare 

Periodicitatea 
monitorizării 

Responsabili cu 
monitorizarea 

- nu se vor stabili 
depozite temporare de 

lemne provenite din 
exploatare şi nu se vor 

abandona în albia 
râurilor crengi provenite 

din activitatea de 
exploatare forestieră sau 

alte materiale 

- modul de strângere şi 
depozitare a resturilor de 
exploatare 

- unitate 
amenajistică 

/parchet 

- cu prilejul 
organizării şi 
desfăşurării 
activităţii de 
exploatare 
forestieră 

- cu ocazia 
efectuării 

controalelor în 
parchete şi a 

verificării modului 
de predare a 

acestora 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Garda Forestieră 

- lucrarile de tăiere şi 
transport al lemnului se 

vor executa în afara 
perioadelor de  

împerechere a speciilor 
de interes comunitar 

- repartizarea temporală a 
lucrărilor silviculturale şi de 
transport al materialului lemnos 

- proiectarea căilor de adunat-
colectat astfel încât să fie 
evitate zonele sensibile 

- unitate 
amenajistică 

- parchet 

- anual, odată cu 
întocmirea 
planului de 

amplasare a 
masei lemnoase 

de recoltat 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

Pentru habitatele 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 - 
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen, 91M0 - Păduri balcano-

panonice de cer şi gorun, 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae şi 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba din ariile naturale protejate, se impun 

următoarele măsuri: 

- respectarea strictă a 
normelor tehnice 

specifice, minimizând 
impactul negativ asupra 
speciilor si habitatelor 

- modul de realizare a 
intervenţiilor silviculturale 

- respectarea normelor tehnice 
în vigoare 

- ocol silvic 

- parchet 
- anual 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Garda Forestieră 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- promovarea 
managementului 

conservativ: regenerări 
naturale 

- promovarea tratamentelor cu 
regenerare naturală, din 
sămânţă, conform lucrărilor 
propuse prin planul de 
amenajament 

- promovarea unor structuri 
diversificate, atât pe orizontală 
cât şi pe verticală 

- executarea la timp a lucrărilor 
de ajutorarea regenerării 
naturale 

- ocol silvic 

- parchet 

- unitate 
amenajistică 

- anual, cu prilejul 
controlului 

regenerărilor 
naturale 

- cu prilejul efectuării 
tăierilor de produse 

principale în 
subunităţile de 
gospodărire de 

codru 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Garda Forestieră 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- evitarea tăierilor rase în 
cazul exploatărilor, cu 

excepţia celor prevăzute 
în amenajamentul silvic 

- respectarea caracterului 
lucrării propuse prin 
amenajamentul silvic 

- ocol silvic 

- unitate 
amenajistică 

- cu ocazia 
marcărilor în u.a. 

propuse a fi 
parcurse cu tăieri de 
produse principale 

- cu ocazia 
controlului 

exploatării partizilor 

- Garda Forestieră 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- interzicerea 
plantării/împăduririi cu 
alte specii decât cele 
specifice habitatului, 

decât cele specificate în 
amenajamentul silvic 

- speciile folosite la realizarea 
lucrărilor de împăduriri şi 
completări 

- ocol silvic 

- unitate 
amenajistică 

- 1-2 ori pe an, cu 
prilejul înfiinţării 
plantaţiilor, şi al 

executării controlului 
regenerărilor 

artificiale 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Garda Forestieră 

- alte instituţii 
direct interesate 

- limitarea tratamentelor 
chimice 

- folosirea cu precădere a 
metodelor de combatere 
integrate, cu un impact redus 
asupra mediului şi echilibrului 
ecosistemelor forestiere  

- direcţie silvică 

- ocol silvic 

- anual, cu prilejul 
acţiunilor de 
combatere 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 
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Tabelul 9.1. (continuare) 

Măsuri pentru 
menţinerea statutului 

de conservare 
favorabila 

Elemente specifice de 
monitorizat 

Nivel de 
monitorizare 

Periodicitatea 
monitorizării 

Responsabili cu 
monitorizarea 

- interzicerea arderii 
vegetaţiei 

- prevenirea incendiilor de 
vegetaţie în fondul forestier 

- interzicerea oricărui tip de 
activităţi pirotehnice în 
interiorul fondului forestier sau 
în imediata proximitate a 
acestuia 

- direcţie silvică 

- ocol silvic 

- administrator 
arie naturală 

protejată 

- cu ocazia acţiunilor 
de patrulare ale 

personalului silvic de 
teren 

- cu prilejul 
controalelor de fond 

forestier 

- cu prilejul 
deplasărilor în teren 

în scop de 
cercetare, observare 

specii etc. 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Garda Forestieră 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- alte instituţii 
abilitate 

- menţinerea efectivelor 
de animale, cu speciile 
şi în perioadele stabilite, 
reglementarea 
activităţilor tradiţionale 
de colectare de plante 
medicinale, ciuperci, 
fructe de pădure sau alte 
activităţi similare 

- respectarea cotelor de 
recoltat stabilite de structurile 
teritoriale de specialitate ale 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de vânătoare 

- obţinerea avizului 
administratorului ariei naturale 
protejate 

- stabilirea perioadelor de 
recoltarea de plante 
medicinale, fructe de pădure, 
ciuperci etc., şi a planurilor de 
recoltă 

- respectarea legislaţiei în 
vigoare cu privire la speciile 
ocrotite, excluse de la vânat  

- fond cinegetic 

- specie de vânat 

- ocol silvic 

- anual 

- structurile 
teritoriale de 
specialitate ale 
autorităţii publice 
centrale care 
răspunde de 
vânătoare 

- gestionarii 
fondurilor 
cinegetice de pe 
teritoriul ariilor 
naturale protejate 

- ocolul silvic 

- direcţia silvică 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier  

- interzicerea exploatării 
depunerilor de nisip şi 

pietriş din albia râurilor, 
fiind permise activităţi 

care sunt sub incidenţa 
art. 28 din OUG nr. 

57/2007, aprobată de 
Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi 
completările ulterioare  

- activităţi de exploatare 
resurse materiale şi minerale 
din cuprinsul fondului forestier   

- ocol silvic - permanent 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

 - alte instituţii 
abilitate 

- reglementarea 
activităţilor turistice pe 
suprafaţa habitatului 

prioritar 

- activităţi de ecoturism 

- activităţi de turism educativ 

- ocol silvic 

- arie naturală 
protejată 

- ori de câte ori este 
organizată o astfel 

de activitate 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

 - instituţiile de 
învăţământ 
implicate 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- interzicerea activităţilor 
de îndiguire, cu excepţia 
lucrărilor necesare pen-
tru satisfacerea cerin-
ţelor de apă, protecţiei 

calităţii apelor şi 
restaurării cursurilor de 

apă, precum şi prevenirii 
acţiunii distructive a 
apelor, efectuate în 

spiritul protecţiei 
habitatelor naturale 

- orice fel de activitate de 
îndiguire de pe cuprinsul ariei 
naturale protejate 

- ocol silvic 

- arie naturală 
protejată 

- unitate 
administrativ-

teritorială 

- permanent 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

 - autorităţile 
publice locale 

(primării, consilii 
judeţene) 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 
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Tabelul 9.1. (continuare) 

Măsuri pentru 
menţinerea statutului 

de conservare 
favorabila 

Elemente specifice de 
monitorizat 

Nivel de 
monitorizare 

Periodicitatea 
monitorizării 

Responsabili cu 
monitorizarea 

- controlul speciilor 
invazive 

- promovarea speciilor 
valoroase ecologic şi 
silvoproductiv corespunzătoare 
din punct de vedere staţional 

- executarea la timp a lucrărilor 
de ajutorarea regenerării 
naturale, degajări, curăţiri, 
rărituri propuse prin planul de 
amenajament 

- ocol silvic 

- unitate 
amenajistică 

- tip he habitat 

- anual 
- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- utilizarea insecticidelor 
în pădure în 

conformitate cu normele 
tehnice în vigoare, 

precum şi a standardului 
FSC 

- întreprinderea măsurilor 
pentru certificarea FSC şi 
ulterior pentru recertificare 

- utilizarea de insecticide doar 
în conformitate cu normele 
tehnice în vigoare  

- ocol silvic 

- arie naturală 
protejată 

- anual 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

 - alte instituţii 
abilitate 

- utilizarea resurselor în 
manieră tradiţională, fară 
a exista intervenţii care 

ar putea avea 
consecinţe asupra stării 

actuale a siturilor 

- utilizarea de tehnologii cu 
impact redus 

- obţinerea aprobării 
administratorului ariei naturale 
protejate 

- calitatea  de 
deţinător/administrator de 
terenuri în interiorul ariei 
naturale protejate 

- adiministrator 
arie naturală 

protejată 

- ocol silvic 

- anual 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

 - alte instituţii 
abilitate 

- gospodărirea prin 
lucrări speciale de 
conservare care 

urmăresc asigurarea 
continuităţii pădurii şi 

menţinerea arboretelor 
într-o stare 

corespunzătoare 
îndeplinirii funcţiei de 

protecţie atribuite 

- lucrări specifice tipului II de 
categorii funcţionale, prevăzute 
prin planul de amenajament 

- ocol silvic 

- unitate 
amenajistică 

- subunitate de 
gospodărire 

- arie naturală 
protejată 

- anual 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Garda Forestieră 

 - alte instituţii 
abilitate 

Măsuri specifice pentru speciile de animale pentru care a fost desemnat ROSCI0206 Porţile de Fier 

- reducerea impactului 
antropic în proximitatea 

băIţilor 

- evitarea pe cât posibil a 
intervenţiilor în apropierea 
baţilor 

- evitarea poluării ochiurilor de 
apă 

- interzicerea lucrărilor de 
desecare, drenare 

- arie narturală 
protejată 

- ocol silvic 
- anual 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

 

- evitarea poluării de 
orice natură în cuprinsul 

habitatului 

- interzicerea/limitarea folosirii 
îngrăşămintelor chimice, 
ierbicidelor, pesticidelor 

- poluare fonică, menajeră, 
antropică 

- arie naturală 
protejată 

- ocol silvic 

- unitate 
amenajistică 

- permanent 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- alte instituţii 
abilitate 

- menţinerea în stare 
naturală a malurilor 

- activităţi de excavare 

- activităţi de consolidare a 
malurilor 

- acţiuni de exploatare a 
resurselor de suprafaţă 

- acţiuni distructive asupra 
malurilor 

- ocol silvic 

- arie naturală 
protejată 

- unitate 
administrativă 

teritorială 

- permanent 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- autorităţile 
publice locale 

- alte instituţii 
abilitate 
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Tabelul 9.1. (continuare) 

Măsuri pentru 
menţinerea statutului 

de conservare 
favorabila 

Elemente specifice de 
monitorizat 

Nivel de 
monitorizare 

Periodicitatea 
monitorizării 

Responsabili cu 
monitorizarea 

- interzicerea oricărei 
forme de recoltare, 
capturare, ucidere, 

distrugere sau vătămare 
a exemplarelor aflate în 

mediul lor natural, în 
oricare dintre stadiile 

ciclului lor biologic 

- combaterea braconajului 

- conservarea în stare bună a 
habitatelor naturale pentru 
speciile de interes comunitar 

- arie naturală 
protejată 

- habitat natural 
al speciei de 

interes comunitar 

- permanent 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- perturbarea 
intenţionată în cursul 

perioadei de 
reproducere 

- combaterea braconajului 

- respectarea perioadelor de 
linişte  

- evitarea deranjului în timpul 
perioadelor de reproducere 

- arie naturală 
protejată 

- habitat natural 
al speciei de 

interes comunitar 

- permanent 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- evitarea activităţilor 
care distrug sau 

degradează habitatul 
speciilor 

- turism necontrolat 

- degradarea habitatelor 

- evitarea lucrărilor în perioada 
cuibăritului 

- limitarea practicării sporturilor 
extreme 

- prinderea animalelor cu 
capcane 

- restrângerea tăierilor rase pe 
suprafeţe compacte mari 

- combaterea defrişărilor 
ilegale 

- ocol silvic 

- arie naturală 
protejată 

- habitat 

- areal natural al 
speciei ocrotite 

- permanent 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- alte instituţii 
abilitate 

- interzicerea distrugerii, 
arderii şi tăierii vegetaţiei 
ierboase şi lemnoase din 

vecinătatea apelor 
precum şi interzicerea 
folosirii tratamentelor 

chimice în interiorul şi în 
vecinătatea habitatelor 
frecventate de speciile 

pentru care au fost 
desemnate siturile 

- interzicerea distrugerii, arderii 
şi tăierii vegetaţiei ierboase şi 
lemnoase din vecinătatea 
apelor 

- folosirea de metode de 
combatere non chimice 

- ocol silvic 

- arie naturală 
protejată 

- habitat 

- areal natural al 
speciei ocrotite 

- permanent 

- Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

- Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului 

- DS Mehedinţi 

- OS Orşova 

- alte instituţii 
abilitate 

 

Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes 

comunitar vor fi permanent monitorizate în vederea aplicării lor corecte, complete şi la timp. 

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 

2001/42/CE, adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii 

de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prevede necesitatea monitorizării în 

scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de 

implementarea planului şi luării măsurilor de remediere necesare. 

Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementării 

amenajamentelor silvice va fi stabilit prin actele de reglementare emise de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Mehedinţi. 

Monitorizarea va avea ca scop: 

- urmărirea modului în care se respectă prevederile amenajamentului silvic; 

- urmărirea felului în care sunt respectate recomandările prezentului raport de mediu; 
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- urmărirea felului în care se respectă legislaţia de mediu cu privire la poluare şi intervenţia în 

astfel de cazuri; 

În situaţia identificării unor specii de păsări de interes comunitar se recomandă ca lucrările 

silvotehnice să nu se defăşoare în perioada de reproducere a acestora (mai-iulie), pentru a nu 

perturba procesul de depunere a ouălor şi creştere a puilor. 

În condiţiile în care se vor contracta cu terţi diverse lucrări care se vor executa în cadrul 

amenajamentului silvic, ocolul silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a 

prevederilor amenajamentului silvic şi a recomandărilor din raportul de mediu corelat cu studiul de 

evaluare adecvată. 

Stabilirea responsabilităţilor aplicării prevederilor Amenajamentului silvic şi a punerii în 

practică a recomandărilor prezentului raport de mediu revine Direcţiei silvice Mehedinţi  prin 

Ocolul silvic Orşova. 
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10. CONCLUZII 

 
Obiectivele amenajamentului silvic 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. 

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic  pentru pădurile 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 termen mediu şi lung. 

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de 

interes comunitar. 

Unele dintre lucrări precum completările, curăţirile, rărituri au un caracter de ajutor în 

menţinerea sau îmbunătăţirea  după caz a stării de conservare. 

Aplicarea corectă şi la timp a lucrărilor de îngrijire conduc la modificarea fizionomiei 

fitocenozelor forestiere, în sensul ca acestea să corespundă ca structură cu cea a habitatelor 

forestiere de interes comunitar putând fi incluse  ulterior  în acestă categorie. 

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). 

Soluţiile tehnice au fost alese în urma unei analize atente privind conservarea pe termen lung 

a speciilor şi habitatelor identificate, urmând, atât recomandările din normele tehnice silvice, cât şi 

prevederi legistative mai noi privind conservarea biodiversităţii.   

Numai prin aplicarea corectă şi la timp a lucrărilor silvotehnice propuse prin amenajament se 

evită degradarea stării fitosanitare a arboretelor prin pericolul prezentat de înmulţirea vătămătorilor 

biotici şi abiotici. Nerespectarea prevederilor amenajamentului conduce sigur la deteriorarea 

habitatelor naturale protejate, precum şi la pierderi economice importante. 

De asemenea, oportunitatea aplicării intervenţiilor silvotehnice în arboretele din siturile Natura 

2000 - ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei trebuie privită şi din 

perspectiva perpetuării şi asigurării ecosistemului forestier pe termen lung. 

Aplicarea măsurilor de gospodărire a arboretelor din aceste arii naturale protejate reprezintă 

soluţia optimă care să asigure îndeplinirea obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor 

identificate. 

Lucrările silvice prevăzute în planul supus aprobării se vor efectua cu respectarea normelor 

tehnice în vigoare şi a prevederilor prezentului studiu şi vor fi monitorizate permanent de factorii 

implicaţi în acest proces (Direcţia silvică, Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului, etc). 
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Gospodărirea fondului forestier nu cauzează modificări fundamentale în ceea ce priveşte 

starea de conservare a populaţiilor de mamifere. 

Ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în amenajamentul silvic nu va conduce la  

dereglarea populaţiilor de amfibieni şi reptile, acestea reuşind să se păstreze într-o stare bună de 

conservare. La această reuşită contribuind şi reţeaua foarte bogată de habitate disponibile pentru 

aceste specii. 

Şi impactul asupra creşterii şi dezvoltării populaţiilor speciilor de nevertebrate, de interes 

comunitar, a prevederilor amenajmentului silvic este unul nesemnificativ. 

De asemenea, impactul asupra speciilor de păsări de interes comunitar este nesemnificativ 

dacă se respectă recomandările din prezentul raport de mediu.  

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 să 

păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor ce vor putea astfel asigura perpetuarea în timp a 

biocenozelor naturale. 

Aşadar, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact 

negativ asupra speciilor şi habitatelor din siturile de interes comunitar ROSCI0206 Porţile 

de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei ce sunt incluse în Parcul Natural Porţile de 

Fier. 

În concluzie, măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin 

conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente. 
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