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PROCESUL DE CERTIFICARE A MANAGEMENTULUI FORESTIER
REGIA AUTONOMĂ OCOLUL SILVIC VALEA ȘIEULUI RA, cu sediul în str.
M.Kogălniceanu, nr.5, Bistrița, a demarat procesul de certificare a pădurilor pe
care le administrează, considerând certificarea managementului forestier un
instrument care garantează respectarea standardelor de gestionare responsabilă
a pădurilor.
Evaluarea respectării criteriilor și indicatorilor specifici procesului de certificare se
face pe baza „ Standardului NEPCon interimar pentru evaluarea managementului
forestier in Romania ” disponibil la adresa:
http://www.nepcon.org/sites/default/files/NEPCon%20Interim%20Standard%20for
%20Romania%20ROM.pdf
http://www.nepcon.org/sites/default/files/NEPCon%20Interim%20Standard%20for%20Romania
%20ENG.pdf
O parte importantă a sistemului de certificare a managementului forestier este
consultarea tuturor grupurilor interesate privind impactul social și de mediu al
activităților de gestionare al pădurilor administrate de OS Valea Șieului RA. Anual
au loc consultări publice cu organizații din domeniul agențiilor guvernamentale (cu
rol în protecția mediului, respectarea regimului silvic, a sistemului de gospodărire
a apelor), administrații ale ariilor protejate, instituții de învățământ, asociații de
vânătoare, reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale, agenți economici din
turism, exploatări forestiere, reprezentanți ai societății civile etc.
Cu această ocazie, OS Valea Șieului RA implementează și procedura de
identificare și monitorizare a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC).
Identificarea și gestionarea acestor păduri se face pe baza „Ghidului practic pentru
identificarea și managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare”,
elaborat de WWF (2013) – disponibil public pe www.certificareforestiera.ro.
Căutăm opiniile dumneavoastră: Observațiile și comentariile în legătură cu impactul
modului de gestionare al pădurilor sunt importante și binevenite, fie exprimate
public, fie exprimate confidențial, sub orice formă utilă dumneavoastră. În acest
sens, vă rugăm să ne comunicați informațiile legate de modul de gestionare al
pădurilor administrate de OS Valea Șieului RA pe care le considerați relevante din
perspectiva consecințelor sociale și de mediu.
În mod specific suntem interesați de orice informații privind identificarea Pădurilor
cu Valoare Ridicată de Conservare, conform criteriilor și evaluării preliminare
prezentate în acest material. Pentru aceasta, vă rugăm să ne trimiteți orice
sugestie sau sesizare folosind următoarele metode:
•
•

La adresa ocolului: email: os_sieu@yahoo.com , fax: 0263217813
La adresa echipei de evaluare:
 Liviu Nichiforel, nichiforel@usv.ro
 Ramona Scriban, ramonascriban@gmail.com

Vă mulțumim pentru implicare!
Ocolul Silvic Valea Șieului RA

Șef ocol ing. Silviu Ioan CIRA
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DATE PRIVIND PĂDURILE ADMINISTRATE DE OS VALEA ȘIEULUI RA
Ocolul Silvic Valea Șieului RA administrează o suprafață totală de 10978,9
hectare, păduri aparținând unităților administrative teritoriale (UAT) și 2.857,7 ha,
aparținând unor asociații private, composesorate, Parohii și persoane fizice. Prin
acord cu proprietarii de terenuri următoarele suprafețe sunt incluse în scopul
certificării (Tabel 1):
Tabel 1 Suprafața inclusă în scopul certificării
Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UAT Șieu, UAT Batos
UAT Monor
UAT Mărișelu
UAT Mărișelu
UAT Mărișelu

Suprafața fond
forestier
261,08
645,8
441
580,7
2383,6

Suprafața inclusă în
certificare
261,08
596,8
441
580,7
2383,6

UAT Mărișelu

1395,4

1395,4

1394.9

UAT Șieu Măgheruș
UAT Șintereag
UAT Lechința
UAT Galații Bistriței
UAT Teaca
UAT Măgheruș

389,5
821,8
1116,9
997,9
1767,3
80,71
10881,69

389,5
821,8
1116,9
997,9
1767,3
80,71
10832,69

386,51
821,8
1115.8
995.6
1767.3
80,71
10796,41

Unitatea de baza/producție

Proprietar

Șieu Batoș (UP IV)
Monor (UP)
Mărișelu (UP I )
Mărișelu (UP III)
Mărișelu-Suceava (UP II)
Mărișelu-Suceava
(UP IV)
Șieu Măgheruș (UP I)
Șintereag (UP)
Lechința
Galații Bistriței
Teaca (UP I)
Șieu Măgheruș (UP II)
Total

Din care pădure
260.79
596.8
439.1
580.4
2356.7

Pentru majoritatea unităților de producției a fost necesară prelucrarea datelor în format GIS.
Baza de date este vitală în scopul identificării PVRC, dar și notificării corecte a factorilor
interesați privind localizarea suprafețelor incluse în scopul certificării (Figură 1)

Figură 1 Localizarea suprafețelor de păduri incluse în certificare
Ocolul Silvic Valea Șieului RA
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PLANIFICAREA PROCESULUI DE EVALUARE A PĂDURILOR CU VALOARE
RIDICATĂ DE CONSERVARE (PVRC)
Ca parte a procesului de consultanță privind implementarea sistemului de certificare, s-a
realizat o planificare a modului de identificare a PVRC-urilor (Figură 2), plecând de la
recomandările ghidului de identificare.

Figură 2 Etapele de lucru ale evaluării Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare

Echipa de evaluare: Liviu Nichiforel, șef de lucrări la Universitatea “Ștefan cel Mare”

Suceava, cu experiență în silvicultură și guvernanța de mediu. Ramona - Elena Scriban
inginer silvic cu specializare în software GIS și în criteriile de identificare PVRC.

Evaluarea preliminară are rolul de a acționa ca un „filtru”, pentru a exclude rapid toate
acele păduri, care, cu siguranță nu conțin VRC şi pentru a identifica pădurile care conțin
sau ar putea conține anumite VRC.
Prima consultare publică: Rezultatele evaluării preliminare au fost prezentate tuturor

factorilor interesați local în cadrul unui proces de consultare publică care a avut loc în data
de 06.07.2016. Lista curentă a factorilor interesați care au fost notificați în procesul de
consultare publică este disponibilă aici.

Evaluarea completă se va realiza prin implicarea personalului ocolului silvic și a unor

specialiști biologi locali în perioada august – septembrie 2016 și se va finaliza prin
redactarea unui raport public de identificare.
Ocolul Silvic Valea Șieului RA
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A doua consultare publică are rolul de a valida procesul de evaluare completă și de
stabilire a măsurilor de management și monitorizare a PVRCurilor identificate. Consultarea
este planificată la finalul începutul lunii octombrie și se va realiza prin notificarea tuturor
factorilor interesați, atât locali cât și naționali.
Surse de date disponibile: Identificarea preliminară a valorilor de conservare și a pragurilor
critice s-a realizat, plecând de la utilizarea celor mai bune informații disponibile în acest
moment:
•
•
•
•

•
•
•

amenajamente silvice clasice cu informații ale descrierilor parcelare și
amenajamente în format GIS;
hărți amenajistice clasice/ GIS;
hărți ale rezervațiilor naturale în format GIS, disponibile la adresa:
http://mmediu.ro/articol/date-gis/434
hărți (Arhiva 1, Arhiva 2) în format shapefile din cadrul proiectului PIN-MATRA
“Pădurile
virgine
din
România”,
disponibile
la
adresa:
http://mmediu.ro/categorie/paduri/25
ecosistemele forestiere cu structuri primare, identificate de WWF, disponibile la
adresa http://www.lemncontrolat.ro/
suprapunerea pădurilor incluse în certificare peste Siturile Natura2000, disponibile
la adresa: http://natura2000.eea.europa.eu/#
suprapunerea cu Repertoriul Arheologic Național, disponibil la adresa:
http://map.cimec.ro/Mapserver/

Tabel 2 Situația actuală a zonelor de protecție și conservare conform amenajamentelor
Nr. Crt

Unitatea de
baza/producție

Valabilitate
amenajament

1

Șieu Batoș
(UP IV)

2

Monor (UP)

3

Mărișelu
(UP III )

4

Mărișelu (UP I)

1/01/2014 –
31/12/2023
1/01/2014 –
31/12/2023
1/01/2014 –
31/12/2023
25/10/2011 –
31/12/2020
1/01/2015 –
31/12/2024
17/11/2011 –
31/12/2020
1/01/2014 –
31/12/2023
1/01/2014 –
31/12/2023
1/01/2007 –
31/12/2016
1/01/2007 –
31/12/2016
1/01/2011 31/12/2020
1/01/2007 –
31/12/2016

5
6
7

Mărișelu-Suceava
(UP II)
Mărișelu-Suceava
(UP IV)
Șieu Măgheruș
(UP I)

8

Șintereag (UP)

9

Lechința

10

Galații Bistriței

11

Teaca (UP I)

12

Șieu Măgheruș
(UP II)
Total

Protecție
strictă
(%)

Conservare
(%)

0,00

0,00

0,00

0,00

6,10

0,00

0,90

0,00

0,00

24,60

0,00

4,20

236,3

0,00

202,80

0,00

0,00

46,00

2383,60

1700,2

1,60

639,40

0,00

0,07

26,80

1395,40

0,0

1394,9

0,00

0,00

99,96

0,00

389,50

369,52

0,00

14,10

0,00

0,00

3,60

821,80

818,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1116,90

962,2

0,00

9,10

144,50

0,00

13,80

997,90

976,4

0,00

17,50

0,00

0,00

1,80

1767,30

1543

0,00

67,00

0,00

0,00

3,80

80,71

80,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10881,69

8140,47

1396,5

949,9

175,2

12,83

10,30

Suprafața
FF (ha)

SUP
A

SUP
E

261,08

260,44

0,00

0,00

645,80

637,6

0,00

580,70

555,8

441,00

SUP
M

SUP
K

Conform zonării funcționale din amenajamentele silvice situația actuală este următoarea
(Tabel 2):
•
•

13 % din totalul suprafeței supuse certificării are statut de pădure strict protejată
(SUP E)
10 % din totalul suprafeței supuse certificării o reprezintă păduri supuse lucrărilor
de conservare (SUP M și SUP K)

Ocolul Silvic Valea Șieului RA
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REZULTATELE EVALUĂRII PRELIMINARE
Păduri care conțin concentrații de biodiversitate (specii endemice, rare,
amenințate sau periclitate) semnificative la nivel global, regional sau
național.

VRC 1

Există trei subcategorii posibile:
-

VRC 1.1

VRC 1.1 Arii protejate;
VRC 1.2 Specii rare, amenințate, periclitate şi endemice;
VRC 1.3 Utilizare sezonală critică.

Arii protejate
Definire VRC 1.1
Păduri din rezervații ştiinţifice,
rezervaţii naturale, suprafeţe
declarate monumente ale naturii
şi zone de protecţie integrală
sau zone de protecţie strictă din
ariile naturale protejate conform
Legii 49 /2011 şi O.U.G.
57/2007.

Constituire VRC 1.1:

Rezultatele evaluării
preliminare

Se constituie PVRC 1.1 toate
unităţile amenajistice din fondul
forestier supus evaluării incluse
în categoriile menționate mai
sus. O sursă utilă pentru
evaluare
o
constituie
amenajamentele silvice, prin
analiza categoriilor funcţionale:
1.5.a, 1.5.c, 1.5.d, 1.5.f.

VRC 1.1. potențial
• Integral UB IV Mărișelul –
1394,9 ha localizate în
Parcul Național Munții
Călimani (Figură 3)

Figură 3 Localizarea Rezervației Naturale de Jnepenișuri cu
Pinus Cembra Călimani

• Rezervația Naturală de tip
paleontologic de la
Comarnic (5 ha) (Figură 4)

Figură 4 Localizarea Rezervației Naturale Paleontologică,
Comarnic

Identificarea s-a realizat prin suprapunerea cu layerul GIS al suprafețelor incluse în
rezervații naturale disponibil la http://mmediu.ro/articol/date-gis/434.
Ambele zone sunt încadrate corespunzător prin amenajamentele silvice în categorii
funcționale corespunzătoare protecției integrale (SUP E) și sunt constituite în suprafețe
certe de VRC 1.1.
Ocolul Silvic Valea Șieului RA
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Păduri care adăpostesc specii rare, amenințate, periclitate sau endemice.

VRC 1.2

Definire VRC 1.2
Păduri care constituie
habitate pentru speciile
de
plante
rare,
amenințate, periclitate
sau endemice.

Identificare VRC 1.2

Rezultatele evaluării preliminare

prezența unei populații
viabile a uneia din
speciile menționate în
Anexa 1 a ghidului.

VRC 1.2 potențial – zone încadrate în situri Natura
2000 - ținând cont că unele din speciile
menționate în anexa 1 a ghidului au determinat
localizarea siturilor Natura 2000 pe criterii
științifice acestea fiind recunoscute pentru
adăpostirea concentrațiilor semnificative la
nivel național (Tabel 3), (Figurile 5, 6).

Tabel 3 Zone incadrate în arii naturale protejate
Nr. Crt

Unitatea de bază / producție

Suprafața / ha

Arie naturală

Custode

1

Mărișelu (UP I)

293,7

Sit Natura 2000
ROSCI Cușma

2

Mărișeul (UP II)

1039,8

Munții Călimani

Ocolul Silvic Bistrița
Bârgăului
Parcul Național Munții
Călimani

Total

1333,5

Figură 5 Suprapunerea pădurilor incluse în certificarea cu
limitele Parcului Național Munții Călimani

Figură 6 Suprapunerea pădurilor incluse în certificarea cu
limitele Sitului Natura 2000 ROSCI Cușma

Evaluarea completă presupune analiza informațiilor existente în planurile de management
ale siturilor dar și contactarea experților locali pentru identificarea elementelor de floră
menționate în anexa 1 a ghidului și în alte suprafețe decât cele încadrate în situri.

Dacă aveți informații privind studii botanice realizate în zona inclusă în scopul
certificării vă rugăm să ne sesizați.

VRC 1.3

Păduri cu utilizare sezonală critică
Definire VRC 1.3

Identificare VRC 1.3

Rezultatele evaluării preliminare

Păduri care asigură
adăpost pentru specii ce
se
găsesc
în
concentrații critice în
anumite
momente
esențiale ale existenței
lor.

Prezența exemplarelor
unei specii conform
Anexei 2 din ghid.

VRC 1.3 potențial

Ocolul Silvic Valea Șieului RA

Se constituie ca VRC 1.3. potențial suprafețele
integrate în categoria funcțională 1.5.i Păduri
destinate ocrotirii unor specii rare din fauna
indigenă (cocoşi de munte, capră neagră, urşi
ş.a.) sau colonizată (mufloni, capră ibex etc.)
(Tabel 4).
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Tabel 4 Suprafața de pădure identificată amenajistic pentru ocrotirea speciilor rare din fauna indigenă
Nr. Crt

Unitatea de bază / producție

Categoria funcțională (CF)

SUP

Suprafața/ha

1

Mărișelu (UP I)
Total

1.5.i

M

78,7
78,7

Evaluarea completă presupune analiza informațiilor existente în planurile de management
ale siturilor dar și contactarea experților locali pentru identificarea elementelor de faună
menționate în anexa 1 a ghidului și în alte suprafețe decât cele încadrate în situri.

Peisaje forestiere extinse, semnificative la nivel global, regional sau
național, în care există populații viabile speciilor autohtone, în forma lor
naturală din punct de vedere al distribuției şi densității.

VRC 2

Definire VRC 2
Peisaje
forestiere
întinse,
semnificative la nivel global,
regional sau naţional, care
păstrează caracteristicile (i.e.
structuri, compoziţii, procese)
ecosistemelor naturale inclusiv
populaţii viabile ale speciilor
autohtone în forma lor naturală
din punct de vedere al
distribuţiei şi densităţii.

Identificare VRC 2

Rezultatele evaluării preliminare

Prezența unui peisaj
forestier cu suprafețe
mai mari de 50.000 ha,
din care minim 35.000
sunt păduri și minim
5.000 sunt ecosisteme
cu caracter primar.

VRC 2 potențial
Zona analizată este fragmentată.
Pentru suprafața aflată în zona
Parcului Național Călimani s-a
analizat
posibilitatea îndeplinirii
criteriilor dar suprafață totală a
parcului este de 24556 hectare.
Analizând criteriile prezentate în ghid
se constată că VRC 2 nu este o
valoare potențială de conservare
prezentă în suprafața evaluată.

Păduri ce cuprind ecosisteme rare, amenințate sau periclitate

VRC 3

Definire VRC 3
Suprafețe
forestiere
care
adăpostesc ecosisteme rare,
amenințate sau periclitate (i.e.
suprafețele forestiere respective
fie sunt localizate în ecosisteme
rare, amenințate sau periclitate,
fie conțin ecosisteme rare,
amenințate sau periclitate ).

Identificare VRC 3

Rezultatele evaluării preliminare

Prezența unui tip de
ecosistem se face
conform
Anexei
4
menționate în ghid.

VRC 3 potențial
Analizând criteriile prezentate în ghid
se constată VRC 3 potențiale
(Tabelele 5, 6, 7).

Tabel 5 Păduri de Quercus paetrea cu Carex humilis din Țara Bârsei (Tip de pădure 5132)
Nr. Crt

Unitatea de bază / producție

Categoria funcțională (CF)

SUP

Suprafața/ha

1
2

Teaca (UP I)
Șieu Măgheruș (UP I)
Total

1.2.a, 1.2.h
1.2.a

M
M

42,3
7,54
49,84

Tabel 6 Păduri situate pe terenuri înmlăștinate
Nr. Crt

Unitatea de bază / producție

Categoria funcțională (CF)

SUP

Suprafața/ha

1

Mărișelu Suceava (UP II)
Total

1.2.i

M

6,2
6,2

Ocolul Silvic Valea Șieului RA
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Tabel 7 Păduri situate la mare altitudine în condiții foarte grele de regenerare (găuri de ger, stațiuni cu
vânturi reci)

VRC 3

Nr. Crt

Unitatea de bază / producție

Categoria funcțională (CF)

SUP

Suprafața/ha

1

Mărișelu (UP I)
Total

1.3.f

M

41,4
41,4

Identificarea unor ecosisteme forestiere cu structuri primare conform proiectului PIN
MATRA (WWF)
Din suprapunerea cu harta pădurilor virgine de pe site-ul Ministerului Mediului rezultă o
zonă potențială la nivelul parcelelor 29-31 din UP II Mărișelu (Figură 7).
Din notificarea realizată de domnul dr. ing. Marius Teodosiu de la INCDS “Marin Drăcea”
rezultă o nouă zonă potențială identificată prin colaborarea cu Universitatea pentru
Științele Vieții din Praga, localizată în parcelele 31-33 din UP II Mărișelu (Figură 8).

Figură 7 Suprapunerea poligoanelor cu păduri primare identificate
în proiectul PIN MATRA (UP II Mărișelu)

Figură 8 Identificarea zonei potențialelor suprafețe cu
păduri primare conform notificării INCDS

În ambele situații este necesară o evaluare în teren, privind îndeplinirea criteriilor
prevăzute în Anexa 4, litera D a ghidului de evaluare PVRC. Evaluarea în teren se va
realiza în perioada 18-20 August.

VRC 4

Păduri care asigură servicii de mediu esențiale în situații critice

Există trei posibile de subcategorii:
VRC 4.1 Păduri de importanță deosebită pentru sursele de apă.
VRC 4.2 Păduri critice pentru prevenirea și combaterea procesului de eroziune.
VRC 4.3 Păduri cu impact critic asupra terenurilor agricole și calității aerului.

Ocolul Silvic Valea Șieului RA
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Păduri cu importanță deosebită pentru sursele de apă

VRC 4.1

Definire VRC 4.1
Se constituie PVRC 4.1 următoarele
păduri din fondul forestier naţional:

A. pădurile situate în perimetrele de

protecţie a izvoarelor, zăcămintelor şi
surselor de apă minerală ce constituie
surse de apă potabilă pentru comunităţile
din zonă precum şi pădurile situate pe
versanţii direcţi ai lacurilor de acumulare şi
naturale ce constituie surse de apă
potabilă pentru comunităţile din zonă.

B.

Identificare VRC 4.1

Rezultatele evaluării
preliminare

Se
face
conform
ghidului practic pentru
toate
unitățile
amenajistice pădurile
care sunt încadrate în
categoriile funcționale
1.1.a, 1.1.b, 1.1.g,
1.1.e și 1.1.f., o sursă
utilă
fiind
amenajamentele
și
hărțile silvice .

VRC 4.1 potențial
Analizând
criteriile
prezentate în ghid se
constată că nu există
păduri care să fie încadrate
în VRC4.1.

păduri din bazinele hidrografice
torenţiale sau cu transport excesiv de
aluviuni.

C. păduri ripariene cu rol de protecţie a

malurilor cursurilor de apă şi reducerea
efectelor inundaţiilor;

Păduri critice pentru prevenirea și combaterea procesului de eroziune

VRC 4.2

Definire VRC 4.2
Se constituie PVRC 4.2 pădurile din
fondul forestier care sunt deosebit de
vulnerabile la eroziune, avalanșe,
alunecări de teren sau sedimentare,
în cazul în care pot fi afectate
fundamental resursele de sol,
sănătatea și modul de viață al
comunităților locale, infrastructura
importantă sau alte VRC-uri.

Identificare VRC 4.2

Rezultatele evaluării
preliminare

Se face conform ghidului
practic pentru toate unitățile
amenajistice pădurile care
sunt încadrate în categoriile
funcționale 1.2.a, 1.2.e,
1.2.f, 1.2.g și 1.2.h., o sursă
utilă fiind amenajamentele
și hărțile silvice, cât și
studiile
geologice
sau
pedologice.

VRC 4.2 potențial
Analizând
criteriile
prezentate în ghid se
constată VRC 4.2 potențiale
(Tabelele 8, 9, 10).

Se pot identifica următoarele condiții:

VRC4.2.a. păduri situate pe stâncării, grohotişuri, pe terenuri cu eroziune evidentă şi pe

terenuri cu pante mari (≥35° pe orice fel de substrat litologic, ≥30° pe substrate de fliş şi
≥25° pe substrate de nisipuri şi pietrişuri).

Tabel 8 Păduri situate pe stâncării, grohotişuri, pe terenuri cu eroziune evidentă
Nr. Crt

Unitatea de bază / producție

Categoria funcțională (CF)

SUP

Suprafața/ha

1
2
3
4
5
6

Mărișelu (UP I)
Mărișelu (UP II)
Șieu Măgheruș
Lechința (UP I)
Galații Bistriței
Teaca (UP I)
Total

1.2.a
1.2.a
1.2.a
1.2.a
1.2.a
1.2.a

M
M
M
M
M
M

41,4
337,8
14,1
7,9
17,5
15,5
434,2
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VRC4.2.b. vegetaţia forestieră din jurul culoarelor de formare a avalanşelor, precum şi
terenurile acoperite de jnepenişuri din preajma acestora.

Tabel 9 Păduri din jurul golurilor alpine, cu lăţimi de 100 – 300 m, în funcţie de înclinarea şi natura
terenului, precum şi de starea pădurilor respective
Nr. Crt

Unitatea de bază / producție

Categoria funcțională (CF)

SUP

Suprafața/ha

1

Mărișelu (UP II)
Total

1.2.c

M

68,4
68,4

VRC4.2.c. păduri situate pe nisipuri mobile sau pe terenuri alunecătoare.
Tabel 10 Păduri situate pe nisipuri mobile sau pe terenuri alunecătoare
Nr. Crt

Unitatea de bază / producție

Categoria funcțională (CF)

SUP

Suprafața/ha

1
2

Teaca (UP I)
Lechința (UP I)
Total

1.2.h
1.2.h

M
M

51,5
1,2
52,7

VRC4.2.d. plantaţii forestiere instalate pe terenuri degradate - nu s-au identificat.

VRC 4.3

Păduri cu impact critic asupra terenurilor agricole și calității aerului
Definire VRC 4.3
Se constituie PVRC 4.3 pădurile din
fondul forestier:

A. benzi de pădure situate în jurul
terenurilor agricole din zone cu
fenomene care influenţează
negativ producţia agricolă.

B. păduri care asigură protecţia

Identificare VRC 4.3

Rezultatele evaluării
preliminare

Se face conform ghidului
practic pentru toate unitățile
amenajistice pădurile care
sunt încadrate în categoriile
funcționale 1.3.e, 1.3.h, 1.3.i
și 1.3.j., o sursă utilă fiind
amenajamentele silvice și
hărțile amenajistice.

VRC 4.3 potențial
Conform criteriilor
în ghidul practic
identificat
funcționale pentru
de VRC.

descrise
nu s-au
categorii
acest tip

împotriva poluării atmosferice sau a
solului.

VRC 5

Păduri esențiale pentru satisfacerea necesităților de bază ale comunităților
locale
Definire VRC 5
Se constituie PVRC 5 pădurile
ce satisfac necesitățile de bază
ale comunităților locale conform
ghidul practic.

Ocolul Silvic Valea Șieului RA

Identificare VRC 5

Rezultatele evaluării preliminare

Se face prin consultarea
proprietarilor de păduri, a
administratorului
de
pădure,
autorităților
locale și comunităților
locale.

VRC 5 potențial
Conform criteriilor descrise în ghidul
practic evaluarea preliminară a VRC
5 necesită consultarea factorilor
interesați și este adresată special în
acest proces (Figură 9).
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Figură 9 Distribuția spațială a zonelor cu risc semnificativ la tăieri ilegale

Integrarea zonelor de risc la tăierile ilegale în cadrul evaluării preliminare are rolul de a
identifica acele zone în care presiunea pentru asigurarea lemnului de foc este mai ridicata.
Ca urmare a primei consultări publice la care au participat reprezentanții primăriilor de pe
raza suprafețelor certificate s-a identificat că necesitățile comunităților locale sunt
satisfăcute datorită faptului că primăriile distribuie lemn de foc către populația locală
conform unor reguli existente la nivelul fiecărei administrații locale. Zonele de risc vor fi
evaluate prin consultarea comunităților locale.

VRC 6

Păduri esențiale pentru păstrarea identității culturale a unei comunități sau
a unei zone
Definire VRC 6
Se constituie PVRC 6
a. păduri de care se leagă
obiceiuri şi sărbători locale ce se
desfăşoară tradiţional în spaţiul
pădurii;
b. păduri simbol evocate în opere
literare;
c. păduri din vecinătatea unor
monumente
istorice
sau
comunităţi religioase declarate
monumente
istorice
şi/sau
culturale;
d. păduri ce fac parte din peisaje
cu valori ecologice, spirituale
recunoscute ca fiind semnificative
la nivel regional sau naţional.
Ocolul Silvic Valea Șieului RA

Identificare VRC 6

Rezultatele evaluării preliminare

se face prin consultarea
comunităților
locale,
specialiștilor în domeniu
(etnografi, sociologi, istorici),
surselor existente și informații
deținute de Ministerul Culturii
și Patrimoniului Național,
descrise conform ghidului
practic. Încadrarea lor se face
pentru unitățile amenajistice
care au categoria funcțională
1.4.e și 1.5.e., o sursă utilă
sunt amenajamentele silvice
și hărțile amenajistice.

VRC 6 potențial
Conform criteriilor descrise în ghidul
practic și a Serverului Cartografic
pentru Patrimoniul Național Cultural,
s-au identificat suprafețe potențiale
ale pădurilor cu rol cultural, incluse în
VRC 6 (Figurile 10,11) , (Tabelele 11, 12).
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Conform informațiilor disponibile la adresa http://map.cimec.ro/Mapserver /, s-a realizat
suprapunerea pădurilor incluse în certificare, cu existența Siturilor Arheologice Naționale,
a lăcașelor de cult, respectiv tumulilor funerari, limitrofe localităților din România sau aflate
în zone cu pădure (Ministerul Culturii, Repertoriul Arheologic Național).

Figura 10 Suprapunerea zonelor cu Siturile Arheologice
Naționale cu zonele de păduri incluse în scopul
certificării

Figură 11 Suprapunerea zonelor lăcașelor de cult cu
zonele de păduri incluse în scopul certificării

Tabel 11 Lista Siturilor Arheleogice Naționale conform datelor furnizate de Ministerul Culturii din
Repertoriul Arheologic Național (RAN)
Nr. Crt

Denumire Sit Arheologic
Național

Județ

Localitate

1

Colonia de exploatare
a sării de la Beclean Băile Figa

BN

Beclean

BN

Arcalia

BN

Arcalia

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Situl arheologic de la
Arcalia - La Movilă
Situl arheologic de la
Arcalia - La Cetate
Aşezarea romană de la
Arcalia
Aşezarea hallstattiană de
la Albeştii Bistriţei
Aşezarea hallstattiană de
la Albeştii Bistriţei Poderei
Situl arheologic de la
Tonciu - Dealul Pietros
Situl arheologic de la Viile
Tecii- La Cetate
Fortificaţiile de la Viile
Tecii - Dealul Cetăţii
Aşezarea din epoca
bronzului de la Viile Tecii Slatină
Aşezarea din epoca
bronzului de la Viile Tecii Peste vale

UAT

Reper

Șieu
Măgheruș

Categorie

la jumătatea drumului între oraşele
Beclean şi Figa, la cca. 150 m V de
drumul care leagă aceste localităţi; valea
Someşului Mare - Pârâul Sărat
în stânga DJ Sărăţel - Arcalia, la cca.
500 m înainte de intrarea în sat dinspre
Sărăţel, în jurul tumulului

Carieră/mine

Locuire civilă

BN

Arcalia

BN

Albeștrii
Bistriței

Șieu
Măgheruș
Șieu
Măgheruș
Galații
Bistriței

BN

Albeștrii
Bistriței

Galații
Bistriței

BN

Tonciu

Galații
Bistriței

BN

Viile Tecii

Teaca

BN

Viile Tecii

Teaca

promontoriu la SE de sat

fortificație

BN

Viile Tecii

Teaca

La 3 km de centrul localității

Locuire civilă

BN

Viile Tecii

Teaca

Ls SV de sat, în stânga Văii Dipșei

Locuire civilă

la 3 km S de sat

fortificație

În vatra satului

Locuire civilă

terenul din preajma bisericii evanghelice

Locuire civilă

La 1 km E de sat

Locuire civilă

terasa dintre calea ferată şi şoseaua din
sat, înainte de intrarea în sat
pe o înălţime situată în stânga şoselei
Bistriţa - Reghin, la ieşirea din localitatea
Viile Tecii, spre Teaca.

Locuire civilă

locuire

Tabel 12 Lista lăcașelor de cult conform datelor furnizate de Ministerul Culturii din Repertoriul
Arheologic Național (RAN)

Nr. Crt

Denumire Sit Arheologic Național

Județ

Localitate

UAT

Cult

1
2

Biserica de cult romano-catolic
Biserica de cult reformat

BN
BN

Tonciu
Tonciu

Galații Bistriței
Galații Bistriței

Romano-catolic
reformat

Evaluarea completă va presupune identificarea modului în care aceste situri se află sub
incidența fondului forestier inclus în cadrul certificării.
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5

SINTEZA REZULTATELOR EVALUĂRII PRELIMINARE
Evaluarea preliminară a rezultat în stabilirea pădurilor cu VRC-uri potențiale identificate pe
identificate conform surselor de date existe (Tabel 13).
Tabel 13 Lista suprafețelor cu VRC- uri potențiale conform evaluării preliminare
PVRC PVRC PVRC
PVRC
PVRC
Nr. Crt Unitatea de bază / producție
1.3
3
4.2.a
1.1
1.2
1
Șieu Batoș
1,2
2
Monor
3
Mărișeul (UP I)
293,7
78,7
41,4
82,7
4
Mărișelu Bistrița (UP III)
5
Mărișelu Suceava(UP II)
1039,8
77,6
337,8
6
Mărișelu Suceava (UP IV)
1394,9
7
Șieu Măgheruș (UP I)
7,54
14,1
8
Șintereag
9
Lechința (UP I)
7,9
10
Galații Bistriței
17,5
11
Teaca (UP I)
42,3
15,5
12
Șieu Măgheruș (UP II)f
Total
1396,1
1333,5
78,7
168,84 475,5

PVRC
4.2.b

PVRC
4.2.c

68,4

1,2
51,5
68,4

52,7

Ținând cont de informațiile prezentate în acest raport de evaluare preliminară vă
rugăm să ne asistați cu date relevante care să ducă la identificarea certă a zonelor cu
valoare ridicată de conservare.

Liviu NICHIFOREL

Ramona Scriban

nichiforel@usv.ro

ramonascriban@gmail.com
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