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Date introductive 
 
Prezentul Raport de Mediu este elaborat de I.N.C.D.S. Marin Drăcea, înscris în 

Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia 414. 
Beneficiar: Ocolul silvic Vultureşti, Direcţia silvică Olt. 
Obiectul raportului îl constituie Amenajamentul silvic pentru fondul forestier proprietate 

publică a statului, cu suprafaţa de 4163,50 ha, administrat de Ocolul silvic Vultureşti, Direcţia 
silvică Olt.  

Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), cu modificările şi completările 
ulterioare, amenajamentul silvic reprezintă studiul de bază în gestionarea şi gospodărirea 
pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, iar 
amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi 
păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, 
economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc. 

 

1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale  ale  
amenajamentului silvic precum şi a relaţiei cu alte planuri 

şi programe relevante 
 

1.1. Conţinutul amenajamentului silvic 
 
Elaborarea studiului de amenajare a pădurilor (Amenajamentul silvic) presupune 

următoarele etape: 
- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere  
- definirea stării normale (optime) a pădurii 
- planificarea lucrărilor de conducere a procesului de optimizare a structurii pădurilor în 

funcţie de obiectivele ecologice şi social-economice pe care trebuie să le îndeplinească. 
         
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: 

a. Cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor  arboretului actual, a 
potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului; 

b. Stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele 
social-ecologice şi economice; 

c. Realizarea controlului prin amenajament privind  exercitarea de către pădure în 
ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite. 

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, 
cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de 
gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective. 

 
2. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală(optimă) presupune: 
- stabilirea funcţiilor  pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie  de 

obiectivele ecologice, economice şi sociale); 
- stabilirea caracteristicilor pădurii cu structura optima, capabilă să îndeplinească 

funcţiile social-economice şi ecologice atribuite. 
 
3. Prin planificarea lucrărilor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor 

pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală (optima). Acest fapt face ca 
în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări: 

- stabilirea posibilităţii; 
- întocmirea planului de recoltare. 
După parcurgerea etapelor menţionate  mai sus pentru  unitatea de producţie  studiată  

a fost elaborat   un amenajament silvic ce cuprinde următoarele capitole: 
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- situaţia teritorial – administrativă; 
- organizarea teritoriului; 
- gospodărirea din trecut a pădurilor; 
- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere; 
- stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de 

amenajare; 
- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a 

arboretelor cu funcţii speciale de protecţie; 
- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului; 
- protecţia fondului forestier; 
- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;  
- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor; 
- diverse; 
- planuri de recoltare şi cultură; 
- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice; 
- prognoza dezvoltării fondului forestier; 
- evidenţe de caracterizare a fondului forestier; 
- evidenţe privind aplicarea amenajamentului. 

 
1.2. Obiectivele amenajamentului silvic 

 
În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, 

amenajamentul Ocolului silvic Vultureşti îmbină strategia  ecosistemelor forestiere din zonă 
cu strategia dezvoltării societăţii. 

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie  creşterea protecţiei 
mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi 
ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă. 

Pentru pădurile din cadrul Ocolului silvic Vultureşti obiectivele social-economice şi 
ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin 
stabilirea ţelurilor de producţie şi de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament sunt 
prezentate în tabelul următor.  

 
Obiective social-economice şi ecologice 
 

                                                                                                             Tabelul 1.2.1. 
Nr. 
crt. 

Grupa de obiective şi servicii 
Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor  de 
realizat 

1. 
Hidrologice 

(de protecţie a apelor) 
- protecţia lacului de acumulare situat pe râul Olt.  

2. Protecţia terenurilor şi solurilor 
- protecţia terenurilor cu eroziune în adâncime, a celor situate pe 
substrate de nisipuri sau pietrişuri cu înclinări mai mari de 30 grade, 
precum şi a terenurilor degradate. 

3. 
Servicii de ocrotire a 

genofondului şi ecofondului 
forestier 

- producerea de seminţe forestiere de gârniţă, gorun şi conservarea 
genofondului forestier; 
- protecţia prin zone tampon a arboretelor din Resursele Genetice 
Forestiere; 
- protecţia siturilor „Natura 2000”- „RO SCI 0177-Pădurea Topana” şi 
„RO SPA 0106-Valea Oltului Inferior”. 
- protecţia pădurii din aria naturală protejată „Pădurea Topana” 

4. Produse lemnoase 
- asigurarea producţiei de masă lemnoasă atât cantiatativ cât şi 
calitativ:  
- lemn pentru cherestea (fag, gorun, molid, brad). 

5. 
Alte produse în afara lemnului 

şi serviciilor 
- vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale şi 
aromate, e.t.c. 

 
Obiectivele asumate de amenajamentul silv ic al Ocolului silvic Vultureşti susţin 

integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen 
lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă. 
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1.3. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri  şi programe relevante 

 
Amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de 

interes naţional sunt parte a planurilor de  management. 
Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar 

le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condiţiile dezvoltării durabile. 
Zona studiată se situează în afara intravilanului şi are destinaţie forestieră. 
Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanţă cu obiectivele Planurilor de 

Management ale ariilor naturale protejate: 
- stoparea declinului diversităţii biologice şi conservarea patrimoniului natural; 
- menţinerea şi restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor; 
- utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a serviciilor asigurate de ecosisteme; 
- creşterea standardului de viaţă al populaţiei. 
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2. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei  

sale probabile în situaţia neimplementării amenajamentului silvic 
 

Pe suprafaţa administrată de Ocolul silvic Vultureşti şi în imediata  apropiere nu sunt 
amplasate industrii poluatoare. Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest 
sens este însăşi delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional sau comunitar. 

Pădurile prezentului studiu sunt situate în apropierea oraşului Drăgăşani, zonă fără 
surse de poluare majore care ar prejudicia vegetaţia forestieră. Singura sursă de poluare sunt 
instalaţiile petroliere din U.P.I Dumitreşti şi U.P.IV Cungrea, care au efecte negative asupra 
pădurii prin scurgerile de rezidiuri. 

Prin defectarea conductelor se pot scurge cantităţi importante de apă sărată, cu  efecte 
atât prin uscarea în masă a arboretului cât şi dereglarea potenţialului staţional, prin modificarea 
conţinutului în săruri a solului.  
           Pentru reducerea efectelor poluării ca urmare a exploataţilor petroliere menţionate se 
vor lua următoarele măsuri:  
           - împădurirea în jurul batalelor sondelor cu salcâm, singura specie care s-a dovedit 
până acum rezistentă la poluare cu gaze şi ţiţei, arboretele astfel create vor fi exploatate în 
jurul vârstei de 15 ani prin tăieri în crâng (căzănire); 
           - stipularea în protocoalele actuale de instalarea sondelor, a evitării deversărilor de 
petrol sau a scurgerilor de gaze şi a despăgubirilor pe care urmează să le plătească unitatea 
de exploatere în cazul în care se produc astfel de fenomene; 
           - sistarea implantării de noi sonde în fondul forestier. 
           Fenomenul de poluare va fi permanent în atenţia organului de teren luându-se în 
consecinţă cele mai adecvate măsuri, funcţie de apariţia şi evoluţia lui. 

În general, arboretele de tip natural din cadrul Ocolului silvic Vultureşti nu au suferit din 
cauza uscării sau a doborâturilor şi rupturilor masive de vânt şi zăpadă. 

În perioada amenajamentului expirat, s-au semnalat doborâturi de vânt pe o suprafaţă 
de 4,69 ha, în arboretele afectate manifestarea fenomenelor fiind slabă,  iar uscarea s-a 
manifestat pe 45,85 ha, cu intensitaţi slabe până la foarte puternice.  

Crearea de arborete din specii autohtone corespunzătoare tipului natural fundamental 
de pădure este indicată pentru mărirea rezistenţei arboretelor la acţiunea mecanică negativă 
a uscarii, vântului şi a zăpezii. 

Executarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a lucrărilor de 
îngrijire şi conducere a arboretelor este obligatorie, prin aceasta mărindu-se rezistenţa 
arboretelor la factori destabilizatori.  

Regenerarea pădurilor se va realiza pe cât posibil, pe cale naturală, urmărindu-se 
proporţionarea speciilor astfel încât viitoarele arborete să fie rezistente la acţiunea factorilor 
externi dăunători. 

În ultima perioadă, în cadrul Ocolului silvic Vultureşti, nu s-au semnalat incendieri care 
să afecteze fondul forestier. 

Datele statistice cu privire la intensitatea şi frecvenţa incendiilor în păduri, arată că 
acestea se înregistrează în lunile martie – aprilie, când intensitatea vânturilor este mare şi în 
lunile august-septembrie, perioadă cu uscăciune puternică şi căldură solară mare. 

Pentru evitarea consecinţelor negative ce se înregistrează în urma acţiunii focului este 
necesar ca ocolul silvic să revizuiască şi să organizeze paza contra incendiilor în 
conformitate cu reglementările în vigoare. 

În acest sens se vor lua următoarele măsuri: 
- întocmirea planurilor de prevenire şi stingerea incendiilor; 
- procurarea şi verificarea aparaturii pentru stingerea incendiilor; 
- amenajarea punctelor pentru stingerea incendiilor; 
- organizarea şi instruirea formaţiunilor pentru stingerea incendiilor; 
- organizarea pădurii în scopul prevenirii şi limitării extinderii incendiilor, curăţirea căilor 

de acces şi eliberarea de materiale lemnoase a căilor şi drumurilor utile desfăşurării activităţii 
în pădure şi a văilor din interiorul pădurii, crearea de fâşii şi şanţuri contra incendiilor; 
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- reglementarea trecerii prin pădure; 
- amenajarea locurilor de odihnă şi fumat; 
- afişarea de indicatoare şi pancarte privind pericolul ce-l prezintă focul în pădure sau 

în apropierea acesteia; 
- paza foarte atentă a fondului forestier în perioada de secetă când litiera se aprinde 

uşor; 
- organizarea tuturor lucrărilor ce se execută în pădure în conformitate cu normele de 

pază şi stingere a incendiilor. 
Pentru combaterea propriu-zisă a incendiilor şi pentru ca intervenţia să fie cât mai 

eficace, orice incendiu trebuie să fie depistat şi anunţat în timp util. Anunţarea incendiilor prin 
mijloace cât mai rapide (telefon, radio) se impune ca o măsură de necesitate. 

Pentru intervenţia la un incendiu de pădure trebuie să se asigure materialul şi 
mijloacele de stingere necesare, să se pregătească (prin conferinţe, instructaje) populaţia 
spre a interveni în cazul în care au loc incendii (populaţia trebuie să cunoască sistemul de 
alarmare şi să intervină cu mijloace proprii de stingere). 

Modul de intervenţie pentru stingerea unui incendiu de pădure depinde de caracterul 
acestuia (de litieră, de coronament, subteran, total) şi de gradul de manifestare al acestuia. 

Astfel, în cazul incendiului de litieră care se produce la suprafaţa terenului, arzând 
iarba şi litiera, să atacă din flancuri cu vântul în spate, ghidându-l, pe cât posibil, spre un 
obstacol natural sau artificial, aplicându-se principiul gâtuirii.    

În cazul incendiului de coronament, care se produce la nivelul trunchiului şi 
coronamentului, stingerea devine mai greoaie. După caz, se iau măsuri de izolare, creând 
“spaţii de izolare” prin tăierea de arbori şi aşezarea lor cu vârful către incendiu şi stropirea 
parţială a pământului cu substanţe chimice în spaţiile create. Apa va fi folosită numai la 
arboretele cu înălţimi mici. 

În cadrul Ocolului silvic Vultureşti nu s-au constatat prejudicii ale vegetaţiei forestiere 
din cauza poluării. 

În cadrul teritoriului Ocolului silvic Vultureşti nu s-au semnalat atacuri în masă de 
insecte sau alţi dăunători. 

Protecţia împotriva bolilor şi dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări 
fitosanitare corespunzătoare a pădurii. 

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă 
măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când 
aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii. 

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele: 
- promovarea arboretelor de tip natural; 
- promovarea speciilor forestiere autohtone, corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure şi a formelor genetice rezistente; 
- menţinerea arboretelor la densităţi normale; 
- împădurirea golurilor; 
- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului 

de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curăţiri, 
rărituri, tăieri de igienă); 

- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase; 
- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor; 
- protecţia populaţiilor de păsări folositoare, a furnicilor din genul Formica; 
- interzicerea păşunatului în pădure; 
- normalizarea efectivelor de vânat. 
Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi 

integrată, bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei 
pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă. 

Ocolul silvic are obligaţia de a semnala atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru 
a se lua măsuri urgente de combatere. 

Fenomenul de uscare anormală s-a semnalat, în principal, în arboretele de salcâm. 
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Manifestarea fenomenului de uscare anormală a fost de la slabă la foarte puternică. 
Pe grade de manifestare situaţia se prezintă astfel: 

- manifestare slabă:              45,33 ha; 
- manifestare moderată:          0,36 ha; 
- manifestare puternică:              0,16 ha; 
În arboretele afectate de uscare anormală sunt necesare să se execute şi lucrări de 

reconstrucţie ecologică. În raport de starea de vătămare a arboretelor afectate, lucrările de 
reconstrucţie ecologică ce se impun, constau în: 

- ameliorarea compoziţiei arboretelor prin introducerea de specii de amestec, de ajutor 
şi arbuşti în suprafeţele cu consistenţă redusă, în cazurile în care specia principală este 
suficient reprezentată; 

- refacerea sau substituirea integrală a arboretelor afectate de uscare în cazurile în 
care ponderea speciei principale sau corespunzătoare tipului natural fundamental este 
puternic diminuată şi nu mai poate asigura compoziţia – ţel. 

Unele dintre ecosistemele forestiere administrate de Ocolul silvic Vultureşti prezintă 
elemente importante din punct de vedere al biodiversităţii forestiere. 

 
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 sunt prezentate câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor 
amenajamentului: 

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

- îmbătrânirea arboretelor, fapt care ar face dificilă regenerarea şi dezvoltarea  
seminţişului precum şi îndeplinirea funcţiilor atribuite; 

- 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; 

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a funcţiilor atribuite pădurilor şi a nevoilor de 
lemn.  
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3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ 

 
3.1. Aspecte generale 

 
Teritoriul Ocolului silvic Vultureşti care face subiectul prezentului studiu având o 

suprafaţă relativ redusă 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 

 
Suprafaţa fondui forestier proprietate publică a statului 4163,50 ha, care face obiectul 

raportului de mediu aparţine Ocolului silvic Vultureşti  şi face parte din Direcţia silvică  Olt. 
Din punct de vedere teritorial, fondul forestier proprietate publică a statului este situat pe 

raza următoarelor unităţi administrativ teritoriale: 
 

                                                                                                                  Tabelul 3.2.1. 
Oraşul/Comuna U.P. I U.P. II U.P. III U.P. IV Total 

Judeţul Olt 

Vultureşti 3,00   266,12 269,12 

Cungrea 94,94   477,03 571,97 

Dobroteasa 16,63 29,01   45,64 

Verguleasa 772,16    772,16 

Vitomireşti  380,41   380,41 

Sâmbureşti  139,47   139,47 

Topana   941,07  941,07 

Făgeţel   153,94  153,94 

Leleasca  41,55  55,69 97,24 

Total judeţul Olt 886,73 590,54 1095,01 798,84 3371,12 

Judeţul Argeş 

Ciomăgeşti  172,06 7,60  179,66 

Uda   609,42  609,42 

Vedea   3,30  3,3 

Total judeţul Argeş  172,06 620,32  792,38 

Total  O.S.  762,60 1715,33  4163,50 

 

Ocolul silvic Vultureşti  face parte din Direcţia silvică Olt, având sediul în localitatea  
Vultureşti, judeţul Olt.  
        Fitoclimatic, pădurile sunt situate în etajele de vegetaţie FD2 .- Deluros de 
cvercete(gorun, cer gârmită) şi FD1 - Deluros de cvercete cu stejar pedunculat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
3.3. Limite 

 
   Limitele administrative ale Ocolului silvic Vultureşti pentru fondului forestier proprietate 

publică a statului administrate de acesta sunt prezentate în tabelul următor. 
 

    Tabelul 3.3.1. 

Puncte 
cardinale 

Vecinătăţi 
Limite 

Hotare 
Felul Denumirea 

          Nord 

O.S. Stoiceni artificială 
drum comunal  Olanu -Delureni - 
Păuneşti 

Borne,  
liziera pădurii 

 O.S. Cotmeana 

artificială 
drum comunal 

Topana – Uda - Ioneşti 

naturală       pârâul Leleasca 

convenţio-
nală 

terenuri agricole 

Est 

O.S. Cotmeana artificială 
drum comunal 

Sâmbureşti – Ciomăgeşti - 
Păuneşti Borne, 

liziera pădurii 
 

O.S. Poiana Lacului atrificială 
drum comunal 

Bărcăneşti - Chilia 

O.S. Slatina artificială 
drum comunal 

Afumaţi – Poboru - Oporelu 

Sud O.S. Slatina 

convenţio-
nală 

terenuri agricole 

Borne, 
liziera pădurii 

 artificială 

 
drum de sonde 

Cucuieţi - Ibăneşti – Rădeşti 
 

Vest 

O.S. Drăgăşani naturală râul Olt 

Borne, 
liziera pădurii 

 

O.S. Stoiceni 
convenţio-

nală 
terenuri agricole, limită  

de judeţ 

O.S. Cotmeana 
naturală pârâul Urşi 

artificială drum comunal Topana-      Bratia 

 
Limitele teritoriale naturale şi artificiale (drumuri publice) sunt bine definite. 
Hotarele pădurii sunt materializate pe teren cu limite şi borne amenajistice. 

  Amenajamentul este însoţit de harta lucrărilor de cultură şi exploatare. 
 

3.4. Geologia 
 

Sub raport tectono-structural, teritoriul O.S. Vultureşti se suprapune pe Depresiunea 
Getică, formată în urma mişcărilor laramice, de la sfârşitul cretacicului,şi a funcţionat ca o 
arie de sedimentare din paleogen până la începutul cuaternarului, când a fost colmatată şi 
uşor înălţată. Fundamentul acesteia este constituit din formaţiuni cristaline de tip carpatic, 
scufundate la mii de metri. Sedimentul care o acoperă, reprezentat de depozite de molasă, 
aparţine intervalului paleogen-cuaternar inferior; la zi apar doar formaţiunile piemontane 
levantin –cuaternare alcătuite din argile, nisipuri şi pietrişuri cu structură fluvio-torenţială, 
acoperite şi ele de depozite loeossoide (luturi, luturi nisipoase). 

Din punct de vedere geologic, teritoriul Ocolului silvic Vultureşti aparţine cuaternarului, 
perioada levantinului. După retragerea Mării Sarmatice, prin acţiunea de erodare şi depunere a 
râurilor şi pârâurilor s-a constituit stratificaţia geologică, care în următoarele perioade a suferit din 
nou transformări prin acţiunea apelor şi a vânturilor. Cercetările arată că se pot deosebi 
următoarele depozite: 

- depozite de pietrişuri rulate, care sunt rezultatul puternicelor acţiuni de eroziune şi 
depunere a apelor, formând straturi de 10-20 m grosime. Peste ele şi în alternanţă s-au depus 
nisipurile levantine. Aceste depozite de nisipuri şi pietrişuri se găsesc în partea de nord a ocolului 
şi mai ales pe versanţi, a căror vârstă este mai mare decât a platourilor; 
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- depozite de luturi loessoide în grosime de 3-5 m, care le acoperă pe primele ca o manta 
continuă. Aceste depozite loessoide (luturi) se găsesc în partea de sud a ocolului şi pe platourile 
din partea de nord; 

- depozite aluvionare de vârste diferite, care se găsesc în lunca Oltului şi a celorlalte văi. 
Pe depozitele  de  nisipuri,  pietrişuri rulate şi luturi loessoide, s-au format alosolurile şi 

luvosolurile cu diverse stadii de levigare (podzolire), iar pe cele aluvionare s-au format solurile 
aluviale (aluviosolurile). 

 
3.5. Geomorfologie 

 
Din punct de vedere geografic pădurile în raza O.S. Vultureşti sunt situate în 

complexul de relief al zonei dealurilor şi podişurilor, pe ultimele prelungiri ale Piemontului 
Getic, reprezentat prin culmile şi podurile sale terminale, care vin în conctact cu Câmpia 
Română, fără denivelări importante. 

În cadrul Piemontului Getic, pe stânga râului Olt, Piemontul Cotmeana are cea mai 
mare extindere, defăşurându-se sub forma unor largi platouri ce coboară spre sud, de la 
circa 400m , la 200 m.   

Partea de nord a ocolului silvic este situată în forma de relief de tip “Cândeşti”, cu 
dealuri prelungi şi muncele piemontane, pe depozite fluvio-lacustre slab cutate sau 
monoclinale, iar partea de sud este situată în forma de relief de tip “Desnăţui“, cu câmpii 
piemontane înalte, cu interfluvii largi acoperite cu depozite loessoide fragmentate de văi 
adânci. 

Formele de relief cele mai frecvente sunt versantul şi platoul. Cel mai mare potenţial 
de modelare actuală a reliefului, este întâlnit pe versanţii dealurilor piemontane, şi este impus 
de înclinările mari şi de existenţa rocilor friabile, puţin rezistente la eroziune. Pe versanţii 
văilor Cungrea Mică, Leleasca, şi pe frunţile teraselor Oltului, pluviodenudarea şi eroziunea 
în suprafaţă constituie procesele cu cea mai mare areal de desfăşurare. Acestora li se 
adaugă ravenarea, proces deosebit de activ îndeosebi la obârşiile văilor torenţiale unde, în 
timpul averselor de ploaie, contribuie la retragerea regresivă a râpelor de obârşie, care 
înaintează pe podurile interfluviale cu circa 2m pe an. Alunecările de teren sunt mai 
restrânse, ele având, datorită predominării rocilor nisipoase, un caracter plastic-sufozional. 
Instabilitatea versanţilor prin astfel de procese se poate remarca mai ales pe versanţii văilor 
torenţiale şi pe versanţii culmilor piemontane care domină terasele din dreapta Oltului, 
precum şi sporadic, pe valea Cungrea Mică. Acestea, alături de ravenări, accentuează 
procesul de retragere al râpelor de obârşie, în arealul cărora se face remarcat şi procesul de 
sufoziune, care creează hrube, pâlnii de sufoziune, coloane piramidale, etc. De asemenea, în 
lungul albiilor minore, mai ales în coturile meandrelor, se observă eroziuni de mal, care 
creează nuclee locale de instabilitate. 

Posibilitatea degradării terenurilor din zona piemontană a ocolului silvic se datorează, 
în principal, eroziunii de suprafaţă şi ravenărilor, şi numai local alunecărilor de teren.   

Partea de vest a ocolului cuprinde lunca joasă din stânga Oltului, periodic şi parţial 
inundabilă, fenomen care se petrecea până la regularizarea cursului. Solurile din această 
zonă sunt formate pe depozite de nisipuri, pietrişuri şi mâluri. 

Altitudinea variază între 150 m (U.P.I Dumitreşti) şi 480 m (U.P. III Topana), altitudinea 
medie fiind de circa 300 m. 

Repartiţia suprafeţelor pe categorii altitudinale este următoarea: 
-  între 100-200m – 74,73 ha (2%); 
- între 200-400 m   - 4126,07 ha ( 97%); 
- între 400-600 m   - 55,87 ha (1%); 
TOTAL OCOL   - 4256,67 ha (100%). 
Unitatea geomorfologică cu cea mai mare pondere este versantul cu configuraţie în 

general ondulată şi uneori frământată şi înclinări variate, frecvent repezi şi foarte repezi.  
Din punct de vedere al înclinării situaţia se prezintă în felul următor: 
- terenuri cu pantă uşoară la moderată, mai mica de 16 grade –2066,68 ha (48%); 
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- terenuri cu pantă repede 16-30 grade –2068,11ha (49%); 
- terenuri cu pantă foarte repede 31-40 grade –118,6 ha (3%); 
- terenuri cu pantă abruptă mai mare de 40 grade –3,72 ha; 
TOTAL OCOL – 4256,67 ha (100%). 
Expoziţia generală a teritoriului este cea sudică, dar reţeaua hidrografică determină 

întreaga gamă de expoziţii. Expoziţiile de detaliu cele mai frecvente sunt estică şi vestică 
  Repartiţia suprafeţelor pe expoziţii se prezintă astfel: 
- însorite            -   1919,55 ha (45%); 
- parţial însorite -   2147,21 ha (51%); 
- umbrite            -    489,91 ha (4%); 
TOTAL OCOL    - 4256,67 ha (100%). 
Diferitele  expoziţii  în strânsă interdependenţă cu alte elemente geomorfologice, 

generează o serie de topoclimate specifice, reflectate fidel în diferitele grupe de vegetaţie, 
fără inversiuni naturale. 

În concluzie, suprafaţa ocolului silvic are un aspect destul de frământat, configuraţia 
terenului fiind în general ondulată, iar repartiţia expoziţiilor, corelată cu distribuţia altitudinală, 
explică actuala structură în ceea ce priveşte compoziţia arboretelor. 

 
3.6. Hidrografie 

 
Principalul curs de apă este râul Olt, care constituie limita vestică a ocolului. Influenţa 

acestui curs se face simţită în mod direct asupra arboretelor din luncă (U.P.I Dumitreşti). 
Afluenţii mai importanţi ai râului Olt sunt pâraiele: Trepteanca, Dejeşti, Cungrea Mare, 
Cungrea Mică, Leleasca. 

În partea de est a ocolului, principalul curs de apă este râul Vedea, care curge între 
localităţile Ungureni Topana şi Ţuţuleşti şi are ca afluent pârâul Ciorâca. Acesta are un 
caracter torenţial pe cursul său superior, datorită pantelor accentuate (4-10o/oo) 

Densitatea reţelei hidrografice este de circa 0,6-0,7km/km2, scurgerea anuală fiind de 
circa 5l/s.km2, 

Regimul hidrologic al acestor cursuri de ape se caracterizează prin debite medii relativ 
scăzute, tributare precipitaţiilor atmosferice, cu valori mai mari în lunile februarie, martie, 
datorate topirii zăpezilor. Vara toate pâraiele seacă pe o perioadă de 2-3 luni, iar primăvara, 
de multe ori se produc viituri. 

Cea mai mare parte a acestor cursuri de apă au caracter torenţial, cu mare putere de 
eroziune şi transport de nisipuri, pietrişurişi aluviuni. În lunci şi văi mai largi, apa freatică se 
găseşte la adâncimi de 2-10 m, funcţie de adâncimea substratelor compuse din aluviuni cu 
textură mai fină, substrate impermeabile. 

Natura şi adâncimea stratelor geologice determină în unele cazuri existenţa apei de 
stratificaţie (între straturi), care la rândul său dă naştere unor izvoare de coastă cu debite 
descrescătoare până la secare spre sfârşitul toamnei.  

 
3.7. Climatologie 

 
Caracterizarea climatică a teritoriului studiat s-a realizat utilizând datele climatologice 

din "Atlasul climatic al R.S.R." ediţia 1966, fiind completate cu observaţii şi interpretări cu 
caracter local, preluate de la staţiile meteorologice Drăgăşani şi Râmnicu-Vâlcea. 

 Din punct de vedere climatic, după Köppen, pădurile Ocolului Silvic Vultureşti sunt 
situate în provincia climatică D.f.b.x. şi se caracterizează prin climat continental districtual 
care se formează sub influenţa maselor de aer cald, venit din sud şi sud-vest şi a influenţei 
slabe a masivului munţilor Făgăraş, prin masele de aer rece ce se scurg spre sud. Aceste 
influenţe (alături de influenţa reliefului) se manifestă pregnant la cele două extremităţi, sudică 
şi nordică, prin ponderea participării în arborete a gârniţei, gorunului şi fagului, care în aceste 
zone pot fi considerate ca specii indicatoare ale regimurilor de căldură şi umiditate, astfel: în 
zona de sud, gârniţa, specie termofilă de uscăciune în sol şi aer, reprezintă peste 47% din 
compoziţia arboretelor actuale, iar în zona de nord apare fagul în proporţie de 1%.  
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 Climatul teritoriului studiat constituie rezultanta interacţiunilor complexe dintre radiaţia 
solară, particularităţile reliefului şi circulaţia atmosferică caracteristică acestei zone. 

 Relieful acţionează asupra elementelor meteorologice prin dezvoltarea sa altitudinală 
prin orientarea şi înclinarea versanţilor şi prin configuraţia principalelor unităţi de relief, 
determinând etajarea climatică a teritoriului şi o multitudine de topoclimate. 

 

3.7.1. Regimul termic 
 

Prin datele prezentate în continuare sub formă tabelara, rezultă o primă caracterizare 
a climatului regiunii sub aspectul regimului termic al aerului şi al influenţelor pe care acesta le 
are asupra creşterii şi dezvoltării vegetaţiei forestiere.  

Regimul termic al aerului: 
Tabelul 3.7.1.1.. 

Staţia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Anu-
ală 

Ampli-
tudine 

Drăgăşani -2,4 -0,5 4,8 10,9 16,2 19,8 21,9 21,1 17,0 11,2 5,2 0,0 10,4 19,5 

Rm. Vâlcea -2,4 -0,4 4,9 10,8 16,0 19,3 21,3 20,7 16,8 11,0 5,0 0,2 10,3 18,9 

 
Temperatura medie zilnică mai mare de 00C are o durată de 300 zile (între 19-II şi 15-

XII) pentru staţia Drăgăşani şi de 303 zile (între 18-II şi 17-XII) pentru staţia Rm.Vâlcea. 
 Numărul zilelor de iarnă şi a celor cu îngheţ (cu temperatura medie sub 00C) este de 

115 zile (după staţia Piteşti) şi 105 zile (după staţia Craiova). Sezonul de vegetaţie începe la 
13 aprilie şi sfârşeşte la 21octombrie, având o durată de 192 zile după staţia Drăgăşani, iar 
după staţia Rm.Vâlcea sezonul de vegetaţie începe la 12 aprilie şi sfârşeşte la 20 octombrie, 
sezon cu temperaturi medii mai mari de 100C. 

 Zilele caniculare (cu temperaturi mai mari de 300C), după staţia Piteşti sunt în număr 
de 32, iar după staţia Craiova sunt în număr de 48. După staţia meteorologică Drăgăşani, 
temperatura maximă absolută este de 41,30C şi se realizează în a doua jumătate a perioadei 
de vegetaţie, (luna august) temperatura minimă absolută este de -330C şi se realizează în 
timpul repausului vegetativ (luna ianuarie), temperatura medie a sezonului rece (iarna) este 
de - 10C , iar a sezonului cald, 20,90C, iar temperatura medie a perioadei de vegetaţie este 
de 17,80C. 

 Variaţiile valorilor medii lunare ale temperaturii aerului, în cursul anului, cu un maxim 
(200C-220C) în iulie şi un minim (-2,40C-30C)în ianuarie, arată că teritoriul are un climat 
continental. 

 Amplitudinea medie anuală a temperaturii aerului este de 230C-240C, imprimând 
climatului un caracter moderat. 

 În date medii, primul îngheţ se produce în jurul datei de 20 octombrie, iar ultimul 
îngheţ în jurul datei de 15 aprilie. Mai periculoase pentru vegetaţia forestieră sunt gerurile 
târzii care pot avea loc până la 15 mai. 

 Numărul mediu de zile cu cer senin (nebulozitate 0-35%) este de 133 zile, iar în 
perioada de vegetaţie este de peste 80 zile (60%). 

 Prin cele prezentate se poate trage concluzia că perioada de vegetaţie este foarte 
lungă. Potenţialul termic al O.S.Vultureşti, exprimat prin suma temperaturilor mai mari de 00C 
(bioactiv) este de peste 35000C. Rezultă că teritoriul O.S. Vultureşti este favorabil dezvoltării 
cvercineelor (în special a gârniţei şi a cerului), din punct de vedere termic. 

Lungimea sezonului de vegetaţie (perioada din an cu temperaturi medii de peste 
10oC) este de 7 luni, astfel se poate spune că perioada de vegetaţie este normală, iar regimul 
termic este favorabil speciilor principale (GÎ,CE,GO,SC), zona respectivă intrând în arealul de 
răspândire al acestor specii. 
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3.7.2. Regimul pluviometric 

  
Regimul pluviometric reprezintă o importantă caracteristică climatică, precipitaţiile 

reprezentând unul din factorii ecologici de mare importanţă pentru vegetaţia forestieră.  
În tabelul următor se prezintă precipitaţiile medii lunare şi anuale: 

                                                                                   
Tabelul 3.7.2.1.    

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

al 

Drăgăşani 35,4 29,7 40,9 50,6 73,1 86,6 68,6 55,6 42,9 46,6 42,1 43,5 621,9 

Rm. Vâlcea 36,8 32,4 30,8 46,6 74,7 82,6 50,7 47,2 41,3 51,5 46,3 37,9 578,8 

 
Cantităţile de precipitaţii căzute în cursul anului sunt sub nivelul evapotranspiraţiei 

potenţiale (683 pentru zona Drăgăşani) lucru care trebuie avut în vedere la efectuarea 
lucrărilor de împădurire şi a tăierilor de îngrijire. 

Repartiţia regimului pluviometric este echilibrată pe luni cu nevoile biologice ale 
plantelor avându-se în vedere şi rezerva de apă care se poate acumula în sol pe perioada 
sezonului de inactivitate (în afara sezonului de vegetaţie). 

Se constată că activitatea de precipitaţii creşte de la sud spre nord, iar anotimpul cel 
mai secetos este iarna, cel mai ploios este vara. 

Precipitaţiile sub formă de zăpadă se produc începând cu luna noiembrie până în luna 
martie, numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă este de 48. 

Grosimea stratului de zăpadă este în medie de 10 cm, şi se realizează în luna 
februarie coincizând cu apariţia temperaturilor minime absolute. Această coincidenţă duce la 
concluzia că seminţişurile tinere sunt, în mare măsură protejate de gerurile excesive. De 
asemenea se apreciază că stratul de zăpadă şi mai ales durata lui, nu poate asigura 
semănăturilor şi seminţişurilor protecţia necesară în timpul lucrărilor de exploatarea pădurilor 
ce se execută iarna. 

Potenţialul hidric sub aspectul precipitaţiilor atmosferice este ridicat. Bilanţul hidric de 
tip pantogenetic este variabil. 

Drenajul extern (determinat de reţeaua hidrografică relativ densă) şi intern (determinat 
de grosimea pietrişurilor levantine) sunt intense, ceea ce face ca spre sfârşitul perioadei de 
vegetaţie să se instaleze şi în sol perioade de uscăciune limitând dezvoltarea 
gorunului.Umiditatea relativă anuală a aerului este în jur de 65%, iar în luna august (cea mai 
puţin umedă) este de 50%. 

Uscăciunea atmosferică limitează extinderea gorunetelor în partea de sud a ocolului. 
În perioada 1980-1990 au fost 7 ani caracterizaţi prin secete excesive, care s-au 

repercutat asupra vegetaţiei forestiere, prin intensificarea fenomenului de uscare la 
cvercinee. 

 
 

3.7.3. Regimul eolian 
 

Vânturile dominante sunt vânturile de vest, sud-vest, care sunt vânturi calde şi uscate 
şi vânturile de nord, nord-est, care sunt reci şi uscate. 

Vântul principal al regiunii este Crivăţul şi bate din nord-est. 
Vânturile de vest bat în perioada de vegetaţie şi influenţează negativ culturile tinere, 

prin faptul că este cald şi uscat, contribiund şi mai mult la acutizarea deficitului de apă din 
sol. 

Crivăţul bate în timpul iernii şi atinge în luna ianuarie tăria de gradul 5 după scara 
Beaufort. Până în prezent aceste vânturi nu au provocat doborâturi sau rupturi masive de 
vânt. 
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3.7.4. Evapotranspiraţia potenţială 

 
Regimul anual al evapotranspiraţiei este influenţat direct de regimul temperaturii 

aerului şi a suprafeţei active, în raport cu care înregistrează un maxim în perioada caldă a 
anului în lunile iunie, iulie, august şi un minim în perioada rece, în lunile decembrie, ianuarie, 
februarie, respectiv de regimul precipitaţiilor, de rezerva de apă din sol. Cea mai mare canti-
tate de apă se evaporă în perioada de vegetaţie (aprilie-octombrie). Pe teritoriul acestui ocol 
silvic, valorile medii anuale de evapotranspiraţie potenţiale este de 653 mm. 

Se menţionează că în anii secetoşi se poate ajunge la un deficit de umiditate în sol, 
mai ales pe expoziţiile însorite şi dezgolite de vegetaţie forestieră cu repercursiuni în primul 
rând asupra covorului erbaceu, asupra plantelor şi puieţilor şi mai rar asupra speciilor 
arborescente.  

Analizând datele climatice prezentate putem concluziona că pădurile din cadrul 
O.S.Vultureşti beneficiază de un regim climatic relativ blând, cu precipitaţii suficiente, care nu 
influentează major în direcţie negativă dezvoltarea pădurii, lucru care se poate observa din 
descrierea din teren.  

În tabelul următor sunt prezentate date privind evapotranspiraţia potenţială medie 
lunară şi anuală: 

 
                                                                                                                 Tabelul 3.7.4.1. 

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

Drăgăşani 0 0 14 46 90 115 135 117 80 42 12 2 653 

 
Evapotranspiraţia potenţială depăşeşte în zona colinară valorile lunare ale 

precipitaţiilor în lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie. În aceste luni deficitul de umiditate 
poate fi compensat pe de o parte de condiţiile staţionale locale favorabile (soluri profunde, 
bine drenate, staţiuni parţial însorite sau umbrite, umiditatea atmosferică mai ridicată în văi şi 
depresiuni etc.) iar pe de altă parte de particularităţile ecologice ale speciilor (rezistenţă la 
secetă, reducerea transpiraţiei, dezvoltarea rădăcinilor în toate direcţiile explorând toate 
orizonturile de sol, etc.). 

. 
 

3.7.5. Date fenologice 
 

Înflorirea, înfrunzirea şi coacerea seminţelor forestiere sunt în funcţie de numeroşi 
factori, pentru care cei mai importanţi sunt: temperatura, lumina, vântul, solul, substratul 
litologic şi exigenţele ecologice ale speciilor.  

 
             Tabelul 3.7.5.1. 

Specia forestieră Data înfrunzirii 
Data 

înfloririi 
Data coacerii Periodicitatea  

Vârsta la care 
începe 

fructificarea 

Cer 10.IV-05.V 15.IV-10.V 20.IX-25X 3-5 ani 45-55 ani 

Gârniţă  10.IV-05.V 15.IV-10.V 20.IX-25X 4-6 ani 65-75 ani 

Gorun 25 IV-05.V 1.V-15V 20.IX-25.X 7-9 ani 65-75 ani 

Salcâm      
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3.7.6. Infrastructura din fondul forestier administrat  

de Ocolul silvic Vultureşti 
 

 

          Pentru asigurarea unei bune gospodăriri a fondului forestier există următoarele 
instalaţii de transport: 
 

                                                                                                          Tabelul 3.7.6.1. 

Categoria  
de drum 

Codul 
dru-

mului 
Denumirea drumului 

Supra- 
structu-

ra 

Lungime (km) 

Suprafaţa 
deservită  

(ha) 

Volum 
exploa-

tabil (m3) 

În 
fonf 

fores-
tier 

În 
afara 
fon-
dului 
fores-

tier 

Totală 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Drumuri publice 

DN DP001 Piteşti-Drăgăşani asfaltat  24,5 24,5 119,16 2354 
DJ DP002 Poganu-Cucuieţi-Oporelu asfaltat  7,3 7,3 100,80 1629 
DJ DP003 Oteşti-Ibăneşti-Cucuieţi asfaltat 3,5 19,5 23,0 338,89 8505 
DJ DP004 Vultureşti-Oteştii de Jos asfaltat 0,4 18,1 18,5 251,98 2864 

DJ 
DP005 Vitomireşti – Trepteni - 

Dobroteasa 
asfaltat 

 25,7 25,7 94,45 1839 

DC DP007 Trepteni-Valea Mare pietruit  3,3 3,3 125,77 6848 
DC DP008 Ramificaţie trupul Dejeşti pietruit  2,8 2,8 19,75 122 
DC DP009 Vitomireşti-Sâmbureşti pietruit  7,7 7,7 66,83 7429 
DC DP010 Lăunele-Dobroteasa pietruit  9,6 9,6 1,44 - 
DC DP012 Sâmbureşti-Ciomăgeşti pietruit  6,0 6,0 11,28 1223 
DC DP013 Leleasca pietruit  6,1 6,1 4,90 160 
DJ DP015 Topana-Cungrea asfaltat 2,8 9,2 12,0 119,33 6046 

DC 
DP016 Chilia – Ciorâca - Inersecţie 

DP15 
pietruit 3,4 10,0 13,4 267,28 10767 

DC DP017 Topana-Uda pietruit 1,8 4,0 5,8 53,91 932 

DC 
DP018 Intersecţie DP001- Bărăneşti - 

Brăneşti 
pietruit 

2,4 8,4 10,8 168,23 26601 

DC 
DP019 Intersecţie DP001- 

Adâncăţeaua 
pietruit 

0,6  0,6 43,01 633 

DC DP020 Chilia-Gojgărei pietruit 2,6 4,6 7,2 205,02 10421 

DC 
DP021 Intersecţie DP020 – Valea 

Făgeţelului 
pietruit 

1,6  1,6 88,59 3822 

DC 
DP022 Intersecţie DP018- Băduleşti -

Ciorâca vale 
pietruit 

1,8 1,0 2,8 114,48 7877 

DC DP023 Urşi - Cepeşti pietruit  12,5 12,5 142,10 1194 

DC DP024 
Intersecţie DP004-Oteştii de 

Jos 
pietruit 

1,0 5,3 6,3 33,03 - 

DC 
DP025 Intersecţie DP001-Leleasca-

Oteşti 
pietruit 

0,5 2,5 3,0 56,10 1560 

DC DP026 Cămpu Mare -Dienci pietruit 0,1 9,0 9,1 5,97 - 
TOTAL DP Total drumuri publice - 22,50 197,1 219,60 2432,30 102826 

Drumuri forestiere 
DF FE001 Valea Brancoveanca pietruit 3,44 - 3,44 338,50 7231 
DF FE002 Valea Sanbureşti pietruit 5,00 0,58 5,58 121,36 2042 
DF FE003 Valea Samburu pietruit 4,00 0,38 4,38 78,13 2536 
DF FE004 Valea Beiculesti pietruit 2,33 - 2,33 11,87 247 
DF FE005 Valea Branila pietruit 3,31 - 3,31 105,25 5806 
DF FE006 Valea Trepteanca pietruit 2,45 - 2,45 109,23 1954 
DF FE007 Valea Balu pietruit 6,52 - 6,52 347,75 6115 
DF FE008 Valea Preaja-Rogojina pietruit 1,20 - 1,20 23,84  
DF FE009 Valea Cioraca pietruit 3,75 - 3,75 242,00 11112 
DF FE010 Valea Topana  pietruit 0,96 - 0,96 41,89  
DF FE011 Valea Cungrea pietruit 2,09 - 2,09 144,79 16973 
DF FE012 Valea Cerbu-Dienci pietruit 4,82 - 4,82 166,59 7848 

TOTAL FE Total drumuri forestiere - 39,87 0,96 40,83 1731,20 61864 
TOTAL  GENERAL - 61,8 192,6 254,4 4163,50 164690 

 

 Pe raza Ocolului silvic Vultureşti nu  s-a propus construirea de noi drumuri forestiere. 
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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  din Directiva Păsări 79/409CEE 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 româneasca prin 
Legea nr. 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 sălbatice, care abrogă Legea nr. 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 doua 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 incluse în Directiva Habitate. 

În limitele teritoriale ale Ocolului silvic Vultureşti există următoarele siturile de interes 
comunitar: 

- ROSCI 0177 – Pădurea Topana; 
- ROSPA 0106 – Valea Oltului Inferior. 
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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 Ocolului silvic Vultureşti 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 Ocolului silvic Vultureşti, 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 negative asupra 
mediului. Ele nu influenţează biodiversitatea, solul, aerul şi climatul, nefiind necesare măsuri 
speciale  de prevenire şi combatere a poluării. 

Deasemenea 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, tăierile de conservare.   

Modul în care s-a ţinut cont de obiectivele de protecţie a factorilor de mediu stabilite la 
nivel naţional şi relevante pentru amenajamentul Ocolului silvic Vultureşti 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 MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de 

referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, modificat şi completat de              
Ord. nr. 161/2006; 

- Ordinele comune ale 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 Ocolului silvic Lehliu, 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 
 

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele  acte normative din legislaţia 
românească privitoare la protecţia  calităţii aerului: 

- O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2001; 
- H.G. nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei; 
- H.G. nr. 738/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul 

protecţiei atmosferei; 
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- H.G. nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei  naţionale a României privind 

schimbările climatice 2005; 
- H.G. nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional  de acţiune privind 

schimbările climatice (PNASC); 
- STAS 12574/1987 - ,,Aer din zonele protejate”. 
Prin măsurile prevăzute în amenajamentul Ocolului silvic Vultureşti, 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, (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 Ocolului Silvic Lehliu, 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. Potenţialele efecte  semnificative asupra mediului asociate  

amenajamentului Ocolului silvic Vultureşti 
 

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 Ocolului silvic Vultureşti 

 
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 Vultureşti în acestea. 

 
   1. 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 se asigură regenerarea unei 
păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea realizării unei structuri optime atât pe orizontală 
cât şi pe verticală. 

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 
permanentă etc; 

- tratamentele ce prevăd  tăieri rase se pot adopta doar în arboretele slab productive şi 
derivate şi în cazul regimului crâng la speciile prevăzute expres în codul silvic (legea 
46/2000) – salcâm, salcie, plop şi se vor aplica pe suprafeţe mici (maxim 3 ha); 

- în cazul pădurilor cu rol de protecţie deosebit la alegerea tratamentelor, se acordă 
prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric  la adoptarea  
tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv şi cu perioadă lungă de 
regenerare. În pădurile  cu rol de protecţie se pot adopta şi la alte tipuri  de intervenţii, 
respectiv, lucrări speciale de conservare; 
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- trecerea de la o generaţie la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu 

reduce din capacitatea  bioecologică de regenerare a pădurii respective şi a nu se întrerupe 
nici chiar pentru perioade  mai scurte de timp rolul său protector sau estetic; 

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

 
a. Tratamentul tăierilor progresive 
Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în 

anumite ochiuri, împrăştiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se 
instalarea şi dezvoltarea 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; 

- provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde 
nu s-a declanşat încă instalarea regenerării naturale. 

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 lemnos. 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 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) 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 şi gorun) ochiurile 
vor fi mai mari, ajungând la 1- 1,5H la gorun şi chiar 2H la stejar. În ochi în cazul acestor 
specii se recomandă să se extragă arborii integral ori consistenţa să se reducă până la 0,4-
0,5. 
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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. 

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, însă tratamentul se poate aplica fie în variata cu perioadă normală 
(15-20 ani la gorun şi stejar), fie cu perioadă lungă de regenerare (30 ani la fag). 

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. 

 
 

b. Tratamentul crângului  
Acest tratament se va aplica în arboretele de salcâm, plopi indigeni şi salcie cu o 

structură şi o stare de vegetaţie bună în care se poate conta pe obţinerea unei regenerări 
satisfăcătoare din lăstari ori drajoni asfel încât costurile de instalare a unei noi generaţii 
arborescente să fie minime. 

Amenajamentul Ocolului silvic Vultureşti a prevăzut crângul simplu cu tăieri de jos 
pentru salcâmete, încadrate în S.U.P. Q din U.P. II Sâmbureşti şi U.P. IV Cungrea respectiv, 
tratamentul crângului simplu urmat de împăduriri pentru zăvoaiele de plop alb, plop negru şi 
salcie. 

Datorită faptului că salcâmetele sunt situate deseori pe terenuri în pantă se va aplica 
varianta crângului simplu cu tăiere de jos, în vederea diminuării fenomenelor de eroziune şi 
alunecări de teren. Suprafaţa maximă a parchetelor va fi de 3,0 ha. 

Restricţiile privind mărimea parchetelor ori orientarea benzilor şi alăturarea parchetelor 
sunt similare cu cele de la tăierile rase. După execuţia tratamentului s-au prevăzut şi lucrări 
de ajutorare a regenerării naturale. 

Exploatarea se va face prin tăierea arborilor cu toporul cât mai aproape de suprafaţa 
solului. Recoltarea arboretului de pe suprafaţa de regenerare se va face printr-o tăiere unică, 
executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârşitul acesteia. 
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Regenerarea se va realiza pe cale vegetativă prin lăstari şi drajoni. 
Pentru obţinerea regenerării din drajoni (în cazul arboretelor în a doua şi a treia 

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

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

 
c. Tratamentul tăierilor rase în parchete mici 
Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului 

exploatabil, de pe o anumită suprafaţă, printr-o singură tăiere. Amenajamentul Ocolului silvic 
Vultureşti a prevăzut acest tratament doar pentru arboretele derivate ajunse la exploatabilitat 
cu consistenţă scăzută sau vitalitate slabă în care nu se poate conta pe regenerarea 
satisfăcătoare din lăstari ori drajonări. 

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

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

Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, la 
lucrările de împădurire promovându-se speciile autohtone valoroase din punct de vedere 
economic şi ecologic, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. 

Lucrările de împădurire se vor executa imediat după exploatarea şi curăţirea 
parchetelor. 

 

   2. 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 
crească treptat oferind astfel condiţii optime pentru creşterea arborilor în grosime şi înălţime; 

- ameliorează treptat mediul pădurii conducând la intensificarea  funcţiilor productive şi 
protectoare a acesteia; 

- reglează raporturile inter- şi intraspecifice la nivelul arboretului şi între diferitele etaje 
de vegetaţie ale pădurii; 

- permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de 
produse secundare, etc. 

În cadrul Ocolului silvic Vultureşti lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de 
structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: curăţiri, 
rărituri, tăieri de igienă. 

 
   a. Curăţirile 

Curăţirile, lucrări de îngrijire cu caracter negativ, se vor executa în arboretele aflate în 
stadiile de nuieliş-prăjiniş, în scopul îmbunătăţirii calităţii, creşterii şi compoziţiei arboretelor 
prin extragerea arborilor rău conformaţi, accidentaţi, bolnavi, deperisanţi sau uscaţi, 
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înghesuiţi şi copleşiţi sau aparţinând unor specii sau forme genetice mai puţin valoroase şi 
care nu corespund ţelului de gospodărire şi exigenţelor ecologice. 

În planurile lucrărilor de îngrijire a arboretelor au fost incluse toate arboretele care, 
potrivit normelor tehnice în vigoare, necesită asfel de lucrari, chiar şi atunci când consistenţa 
arboretului este de numai 0,8 sau mai mică. S-au luat în considerare trecerea şi ieşirea 
arboretelor din şi în alte stadii de dezvoltare decât cele în care se află fiecare arboret în anul 
amenajării, astfel încât prevederile din planul lucrărilor de îngrijire să corespundă situaţiei 
reale pe deceniu. 

 
   b. Răriturile 

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu, 
care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor în scopul  de a contribui cât mai activ la 
ridicarea valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate. 

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. 
Răriturile vor avea o periodicitate de 5-6 ani în stadiul de păriş şi de 7-10 ani în stadiile de 

codrişor şi codru mijlociu. 
În privinţa alegerii arboretelor de parcurs cu rărituri s-au avut în vedere următoarele: 
- nu s-au prevăzut rărituri în arboretele cu consistenţa de 0,8 şi mai mici decât în cazul 

arboretelor pentru care s-a apreciat pe teren că în perioada de aplicare a amenajamentului, 
acestea îşi vor împlini consistenţa până la 0,95-1,0; 

- în ultimul sfert al ciclului de viaţă a arboretelor, stabilit până la vârsta exploatabilităţii, 
nu s-au prevăzut rărituri. 

La ultimele rărituri se va acorda o atenţie deosebită extragerii cireşului, întrucât acesta 
este ajuns la vârsta exploatabilităţii fizice. 

 
   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. 
Masa lemnoasă de extras prin tăieri de igienă este inclusă în categoria  produselor 

accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 5 m3/an/ha raportat la suprafaţa unităţii de 
producţie din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu mărimea suprafeţei periodice 
în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor). 
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Dacă volumul de extras prin tăieri de igienă depăşeşte valoarea menţionată, acesta 
este inclus în categoria produselor lemnoase precomtabile şi se scade fie din posibilitatea de 
produse secundare (produse accidentale II – când arboretele parcurse au vârste mai mici 
decât ¾ din vârsta exploatabilităţii ), fie din cea  de produse principale (produse accidentale I 
–  în cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori a căror vârstă este  mai mare decât 
¾ din vârsta exploatabilităţii). 

           
  3. Lucrări speciale de conservare 
 

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se 
urmăreşte menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea 
permanenţei pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a  funcţiilor de 
protecţie ce le-au fost atribuite, prin: 

- efectuarea lucrărilor de igienizare; 
- extragerea arborilor de calitate scăzută; 
- promovarea nucleelor de regenerare naturală din speciile valoroase existente, prin 

efectuarea de extracţii de intensitate redusă, strict necesare menţinerii şi dezvoltării 
seminţişurilor respective; 

- provocarea drajonării în arboretele de salcâm prin tăierea rădăcinilor în jurul 
cioatelor; 

- înlăturarea lăstarilor ce copleşesc drajonii în arboretele de salcâm; 
- împădurirea golurilor existente, folosind specii şi tehnologii corespunzătoare staţiunii 

şi ţelurilor de gospodărire urmărite; 
- introducerea speciilor de ajutor şi amestec corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure; 
- combaterea bolilor şi dăunătorilor şi normalizarea efectivelor de vânat. 
În pădurile supuse regimului de conservare deosebită (S.U.P. M) nu a fost organizată 

producţia de masă lemnoasă. Suprafaţa de păduri supuse regimului de conservare deosebită 
este de 132,17ha. 

            
 4. 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 
amenajamentul Ocolului silvic Niculițel a prevăzut 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 în provocarea drajonării în arboretele 
de plopii indigeni. 

Lucrările pentru asigurarea dezvoltării seminţişului se execută în seminţişurile naturale 
din momentul instalării până când arboretul realizează starea de masiv şi constau din: 

- receparea seminţişului rănit şi extragerea exemplarelor de vătămate prin lucrările de 
exploatare; 

- descopleşirea seminţişurilor; 
- împrejmuirea suprafeţelor. 
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   b. Lucrări de împădurire 
Amenajamentul Ocolului silvic Vultureşti a prevăzut a  se  aplica următoarele lucrări de 

împădurire: 
- împăduriri în terenuri goale din fondul forestier; 
- împăduriri după tăieri progresive; 
- împăduriri după tăieri în crâng; 
- împăduriri după tăieri de înlocuire a arboretelor derivate şi subproductive; 
- împăduriri după tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare din punct de 

vedere staţional; 
- completări în arborete tinere existente; 
- completări în arboretele nou create. 
La împădurire se vor folosi specii autohtone valoroase din punct de vedere economic 

şi ecologic: gorun, stejar pedunculat, , tei, salcâm, diverse tari. Ca material de împădurit vor fi 
folosiţi puieţi produşi în pepinierele şi solariile ocolului silvic sau proveniţi din regenerări 
naturale. 

  
    c. Lucrări de îngrijire a culturilor tinere 

Pentru diminuarea efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea 
pierderilor, crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor 
puieţilor amenajamentul Ocolului silvic Vultureşti a prevăzut pentru culturile forestiere tinere 
lucrări de îngrijire a acestora. 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: revizuiri, recepări, mobilizări ale 
solului, descopleşiri ş.a. 

Situaţia prevederilor la amenajarea actuală pentru fondul forestier proprietate publică 

a statului pe natură de lucrări este prezentată în tabelul următor. 
   

               Tabelul 6.1.1.1. 

Specificări 

Suprafaţa efectivă de parcurs (ha) Posibilitate (mc) Indice de recoltare 

(m3/ha) Totală Anuală Totală Anuală 

Degajări 88,03 8,81 - - - 

Curăţiri 352,72 35,28 1046 105 0,03 

Rărituri 1889,34 188,94 26211 2621 0,65 

Total produse 

secundare 
2330,09 233,03 27257 2726 0,68 

Tăieri de igienă 1203,84 1203,84 10499 1050 0,26 

 

În tabelele următoare sunt prezentate pe unităţi de producţie şi unităţi amenajistice: 

suprafaţa acestora, tipul de pădure, caracterul actual al arboretelor cuprinse în aceste unităţi 

amenajistice, lucrările propuse prin amenajamente a se executa în aceste arborete şi 

compoziţia ţel, compoziţie ce îmbină în modul cel mai favorabil, exigenţele biologice ale 

pădurii cu cerinţele ecologice şi social-economice şi la care se va ajunge prin aplicarea 

prevederilor amenajamentelor. 
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    Tabelul 6.1.1.2. 

U.P. U.a. Suprafaţa 
Tip de 

pădure 

Caracterul 

actual 
Lucrări propuse Compoziţia ţel 

1 3 A 2.83 9711 1 46   ANN10 

1 3 B 0.93 9711 7 46   GL10 

1 3 C 0.45 9711 7 46   SC8PLA1ANN1 

1 4 A 3.54 9711 1 46   ANN10 

1 4 B 4.1 9711 7 46   GL8DT2 

1 5 A 0.29 9711 7 59   SC10 

1 5 B 0.9 9711 1 46   ANN10 

1 5 C 0.56 9711 A R1 56  PLA10 

1 5 D 3.02 9711 7 46   GL10 

1 22 A 5.9 7222 A CJ 51  SC10 

1 28 A 3.6 9711 C 57   PLA8PLN1FR1 

1 28 B 0.41 7411 A 46   SC7GL3 

1 28 C 0.39 9711 C 57   PLA10 

1 28 N 1.61       

1 51  13.6 7222 8 46   ULC4JU2FR2SC2 

3 22 A 3.89 7312 2 46   GI7CE 3                 
3 22 B 4.07 7221 1 46   GI7CE 3                 
3 22 C 2.12 7311 B 48   CE5SC 3DT 2             
3 23 A 5.38 6121 1 41 47  CE6ST 3DT 1             
3 23 B 0.54 6121 9 46   GI8CE 2                 
3 23 C 9.96 7221 1 46   GI9CE 1                 
3 23 D 4.62 7227 1 46   GI10                  
3 23 E 2.73 6121 1 P7 51 58 ST6FR 3DT 1             
3 23 F 0.34 6121 1 41 47  CE6ST 3DT 1             
3 24 A 3.55 6121 1 P5 58  ST6FR 3DT 1             
3 24 B 8.44 7221 1 46   GI9CE 1                 
3 24 C 6.28 7227 1 46   GI9CE 1                 
3 25 A 18.5 6121 1 P2 51 58 ST6FR 3DT 1             
3 25 B 9.85 7221 1 46   GI7CE 3                 
3 25 C 10.5 7227 1 46   GI9CE 1                 
3 25 D 0.24 6121 1 46   CE7FR 2DT 1             
3 26 A 2.86 6121 1 P5 58  ST6FR 3DT 1             
3 26 B 5.7 7221 1 46   GI6CE 4                 
3 26 C 3.6 7227 1 46   GI8CE 2                 
3 27 A 1.34 6121 1 P1 51  ST6FR 3DT 1             
3 27 B 5.25 7221 1 46   GI6CE 4                 
3 27 C 3.11 7227 1 46   GI9CE 1                 
3 28 A 3.76 6121 1 P7 51 58 ST6FR 3DT 1             
3 28 B 7.88 7221 1 46   GI7CE 3                 
3 28 C 6.42 7227 1 46   GI6CE 4                 
3 29 A 6.67 7221 1 46   GI6CE 4                 
3 29 B 11.9 7227 1 46   GI6CE 4                 
3 36 A 7.02 7312 2 48   GI6CE 3DT 1             
3 36 B 0.44 7312 2 47 48  GI6CE 3DT 1             
3 36 C 0.37 7312 2 P5 58  CE7GI 3                 
3 37 A 2.84 7312 2 P5 58  CE7GI 3                 
3 37 B 0.92 7312 A 48   GI4ST 1CE 5             
3 37 C 5.6 7312 2 48   GI7CE 3                 
3 37 D 0.31 7312 2 48   GI5CE 5                 
3 37 E 5.55 7411 2 48   GI6CE 3DT 1             
3 37 F 0.46 7312 A 48   CE10          
3 37 G 4.14 7312 2 47 48  GI6CE 3DT 1             
3 37 H 0.14 7312 2 P5 58 41 CE7GI 3                 
3 37 I 1.28 7312 2 47 48  GI7CE 2DT 1             
3 38 A 7.77 7312 C 41 47  GI7CE 3                 
3 38 B 0.58 7312 A 46   PIN4CE 3GI 3             
3 38 C 1.72 7312 A 48   GI4ST 1CE 5             
3 38 D 0.32 7312 2 47   GI7CE 2DT 1             
3 38 E 0.35 7312 A 48   GI5CE 5                 
3 38 F 1.38 7312 C 41 47  GI7CE 3                 
3 39 A 11.7 7312 2 P2 51 58 GI6CE 4                 
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U.P. U.a. Suprafaţa 
Tip de 

pădure 

Caracterul 

actual 
Lucrări propuse Compoziţia ţel 

3 39 B 1.45 7312 2 46   GI5CE 5                 
3 39 C 7.45 7312 2 P2 51 58 CE6GI 4                 
3 39 D 0.4 7224 B 46   ST10         
3 39 E 0.58 7312 A 48   GI4ST 2CE 4             
3 39 F 0.32 7312 A 48   GI4ST 1CE 5             
3 39 G 0.46 7312 2 48   GI6CE 4                 
3 39 H 0.28 7312 2 48   GI6CE 4                 
3 43 A 6.07 7311 1 47   GI8CE 2                 
3 43 B 10.7 7221 1 P2 51 58 GI8DT 2                 
3 43 C 0.61 7221 B 46   SC10                 
3 44 A 1.44 7311 1 48   GI6CE 2FR 2             
3 44 B 2.48 7311 1 48   GI7CE 3                 
3 44 C 4.06 7411 2 47   GI8CE 2                 
3 44 D 9.48 7311 1 P5 58 47 CE5GI 3GO 1DT 1         
3 44 E 3.87 7221 1 46   GI8DT 2                 
3 44 F 1.54 7311 1 48   GI6CE 4                 
3 44 G 4.76 7311 1 48   CE5GI 5                 
3 45 A 0.47 7224 3 P8 51  GI8DT 2                 
3 45 B 14.4 7311 1 48   GI6CE 4                 
3 45 C 6.02 7312 2 46   GI6CE 3DT 1             
3 45 D 0.59 7312 B 46   ST10                    
3 45 E 0.55 7312 2 P8 51  GI6CE 3DT 1             
3 45 F 0.75 7311 1 48   CE10                  
3 45 G 0.91 7311 B 46   ST10                  
3 45 H 6.34 7311 1 48   CE6GI 4                 
3 45 I 0.6 7311 1 48   CE5GI 5                 
3 45 J 0.64 7312 2 P7 51 58 CE6GI 3DT 1             
3 46 A 5.04 7311 1 48   GI6CE 4                 
3 46 B 2.29 7224 3 46   GI8DT 2                 
3 52 A 6 7311 1 48   CE5GI 5                 
3 52 B 5.96 7311 1 48   CE5GI 5                 
3 52 C 6.64 7312 2 48   CE5GI 5                 
3 52 D 11.1 7312 2 48   CE5GI 5                 
3 52 E 0.73 7226 2 46   GI8DT 2                 
3 52 F 0.84 7311 1 48   CE7GI 3                 
3 52 G 1.13 7312 A R1 56  GI6CE 3DT 1             
3 52 H 0.16 7312 B R1 56  GI6CE 3DT 1             
3 53 A 9.31 7311 1 48   GI7CE 3                 
3 53 B 8.86 7311 1 48   GI6CE 4                 
3 54 A 23.2 7311 1 48   GI7CE 3                 
3 54 B 0.43 7311 B 46   SC10                
3 55 A 1.25 7311 1 48   CE8DT 2                 
3 55 B 5.03 7411 7 48   CA8GI 1CE 1             
3 55 C 0.54 7312 A 46   ST7CE 3                 
3 55 D 4.63 7311 1 48   GI7CE 3                 
3 56 A 9.48 7311 1 48   GI7CE 3                 
3 56 B 11.7 7311 1 48   CE5GI 5                 
3 56 C 1.69 7312 2 46   CE7GI 3                 
3 56 D 2.11 7311 1 48   CE5GI 5                 
3 56 E 1.23 7431 9 46   CE5ST 5                 
3 62 A 1.56 7311 1 48   CE10          
3 62 B 0.94 7311 1 46   GI5CE 5                 
3 63 A 13.8 7312 2 48   GI6CE 3DT 1             
3 63 B 2.96 7224 3 P5 58 41 GI5CE 3DT 2             
3 63 C 2.22 7312 A 48   GI6CE 4                 
3 63 D 4.22 6121 1 47   ST4CE 4DT 2             
3 63 E 0.87 7312 A 48   GI6CE 4                 
3 64 A 10.7 7312 2 47 48  GI5CE 5                 
3 64 G 0.23 7312 2 46   GI5CE 5                 
3 64 B 16.8 7224 3 57 59  GI10                   
3 64 H 0.4 7224 3 P7 51 58 GI8DT 2                 
3 64 C 0.85 7312 A 46   GO7GI 2CE 1             
3 64 D 0.76 7312 A 46   GI8CE 1GO 1             
3 64 E 0.46 7312 A 46   GI6CE 4                 
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U.P. U.a. Suprafaţa 
Tip de 

pădure 

Caracterul 

actual 
Lucrări propuse Compoziţia ţel 

3 64 F 2.77 7224 3 P7 51 58 GI8DT 2                 
3 65 A 10.3 7312 2 48   GI5CE 4DT 1             
3 65 B 0.38 7221 9 48   ST10                     
3 65 C 1.98 7221 9 48   ST10                 
3 65 D 4.96 7312 2 48   GI4CE 4CA 2             
3 65 E 3.44 7312 2 48   GI5CE 5                 
3 67 A 6.94 7312 2 48   GI3CE 3CA 4             
3 67 B 3.1 7312 2 48   GI7CE 3                 
3 67 C 0.48 7312 A 46   PIN5ST 2CE 3             
3 67 D 0.99 7224 B 46   ST7GI 1CE 2             
3 67 E 1.22 7312 2 48   GI7CE 3                 
3 67 F 2.8 7312 2 48   GI6CE 4                 
3 67 G 7.06 7312 2 48   GI5CE 4DT 1             
3 68 A 1.66 6121 5 48   CE3CA 7                 
3 68 B 8.17 7311 1 48   GI5CE 5                 
3 68 C 18 7311 1 48   GI7CE 3                 
3 68 D 0.99 7311 B 46   ST10                   
3 69 A 0.79 6121 5 48   CE3CA 7                 
3 69 B 18.4 7311 1 48   GI5CE 5                 
3 69 C 6.12 7311 1 48   GI7CE 3                 
3 72 A 16.2 7312 2 48   CE4GI 3CA 3             
3 76 A 2.58 6121 1 P1 51 58 ST7CE 2DT 1             
3 76 B 13.1 7312 2 48   GI5CE 4DT 1             
3 76 C 6.01 7312 2 48   CE5GI 5                 
3 76 D 0.75 6121 B 46   SC10                   
3 77 B 3.2 7311 1 48   CE5GI 5                 
3 77 A 11.5 7311 1 48   CE5GI 5                 
3 78 A 13.6 7311 1 48   GI5CE 4DT 1             
3 78 B 0.79 7312 2 P7 51 58 CE6GI 3DT 1             
3 78 C 1.18 7312 2 P5 58 41 GI6CE 3DT 1             
3 78 D 0.63 7311 1 48   CE10                     
3 78 E 0.46 7311 1 48   CE7GI 3                 
3 79 A 2.21 7311 5 48   CE10               
3 79 B 21.4 7411 2 48   GI5CE 4GO 1             
3 79 C 0.82 7311 1 48   CE8GI 2                 
3 79 D 2.17 7226 2 P5 58 41 GI8DT 2                 
3 79 E 1.32 7312 A 48   GO6ST 2CE 2             
3 79 F 1.08 7224 3 41 47  GI6CE 3DT 1             
3 80 A 3.82 7222 2 P1 51  GI8DT 2                 
3 80 B 0.38 7311 1 46   CE10                 
3 80 C 2.6 7312 B 46   ST8CE 2                 
3 80 D 8.87 7311 1 48   CE7GI 3                 
3 80 E 0.63 7226 2 59   GI8CE 2                 
3 80 F 0.69 7222 2 41 47  GI10                    
3 80 G 0.24 7222 2 41 47  GI10               
3 138 A 1.39 7226 2 P5 58  GI7CE 2DT 1             
3 138 C 0.94 7226 B 46   ST8CE 2                 
3 138 D 1.57 7312 2 48   CE7GI 3                 
3 138 E 12.9 7311 1 48   GI6CE 4                 
3 138 F 0.41 7312 A 48   CE10                   
3 138 G 2.91 7431 1 48   CE3GO 2ST 3DT 2         
3 138 B 3.63 7312 2 P5 58  GI7CE 2DT 1             
3 139 A 11.7 7312 2 47   GI6CE 4                 
3 139 B 3.4 7312 2 47 48  GI7CE 3                 
3 140 A 9.22 7312 2 48   GI6CE 4                 
3 140 B 6.5 7312 2 48   GI6CE 4                 
3 140 C 0.67 7224 B 46   GI8DT 2                 
3 140 D 0.68 7312 2 47 48  CE6GI 3DT 1             
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LEGENDĂ: 

 
Caracterul actual al tipului de pădure: 

Cod       Denumire 
1            Natural fundamental productivitate superioară 
2  Natural fundamental productivitate mijlocie 
3  Natural fundamental productivitate inferioară 
5  Parţial derivat  
7  Total derivat de productivitate mijlocie 
8  Total derivat de productivitate inferioară 
9  Artificial de productivitate superioară 
A  Artificial de productivitate mijlocie 
B  Artificial de productivitate inferioară 
C          Tânăr nedefinit 

 
Lucrări propuse: 

Cod     Denumire 
41       Degajări 
46       Tăieri igienă 
47       Curăţiri 
48       Rărituri 
51       Ajutorarea regenerării naturale 
56       Îngrijirea culturilor 
57       Îngrijirea culturilor, completări 
58       Îngrijirea seminţişului 
59       Îngrijirea seminţişului, completări 
R1      Tratamentul tăierilor rase, împăduriri 
P1      Tratamentul tăierilor progresive – însămânţare 
P2      Tratamentul tăierilor progresive – punere în lumină 
P5      Tratamentul tăierilor progresive – racordare, împăduriri 
P7      Tratamentul tăierilor progresive – punere în lumină, racordare 
P8      Tratamentul tăierilor progresive – împăduriri sub masiv 
CJ      Crâng – tăiere de jos 

 
    CODURILE SPECIILOR DIN COMPOZIŢIA ŢEL 

Cod      Denumire 
 
SC – salcam 
GL – glădiţă 
ANN – anin 
GÎ –  gârniţă 
FR – frasin  
PIN –pin negru 
JU – jugastru 
UL – ulm 
DT – diverse tari 
CE – cer 
PLA – plop alb 
PLN – plop negru 
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                Tipuri de pădure 

Cod Diagnoza tipului de pădure 

513.1 Gorunet de coastă cu gramine şi Luzula luzuloides (m) 

741.1 Amestec normal de gorun, gârniţă şi cer (m) 

722.6 Gârniţet de platou de productivitate mijlocie (m) 

731.2 Cereto-gîrniţete de dealuri, de productivitate mijlocie (m) 

722.7 Gârniţet de platou de productivitate superioară (s) 

731.1 Cereto-gârniţete de dealuri (s) 

722.4 Gârniţet de de dealuri de productivitate inferioară (i) 

612.1 Stejăret de luncă din regiunea de dealuri (s) 

971.1 Aniniş pe soluri gleizate de productivitate superioară (s) 

743.1 Amestec de stejar pedunculat, gorun, cer şi gârniţă (s) 

722.2 Gârniţet de versant de productivitate mijlocie (m) 

722.1 Gârniţet de versant de productivitate superioară (s) 

 
          Menţionăm că,în practica amenajării pădurilor, conform normelor şi normativelor în 
vigoare, la revizuirea amenajamentelor, cum este şi cazul de faţă, unele unităţi amenajistice 
de la amenajarea anterioară se pot modifica, în sensul că pot fi scindate, încorporate în alte 
unităţi amenajistice, renumerotate. Aşa se explică faptul că o serie de unităţi amenajistice din 
amenajamentul anterior, pe baza cărora s-au făcut diverse evidenţe ( ex. Formularele 
standard, etc.), în amenajamentul actual nu mai au acelaşi indicativ. În amenajamente, la 
capitolul al II-lea, este prezentată corespondenţa unităţilor amenajistice din amenajamentul 
actual şi precedent. 

 
 

6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de  
interes comunitar  existente în cadrul Ocolului silvic Vultureşti 

 
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. 
Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate la punctul 2.2. Obiectivele 

amenajamentului, 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. 

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin 
analiza  efectelor acestora  asupra: 

- suprafeţei şi dinamicii ei; 
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- 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. 
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 Vultureşti.  



 37 

 

Impactul lucrărilor asupra habitatelor prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare 

 

Indicatorul supus 
evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 

Îngrijirea 
seminţişului/ 

culturilor 

Împăduriri/ 
Completări 

 

Ajutorarea 
regenerărilor 

naturale 
Curăţiri Rărituri Tăieri igiena Tăieri în crâng Tăieri rase 

92A0 - Zăvoaie cu Salix albă şi Populus alba 

Suprafaţa 

a.1 Suprafaţa 

minimă 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

a.2. Dinamica suprafeţei Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Etajul arborilor 

b.1 Compoziţia Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Se ameliorează 
compoziţia 

arboretului , în 
concordanţă cu tipul 
natural de pădure 

Ameliorează calitativ 
arboretele sub 

raportul compoziţiei 
Fară schimbări 

Se promovează 
regenerarea natural 
vegetativă a speciilor 
caracteristice tipului 
natural de pădure 

Se promovează 
regenerarea artificial 

prin plantaţii a speciilor 
caracteristice tipului 
natural de pădure 

b.2 Specii alohtone Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Se inlătură 
exemplarele 

necorespunzătoare 
ca specie şi 
conformare 

Se înlătură arborii din 
orice specie şi orice 

plafon care prin 
poziţia lor împiedică 

creşterea şi 
dezvoltarea 

coroanelor arborilor 
de viitor 

Fară schimbări Nefavorabil 
Favorabil instalării 
speciilor alohtone 

b.3 Mod de 

regenerare 
Fară schimbări 

Promovează 
regenerarea artificial 
pe cale generativă 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Promovează 

regenerarea naturală 
pe cale vegetativă 

Promovează 
regenerarea artificial 
pe cale generativă 

b.4 Consistenţa cu 

excepţia arboretelor 

în curs de 

regenerare 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Reduce desimea 
arboretelor pentru a 
permite regularizarea 
creşteri în grosime şi 
în înălţime  precum ţi 

a configuraţie 
coroanei 

Reduce desimea, 
ameliorează calitativ 

arboretele sub 
raportul distribuţie lor 
spaţiale, activând 

creşterea în grosime 
a arborilor valoroşi 

Fară schimbări 

Se urmăreşte 
obţinerea regenerării 

vegetative 
satisfăcătoare din 
punct de vedere al 

consistenţei şi  
compoziţiei 

Se urmăreşte 
reducerea arboretelor 

degradate, 
destructurate formate 
din speciii alohtone 

prin reîmpădurirea cu 
specii caracteristice 

tipului natural 
fundamental  

adaptate condiţiilor 
staţionale  
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Indicatorul supus 
evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 

Îngrijirea 
seminţişului/ 

culturilor 

Împăduriri/ 
Completări 

 

Ajutorarea 
regenerărilor 

naturale 
Curăţiri Rărituri 

Tăieri 
igiena 

Tăieri în crâng Tăieri rase 

b.5 Numărul de 

arbori uscaţi pe 

picior (cu excepţia 

arboretelor sub 20 

ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Elimină exemplarele 

uscate 

Se înlătură arborii 
uscaţi sau în curs de 

uscare 

Se extrag arborii 
uscaţi sau în 

curs de uscare, 
căzuţi, rupţi sau 
doborâţi de vânt 

sau zăpadă, 
puternic atacaţi 

de insecte 

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 

b.6 Numărul de 

arbori aflaţi în 

descompunere pe 

sol (cu excepţia 

arboretelor sub 20 

ani) 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Se reduce  numărul 
arborilor aflaţi în curs 
de  descompunere 

Se reduce  numărul 
arborilor aflaţi în curs 
de  descompunere 

Se reduce  
numărul arborilor 
aflaţi în curs de  
descompunere 

Se reduce  numărul 
arborilor aflaţi în curs 
de  descompunere 

Se reduce  numărul 
arborilor aflaţi în curs 
de  descompunere 

Seminţişul(doar în arboreta sau terenuri în curs de regenerare) 

c.1 Compoziţia 

Crează condiţii 
corespunzătoare 
favorizării instalării 

seminţişului 

Se ajustează 
compoziţia în funcţie 
de tipul natural de 

pădure 

Crează condiţii 
corespunzătoare 
favorizării instalării 

seminţişului natural 
format din specii 

proprii compoziţiei 
tipului natural de 

pădure 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Urmăreşte 
obţinerea unui tineret 

viguros de lăstari 
format din specii 

proprii compoziţiei 
tipului natural de 

pădure 

Urmăreşte 
obţinerea unei 

plantaţii  formată din 
specii proprii 

compoziţiei tipului 
natural de pădure 

c.2 Specii alohtone 
Selecţionează puieţii 
corespunzători tipului 
natural de pădure 

Se utilizează puieţi 
autohtoni 

Selecţionează puieţii 
corespunzători tipului 
natural de pădure 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Favorabil instalării  
speciilor alohtone 

Favorabil instalării  
speciilor alohtone 

c.3 Mod de 

regenerare 
Fară schimbări 

Se folosesc puieţi  
obţinuţi pe cale 

generativă di surse 
controlate 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 
Promovează 
regenerarea 
vegetativă 

Promovează 
regenerarea 
generativă 

c.4 Grad de 

acoperire 

Favorizează 
instalarea 

seminţişului în zonele 
greu regenerabile 

natural 

Se ameliorează prin 
completarea 

golurilor în care 
puieţii sau uscat au 
dispărut sau au fost 
afectaţi de diverşi 
factori dăunători 

Favorizează 
instalarea 

seminţişului în zonele 
greu regenerabile 

natural 

Fară schimbări Fară schimbări Fară schimbări 

Urmăreşte 
obţinerea unui tineret 

viguros din lăstari 
care să acopere 
deplin întreaga 

suprafaţă  

Se urmăreşte 
obţinerea unor 

plantaţii cu reuşită 
deplină formate din 
specii caracteristice 
tipului natural de 

pădure 
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Indicatorul supus 
evaluării 

Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice 

Îngrijirea 
seminţişului/ 

culturilor 

Împăduriri/ 
Completări 

 

Ajutorarea 
regenerărilor 

naturale 
Curăţiri Rărituri 

Tăieri 
igiena 

Tăieri în crâng Tăieri rase 

d. Subarboretul 

d.1 Compoziţia 

floristica 
Nefavorabil instalării 

arbuştilor 
Nefavorabil instalării 

arbuştilor 

Se extrag 
exemplarele de 
subarboret din 

porşiunile de arboret 
unde se apreciază că 
ar afecta instalarea  şi 

dezvoltarea 
seminţişului de viitor 

Nefavorabil instalării 
arbuştilor 

Nefavorabil instalării 
arbuştilor 

Nefavorabil 
instalării arbuştilor 

Nefavorabil instalării 
arbuştilor 

Nefavorabil instalării 
arbuştilor 

d.2 Specii alohtone Nefavorabil instalării 
arbuştilor 

Nefavorabil instalării 
arbuştilor 

Fară schimbări 
Nefavorabil instalării 

arbuştilor 
Nefavorabil instalării 

arbuştilor 
Nefavorabil 

instalării arbuştilor 
Nefavorabil instalării 

arbuştilor 
Nefavorabil instalării 

arbuştilor 

e. Stratul ierbos 

e.1 Compoziţia 

Se înlătură pătura vie 
invadatoare care prin 

desimea ei 
îngreunează 
dezvoltarea 

seminţişului şi a 
culturilor 

Se modifică 
microclimatul 

Se înlătură pătura vie 
invadatoare care prin 

desimea ei 
îngreunează 
regenerarea 

Se modifică 
microclimatul 

Se modifică 
microclimatul 

Favorabil 
instalării speciilor 

ierboase 

Favorabil instalării 
speciilor ierboase 

Favorabil instalării 
speciilor ierboase 

e.2 Specii alohtone Fară schimbări 
Se modifică 
microclimatul 

Fară schimbări 
Se modifică 
microclimatul 

Se modifică 
microclimatul 

Favorabil 
instalării speciilor 

ierboase 

Favorabil instalării 
speciilor ierboase 

Favorabil instalării 
speciilor ierboase 

Evaluare impact pe 
categorii de lucrări 

Neutru  
Impact pozitiv 
nesemificativ 

Neutru  
Impact pozitiv 
nesemificativ 

Impact pozitiv 
nesemificativ 

Neutru  
Impact pozitiv 
nesemificativ 

Impact pozitiv 
nesemificativ 

 

Prin lucrările propuse prin prezentul amenajament silvic, se doreşte atât menţinerea stării de conservare actuale cât şi îmbunătăţirea 
acesteia. 

Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe 
termene mediu şi lung. 
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6.1.3. Analiza impactului direct  asupra speciilor de interes comunitar  

din siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale  
Ocolului silvic Vultureşti 

 
Referitor la speciile ierboase, nu s-au  identificat cu ocazia lucrărilor de teren, in  

habitatele din fondul forestier proprietate publică a statului. 
Datele referitoare la faună şi avifaună s-au cules odată cu evaluarea vânatului din 

fondurile cinegetice situate în Ocolul silvic Vulturesti, evaluare facută în fondul forestier şi în 
afara fondului forestier (în teren agricol). 

S-au identificat şi specii cuibatoare sau de pasaj, din cele înscrise în formularele 
standard. 

Pe raza ocolul silvic Vultureşti un sunt arborete de răşinoase, sporadnic întâlnindu - se  
pin silvestru ca urmare nu sunt semnalate nici atacuri de ipide. 

 
6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere 

 
Prin punerea în practică a lucrărilor silvotehnice  prevăzute de amenajament  s-a 

constatat că acestea nu au un impact negativ semnificativ asupra speciilor de carnivore, 
suprafaţa habitatelor receptor pentru aceste specii 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. 

 
6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile 

 
Populaţiile acestor specii dispun pe teritoriul Ocolului silvic Vultureşti 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 descrisă anterior, 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 

 
Lucrările silvotehnice preconizate a se executa în arboretele Ocolului silvic Vultureşti 

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 

 
Măsurile prevăzute de amenajament nu au impact asupra acestor specii. 

 
6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de păsări 

 
Speciile de păsări sunt sensibile la deranjare, dar lucrările silvotehnice preconizate 

prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări  ale populaţiilor de păsări existente în 
zonă. Principalele ameninţări la adresa păsărilor din păduri sunt reprezentate de pierderea 
adăposturilor, în special cele din scorburi. O altă ameminţare este reprezentată de utilizarea 
insecticidelor, care afectează populaţiile de păsări atât direct, cât şi indirect, prin scăderea 
resurselor de hrană. Structura coronamentului influenţează păsările care se hrănesc în 
pădure. Speciile migratoare sunt afectate şi de distrugerea pădurilor de luncă situate de-a 
lungul rutei lor de migraţie. 
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6.1.3.6. Impactul asupra speciilor de plante 

 
Aceste specii au o prezenţă foarte rară în habitatele forestiere  deoarece habitatul lor 

este reprezentat de fâneţe, păşuni. Ca urmare lucrările silvotehnice nu vor avea nici un 
impact asupra acestor specii, reuşind astfel să-şi păstreze statutul de conservare.  

 
6.2. Analiza impactul indirect asupra habitatelor şi  

speciilor de interes comunitar 
 

Întrucât prin amenajament nu au fost propuse alte activităţi în siturile Natura 2000 din 
cadrul Ocolului silvic Vultureşti cum ar fi de pildă dezvoltarea reţelei de drumuri, construcţii 
etc.,  considerăm că nu există un impact indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar prin implementarea  prevederilor actualului amenajament.  

 
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 Stoiceni, Cotmeana, Poiana Lacului, Slatina şi Drăgăşani. 
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 al lucrărilor silvice prevăzute în 
amenajamentele ocoalelor menţionate  asupra integrităţii sitului Natura 2000 existent pe raza 
Ocolului silvic Lehliu 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 asupra populaţiei 

 
Efectul direct al implementării amenajamentului constă în crearea de locuri de muncă 

de care vor beneficia locuitorii din zona care vor participa la executarea lucrărilor silvotehnice 
şi de exploatari forestiere. Efectul indirect rezidă din creşterea nivelului de educaţie 
forestieră. Rezută că impactul este pozitiv, pe termen lung. 

 
6.6. Analiza impactului asupra sănătăţii umane 

 
Efectul constă în generarea de poluare, zgomot şi vibraţii ca urmare a utilizării unor 

maşini şi utilaje la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, a aplicării tăierilor de 
regenerare şi a lucrărilor de împăduriri. Impactul este de scurtă durată si, având în vedere 
faptul că zonele locuite sunt relativ indepartate de fondul forestier, impactul negativ  este 
redus. 

Prin utilizarea unor maşini şi utilaje performante, de ultimă generaţie, aceste efecte vor 
fi reduse şi compensate. 
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6.7. Analiza impactului asupra solului 

 
Prin asigurarea permanenţei pădurii, cu structuri optime atât pe verticală cât şi pe 

orizontală, impactul asupra solului este pozitiv şi de lungă durată, procesele de solificare fiind 
dinamizate, iar eroziunea diminuată. Posibilul impact negativ, dar care este nesemnificativ şi 
de scurtă durată, apare odată cu utilizarea utilajelor şi a mijloacelor auto la exploatarea 
masei lemnoase. 

 Reducerea acestui impact  se face prin evitarea executării acestor lucrări in perioade 
ploioase. 

 
6.8. Analiza impactului asupra apelor  

 
Efectul implementării amenajamentului silvic constă în crearea şi menţinerea unor 

arborete capabile să asigure protecţia antierozională a malurilor şi a digurilor, precum şi a 
drenării solurilor, cu  rezultate pozitive asupra apelor supra - şi subterane. Efectul este pozitiv 
şi de lungă durată. Un posibil efect negativ este generat de evacuarea apelor menajere 
rezultate în urma şantierelor de exploatări forestiere sau de împăduriri. Deoarece cantitatea 
de apă uzată va fi foarte redusă, impactul este nesemnificativ şi de scurtă durată. 

 
6.9. Analiza impactului asupra aerului  

 
Implementarea amenajamentului va genera un impact pozitiv evident şi de lungă 

durată, prin crearea şi menţinerea unor păduri cu densităţi optime, capabile să absoarbă 
dioxidul de carbon şi diverse noxe din atmosferă şi să emane oxigenul indispensabil vieţii. 

Efectul negativ constă în emisiile de gaze şi de praf ca urmare a utilizării utilajelor şi a 
mijloacelor auto, odată cu executarea unor lucrări silvice şi de exploatări forestiere. El va fi 
redus şi de scurtă durată. Diminuarea acestuia se va face prin folosirea unor utilaje 
performante. 

 
6.10. Analiza impactului asupra biodiversităţii 

 
Din cele prezentate anterior, rezultă că lucrările silviculturale propuse de amenajament 

au ca rezultat crearea şi menţinerea unor arborete diversificate, cât mai apropiate de cele 
natural-fundamentale capabile să ofere condiţii optime de viaţă pentru animale. 
Deasemenea, unul din obiectivele amenajamentului este conservarea genofondului şi 
ecofondului forestier. Prin urmare, impactul asupra biodiversitatii este pozitiv şi de lungă 
durată. 

Efectul negativ de durată scurtă spre medie, constă în  aplicarea tratamentului tăierilor 
rase, oportun pentru regenerarea unor arborete artificiale. Diminuarea acestuia se face prin 
adoptarea unor parchete mici care nu se vor alatura decat dupa perioade de 2-5 ani.  

 
6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici 

 
Este evident efectul pozitiv al pădurii asupra factorilor climatici. Amenajamentul are ca 

obiectiv asigurarea permanenţei pădurilor, cu structuri diversificate şi stabile. Impactul este 
pozitiv şi de lungă durată. 

 
6.12. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, 

arhitectonic şi arheologic 
 

Amenajamentul s-a realizat pentru fondul forestier proprietate publica a statului şi 
pentru fondul forestier proprietate privată. Aceste terenuri sunt situate în afara intravilanului, 
prin urmare impactul este nesemnificativ. 
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7. Posibile efecte semnificative asupra mediului, 

inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontieră 
 

          Eventualul impact al amenajamentului asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în 
context transfrontiera, este nul deoarece distanţele sunt semnificative. 
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8. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers 

asupra mediului al implementării amenajamentului silvic 
 

8.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor  
prezente pe suprafaţa care face obiectul amenajămentului silvic 

 
În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar şi 

pentru păstrarea şi ameliorarea biodiversităţii se vor avea în vedere următoarele: 
- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere prin care să se menţină şi să se 

îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală; 
- executarea lucrărilor de îngrijire la timp; 
- se va urmări conducerea arboretelor în regimul codru; 
- se va urmări promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul 

arboretelor ajunse la vârsta exploatabilităţii, tratament ce permite totodată şi conservarea 
biodiversităţii; 

- se va urmări promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor 
natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material 
seminologic de provenienţă locală; 

- se va acorda o atenţie deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare  de 
conservare nefavorabilă sau parţial favorabilă determinându-se cauza pentru care au ajuns 
în această situaţie şi încercând dacă se poate remedierea acestei stări; 

- o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie,  prin 
creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi timp; 

- ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor şi luarea măsurilor 
necesare pentru prevenirea incendiilor; 

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a 
speciilor de plante medicinale; 

- reconstrucţia ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu noile funcţii pe 
care trebuie  să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acţiunea  factorilor vătămători 
periculoşi, ameliorarea compoziţiei arboretelor artificiale sau parţial derivate; 

- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase şi evitarea pe cât posibil a 
rănirii arborilor rămaşi pe picior sau a seminţişului în cazul tratamentelor; 

- în paralel cu măsurile silvotehnice ce vizează arboretul se va ţine cont şi de celelalte 
specii de interes comunitar astfel: se recomandă păstrarea a 1-2 arbori uscaţi/ha (căzuţi la 
sol sau în picioare) pentru menţinerea biodiversităţii descompunătorilor şi pentru ca păsările 
să-şi poată instala cuiburile, se vor menţine bălţile, pâraiele, izvoarele etc. într-o stare care să 
le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor; 

- în măsura în care normele tehnice o permit, 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; 

- se vor menţine terenurile pentru hrana vânatului şi cele administrative la nivelul actual. 
 

8.2. 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 măsuri: 
- se vor evita exploatările masive a exemplarelor mature de arbori care fructifică 

abundent; 
- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi 

identificate locurile de împerechere şi creştere a puilor, în perioada  noiembrie-martie; 
- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafeţe 

învecinate; 
- reducerea activităţii de turism; 
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- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor; 
- păstrarea arborilor bătrâni şi scorburoşi în pădure; 
- asigurarea unei reţele de arbori scorburoşi, iar distanţa dintre zonele cu număr ridicat 

de scorburi să nu depăşească 1 km; 
- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii; luminişurile şi zonele cu 

consistenţe reduse să nu depăşească 0,5-1,0 ha; 
- rărirea parţială a coronamentului (până la 80%) pentru a mări intensitatea luminii şi a 

facilita dezvoltarea substratului ierbos şi arbustiv (până la o pondere a suprafeţei de 
acoperire de 20-30%); 

- instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere; 
- dezvoltarea zonelor de lizieră (minim 30 m de lizieră până la intrarea în pădure) şi 

organizarea de limite naturale de-a lungul drumurilor şi potecilor din pădure prin menţinerea 
plantelor ierboase perene înalte; 

- excluderea folosirii pesticidelor, măcar în vecinătatea adăposturilor. 
 

8.3. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra  
speciilor de amfibieni şi reptile 

               
Se menţionează câteva activităţi ce trebuiesc evitate deoarece ar putea genera 

perturbări în creşterea şi dezvoltarea populaţiilor de amfibieni şi reptile: 
- desecările, drenajul zonelor umede; 
- bararea cursurilor de apă; 
- depozitarea rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zone umede; 
- astuparea podurilor sau  a podeţelor cu resturi de exploatare; 
- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii. 

 
8.4. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra  

speciilor de peşti 
 

Se vor evita următoarele activităţi, ce pot avea un impact negativ asupra populaţiilor de 
peşti: 

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare 
lemnoasă; 

- depozitarea rumeguşului, a resturilor de exploatare în albia râurilor şi a pâraielor; 
- bararea cursurilor de apă; 
- astuparea podurilor sau  a podeţelor cu resturi de exploatare; 
- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii. 

 
8.5. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra  

speciilor de nevertebrate 
 

Se vor evita în cazul populaţiilor de nevertebrate următoarele: 
- fragmentarea habitatelor; 
- distrugerea habitatelor; 
- degradarea habitatelor. 

 
8.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra  

speciilor de  păsări 
 

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de păsări se vor lua pe cât 
posibil, următoarele măsuri: 

- identificarea zonelor de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor în vederea protejării 
acestora în perioadele în care în pădure se execută lucrări silvice; 
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- evitarea exploatărilor forestiere în perioadele de împerechere, cuibărit şi creştere a 

puilor; 
- reducerea activităţii de turism în pădure; 
- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor şi a zonelor de împerechere, 

cuibărit şi creştere a puilor; 
- păstrarea arborilor bătrâni, scorburoşi şi cu cuiburi în pădure; 
- reconstrucţia cuiburilor a căror distrugere prin lucrările de exploatare nu poate fi 

evitată, cunoscut fiind, că păsările care au plecat nestingherite, revin la cuiburi în cazul în 
care acestea sunt reconstruite; 

Interzicerea păşunatului şi accesului câinilor în pădure, aceştia putând provoca 
perturbări semnificative în masa păsărilor, în mod deosebit, a acelora care cuibăresc la 
nivelul solului; 

- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii;  
- instalarea de adăposturi şi cuiburi artificiale în arboretele tinere; 
- dezvoltarea zonelor de lizieră (minim 30 m de lizieră până la intrarea în pădure) şi 

organizarea de limite naturale de-a lungul drumurilor şi potecilor din pădure prin menţinerea 
plantelor ierboase perene înalte; 

- excluderea folosirii pesticidelor, măcar în vecinătatea adăposturilor 
Majoritatea lucrărilor prin care se extrag arbori se execută în perioada de repaus 

vegetativ, care nu coincide cu perioadele de cuibărire a speciilor. Totuşi, se recomandă ca, 
anual, în perioada mai-iunie, să nu se execute lucrări care au ca obiect exploatarea de masă 
lemnoasă. 

 
8.7. 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 trebuiesc 
respectate vis-a-vis de procesul de exploatare a masei lemnoase, de conţinutul actelor de 
reglementare: 

- se vor face referiri în actele de reglementare a procesului de exploatare la 
interzicerea depozitării masei lemnoase exploatate în zone în care aceste specii au fost 
identificate; 

- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee în 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. 

 
8.8. Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva  

doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă 
 

Arboretele din cadrul Ocolului silvic Vultureşti nu sunt afectate semnificativ de 
doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, pentru prevenirea în viitor 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 
sau butaşi din rezervaţiile de seminţe şi arboretele valoroase existente în zonă). În general, 
s-au prevăzut compoziţii-ţel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la 
adversităţi; 
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 - împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi realizarea unor consistenţe 

normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai 
rezistente la vânt şi zăpadă. În acest sens în arboretele ocolului silvic s-a prevăzut 
introducerea speciilor de amestec şi de ajutor; 

- 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); 

 -  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, ş.a.); 

 - s-au prevăzut tratamente intensive, bazate pe regenerarea naturală a speciilor 
principale din zonă, cu perioade lungi de regenerare, cu intensităţi ale intervenţiilor relativ 
mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate; 

- 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, întregi, 
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. 

 
8.9. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra  

factorului de mediu- apa 
 
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa se impun          

urmatoarele masuri: 
-stabilirea cailor de acces provizorii la o distanta de minim 1,5 m fata de orice apa; 
-depozitarea masei lemnoase, a resturilor de exploatare şi a rumeguşului în aşa fel                 

încât să nu existe pericolul ca acestea să ajungă în apă; 
-amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru    

încarcare, situate cât mai aproape de drumurile de acces; 
-interzicerea executarii lucrărilor de intreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto sau a 

utilajelor în zonele limitrofe apelor; 
-evitarea traversarii cursurilor de apa de utilajele şi mijloacele auto care deservesc 

activitatea de exploatare.  
 

8.10. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra  
factorului de mediu- sol 

 
In vederea diminuarii impactului lurarilor de exploatare forestieră asupra solului se 

recomanda urmatoarele masuri: 
-alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel încât să 

se evite solurile cu portanţa redusă; 
-alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere amasei lemnoase astfel încât 

distanţele să fie cât mai scurte; 
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-spaţiile pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor vor fi realizate în sistem 

impermeabil. 
 

8.11. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra  
factorului de mediu- aer 

 
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun          

urmatoarele măsuri: 
- folosirea unor maşini şi utilaje performante, de ultimă generaţie, pentru executarea 

lucărilor silvotehnice şi de exploatări forestiere; 
- aplicarea unor restricţii de viteză pentru mijloacele auto, astfel încât să se diminueze 

cantităţile de praf generate. 
 

8.12. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii 
  

          Conservarea biodiversităţii este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute 
în vedere la amenajarea pădurilor. El răspunde cerinţelor unei gospodăriri durabile a 
pădurilor, contribuind la conservarea speciilor şi habitatelor naturale. 

Conservarea biodiversităţii vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la 
adoptarea următoarelor tipuri de măsuri: 
           - măsuri generale favorabile biodiversităţii, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare 
ar fi funcţiile atribuite pe care acesta le îndeplineşte, respectiv unitatea de gospodărire din 
care face parte; 
           - măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a ecofondului şi 
genofondului forestier. 
 

8.12.1. Măsuri generale favorabile biodiversităţii 
 

Măsurile generale favorabile biodiversităţii sunt acele măsuri menite să asigure 
conservarea diversităţii biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea 
maximizării funcţiei ecoprotective prin conservarea diversităţii genetice şi specifice. 

În pădurile Ocolului silvic Vultureşti în studiu se vor avea în vedere următoarele 
măsuri pentru asigurarea biodiversităţii: 
           - promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor cu prilejul aplicării 
tratamentelor silviculturale, prin alegerea tratamentelor cu perioade medii şi lungi de 
regenerare, în funcţie de speciile din compoziţia arboretelor respective, conform criteriilor de 
alegere a tratamentelor din normele tehnice în vigoare; 
           - în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea 
artificială se va face numai cu puieţi de provenienţe locale, aceştia fiind mai bine adaptaţi la 
condiţiile staţionale respective, astfel asigurându-se conservarea genofondului forestier local; 
           - la constituirea subparcelelor, conform criteriilor de constituire a subparcelelor, trebuie 
să se acorde o atenţie sporită suprafeţelor pe care se găsesc arbori din aceeaşi specie şi 
populaţie (provenienţă) şi de aceeaşi vârstă sau de vârste apropiate; 
           - pentru conservarea ecotipurilor (climatice, edafice, biotice), este necesară includerea 
lor în subparcele distincte în vederea stabilirii de ţeluri de gospodărire corespunzătoare; 
           - prin aplicarea lucrărilor silvotehnice se impune 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; 
          - extragerea speciilor alohtone (specii introduse artificial sau regenerate natural, 
necorespunzătoare tipului natural fundamental al ecosistemului respectiv) prin intervenţiile 
silvotehnice, atunci când acestea devin invazive; 
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          - în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările 
silvotehnice, cu excepţia situaţiilor în care acesta afectează instalarea seminţişului, în 
arboretele parcurse cu tăieri de regenerare, în care se va extrage un procent din subarboret 
măsură ce face parte din lucrările de ajutorare a regenerării naturale, sau situaţiei în care 
speciile arbustive respective stânjenesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele 
respective fiind extrase prin degajări; 
           - de asemenea speciile arbustive vor fi protejate în culturile instalate pe terenuri 
degradate sau în liziere şi luminişuri, unde vânatul găseşte adăpost şi hrană; 
           - se vor menţine şi întreţine terenurile pentru hrana vânatului constituite din poieni şi 
luminişuri, în vederea conservării păturii erbacee, respectiv păstrarea unei suprafeţe cu 
aspect mozaicat, diversificat; 
           - 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; 
           - în cuprinsul arboretelor se vor păstra aşa numiţii ”arbori pentru biodiversitate”, 
constituiţi în buchete, grupe de arbori sau porţiuni mai mari, reprezentative sub aspectul 
biodiversităţii. Aceste porţiuni se pot constitui şi ca subparcele distincte ce urmează să fie 
conduse până la limita longevităţii, urmând a fi apoi înlocuite, progresiv, cu alte porţiuni 
asemănătoare, cu prilejul tăierilor de regenerare şi este de dorit să fie cât mai dispersate pe 
cuprinsul unităţii de gospodărire. În acest scop pot fi selectaţi arbori care prezintă putregai, 
scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere, dar nu în arborete 
afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere. 
           - prin aplicarea măsurilor silviculturale prevăzute în amenajament cu privire la 
echilibrarea structurii pe clase de vârstă se va asigura conservarea biodiversităţii, întrucât 
fiecare clasă de vârstă este însoţită de un anume nivel de biodiversitate; 
           - conducerea arboretelor la vârste mari, potrivit exploatabilităţii tehnice care să 
favorizeze adoptarea de cicluri de producţie lungi, creează premisele sporiri biodiversităţii. 
Faptul că în aceste unităţi de producţie există arborete exploatabile cu vârste înaintate 
denotă un nivel ridicat al biodiversităţii. 
 

 8.12.2.Măsuri specifice favorabile biodiversităţii 
 

În limitele teritoriale ale Ocolului silvic Vultureşti există siturile de interes comunitar - 
ROSCI 0177 – Pădurea Topana; ROSPA 0106 – Valea Oltului Inferior; 

Prin încadrarea arboretelor pe categorii funcţionale, respective tipuri funcţionale, 
amenajamentul asigură masurile necesare conservării biodiversităţii, astfel: 
           Pădurile încadrate în tipurile funcţionale II – IV,VI au funcţii de protecţie şi producţie, 
care permit aplicarea de tratamente intensive prevăzute în normele tehnice, potrivit condiţiilor 
ecologice, social-economice şi tehnico-organizatorice. Prin amenajament, pentru arboretele 
care îndeplinesc şi funcţia de producţie, dar în strânsă legătură cu menţinerea şi 
diversificarea cadrului natural specific zonei studiate, recoltarea masei lemnoase din produse 
principale se va face prin tratamentul tăierilor în crâng şi tratamentul tăierilor rase în parchete 
mici.  Prin specificul lor, aceste tratamente asigură menţinerea cadrului natural specific tipului 
de pădure respectiv, prin conservarea florei, a proporţiei şi a modului de amestec a speciilor 
de arbori şi îmbunătăţirea acestuia şi a gradului de acoperire a solului prin împăduriri, cu 
puieţi certificaţi genetic, cu formule de împădurire specifice tipului natural-fundamental de 
pădure. Alte intervenţii sunt reprezentate de lucrările de îngrijire a arboretelor, care urmăresc, 
în principal, conducerea acestora şi menţinerea lor în conformitate cu tipurile naturale 
fundamentale de pădure corespondente ale tipurilor de habitate menţionate în ariile naturale 
protejate.           
          Ca urmare a celor prezentate, rezultă că prin măsurile propuse de amenajamentul  
Ocolului silvic Vultureşti, se asigură conservarea habitatelor, a speciilor protejate şi a 
biodiversităţi cadrului natural în studiu. 
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9. Expunerea motivelor care au condus la varianta aleasă 

 
Nu se pune problema selectării unei variante de amenajament, deoarece varianta 

prezentată este conformă cu legislaţia, cu normele şi normativele în vigoare, fiind rezultatul 
unor etape reglementate legislativ, recepţionate de beneficiar şi preavizate în cadrul 
Conferinţei a II-a de amenajare a pădurilor cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a 
reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

La şedinţa Conferinţei a II-a de Amenajare a Pădurilor pentru Ocolul silvic Vultureşti  
au participat: 

- Reprezentanţii M.M.A.P.; 
- Reprezentanţii R.N.P. – Romsilva; 
- Reprezentant  A.P.M. Olt; 
- Reprezentant  S.G.A. Olt 
- Reprezentant  A.N.A.N.P. Argeş; 
- Reprezentanţii D.S. Olt; 
- Reprezentanţii O.S. Vultureşti; 
- Reprezentanţii I.N.C.D.S. Marin Drăcea - S.C.D.E.P. Piteşti. 
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10. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor 

semnificative ale implementării amenajamentului 
 

Monitorizarea efectelor implementarii amenajamentului silvic se refera la efectele 
semnificative asupra mediului, respectiv la toate tipurile de efecte: pozitive, adverse, 
prevăzute sau neprevăzute. Monitorizarea se referă atât la rezultatele amenajamentului, cât 
şi la efectele asupra mediului generate de implementarea amenajamentului. 

Monitorizarea rezultatelor amenajamentului se face prin controlul acestuia, conform 
legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare şi are ca scop următoarele: 

- să respecte prevederile amenajamentelor; 
- să opereze evidenţele amenajamentelor la zi, conform datelor cerute de formularele 

privind aplicarea lor; 
- să noteze toate evenimentele importante survenite în cursul aplicării 

amenajamentelor, schimbări de folosinţă, construcţii, date fenologice, calamităţi, lucrări de 
combatere a dăunătorilor şi bolilor, etc.; 

- să refacă bornele deteriorate sau distruse şi să împrospăteze pichetajul limitelor 
parcelare înainte de începerea lucrărilor de amenajare de teren; 

- să păstreze în bună stare amenajamentele şi hărţile ce le însoţesc precum şi 
amenajamentele vechi existente la ocol; 

- să raporteze eventualele ridicări în plan executate în decursul aplicării 
amenajamentului, păstrând la arhivă carnetele de teren; 

- să respecte ordinele şi indicaţiile privitoare la gospodărirea pădurilor. 
Monitorizarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului, ca urmare a 

implementării amenajamentului se face după următoarele recomandări: 
1) Gestionarea deşeurilor 
- Se vor monitoriza toate deşeurile industriale şi menajere generate de şantierele 

constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură; 
2) Managementul apelor 
- Se va monitoriza calitatea apei uzate menajere generate de şantierele constituite 

pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură; 
- Se vor contabiliza toate incidentele de poluare accidentala; 
3)   Calitatea vieţii 
- Se va monitoriza periodic nivelul de zgomot şi vibraţii, la utilizarea maşinilor şi                            

utilajelor; 
- Se va raporta anual numărul de locuri de munca ocupate de locuitorii din zonele 

apropiate, în cadrul activităţilor forestiere; 
4) Calitatea aerului 
- se va monitoriza periodic calitatea aerului, în timpul executării mecanizate a 

lucrărilor; 
5) Calitatea solului  
- Se va monitoriza periodic calitatea solului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor 

silvice; 
Responsabilitatea monitorizării efectelor implementării amenajamentului revine 

titularului acestuia, respectiv ocolului silvic, prin şeful de ocol, care va depune anual 
rezultatele programului de monitorizare la autoritatea de mediu.  

Programul de monitorizare va fi trimestrial, prin şefii de districte, deoarece fiecărui 
anotimp îi sunt specifice diverse lucrări. 

Suprafeţele monitorizate diferă de la an la an, în funcţie de lucrările silvice prevăzute. 
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   Monitorizarea Amenajamentului silvic al Ocolului silvic Vultureşti se va realiza 

conform următorului program de monitorizare.  
 

Obiective Indicatori de monitorizare 
Frecvenţa de 

monitorizare 

Monitorizarea lucrărilor de 

ajutorare a regenerărilor 

naturale 

1.Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a 

regenerărilor naturale 
anual 

Monitorizarea suprafeţelor  

regenerate 

1.Suprafaţa regenerată anual, din care:  

- Regenerări naturale  

- Regenerări artificiale (împăduriri+completări 

anual 

Monitorizarea lucrărilor de 

ajutorare şi conducere a 

arboretelor tinere 

1. Suprafaţa anuală parcursă cu degajări  

2. Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri  

3. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 

curăţirilor  

4. Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri  

5. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 

răriturilor.  

anual 

Monitorizarea aplicării  

tratamentelor silvice  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse 

principale  

2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 

tăierilor de produse principale.  

anual 

Monitorizarea tăierilor de  

igienizare a pădurilor  

1. Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare  

2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea 

tăierilor de igienizare.  

anual 

Monitorizarea stării de  

sănătate a arboretelor  
1. Suprafeţe infestate cu dăunători.  anual 

Monitorizarea impactului  

presiunii antropice asupra  

arboretelor  

1. Volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal.  anual 

 

Monitorizarea va avea ca scop: 

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului silvic; 

- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările din planurile de 

management; 

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului silvic 

corelate cu recomandările din planurile de management; 

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire 

la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri. 

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diverse lucrări care se vor executa 

în cadrul Amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a 

prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor evaluării adecvate.  
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11. Rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate de  

prezentul studiu 
 

11.1. Conţinutul şi obiecticele amenajamentului silvic 
 

Raportul de mediu a fost elaborat conform H.G. 1076/2005 care transpune Directiva 
2001/42/EC (SEA). El trateaza evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a 
implementării amenajamentului silvic. Nu se pune problema evoluţiei factorilor de mediu în 
cazul neimplementării amenajamentului silvic, deoarece, conform legislaţiei în vigoare acesta 
este obligatoriu. Deasemenea, nu se pune problema selectării unei variante de 
amenajament, deoarece varianta prezentată este conformă cu legislaţia, cu normele şi 
normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepţionate de 
beneficiar şi preavizate în cadrul Conferinţei a II-a de amenajare a pădurilor, cu participarea 
factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură. 

  
11.1.1.Continutul amenajamentului silvic 

 
 Amenajamentul silvic este un studiu de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut 

tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic. Faţă de starea actuală a 
pădurilor şi în funcţie de obiectivele social-economice şi ecologice pe care trebuie să le 
îndeplinească pădurile, amenajamentul are drept scop crearea unor păduri cu structuri 
optime, cât mai apropiate de structurile naturale, capabile să îndeplinească aceste obiective. 
Pentru a ajunge la aceste structuri, amenajamentul propune o serie de lucrări de cultură şi 
exploatare: împăduriri, curăţiri, rărituri, tratamente, lucrări de conservare, tăieri de igienă. În 
principiu, amenajamentul cuprinde următoarele etape: analiza condiţiilor naturale şi de 
vegetaţie, stabilirea structurilor optime ale pădurilor şi planificarea lucrărilor de cultură şi de 
recoltare. 

 
11.1.2.Obiectivele amemajamentului silvic 

 
 Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanţă cu cele ale Planurilor de 

Management aprobate pentru unele arii naturale protejate şi cu cele care privesc celelalte arii 
naturale protejate din zona: conservarea genofondului şi ecofondului forestier, protectia 
terenurilor şi a solurilor, crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic deosebit, conservarea 
şi protectia ariilor naturale protejate, asigurarea productiei de masă lemnoasă. Principiul de 
baza al amenajamentului este acela ca pădurea să asigure generaţiilor următoare cel puţin 
atâtea beneficii ca şi societăţii actuale. 

 
11.1.3.Relaţia amenajamentului cu alte planuri şi programe relevante 

 
 Principalele planuri şi programe cu care are legătură amenajamentul silvic sunt 

planurile de management elaborate, ale căror obiective sunt în concordanţă cu cele ale 
amenajamentului.  

 
11.2. Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă în situaţia neimplementării 

amenajamentului 
 

 Starea actuală a factorilor de mediu din suprafaţa studiată este bună, în zonă nefiind 
amplasate obiective industriale poluatoare. Neimplementarea amenajamentului silvic ar 
putea duce la degradarea pădurilor, fapt care ar avea drept consecinţă scăderea capacităţii 
acesteia de a proteja şi îmbunătaţi mediul înconjurător. 

. 
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11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ 

 
 Teritoriul ocolului silvic, pentru care s-a realizat amenajamentul, este situat în 

regiunea estică Bălţile Oltului, conditiile geomorfologice, pedologice, hidrologice şi climatice 
fiind caracteristice acestei zone. 

 
11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament 

 
 Amenajamentul silvic a avut în vedere prevederile actelor normative cu privire la 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.  
 

11.5. Obiective de proţectie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau 
internaţional care sunt relevante pentru amenajament şi modul în care s-a ţinut cont 

de aceste obiective 
 

  Legislaţia privind obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel internaţional, 
naţional şi comunitar (protecţia calităţii apelor, atmosferei, solurilor, etc.) a fost avută în 
vedere la realizarea amenajamentului, de aceasta ţinandu-se cont la elaborarea legislaţiei 
silvice, a normelor şi normativelor care stau la baza activităţii de amenajare a pădurilor. 

 
11.6. Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului 

 
 Raportul de mediu, pornind de la starea actuala a factorilor de mediu, a evaluat 

impactul lucrărilor prevazute de amenajament asupra acestor factori şi evoluţia lor. 
 Este de inteles faptul că, amenajamentul având ca obiectiv menţinerea şi crearea 

unor păduri stabile, diversificate, cât mai apropiate de starea natural-fundamentală a 
acesteia, are un impact pozitiv asupra factorilor de mediu. Impactul negativ este 
nesemnificativ şi de scurtă durată, manifestându-se în perioadele când se execută unele 
lucrari silvice (de exploatare şi cultură), fiind rezultatul acţiunii umane (generarea de deşeuri, 
poluare fonică,vibraţii,etc.). 

 
11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ şi rezidual asupra 

habitatelor şi speciilor de interes comunitar 
 

 Impactul lucrărilor silvotehnice, propuse de amenajament, asupra habitatelor şi 
speciillor de interes comunitar este pozitiv deoarece acestea asigură continuitatea pădurii, 
promovarea speciilor autohtone, natural-fundamentale, crearea unor arborete cu structuri 
diversificate, etc. În timpul execuţiei unor lucrări silvotehnice impactul direct poate fi negativ, 
însă el este nesemnificativ şi de scurtă durată. 

 
11.6.2. Analiza impactului asupra populaţiei 

 
  Implementarea amenajamentului silvic are un efect direct pozitiv asupra populaţiei 

prin  crearea locurilor de muncă şi prin asigurarea resurselor lemnoase. 
 

11.6.3. Analiza impactului asupra sănătăţii umane 
 

  Asupra sănătaţii umane, efectul aplicării amenajamentului poate fi, pentru scurtă 
durată, uşor negativ prin generare de poluare, zgomot şi vibraţii ca urmare a utilizării de 
maşini şi utilaje la executarea lucrărilor silviculturale. Aceste efecte vor fi reduse şi 
compensate prin utilizarea de maşini performante, de ultimă generaţie. 
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11.6.4.Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversităţii şi 

factorilor climatici 
 

  Prin asigurarea permanenţei pădurii, cu structuri optime atât pe verticală, cât şi pe 
orizontală, stabile şi diversificate, în concordanţă cu condiţiile naturale din zonă, impactul 
amenajamentului silvic asupra solului, apelor, aerului şi a factorilor climatici este pozitiv. 
Deasemenea, amenajamentul având ca obiectiv conservarea biodiversităţii, impactul asupra 
acesteia este pozitiv. 

 
11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, 

arhitectonic şi arheologic 
 

 Impactul asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic 
este nesemnificativ, terenurile care fac obiectul amenajamentului fiind situate în afara 
intravilanului, departe de aceste obiective. 

 
11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontiera 

 
 Aplicarea amenajamentului nu produce efecte semnificative asupra mediului în 

context transfrontiera, deoarece distanţele sunt mari. 
 
11.8. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu 

 
 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers asupra 

mediului rezulta din aplicarea corectă, în conformitate cu legislaţia actuală cu normele şi 
normativele în vigoare, a lucrărilor silviculturale prevăzute de amenajament şi din utilizarea, 
la efectuarea lucrărilor silvotehnice, a unor maşini şi utilaje moderne, de ultimă generaţie. 
Deasemenea, în timpul executării acestor lucrări, se va avea în vedere o gestionare corectă 
a deşeurilor şi a apelor menajere rezultate în urma şantierelor de lucrări.  

 
11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale 

implementării amenajamentului 
 

 Programul de monitorizare se bazează pe monitorizarea aplicării amenajamentului şi 
a efectelor semnificative ale implementării acestuia, indicând dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare de reducere a impactului. Responsabilitatea monitorizării revine titularului 
amenajamentului, care, prin  şefului ocolului silvic, va depune anual rezultatele programului 
de monitorizare. 

 În concluzie,  implementarea amenajamentului silvic al Ocolului silvic Vultureşti va 
avea un impact pozitiv asupra mediului, ducând la gospodărirea durabilă a pădurilor. 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

 

12. Concluzii 
 

Amenajamentul silvic cuprinde toate tipurile de lucrări ce urmează a fi efectuate în 
următorii 10 ani, referindu-se la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere şi 
îngrijire a arboretelor, la lucrările de conservare şi la lucrările de împădurire şi îngrijire a 
seminţişurilor. Lucrările preconizate în amenajamentul actual continuă şi completează 
lucrările de întreţinere şi exploatare durabilă a pădurii din vechiul amenajament, ca parte a 
strategiei de dezvoltare şi utilizare durabilă a fondului forestier.  

Suprafaţa totală a Ocolului silvic Vultureşti este de 4163,50 ha şi este organizată în 4 
unităţi de producţie: U.P. I Dumitreşti, U.P. II Sâmbureşti, U.P. III Topana , U.P.  IV Cungrea.  

Din suprafaţa totală de teren acoperită cu păduri (4055,12 ha) în O.S. Vultureşti, 6% 
reprezintă păduri aflate în regim de conservare, iar 94% sunt păduri în regim de exploatare.  

Recoltarea de produse principale se realizează prin tratamente de regenerare, sub 
formă de tăieri progresive, urmărindu-se instalarea şi dezvoltarea seminţişului natural sub 
masiv, până la constituirea noul arboret. Acestora li se adaugă tratamentele în crâng simplu 
aplicate în arboretele de salcâm. 

Concomitent cu lucrările de exploatare a masei lemnoase se vor desfăşura lucrări de 
ajutorare a regenerărilor naturale şi de împădurire, mai ales de favorizare a instalării şi 
dezvoltării seminţişului, de îngrijire şi conducere a arboretelor şi tăieri de conservare, pentru 
a se asigura continuitatea pădurii, menţinerea compoziţiei acesteia dar şi o stare favorabilă 
de conservare a ecosistemului forestier. Lucrări de împădurire urmează să se execute pe o 
suprafaţă care reprezintă 0,001% din suprafaţa ocolului silvic Vultureşti. 

Lucrările de îngrijire şi de conducere a arboretelor, indispensabile pentru păstrarea 
continuităţii pădurii, a consistenţei optime a arborilor şi a stării de sănătate a ecosistemului 
forestier vor consta în degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă şi tăieri de conservare. 
Suprafaţa care va fi parcursă cu astfel de lucrări reprezintă 39% din suprafaţa administrată 
de O.S. Vultureşti. Materialul lemnos recoltat în urma efectuării acestor tipuri de lucrări intră 
în categoria produselor secundare. 

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă în habitatele de 
interes comunitar şi nici la fragmentări ale habitatelor care ar putea limita mobilitatea 
organismelor sau ar putea altera semnificativ mediul de viaţă al speciilor ce trăiesc în păduri.   

În cursul lucrărilor silvice prevăzute de amenajament nu vor fi folosite substanţe 
chimice sau hormoni de creştere care s-ar putea acumula în organismele diverselor specii şi 
apoi transmise altor specii de-a lungul lanţurilor trofice. Substanţe biocide vor fi folosite numai 
în situaţii bine fundamentate, în cazul proliferării în masă a unor fitopatogeni. 

Lucrările silvice se vor realiza cu tehnologii şi utilaje care să reducă riscul de 
degradare a substratului, a solului, a seminţişului, a subarboretului, astfel încât să fie reduse 
la minim perturbările asupra biocenozelor forestiere. 

Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc şi nu se vor folosi 
resurse naturale (apă, sol, rocă, etc). Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic 
nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de 
ecosisteme.  
 Mici cantităţi de deşeuri (rumeguş, deşeuri menajere), posibile reziduuri (scurgeri de 
uleiuri, combustibili) şi emisii de substanţe potenţial poluante (gaze din arderea 
combustibililor) vor fi produse în perioada de execuţie a lucrărilor silvice de vehiculele şi 
echipamentele folosite şi de personalul care le deserveşte. Printr-un management 
corespunzător al deşeurilor, prin colectarea  selectivă a acestora, prin folosirea unor utilaje în 
bună stare de funcţionare şi a unor măsuri de diminuare a zgomotelor şi vibraţiilor, deşeurile 
şi emisiile generate vor fi menţinute în limite normale, fără a afecta semnificativ speciile care 
trăiesc în zona O.S. Vultureşti.  
 Suprafaţa fondului forestier administrat de O.S. Vultureşti se suprapune partial (17%) 
peste ariile protejate de interes comunitar ROSPA 0106 – Valea Oltului Inferior şi ROSCI 
0177 – Pădurea Topana.  Suprapunerea siturilor Natura 2000 cu fondul forestier necesită 
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acordarea unei atenţii speciale pentru conservarea habitatelor şi a speciilor de interes 
comunitar. 

Personalul ocolului silvic va monitoriza respectarea prevederilor legale şi a 
recomandărilor făcute în acest studiu, de către agenţii economici care vor desfăşura tăieri în 
parchete sau diverse activităţi silvotehnice în arboretele situate în siturile Natura 2000 
suprapuse peste teritoriul O.S. Vultureşti.  

În fondul forestier al O.S. Vultureşti a fost identificat 1 tip de habitat de interes 
comunitar (91M0). Considerăm că în cadrul O.S. Vultureşti, starea acestuia de conservare 
este favorabilă.  

Dintre speciile de nevertebrate, amfibieni, reptile, păsări, mamifere (de interes 
conservativ, menţionate în formularele standard ale siturilor Natura 2000 care se suprapun 
peste teritoriul O.S. Vultureşti, au fost caracterizate din punct de vedere ecologic numai acele 
specii care sunt prezente cu certitudine pe teritoriul O.S. Vultureşti şi care sunt relevante 
pentru studiul de faţă. S-a pus accent pe speciile care trăiesc, tranzitează sau se reproduc în 
habitate forestiere, inclusiv în cele din lunca Oltului, putând fi afectate direct sau indirect de 
lucrările silvice preconizate în amenajamentul O.S. Vultureşti. 

 Din această categorie fac parte 4 specii de nevertebrate, 2 specii de amfibieni, 1 
specie de reptile, 2 specii de mamifere, şi 63 de specii de păsări. 

Speciile de nevertebrate, amfibieni, reptile, mamifere şi păsări de interes comunitar 
care se întâlnesc în habitate deschise, de tipul pajiştilor şi a terenurilor agricole şi care 
lipsesc din ecosistemele forestiere, nu vor fi afectate de lucrările propuse de amenajamentul 
silvic. 

Starea de conservare a speciilor de fauna de interes comunitar din zona O.S. 
Vultureşti este în general favorabilă. 

Cunoaşterea situaţiei reale a speciilor de faună, a ecologiei speciilor, a mărimii şi 
densităţii populaţiilor, a structurii şi dinamicii populaţionale, a distribuţiei, a statutului şi a stării 
lor de conservare, alături de implementarea măsurilor de reducere a impactului recomandate 
în acest studiu şi de programarea lucrărilor în afara perioadelor de reproducere ale speciilor 
sensibile, vor face ca deranjul provocat faunei în timpul lucrărilor silvotehnice să fie menţinut 
la un nivel acceptabil, astfel încât implementarea amenajamentului silvic să nu se soldeze cu 
pierderi de biodiversitate. 

În perimetrul O.S. Vultureşti, echilibrul ecologic al populaţiilor se menţine deocamdată 
într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori perturbatori majori. Managementul 
forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate 
la ora actuală de pădure ca tip major de ecosistem şi să păstreze conectivitatea în cadrul 
habitatelor, asigurându-se astfel menţinerea pe termen lung a speciilor de faună. 
 Nişele de hrănire, adăpost şi cuibărit pot deveni pe termen scurt improprii în cazul 
unor tipuri de lucrări – tăieri, degajări, curăţiri iar speciile afectate îşi vor remodela 
răspândirea în habitat în functie de acest aspect, existând pericolul să apară diminuări ale 
efectivelor populaţionale. Aceste diminuări nu au loc însă la nivelul întregului habitat ci doar 
local, prin migrarea speciilor către zonele neafectate de lucrări. Executarea lucrărilor silvice 
pe suprafeţe relativ mici, fără  fragmentarea habitatelor, favorizează mobilitatea speciilor, ale 
căror efective totale nu se reduc semnificativ la nivelul habitatului.  

Punerea în practică a amenajamentului silvic nu va avea un impact direct  semnificativ 
asupra populaţiilor de insecte de interes comunitar deoarece se propune marcarea şi 
păstrarea măcar parţială a arborilor bătrani dar şi menţinerea unor arbori uscaţi, până la 3-5 
exemplare la hectar. Impactul direct este doar local asupra nevertebratelor, în special asupra 
stadiilor de viaţă larvară si va fi punctual, fără a afecta decât o mică fracţiune a populaţiilor. 

Efectul lucrărilor silvice asupra populaţiilor de amfibieni şi reptile este nesemnificativ. 
Aceste specii se vor refugia din zona de exploatare, odată cu începerea lucrărilor prevăzute 
în amenajamentul silvic, fiind deranjate de zgomot, diminuându-se astfel eventualele pierderi 
populaţionale.  

Suprafaţa O.S. Vultureşti conţine habitate favorabile pentru speciile de mamifere 
semnalate în zonă. Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere, 
impactul direct al amenajamentului asupra acestor specii este nesemnificativ şi numai 
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temporar (pe parcursul lucrărilor), mai ales în contextul implementării măsurilor de reducere a 
impactului de către administraţia O.S. Vultureşti. 
  Speciile de păsări de interes comunitar vor fi perturbate în special de zgomotul 
produs în cursul lucrărilor silvice (motoferăstraie, topoare), îndepărtarea lăstărişului, a unor 
arbori scorburoşi şi eventuala distrugere a unor zone de cuibărit. Având o mobilitate ridicată, 
păsările se vor refugia pe perioada lucrărilor în zonele mai liniştite ale pădurii. Marea lor 
majoritate vor reveni în habitatul iniţial după încetarea lucrărilor, cu condiţia ca habitatul să nu 
sufere modificări majore.  
  O atenţie deosebită trebuie acordată speciilor de păsări răpitoare care cuibăresc în 
zonele împădurite de pe raza O.S. Vultureşti şi se hrănesc în pajiştile învecinate. Normele de 
protecţie interzic desfăşurarea de activităţi în apropierea cuiburilor, pentru a nu limita 
capacitatea optimă de reproducere a acestor specii rare şi periclitate la nivel european. În 
cazul unor lucrări silvice absolut necesare, acestea vor fi realizate punctual şi în afara 
perioadelor de reproducere a speciilor în cauză, fără ca zonele de cuibărit şi creştere a puilor 
sa fie afectate şi cu menţinerea unui nivel de zgomot acceptabil prin utilizarea de 
echipamente în bună stare tehnică.  
 Tratamentele de regenerare şi lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii, au loc de 
regulă în anotimpul rece, în perioada de repaus hibernal a arboretului, perioadă în care 
activitatea speciilor este în general redusă, ceea ce minimalizează impactul potenţial negativ 
al lucrărilor asupra speciilor de faună, mai ales de păsări.  
 Se recomandă diminuarea activităţilor de exploatare forestieră în perioada migraţiei de 
primăvară a păsărilor (martie-aprilie) şi a migraţiei de toamnă (septembrie-octombrie). 
  Impactul pe termen scurt constă în posibila alterare a condiţiilor de habitat pentru 
speciile de floră şi faună, deranjarea speciilor de faună în perioada de reproducere sau 
distrugerea unor nişe de hrănire şi adăpost prin tăierea arborilor scorburoşi, mai ales în 
cazul păsărilor insectivore. Prin implementarea măsurilor de reducere a impactului, aceste 
aspecte potenţial negative ar putea fi aduse la un prag acceptabil pentru fauna locală. 
  Majoritatea factorilor de impact la adresa habitatelor şi a speciilor de interes comunitar 
au o intensitate scăzută şi nu pun în pericol menţinerea pe termen lung a populaţiilor locale 
din O.S. Vultureşti.  
  Pentru reducerea impactului potenţial negativ al lucrărilor silvotehnice asupra florei şi 
faunei de interes conservativ, trebuie să existe la nivelul ocolului silvic un program de 
instruire a pădurarilor, care trebuie să cunoască, să identifice şi să protejeze elementele 
valoroase ale florei şi faunei din habitatele forestiere. Cunoaşterea speciilor invazive şi 
semnalarea lor în vederea extirpării este de asemenea necesară.  
    Dacă lucrările din amenajament sunt realizate în conformitate cu normele silvice şi cu 
cele de protecţie a mediului, pădurea ca tip de habitat îşi va menţine în ansamblu compoziţia 
şi structura actuală, fără a exista un impact semnificativ pe termen lung asupra speciilor de 
interes comunitar. În cazul unor lucrări silvice de amploare (ex. tăieri rase), până la refacerea 
habitatelor, o parte din specii vor fi afectate şi este posibil să înregistreze scăderi ale 
efectivelor populaţionale.  
  Pătrunderea şi proliferarea de specii alohtone invazive este un alt tip de impact 
negativ pe termen lung deoarece speciile invazive înlocuiesc treptat speciile native sau 
provoacă declinul populaţional al acestora. În habitatele forestiere din O S.Vultureşti nu au 
fost observate populaţii mari de specii invazive. Monitorizarea speciilor invazive este 
recomandată, pentru a se interveni din timp în vederea stopării oricărei creşteri a 
potenţialului de reproducere şi răspândire a acestor specii. 

În cazul habitatelor de interes comunitar, impactul rezidual este nesemnificativ şi este 
datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat, mai ales ca urmare a 
modificărilor de consistenţă a arboretelor. Prezentul amenajament silvic continuă amenajarea 
şi gestionarea durabilă a pădurii din vechiul amenajament şi de aceea nu se poate vorbi de 
un impact rezidual semnificativ. 

În condiţiile în care amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au fost realizate ori 
urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice în vigoare, putem estima că 
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impactul cumulativ al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este 
nesemnificativ.  

Este recomandată monitorizarea periodică a habitatelor şi a biodiversităţii de către 
specialişti consacraţi în acest domeniu, în perioada de implementare a amenajamentului 
silvic, şi mai ales în perioadele sensibile pentru faună, precum cele de migraţie, reproducere 
şi creştere a puilor. Pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare a speciilor pe 
termen lung, este necesară cunoaşterea şi protejarea zonelor de reproducere, de adăpost şi 
a culoarelor de migrare ale speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S. Vultureşti. 

Cu condiţia implementării măsurilor de reducere a impactului propuse de prezentul 
studiu, credem că prezentul amenajament silvic nu va genera un impact negativ semnificativ 
asupra ariilor naturale protejate suprapuse total sau parţial peste teritoriul O.S.Vultureşti şi 
nici asupra habitatelor sau speciilor de floră şi faună de importanţă conservativă aflate în 
zona de interes.  
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