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MOTIVARE ȘI SINTEZĂ  

 

Prezentul raport prezintă o versiune actualizată a raportului A912 elaborat în data de 10.10.2016.  

Raportul a fost actualizat plecând de la următoarele activități:  

 Observațiile realizate de auditori pe parcursul vizitelor de evaluare; 

 Procesul de monitorizare a PVRC-urilor. 

 

Modificările față de raportul anterior sunt următoarele:  

 introducerea a 605,1 ha în suprafața certificată ca urmare a aderării la grup UP I S.C. Lignum 

Trend S.R.L.; 

 introducerea a 6,2 ha în PVRC 6 – Cetatea Arcalia din UP II Șieu Măgheruș. 

 

Măsuri de management PVRC 6: Arboretele sau porțiunile de arboret incluse în PVRC 6 sunt 

excluse de la intervenții în scop productiv. Se pot parcurge doar cu lucrări de igienă cu caracter 

excepțional.  

Indicatorii de monitorizare pentru suprafața de pădure introdusă în PVRC 6 rămân cei desemnați în 

raportul inițial. 

 

 

Ca urmare, suprafețe actuale cu PVRC (2020) sunt conform tabelului 1. 

 

Tabel 1 Suprafața inclusă în scopul certificării 

Nr.crt. Denumire 
amenajament 

Suprafața 
inclusă în 
certificare 

Din care 
PVRC 

PVRC 
1.1. 

PVRC 
1.2. 

PVRC 
1.3. 

PVRC 3 PVRC 
4.2.a 

PVRC 
4.2.b 

PVRC 
4.2.c 

PVRC 6 

1 Șieu Batoș 261,08          

2 Monor 596,8          

3 Sacal 38,7          

4 III Mărișelu 580,7          

5 I Mărișelu 441 336,9 5 118,1 335,3 41,4 95,8    

6 II Mărișelu 2383,6 431 1,6   62,2 337,8 60,7 24,7  

7 IV Mărișelu 1395,4 1394,9 1394,9        

8 I Șieu Măgheruș 389,5 15,7     14,1   1,6 

9 II Șieu Măgheruș 100,9 6,2       6,2 6,2 

10 Șintereag 821,8 4,6        4,6 

11 I Lechința 1149,71 9,1     7,9  1,2  

12 Galații Bistriței 1045,54 20,25     17,5   2,75 

13 I Teaca 1767,3 97,05     15,5  51,5 31,05 

14 I SC Lignum Trend 
SRL 

605,1 282,92  52,24 213,9  160,8    

 TOTAL 11577,13 2598,62 1401,5 170,34 549,2 103,6 649,4 60,7 83,6 46,2 
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1. SINTEZA MODIFICĂRILOR PRIVIND SUPRAFAȚA 
INCLUSĂ ÎN SCOPUL CERTIFICĂRII 

1.1. Modificări ale suprafeței incluse în certificare 

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.  

 

Prin acord cu proprietarii de terenuri următoarele suprafețe sunt incluse în scopul certificării (Tabel 2): 

Tabel 2 Suprafața inclusă în scopul certificării 

Nr. Crt Unitatea de baza/producție Proprietar 
Suprafața fond 
forestier 

Suprafața inclusă 
în certificare 

Valabilitate 
amenajament 

1 Șieu Batoș (UP IV) UAT Șieu, UAT Batos 261,08 
261,08 

01.01.2014-
31.12.2023 

2 Monor (UP) UAT Monor 645,8 
596,8 

01.01.2014-
31.12.2023 

3 Sacal (UB III) UAT Monor 38,7 38,7   

4 Mărișelu (UP I ) UAT Mărișelu 441 
441 

01.01.2014-
31.12.2023 

5 Mărișelu (UP III) UAT Mărișelu 580,7 
580,7 

25.10.2011-
31.12.2020 

6 Mărișelu-Suceava (UP II) UAT Mărișelu 2383,6 
2383,6 

01.01.2015-
31.12.2024 

7 
Mărișelu-Suceava  
(UP IV) 

UAT Mărișelu 1395,4 
1395,4 

17.11.2011-
31.12.2020 

8 Șieu Măgheruș (UP I) UAT Șieu Măgheruș 389,5 
389,5 

01.01.2014-
31.12.2023 

9 Șintereag (UP) UAT Șintereag 821,8 
821,8 

01.01.2014-
31.12.2023 

10 Lechința  UAT Lechința 1149,71 
1149,71 

01.01.2017-
31.12.2026 

11 Galații Bistriței UAT Galații Bistriței 1045,54 
1045,54 

01.01.2017-
31.12.2026 

12 Teaca (UP I) UAT Teaca 1767,3 
1767,3 

01.01.2011-
31.12.2020 

13 Șieu Măgheruș (UP II) UAT Măgheruș 100,9 
100,9 

01.01.2016-
31.12.2025 

14 S.C. Lignum Trend S.R.L. (UP I) 

S.C. Lignum Trend S.R.L., S.C. 
Doce&Huber 
S.R.L., Asociația Rasil Prod Ragla, Avram 
Emil, Avram 
Cristina Ileana 

605,1 605,1 
01.01.2015-
31.12.2024 

 Total  11626,13 11577,13  

Toate suprafețele incluse în certificare au amenajamente silvice valabile și avizate prin ordin de ministru.  

În anul 2020 a fost acceptat în grupul de certificare și S.C. Lignum Trend S.R.L. cu o suprafata 

de 605,1 hectare, ceea ce a făcut ca suprafața inclusă în scopul certificării să crească la 

11577,13 hectare. 

Ca urmare a includerii acestei suprafețe în certificare au apărut următoarele modificări privind situația valorilor 

ridicate de conservare: 

Prin funcțiile atribuite de amenajamentele silvice în vigoare, pădurile incluse în scopul certificării se împart 

în: 

- 4450,49 ha (41%) sunt păduri incluse în grupa I – cu rol de protecție 

- 7052,26 ha (64,9 %) sunt păduri incluse în grupa II – cu rol de producție și protecție 

Conform amenajamentelor silvice în momentul de față gestionarea pădurilor incluse în certificare se face 

astfel: 

- 1396 ha (13%), sunt păduri excluse de la orice tăieri (SUP E); 

- 1244,4 hectare (11,8%) sunt păduri supuse regimului de conservare (SUP M); 

- 175 hectare (2%) sunt rezervații de semințe (SUP K) 

- 8655,1 hectare (78,7%) sunt gestionate în sistemul de codru regulat și crâng, în care reglementarea 

procesului de producție este permisă (SUP A și SUP Q). 

Noile suprafețe adăugate nu se se suprapun peste rezervații naturale sau arii naturale protejate. 
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1.2. Valori ridicate de conservare identificate suplimentar 

Prin aplicarea criteriilor de identificare a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC) s-au diferențiat 
următoarele valori de conservare: 

Tip  
PVRC 

Denumire 2017 
Ha 

SC Lignum 
Trend SRL 

Ha 

Total 
2020 
Ha 

1.1. Păduri din rezervații științifice, rezervații naturale, suprafețe declarate 
monumente ale naturii şi zone de protecție integrală sau zone de 
protecție strictă din ariile naturale protejate conform Legii 49 /2011 şi 
O.U.G. 57/2007 

1396,5 0 1396,5 

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

118,1 52,24 170,34 

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

335,3 213,9 549,2 

3 Suprafețe forestiere care adăpostesc ecosisteme rare, amenințate 
sau periclitate. 

103,6 0 103,6 

4.1.a Păduri situate în perimetrele de protecție a izvoarelor, zăcămintelor şi 
surselor de apă minerală ce constituie surse de apă potabilă pentru 
comunitățile din zonă precum şi pădurile situate pe versanții direcți ai 
lacurilor de acumulare şi naturale ce constituie surse de apă potabilă 
pentru comunitățile din zonă. 

0 0 0 

4.1.b Păduri din bazinele hidrografice torențiale sau cu transport excesiv 
de aluviuni. 

0 0 0 

4.1.c Păduri ripariene cu rol de protecție a malurilor cursurilor de apă şi 
reducerea efectelor inundațiilor. 

0 0 0 

4.2.a Păduri situate pe stâncării, grohotișuri, pe terenuri cu eroziune 
evidentă şi pe terenuri cu pante mari (≥35° pe orice fel de substrat 
litologic, ≥30° pe substrate de fliș şi ≥25° pe substrate de nisipuri şi 
pietrișuri) 

488,6 160,8 649,4 

4.2.b Vegetația forestieră din jurul culoarelor de formare a avalanșelor, 
precum şi terenurile acoperite de jnepenișuri din preajma acestora 

60,7 0 60,7 

4.2.c Păduri situate pe nisipuri mobile sau pe terenuri alunecătoare 83,6 0 83,6 

4.2.d Plantații forestiere instalate pe terenuri degradate 0 0 0 

4.3.a Benzi de pădure situate în jurul terenurilor agricole din zone cu 
fenomene care influențează negativ producția agricolă. 

0 0 0 

4.3.b Păduri care asigură protecția împotriva poluării atmosferice sau a 
solului. 

0 0 0 

5 Păduri ce satisfac necesitățile de bază ale comunităților locale 
conform ghidul practic. 

0 0 0 

6 Păduri esențiale pentru păstrarea identității culturale a unei 
comunități sau a unei zone 

46,2 0 46,2 

Total cu suprapuneri 2632,6 426,94 3059,54 

PVRC 1 
1849,9 266,14 2116,04 

PVRC 3 
103,6 0 103,6 

PVRC 4 
632,9 160,8 793,7 

PVRC 6 
46,2 0 46,2 

Net –total fără suprapuneri 2325,9 282,92 2608,82 

Prezentul adendum prezintă metoda de identicare a pădurilor incluse in scopul 

certificării în 2020, aparținând S.C. Lignum Trend S.R.L. – UP I
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Figură 1 Localizarea suprafețelor de păduri incluse în certificare 
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2. EVALUAREA PRELIMINARĂ A POTENȚIALELOR ZONE 
VRC (SINTEZĂ) 

Evaluarea preliminară a avut 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-uri. 

Evaluarea preliminară a rezultat în stabilirea pădurilor cu VRC-uri prezente identificate pe baza categoriilor 

funcționale prezente în amenajamentele silvice (Tabel 3). 
 

Tabel 3 Lista suprafețelor cu VRC- uri potențiale conform evaluării preliminare 

Nr. Crt Unitatea de producție 
PVRC 

1.1 
PVRC 

1.2 
PVRC 
1.3. 

PVRC 
3 

PVRC 
4.1.a 

PVRC 
4.1.b 

PVRC  
4.1.c 

PVRC  
4.2.a 

PVRC 
4.2.c 

PVRC 
5 

PVRC 
6 

1 SC Lignum Trend SRL (UP I) 0 52,24 213,9 0 0 0 0 160,8 0 0 0 

Total   52,24 213,9     160,8    

 

3. EVALUAREA COMPLETĂ A PVRC 

3.1. Suprafețe incluse în VRC 1 

Păduri care conțin concentrații de biodiversitate (specii endemice, rare, 

amenințate sau periclitate) semnificative la nivel global, regional sau 

național.  

 

Există trei subcategorii posibile: 

VRC 1.1 Arii protejate; 

VRC 1.2 Specii rare, amenințate, periclitate şi endemice; 

VRC 1.3 Utilizare sezonală critică. 

 

VRC1.1. Suprafețe forestiere din arii protejate 

Definire VRC 1.1 Constituire VRC 1.1: Rezultatele evaluării preliminare  

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. 

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 

 

Suprafața inclusă în certificare NU se 
suprapune cu nici o suprafață strict 
protejată. 

 

Rezultatele evaluării finale VRC 1.1 

În urma evaluării preliminare și finale nu s-au identificat suprafețe de pădure incluse în arii naturale protejate 
cu statut de protecție strictă.  

 

 

VRC 1.1 

VRC 1 
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Figură 2 Localizarea ariilor naturale protejate a suprafețelor incluse în scopul certificării   
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VRC1.2. Păduri care adăpostesc specii rare, amenințate sau endemice 

Definire VRC 1.2 Identificare VRC 1.2 Rezultatele evaluării preliminare  

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

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

VRC 1.2 potențial  – S-au identificat suprafețe cu Hieracium 

rotundatum – 52,24 hectare. 

 

Conform analizei Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cușma  s-a identificat o specie 

de floră care necesită conservarea acesteia. – Hieracium rotundatum pe 52,24, ha.   

 

Rezultatele evaluării finale VRC 1.2 

 
Figură 3 Localizarea speciilor de floră conform ROSCI0051 Cușma a suprafețelor incluse în scopul certificării   

 

Tabel 4 Lista suprafețelor cu VRC- uri potențiale conform evaluării preliminare 

Nr. crt. PVRC 1.2 
Unitatea de 
producție 

U.A. 
Suprafața 

[ha] 
SUP Vârsta 

Lucrări propuse prin 
amenajament 

Măsuri propuse PVRC 

1 
Hieracium 
rotundatum 

S.C. Lignum  
Trend S.R.L.  
(UP I) 

78A% 0,92 A 160 
Tăieri progresive de punere 
în lumina 

Monitorizare amenințări biotice-
abiotice / Măsuri suplimentare la 
exploatare 

78B% 4,73 M 115 Tăieri de conservare 

81B% 1,24 A 110 
Tăieri progresive de punere 
în lumină și racordare 

82A% 0,83 A 130 Tăieri de gienă 

82B% 6,02 M 120 Tăieri de conservare 
83A% 3,96 A 120 Tăieri de racordare 
83B% 9,26 M 120 Tăieri de conservare 

84A% 5,19 A 135 
Tăieri progresive de punere 
în lumină 

84B% 14,42 M 150 Tăieri de conservare 
84C 4,8 A 150 Tăieri de racordare 

84D 0,3 A 5 
Îngrijirea culturilor, 
completări 

84F% 0,57 A 15 Tăieri de igienă 
TOTAL    52,24     

 

 

 

 

VRC 1.2 
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Măsuri de management PVRC 1.2  

Floră 

Hieracium rotundatum 

Denumiri populare. Vulturică.  

Starea de conservare a speciilor este Nefavorabilă-Inadecvată.  

Tendința actuală a mărimii populației este descrescătoare. 

Menținerea stării de conservare a speciei Hieracium rotundatum depinde de următoarele măsuri:  

- Exploatare forestieră corespunzătoare, cu impact minim asupra vegetaţiei ierboase, utilizând funicularul pe 
pantele abrupte, fără decopertări de sol prin trageri de lemn, respectând recomandările din amenajamente privind 
suprafeţele maxime de exploatare a răşinoaselor prin tăieri la ras;  

- Exploatarea masei lemnoase se va realiza în afara sezonului vegetativ, de preferință când solul este înghețat sau 
acoperit de zăpadă;  

- Nu se vor materializa căi de scos apropiat în zonele în care a fost identificată prezența specie;  
- Se vor lua măsuri suplimentare de interzicere a pășunatului, tranzitare cu oi și de culegere a produselor 

nelemnoase în zona respective;  

- Se vor preveni intențiile de ardere a vegetaţiei.  

Evaluarea continuă VRC 1.2 Personalul silvic a fost instruit pentru identificarea elementelor de biodiversitate 

specifice fiind creat un formular special de identificare ( A932 ). Rezultatele identificărilor se înregistrează în 
registrul de biodiversitate.  

 

VRC1.3. 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. 

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.). Analizând criteriile prezentate în ghid se constată că categoria 
funcțională 1.5.i este prezentă în suprafața evaluată. 

VRC 1.3 potențial  – 18,6 hectare conform amenjamentului (tabelul 5). 

VRC 1.3 potențial – 195,3 hectare PM ROSCI0051 – Cușma (tabelul 6).. 

 

Rezultatele evaluării finale VRC 1.3 

Tabel 5 Lista suprafețelor cu VRC- uri conform amenajamentului silvic 

Nr. crt. PVRC 1.3 
Unitatea de 
producție 

U.A. 
Suprafața 

[ha] 
SUP Vârsta 

Lucrări propuse prin 
amenajament 

Măsuri propuse PVRC 

1 
Categoria 
funcțională 
1.5.i 

S.C. Lignum  
Trend S.R.L.  
(UP I) 

88A 5,6 M 125 Tăieri de conservare 
Monitorizare amenințări biotice-
abiotice / Măsuri suplimentare la 
exploatare 

88C 4,2 M 10 Îngrijirea culturilor, 
completări 88D 0,4 M 10 

88F 8,4 M 125 Tăieri de conservare 

TOTAL    18,6     

 

  
Figură 4 Localizarea speciilor de faună conform amenajamentului 

silvic   
  

VRC 1.3 
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Tabel 6 Lista suprafețelor cu avifaună identificate conform PM Sit Natura 2000 ROSCI0051 - Cușma 

Nr. crt. PVRC 1.2 
Unitatea de 
producție 

U.A. 
Suprafața 

[ha] 
SUP Vârsta 

Lucrări propuse prin 
amenajament 

Măsuri propuse PVRC 

1 Avifaună 
S.C. Lignum  
Trend S.R.L.  
(UP I) 

78A 29,3 A 160 
Tăieri progresive de punere 
în lumina 

Monitorizare amenințări biotice-
abiotice / Măsuri suplimentare la 
exploatare 

78B 4,9 M 115 
Tăieri de conservare 79 19,5 M 120 

80A 14,1 M 130 
80B 2,4 M 45 Rărituri /0,9S 
80AA 0,1    
81A 53,6 M 35 Rărituri /0,7S 

81B% 1,24 A 110 
Tăieri progresive de punere 
în lumină și racordare 

82A% 6,9 A 130 Tăieri de gienă 

82B% 6,02 M 120 Tăieri de conservare 
82C 2,6 A 20 Curățiri 
83A% 9,8 A 120 Tăieri de racordare 
83B% 9,26 M 120 Tăieri de conservare 

84A% 11,51 A 135 
Tăieri progresive de punere 
în lumină 

84B% 14,42 M 150 Tăieri de conservare 
84C 4,8 A 150 Tăieri de racordare 

84D 0,3 A 5 
Îngrijirea culturilor, 
completări 

84E 2,2 M 20 Degajări, completări 
84F% 0,97 A 15 Tăieri de igienă 

   84G 1,4 A 10 Degajări, completări  
TOTAL    195,32     

 

  

 
Figură 5 Localizarea speciilor de avifaună conform Planului de 

management al Sitului Natura 2000 ROSCI0051 – Cușma   

În urma consultărilor cu personalul silvic s-a identificat o suprafață de pădure în care există bârlog de 

urs în UP I S.C. Lignum Trend S.R.L., mai exact în apropierea bornei 164, pe Culmea Dracului. 
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Măsuri de management PVRC 1.3  

MAMIFERE 

Ursus arctos  

Denumiri populare. Ursul brun.  

Starea de conservare a speciilor este favorabilă.  

Tendința stării de conservare generale a speciilor de carnivore mari 

este de menținere a parametrilor calitativi, adică starea de 

conservare generală este stabilă. 

 

Se vor menține lucrările silvotehnice propuse prin amenajamentele silvice cu acordarea unei atenții suplimentare la 

punerea în valoare și exploatarea arboretelor. 

Măsurile de menținere a stării de conservare a habitalului speciei, care depind de managementul silvic sunt: 

- Menținerea stării favorabile de conservare prin asigurarea condițiilor de liniște, hrană, reproducere; 

- Împiedicarea fragmentării habitatului speciei prin construirea de noi drumuri forestiere sau alte obiective cu 

impact semnificativ; 

- Limitarea braconajului; 

- Monitorizarea continuă a prezenței speciilor și identificarea lor în registrul de biodiversitate 

În condiții în care se vor executa lucrări de exloatare în arboretele din zona de prezență a specie se vor urmări: 

executarea acestora în afara zonelor de hibernare, trecere frecventă sau a culcușurilor identificate. 

Zonele de protecție pentru bârloguri de urs: În suprafața evaluată personalul de teren a identificat zone exacte a 

bârlogurilor de urs. Populația de urs este identificată ca fiind activă în acea zonă și se va urmări pe viitor identificarea și 

a altor bârloguri. Acolo unde se cunoaște locația bârlogurilor, se va institui o zonă de liniște într-o rază de min. 200 m 

în perioada în care bârlogul este ocupat (decembrie - aprilie). În suprafețele selectate ca zone de protecție pentru 

bârlogurile de urs trebuie minimalizat deranjul speciilor pradă (mai ales căprioară şi cerb), tăierea eventualelor pomi 

fructiferi, respectiv recoltarea fructelor de pădure.  

Monitorizarea zonelor stabile cu bârlog de urs, se va face în perioada noiembrie-aprilie prin estimarea prezenței 

exemplarelor de urs în zonele desemnate prin registrul de biodiversitate. 

 

 

 

Măsuri de management PVRC 1.3  

AVIFAUNĂ 

Turdus pilaris  

Denumiri populare. Cocoșar.  

Starea de conservare a speciilor este Nefavorabilă-Rea.  

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este 

Nefavorabilă - Rea deoarece calitatea habitatului speciei este rea. 

Tetrao urogallus  

Denumiri populare. Cocoșul de munte.  

Starea de conservare a speciilor este Necunoscută.  

Acest lucru se datorează în special ecologiei speciei - de exemplu 

fluctuații mari în funcție de factorii climatici și altele și insuficienței 

perioadei de evaluare, recomandată 2-3 sezoane. 

Bonasa bonasia  

Denumiri populare. Ieruncă.  

Starea de conservare a speciilor este favorabilă.  

 



 

Ocolul Silvic Valea Șieului RA   p 12-23 

Addendum la A912 Raport identificare Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare 

Zonele de protecție pentru cocoșul de munte, ieruncă și cocoșar: Măsurile silvotehnice prevăzute sunt 
lucrări de conservare și igienă pe o suprafață de 51,05 hectare. Nu se vor executa operațiuni forestiere în 
perioada de “rotit” a cocoșului de munte în zona respectivă și se evită pe cât posibil tăierea arborilor pentru a 
nu îndepărta specia de la locul de trai. La nivelul țării, rotitul ține între 4 și 5 săptămâni (cuprinse între 10-15 
Aprilie și 10-15 Mai), dar specific unui singur loc de rotit acesta ține între 2 și 3 săptămâni, variind în funcție 
de vreme, de numărul cocoșilor și al găinilor. S-a stabilit (Ion Micu, 2005) că există și un așa numit rotit fals al 
cocoșului în toamnă, în a doua jumătate a lunii septembrie, dar aici vorbim de rotitul specific perioadei de 
împerechere. De aceea, se va urmări asigurarea liniștii depline în ambele perioade de rotit.  

Alte amenințări care pot periclita perioada “rotitului” sau cuibăritul cocoșului de munte sunt:  
- Braconajul și activitățile turistice, precum off-road-ul;  

- modificările radicale ale structurii relativ pluriene a arboretelor; 

- lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor executate în perioada de cuibărit.  

Perioada monitorizării specifice locurilor de “rotit” pentru cocoșul de munte se va face în lunile martie-
mai, cu o periodicitate anuală. Se vor lua în considerare următorii indicatori de monitorizare: suprafața care 
este relevantă pentru menținerea sau îmbunătățirea condițiilor de utilizare sezonală critică, numărul de indivizi, 
prin care se va urmări estimarea cantitativă și calitativă ce formează concentrări în perioadele de utilizare 
sezonală. Estimarea se va face în funcție de numărul total al indivizilor masculi/femele.  

Pentru cocoșar - starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei este Nefavorabilă - Rea 

deoarece calitatea habitatului speciei este considerată rea. Zona identificată pentru specie se suprapune în 

mare parte peste arborete tinere care necesită a fi parcurse cu lucrări de îngrijire și conducere. În aceste 

condiții la executarea lucrărilor se va urmări păstrarea a 2-3 arbori la hectar morți sau în curs de uscare, ca 

potențial habitat pentru specie. 

 

 

Evaluarea continuă VRC 1.3  

 
Personalul silvic a fost instruit 
pentru identificarea elementelor 
de biodiversitate specifice fiind 
creat un formular special de 

identificare ( A932 ). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figură 6 Localizarea faunei conform Planului 

de management al Sitului Natura 2000 

ROSCI0051 – Cușma    
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3.2. Evaluarea prezenței VRC 2 

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.  

Definire VRC 2 Identificare VRC 2 Rezultatele evaluării preliminare  

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. 

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. 

Analizând criteriile prezentate în ghid se 
constată că VRC 2 nu este o valoare 
potențială de conservare prezentă în 
suprafața evaluată. 

 

3.3. Suprafețe incluse în VRC 3 

Păduri ce cuprind ecosisteme rare, amenințate sau periclitate 

Definire VRC 3 Identificare VRC 3 Rezultatele evaluării preliminare  

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 ). 

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

VRC 3 potențial: Nu există suprapuneri. 

Rezultatele evaluării finale VRC 3 

 

 

Rezultatele evaluării prezentei 

ecosistemelor forestiere cu 

structură primară.  

 

Din suprapunerea cu harta 

pădurilor virgine de pe site-ul 

Ministerului Mediului, nici o 

suprafață inclusă în scopul 

certificării nu se suprapune cu 

poligoanele cu structură 

primară. 

 

 

 

Figură 7: Localizarea pădurilor cu structură 

primară, conform poligoanelor din PIN MATRA 

cu suprafața inclusă în certificare 

 

Prin corespondența Ghidului PVRC (WWF 2013) cu amenajamentul silvic asupra tipurilor de pădure, s-a 

constat că nu există nici o suprafață potențială cu ecosisteme rare sau periclitate.  

  

VRC 2 

VRC 3 



 

Ocolul Silvic Valea Șieului RA   p 14-23 

Addendum la A912 Raport identificare Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare 

 

3.4. Suprafețe incluse VRC 4 

Păduri care asigură servicii de mediu esențiale în situații critice 

 

Există trei posibile 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.  

 

VRC4.1. Păduri cu importanță deosebită pentru sursele de apă 

Definire VRC 4.1 Identificare VRC 4.1 Rezultatele evaluării preliminare  

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. 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; 

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 

NU s-a identificat nici o suprafață 
potențială de pădure pentru acest tip 
de VRC. 

 

 

VRC4.2. Păduri critice pentru prevenirea și combaterea procesului de eroziune 

Definire VRC 4.2 Identificare VRC 4.2 Rezultatele evaluării preliminare  

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. 

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 – 160,8 ha 

Analizând criteriile prezentate în ghid 
se constată că există VRC 4.2 
potențiale, legate de prezența 
categoriei funcționale 1.2.a. 

 

Rezultatele evaluării finale VRC 4.2. 

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). 

În urma evaluării de teren se constată că (Tabelul 8, Figură 3) 160,8 hectare corespund terenurilor aflate pe pantă 

mare. 

Tabel 8 Lista suprafețelor de pădure incluse î n PVRC 4.2.a, în UP I SC Lignum Trend SRL 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
producție 

U.A. 
Suprafața 
[ha] 

SUP Panta Vârsta LP amenajament Măsuri propuse PVRC 

1 

S.C. Lignum 
Trend S.R.L.  
(UP I) 

79 19,5 M 34 1120 T. conservare Măsuri suplimentare la exploatare 

2 80 A 14,1 M 37 130 T. conservare Măsuri suplimentare la exploatare 

3 80 B 2,4 M 40 45 Rărituri/0,9S Măsuri suplimentare la exploatare 

4 81 A 53,6 M 35 35 Rărituri/0,7S Măsuri suplimentare la exploatare 

5 84 E 2,2 M 38 20 Degajări, completări Măsuri suplimentare la exploatare 

6 88 E 2,8 M 31 125 T. conservare Măsuri suplimentare la exploatare 

7 91 A 20,9 M 36 160 T. conservare Măsuri suplimentare la exploatare 

8 93 A 19,7 M 36 45 T. igienă Măsuri suplimentare la exploatare 

9 94  25,6 M 26 45 Rărituri/0,7S Măsuri suplimentare la exploatare 

Total   160,8      

 

VRC 4 

VRC 4.1 

VRC 4.2 
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Figură 3: Zone de pădure identficate ca fiind VRC 4.2.a 

VRC4.2.b - vegetaţia forestieră din jurul culoarelor de formare a avalanşelor, precum şi terenurile acoperite de 

jnepenişuri din preajma acestora - nu s-au identificat. 

 

VRC4.2.c - păduri situate pe nisipuri mobile sau pe terenuri alunecătoare - Nu s-au identificat 

 

VRC4.2.d. - plantaţii forestiere instalate pe terenuri degradate – Nu s-au identificat.  
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Măsuri de management PVRC 4.2 

VRC 4.2.a. Toate unitățile amenajistice cu VRC 4.2.a au fost identificate prin amenajamentele 

silvice ca având categoria funcțională 1.2.a – deci măsurile de management sunt adaptate 

aigurării funcției antierozionale – fiind corespunzătoare SUP M – lucrări de conservare. 

 

Operațiunile forestiere se vor adapta caracterului de protecție antierozională atribuit zonei. Datorită 

condițiilor grele staționale (terenuri argiloase cu înclinare mare, grohotișuri, stâncării, versanți abrupți, 

eroziune și alunecări active), aceste ecosisteme au un rol esențial în prevenirea și controlul procesului 

de eroziune. Gospodărirea acestor ecosisteme necesită intervenții prudente, astfel: 

- gospodărirea, prin lucrări de conservare, va urmări strict perpetuarea ecosistemelor în cauză și 
realizarea de structuri care să îndeplinească cu maxim de eficiență funcțiile speciale de protecție 
atribuite; 

- se vor executa lucrări doar acolo unde regenerarea ecosistemului o cere şi se va evita extragerea 
materialului lemnos rezultat din zonele cu condiții specifice grele; 

- se vor folosi tehnologii de exploatare cu impact ecologic redus (funiculare, atelaje, etc.); 
- lucrările de exploatare se vor autoriza pe cât posibil în lunile de iarnă (sol înghețat, strat de zăpadă) 

atunci când impactul asupra solului și ochiurilor de semințiș este minim; 
- la executarea lucrărilor de exploatare se va ține cont ca amplasarea căilor de scos apropiat să nu 

depășească pantele admise legal; 
- se vor impune firmelor contractoare măsuri suplimentare de evacuare a apei de pe căile de scos-

apropiat pentru a se evita declanșarea unor procese erozionale; 
- nu se vor trage pe căile de scos apropiat arbori cu tot cu coroană. 
 

Monitorizarea procesului de eroziune se va realiza în special în situațiile în care se intervine cu lucrări 

de exploatare prin identificarea gradului și a tipului de eroziune (se va lua în considerare și prevederile 

din procedura P531) 

 

VRC4.3. Păduri cu impact critic asupra terenurilor agricole și calității aerului  

Definire VRC 4.3 Identificare VRC 4.3 Rezultatele evaluării preliminare  

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 împotriva poluării 
atmosferice sau a solului. 

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 descrise în ghidul 

practic nu s-au identificat categorii 
funcționale pentru acest tip de VRC. 

 

Rezultatele evaluării finale VRC 4.3. 

VRC4.3.a – benzi de pădure situate în jurul terenurilor agricole din zone cu fenomene care influențează negativ 

producția agricolă – Nu s-au identificat. 
 

VRC4.3.b –  păduri care asigură protecția împotriva poluării atmosferice sau a solului – Nu s-au identificat. 

  

VRC 4.3 
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3.5. Evaluarea prezenței de VRC 5 

Păduri esențiale pentru satisfacerea necesităților de bază ale 

comunităților locale 

Definire 
VRC 5 

Identificare 
VRC 5 

Rezultatele evaluării preliminare  

Se 
constitui
e PVRC 
5 
pădurile 
ce 
satisfac 
necesităț
ile de 
bază ale 
comunit
ăților 
locale 
conform 
ghidul 
practic. 

Se face prin 
consultarea 
proprietarilo
r de păduri, 
a 
administrato
rului de 
pădure, 
autorităților 
locale și 
comunitățilo
r 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 4). 

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. In suprafața inclusă in scopul certificării 

nu există un risc semnificativ de incidență a tăierilor ilegale 

 

Rezultatele evaluării finale VRC 5: ca urmare a consultărilor publice s-a stabilit că necesitățile comunităților 

locale pentru lemn de foc sunt parțial satisfăcute datorită faptului că Obștea Moșnenilor Chiojdeni vinde masa 

lemnoasă doar pe picior către agenții economici. Membrii comunității trebuie să se aprovizioneze direct de la 

aceștia. Există în perspectivă crearea unui depozit propriu care să faciliteze furnizarea de masă lemnoasă 

către membrii obștii.  

VRC 5 
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Figură 4: Distribuția spațială a zonelor cu risc la tăierile ilegale 

 

 

 

3.6. Suprafețe incluse în VRC 6 

Păduri esențiale pentru păstrarea identității culturale a unei comunități 

sau a unei zone 

Definire VRC 6 Identificare VRC 6 Rezultatele evaluării preliminare  

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. 

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 
(categoriile funcționale 1.4.i și 1.4.b) și a 
Serverului Cartografic pentru Patrimoniul 

Național Cultural, nu s-au identificat suprafețe 
potențiale ale pădurilor cu rol cultural, incluse în 
VRC 6. 

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, respect iv tumulilor 

funerari, limitrofe localităților din România sau aflate în zone cu pădure (Ministerul Culturii, Repertoriul Arheologic 

Național) - Nu s-au identificat.  

Rezultatele evaluării complete VRC 6 

VRC 6 

http://map.cimec.ro/Mapserver
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Ca urmare a verificării și discuțiilor avute cu personalul silvic, cât și a participanților prezenți la consultările 

publice s-a constatat că nu există zone culturale de tip istorice, culturale, religioase sau turistice, pe raza U.P. 

I S.C. Lignum Trend S.R.L. 

3.7. Centralizatorul evaluării finale PVRC 

Tabel 9 Valori de Conservare identificate în suprafața inclusă în scopul certificării 

Nr. 
crt. 

Unitatea de producție 
Suprafața  
PVRC cu 
suprapuneri 

PVRC  
1.1 

PVRC 
1.2 

PVRC 
1.3 

PVRC 
3 

PVRC 
4.1.a 

PVRC  
4.1.b 

PVRC 
4.1.c 

PVRC 
4.2.a 

1  (UP I) 426,94 0 52,24 213,9 0 0 0 0 160,8 

Total fără suprapuneri 282,92 0,0 52,24 213,9 0 0 0 0 160,8 

4. CONSULTAREA PUBLICĂ 

Consultarea anuală a factorilor interesați s-a realizat prin notificarea tuturor factorilor interesați din formularul 

F422. (Anexa 1).  Menționăm că lista factorilor interesați a fost actualizată pentru a cuprinde și comunitățile 

locale de pe raza noului membru al grupului SC Lignum Trend SRL.  

5. MONITORIZAREA SUPRAFEȚELOR DE PVRC 

În cazul Pădurilor cu Valori Ridicate de Conservare, scopul principal al monitorizării este acela de a stabili 

dacă valorile ridicate de conservare identificate în cuprinsul pădurii sunt sau nu menținute / îmbunătățite. 

Modificarea valorilor de conservare poate fi consecința unor amenințări de natură antropică, biotică sau 

abiotică, a impactului operațiunilor forestiere sau a evoluției naturale a ecosistemelor forestiere. De aceea 

monitorizarea gradului de exercitare a VRC este structurată pe trei componente. 

- Monitorizarea permanentă – care adresează identificarea amenințărilor general valabile tuturor 

categoriilor de PVRC inclusiv acelor zone aflate în zona de protecție strictă. 

- Monitorizarea impactului operațiunilor de exploatare – care adresează identificarea modificărilor 

VRC în cazul suprafețelor de PVRC parcurse cu lucrări de exploatare 

- Monitorizarea specifică – care urmărește urmărirea unor indicatori specifici de caracterizare a 

valorilor de conservare. 

5.1. Monitorizarea permanentă 

Gradul de exercitare a valorilor de conservare identificate poate fi afectat de următorii factori antropici: 

- Pășunatul și trecerea turmelor prin zonele PVRC; 

- Exploatarea nerațională a produselor nelemnoase, braconaj, vandalizări etc; 

- Depozitarea reziduurilor menajere; 

- Incendiile din suprafețele de pădure și din terenurile agricole limitrofe; 

- Practici de exploatare ilegală în zona supusă conservării sau în zonele limitrofe. 

Factorii de ordin biotic și abiotic care pot duce la modificare valorilor de conservare sunt: 

- Fenomene de uscare izolată sau în masă, consecința a secetelor prelungite sau a atacurilor de insecte; 

- Doborâtori și rupturi de vânt și de zăpadă; 

- Calamitarea zonelor prin inundații, fenomene torențiale; 

- Extinderea unor specii invazive în locul speciilor native. 

Incidența acestor factori este importantă inclusiv în zonele excluse total de la intervenții. Ocolul silvic va 

monitoriza în mod continuu impactul acestor factori asupra gradului de exercitare a VRC:  

- personalul de teren responsabil cu gospodărirea arboretelor încadrate ca PVRC trebuie să raporteze, 

ori de câte ori este nevoie, eventualele amenințări (antropice, biotice sau abiotice) sau riscuri care au 

apărut în această zonă – conform condicii de serviciu; 

- cu ocazia controalelor de fond se va înregistra în fișa F813 orice observație relevantă (prezența speciilor 

rare, semnalări de distrugeri ale habitatului, ale arborilor de biodiversitate etc.) 
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- întrucât multe din PVRC selectate se suprapun peste zona de protecție sporită identificarea continuă 

a riscurilor de natură biotică și abiotică este necesară pentru evaluarea la timp a impactului măsurilor 

non-intervenție asupra exercitării valorilor de conservare. 

5.2. Monitorizarea impactului operațiunilor forestiere 

În situația desfășurării unor operațiuni silvice în pădurile identificate ca având VRC se vor folosi prevederile 

procedurale de identificarea și reducere a impactului social și de mediu, astfel: 

- La punerea în valoare ( F611 ) se vor identifica zonele care prezintă valori ridicate de conservare (zone 

de înflorire, zone de cuibărit etc) ca și perioadele în care se poate face exploatarea și măsurile 

suplimentare necesare păstrării valorilor de conservare. 

- Se va interzice executarea căilor de scos apropiat prin zona de protejat prin materializarea clară pe 

schița parchetului și aducerea la cunoștința agenților de exploatare a VRC care necesită atenție - F531  

- Monitorizarea impactului operațiunilor forestiere asupra VRC se realizează prin Anexa la controlul de 

exploatare ( F428 ) și la reprimirea parchetului ( F532 ). 

- Cu ocazia reprimirii parchetului se vor calcula indicatorii necesari monitorizării specifice (gradul 

de afectare al stării de conservare – conform tabelelor 10-12. 

5.3. Monitorizarea specifică 

Pentru fiecare categorie de VRC s-au identificat indicatori de specifici valorii de conservare identificată. 

Conform prevederilor ghidului s-au stabilit indicatori ușor măsurabili care să nu necesite resurse umane și 

materiale mari, să fie reprezentativi și să ofere informații asupra evoluției VRC. Monitorizare VRC are caracter 

anual dar identificarea indicatorilor specifici este necesară în următoarele situații: 

- în suprafața cu VRC au avut loc operațiuni silvotehnice și/sau de exploatare;  

- operațiunile de exploatare din arboretele limitrofe au afectat zonele de PVRC.  
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Tabel 10 Indicatori de monitorizare VRC 1 
Categoria de 
VRC 

Indicatori de monitorizare permanentă Indicatori de monitorizare 
a operațiunilor forestiere 

Indicatori de monitorizare 
specifică 

VRC 1.2. 
Hieracium 
rotundatum 

 Pășunatul si trecerea turmelor prin 
zonele PVRC; 

 Depozitarea reziduurilor menajere; 

 Exploatarea nerațională a produselor 
nelemnoase, braconaj, vandalizări etc 

 Incendiile din suprafețele de pădure și 
din terenurile agricole limitrofe. 

 Practici de exploatare ilegală în zona 
supusă conservării sau în zonele 
limitrofe 

 Impactul utilajelor în 
suprafața de VRC 

 Perioada de exploatare 
impusă pentru protejarea 
speciei 

 Prejudicii asupra speciei 

 Modificări în aria de acoperire a 
speciei (% estimat comparativ 
cu anul anterior) 

 Gradul de afectare a stării de 
conservare (0 – neafectat, 1- 
Slab; 2 -Moderat; 3 Puternic; 4 
Foarte puternic) 

 

Tabel 11 Indicatori de monitorizare VRC 1 
Categoria de 
VRC 

Indicatori de monitorizare permanentă Indicatori de monitorizare 
a operațiunilor forestiere 

Indicatori de monitorizare 
specifică 

VRC 1.3. 
Ursus arctos 

 Pășunatul si trecerea turmelor prin 
zonele PVRC; 

 Depozitarea reziduurilor menajere; 

 Exploatarea nerațională a produselor 
nelemnoase, braconaj, vandalizări etc 

 Incendiile din suprafețele de pădure și 
din terenurile agricole limitrofe. 

 Practici de exploatare ilegală în zona 
supusă conservării sau în zonele 
limitrofe 

 Vandalizarea zonelor de hibernare 

 Impactul utilajelor în 
suprafața de VRC 

 

 Modificări în populația speciilor 
(% estimat comparativ cu anul 
anterior) 

 Gradul de afectare a  stării de 
conservare (0 – neafectat, 1- 
Slab; 2 -Moderat; 3 Puternic; 4 
Foarte puternic) 

Tabel 12 Indicatori de monitorizare VRC 4 
Categoria de 
VRC 

Indicatori de monitorizare permanentă Indicatori de monitorizare 
a operațiunilor forestiere 

Indicatori de monitorizare 
specifică 

VRC 4.2.a 
Pantă ridicată 

 Calamitarea zonelor prin fenomene 
torențiale 

 Practici de exploatare ilegală 

 Doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă 

 Fenomene de uscare 

 Incendiile din suprafețele de pădure 

 Gradul de eroziune al 
căilor de scos apropiat 

 Respectarea criteriilor de 
pantă la trasarea căilor de 
scos apropiat 

 Volumul de extras pe 
pante mai mari de 35 
grade. 

 Suprafața afectată (%) 

 Tipul și intensitatea eroziunii (0-
fără eroziune, 1- Slaba; 2 -
Moderată; 3 Puternică; 4 Foarte 
puternică)  

 

5.4. Centralizarea rezultatelor monitorizării 

Centralizarea fișelor de monitorizare se face anual, până la finalul lunii februarie, conform formularului public 

F943 și cuprinde: 

- lista unităților amenajistice integrate pe fiecare tip de PVRC 

- analiza indicatorilor de monitorizare permanente 

- analiza rezultatelor monitorizării impactului operațiunilor forestiere 

- identificarea indicatorilor specifici de caracterizare a stării de conservare 

Centralizatorul rezultatelor monitorizării va fi postat pe site-ul organizației în secțiunea Transparență și 

certificare, în fiecare an, până la finalul lunii martie.
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6. LISTA SUPRAFEȚELOR CU PVRC – UP I SC LIGNUM TREND SRL 

Nr. crt U.P. / U.B. UA 

VRC 

Suprafata 
UA (ha) 

Suprafața 
VRC (ha) 

Descriere VRC SUP Panta Varsta 
Lucrări propuse prin 
amenajament 

Măsuri propuse pentru PVRC 
1.1 1.2 1.3 3 4.1.a 4.1.b 4.1.c 4.2.a 

1 

UP I SC Lignum Trend SRL 79 

    1.3.         4.2.a 

19,50 

19,50 ROSCI0051 / Turdus pilaris / Panta mare M 

34 120 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

2 

UP I SC Lignum Trend SRL 80A 

    1.3.         4.2.a 

14,10 

14,10 ROSCI0051 / Turdus pilaris / Panta mare M 

37 130 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

3 

UP I SC Lignum Trend SRL 80B 

    1.3.         4.2.a 

2,40 

2,40 ROSCI0051 / Turdus pilaris / Panta mare M 

40 45 Rarituri/0,9S 

Măsuri suplimentare la exploatare 

4 

UP I SC Lignum Trend SRL 81A 

    1.3.         4.2.a 

53,60 

53,60 ROSCI0051 / Turdus pilaris / Panta mare M 

35 35 Rarituri/0,7S 

Măsuri suplimentare la exploatare 

5 

UP I SC Lignum Trend SRL 84E 

    1.3.         4.2.a 

2,20 

2,20 ROSCI0051 / Turdus pilaris / Panta mare M 

38 20 Degajari, completari 

Măsuri suplimentare la exploatare 

6 

UP I SC Lignum Trend SRL 78B 

  1.2. 1.3.           

4,90 

4,90 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia M 

25 115 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

7 

UP I SC Lignum Trend SRL 82B% 

  1.2. 1.3.           

7,10 

6,02 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia M 

30 120 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

8 

UP I SC Lignum Trend SRL 83B% 

  1.2. 1.3.           

9,90 

9,26 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia M 

34 120 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

9 

UP I SC Lignum Trend SRL 84B% 

  1.2. 1.3.           

15,30 

14,42 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia / Turdus pilaris / Tetrao urogallus M 

34 150 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

10 

UP I SC Lignum Trend SRL 78A 

  1.2. 1.3.           

29,30 

29,30 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia / Turdus pilaris / Tetrao urogallus A 

32 160 TP2 

Măsuri suplimentare la exploatare 

11 

UP I SC Lignum Trend SRL 81B% 

  1.2. 1.3.           

2,00 

1,24 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia / Turdus pilaris / Tetrao urogallus A 

30 110 TP2,3 

Măsuri suplimentare la exploatare 

12 

UP I SC Lignum Trend SRL 82A% 

  1.2. 1.3.           

8,20 

6,90 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia / Turdus pilaris / Tetrao urogallus A 

32 130 Igiena 

Măsuri suplimentare la exploatare 

14 

UP I SC Lignum Trend SRL 82C 

    1.3.           

2,60 

2,60 ROSCI0051 / Turdus pilaris A 

34 20 Curatiri 

Măsuri suplimentare la exploatare 

13 

UP I SC Lignum Trend SRL 83A% 

  1.2. 1.3.           

13,90 

9,80 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia / Turdus pilaris / Tetrao urogallus A 

32 120 TP3 

Măsuri suplimentare la exploatare 

15 

UP I SC Lignum Trend SRL 84A% 

  1.2. 1.3.           

16,70 

11,51 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia / Turdus pilaris / Tetrao urogallus A 

32 135 TP2 

Măsuri suplimentare la exploatare 

16 

UP I SC Lignum Trend SRL 84C 

  1.2. 1.3.           

4,80 

4,80 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia A 

20 150 TP3 

Măsuri suplimentare la exploatare 

17 

UP I SC Lignum Trend SRL 84D 

  1.2. 1.3.           

0,30 

0,30 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia A 

30 5 Ingrijirea culturilor, completari 

Măsuri suplimentare la exploatare 

18 

UP I SC Lignum Trend SRL 84F% 

  1.2. 1.3.           

1,60 

0,97 ROSCI0051 / Hieracium rotundatum / Bonasa bonasia / Turdus pilaris / Tetrao urogallus A 

30 15 Igiena 

Măsuri suplimentare la exploatare 

19 

UP I SC Lignum Trend SRL 84G 

    1.3.           

1,40 

1,40 ROSCI0051 / Turdus pilaris A 

34 10 Degajari, completari 

Măsuri suplimentare la exploatare 

21 

UP I SC Lignum Trend SRL 80AA 

    1.3.           

0,10 

0,10 ROSCI0051 / Turdus pilaris   

      

Măsuri suplimentare la exploatare 

20 

UP I SC Lignum Trend SRL 88A 

    1.3.           

5,60 

5,60 Categoria functionala 1.5.i M 

25 125 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

22 

UP I SC Lignum Trend SRL 88C 

    1.3.           

4,20 

4,20 Categoria functionala 1.5.i M 

25 10 Ingrijirea culturilor, completari 

Măsuri suplimentare la exploatare 

23 

UP I SC Lignum Trend SRL 88D 

    1.3.           

0,40 

0,40 Categoria functionala 1.5.i M 

24 10 Ingrijirea culturilor, completari 

Măsuri suplimentare la exploatare 

24 

UP I SC Lignum Trend SRL 88F 

    1.3.           

8,40 

8,40 Categoria functionala 1.5.i M 

25 125 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

25 

UP I SC Lignum Trend SRL 88E 

              4.2.a 

2,80 

2,80 Panta mare M 

31 125 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

28 

UP I SC Lignum Trend SRL 91A 

              4.2.a 

20,90 

20,90 Panta mare M 

36 160 TC 

Măsuri suplimentare la exploatare 

26 

UP I SC Lignum Trend SRL 93A 

              4.2.a 

19,70 

19,70 Panta mare M 

36 45 Igiena 

Măsuri suplimentare la exploatare 

27 

UP I SC Lignum Trend SRL 94 

              4.2.a 

25,60 

25,60 Panta mare M 

26 45 Rarituri/0,7S 

Măsuri suplimentare la exploatare 

 

 


