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1. DATE GENERALE PRIVIND SUPRAFAȚA INCLUSĂ ÎN 
SCOPUL CERTIFICĂRII 

Ocolul Silvic Comunal Romuli RA. are personalitate juridică fiind constituit ca administrator privat de 

păduri în anul 2003 ca urmare a deciziei consiliului local Romuli. Ocolul silvic administrează o suprafață 

totală de pădure de 8590 hectare. Din această suprafață mare parte este inclusă în procesul de 

certificare (7748 hectare). Situația proprietăților incluse în certificare este prezentată în tabelul de mai 

jos.  

Tabel 1 Lista proprietăților forestiere incluse în certificarea managementului forestier  

Nr. 
crt 

Unitatea de 
baza/producție 

Proprietar certificat Valabilitate 
amenajament 

Suprafața inclusă în 
certificare 

1 UB I Romuli Comuna Romuli 2011-2020 5457,9 

2 UB III Buhăescu Comuna Romuli 2007-2016 115,1 

3 UB IV Repedea- Borșa Comuna Romuli 2011-2020 364,8 

4 UB II Săcel Comuna Săcel 2012-2021 1801,9 

 
Suplimentar în procesul de evaluare preliminară s-a introdus și Asociația de proprietari persoane 

fizice Romuli pentru care există amenajament pe o suprafață de 318,7 ha.   

 
Figura 1 Localizarea suprafețelor incluse în certificare  

 

Toate suprafețele incluse în certificare au amenajamente silvice valabile.  



 

Rezumat public plan de management 
 

15.03.2017 

 

OSC Romuli RA   p 4-15 

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

face astfel: 

- 541,7 hectare (7%) sunt păduri supuse regimului de conservare deosebită și excluse de la tăieri 

(SUP E) 

- 1689,8 hectare (22%) sunt păduri supuse regimului special de conservare (SUP M) 

- 162,9 hectare (2%) sunt rezervații de semințe (SUP K) 

- 5209,2 hectare (67%) sunt gestionate în sistemul de codru regulat, în care reglementarea procesului 

de producție este permisă (SUP A) 

Ca urmare, zonarea funcțională a arboretelor din suprafața care face obiectul certificării ia în considerare 

într-o proporție semnificativă țelurile de conservare. 

Următoarele suprafețe incluse în certificare se suprapun peste arii protejate de interes comunitar: 

- 1340 ,5 ha din U.B. II Săcel și 6,7 ha din U.B. I Romuli  fac parte din ROSCI0264 – Valea Izei 

și Dealul Solovan, avându-l custode inițial pe SC. Mircea Mara SRL.  

- 110, 3 din U.B. III Buhăescu fac parte din Parcul Național Munții Rodnei, aflat în Administrarea 

Parcului Național Munții Rodnei. 

- 364,8 ha din U.B. IV Repedea-Buhăescu fac parte din Parcul Național Munții Rodnei, aflat în 

Administrarea Parcului Național Munții Rodnei. 

- 470,5 ha din U.B. II Săcel – Parc Național Munții Rodnei și ROSCI025 și ROSPA0085 Munții 

Rodnei aflat în Administrarea Parcului Național Munții Rodnei. 

Din lipsa unui custode activ și a unui plan de management pentru cele 1340,5 hectare din U.B. II Săcel, 

identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare a fost mai dificilă și de aceea încadrarea unor 

suprafețe de VRC s-a realizat conform zonării funcționale sau prin evaluarea în teren a personalului 

silvic din cadrul Ocolului Silvic Comunal Romuli RA. La momentul întocmirii unui plan de management 

asupra ariei protejate ROSCI0264 – Valea Izei și Dealul Solovan se va reanaliza distribuția VRC din 

zona respectivă.  
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2.  SINTEZA BAZELOR DE AMENAJARE 

2.1. UP I ROMULUI 

În vederea gospodaririi diferentiate a fondului forestier, pentru realizarea obiectivelor social 
economice si a îndeplinirii functiilor atribuite, arboretele din cadrul unitatii de 
productie/protectie proprietate publica a Comunei Romuli au fost grupate în urmatoarele 
subunitati justificate din punct de vedere ecologic si economic: 

- S.U.P. “A” - codru regulat, sortimente obisnuite pe 4171.8 ha in care s-au inclus 
arboretele din categoriile functionale 1.2H si 2.1B; 

- S.U.P. “M” - paduri supuse regimului de conservare deosebita pe 1211.5 ha, in care s-
au inclus arboretele din categoriile functionale 1.2A, 1.2B, 1.2C, 1.4D. 

- S.U.P. “K” - Rezervatii pentru producerea de seminte forestiere in care s-au inclus 
arboretele din categoria 1.5H – 162.9 ha. 

Compozitia-tel finala pe subunitaTi de gospodarire si pe total unitate de productie/protectie 
este de forma: 

 pentru S.U.P. “A”: 44MO 13BR 35FA 8PAM 

 pentru S.U.P. “K”: 53MO 20BR 20FA 7PAM 

 pentru S.U.P. “M”: 28MO 45FA 11BR 2LA 11PAM 3DT 

 pentru U.P.: 41MO 36FA 13BR1LA 8PAM 1DT. 

Bazele de amenajare stabilite sunt urmatoarele; 

Regimul : codru; 

Tratamente:  

Pentru realizarea unei structuri care sa permita exercitarea în mod optim a functiilor de 
protectie si productie ce au fost atribuite arboretelor s-au propus a se aplica în cadrul 
subunitatii de codru regulat urmatoarele tratamente: 

 taieri progresive in arborete de amestec relativ pluriene sau relativ echiene, arborete 
de fag si amestecuri de fag cu rasinoase; 

 taieri rase in benzi alaturate si in parchete mici in molidisuri pure; 

Vârsta medie a exploatabilitatii este de 107 ani pentru S.U.P. “A”. 

Structura posibilitatii padurii (produse principale, conservare, produse secundare, taieri de 

igiena) este redata în tabelul urmator: 

 

Posibilitatea totala pe unitatea de productie/protectie este de 23987 mc/an. 

Recapitulatia posibilitatii totale, indicii de recoltare si de crestere curenta sunt date în tabelul 

urmator: 
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Prin acest plan s-au prevazut urmatoarele categorii de lucrari: 

 Lucrari de ajutorare a regenerarii naturale – ajutorarea regenerarii naturale pe 92.6 ha. 

 Lucrari de ingrijire a regenerarii naturale s-au propus pentru toate arboretele cu 
procesul de regenerare naturala declansat sau urmeaza sa se obtina insamântarea 
naturala prin lucrari de recoltare. 

Se va efectua descoplesirea semintisurilor pe 287.6 ha. 

Lucrari de impadurire se vor executa dupa cum urmeaza: 

 lucrari de regenerare (impaduriri efective) – 203.8 ha; 

 completari in arboretele tinere existente - 52.4 ha; 

 completari in arboretele nou create - 40.7 ha. 

Pe total deceniu se vor executa impaduriri pe o suprafata de 296.9 ha, revenind anual o 
suprafata de 1484.5 ha. 

Speciile folosite pentru impadurit vor fi: MO, BR, FA, LA,PAM fiind necesari 851,5 mii bucati 
puieti. 

 

2.2. UP IV REPEDEA BORȘA 

Arboretele din cadrul unitatii de baza au fost grupate în urmatoarele subunitati justificate din 
punct de vedere ecologicsi economic: 

S.U.P. “E” - Rezervatii pentru ocrotirea integrala a naturii potrivit Legii protectiei 
mediului, fixandu-se ca tel ocrotirea genofondului si econfondului forestier – 364.8ha. 

Compozitia-tel finala pe subunitati de gospodarire si pe total unitate de productie/protectie este 
de forma: 

- pentru S.U.P. “E”: 59MO 8BR 23LA 4PAM 6SR 

- pentru U.P.: 59MO 8BR 23LA 4PAM 6SR 

 

2.3. UP I SĂCEL 

Arboretele din cadrul unitatii de productie/protectie analizate au fost grupate în urmatoarele 
subunitati justificate din punct de vedere ecologic si economic: 

- S.U.P. “A” - codru regulat, sortimente obisnite pe 1204.91 ha în care s-au inclus arborete din 
categoriile functionale 1.5L, 15N; 

- S.U.P. “M” - paduri supuse regimului de conservare deosebita pe 387.83 ha, în care s-au 
inclus arborete din categoria functionala 1.2A, 1.2I, 1.3F. 

- S.U.P. “E” – rezervatii pentru ocrotirea integrala a naturii, potrivit legii pe 176.95 ha în care 
s-au inclus arborete din categoria functionala 1.5A. 

Compozitia-tel finala pe subunitati de gospodarire si pe total unitate de produc_ie/protec_ie 
este de forma: 
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- pentru S.U.P. “A”: 60MO16BR7LA15FA2DT 

- pentru S.U.P. “M”: 65MO10BR11LA9FA5DT 

- pentru S.U.P. “E”: 70MO7BR13LA10DT 

- pentru U.P. : 62MO14BR8LA12FA4DT 

Bazele de amenajare stabilite sunt urmatoarele: 

Regimul : codru. 

Tratamente: 

 taieri progresive în arborete de fag sau amestecuri; 

 taieri rase în arboretele de molid. 

Vârsta medie a exploatabilitatii este de 103 ani pentru S.U.P. “A”. 

Ciclul : S-a adoptat un ciclu de 100 ani. 

Structura posibilitatii padurii (produse principale, conservare, produse secundare, taieri de 
igiena) este redata în tabelul urmator: 

 

Posibilitatea totala pe unitatea de productie/protectie este de 5913 mc/an. 

Recapitulatia posibilitatii totale, indicii de recoltare si de crestere curenta sunt date în 

tabelul urmator: 

 

Planul lucrarilor de regenerare si împadurire cuprinde urmatoarele categorii de lucrari: 

 Lucrari de ajutorare a regenerarii naturale – ajutorarea regenerarii naturale pe 78.98 

 ha. 

 Lucrari de îngrijire a regenerarii naturale -se va efectua descoplesirea semintisurilor pe 
70.3 ha. 

Lucrari de împadurire se vor executa dupa cum urmeaza: 

- împaduriri dupa taieri de regenerare – 76.14 ha; 

- completari în arboretele tinere existente - 25.7 ha; 

- completari în arboretele nou create - 15.23 ha. 

Pe total deceniu se vor executa împaduriri pe o suprafata de 117.07 ha, revenind anual o 
suprafata de 11.7 ha.  
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3. EVALUAREA COMPLETĂ A PVRC 

3.1. Suprafețe incluse în VRC 1 

În categoria VRC 1 se includ pădurile care conțin concentrații de biodiversitate (specii endemice, rare, 

amenințate sau periclitate) semnificative la nivel global, regional sau național. 

VRC1.1. Suprafețe forestiere din arii protejate 

Rezultatele evaluării finale VRC 1.1. 

 

În urma evaluării finale toate suprafețele identificate ca aparținând Parcului Național Munții Rodnei 

pe o suprafață semnificativă de 952,3 ha sunt integrate ca VRC 1.1, astfel: 

- 364,8 ha din U.B. IV Repedea – Borșa, din Parcul Național Munții Rodnei  

- 110,3 ha din U.B. III Buhăescu ai Parcului Național Munții Rodnei  

- 470,5 ha din U.B. II Săcel din Parcul Național Munții Rodnei și ROSCI025 și ROSPA0085 Munții 

Rodnei  

 
În urma evaluării finale s-a constatat că cei 1340,5 hectare din U.B. II Săcel ai sitului ROSCI0264 

Valea Izei și Dealul Solovan nu constituie criterii de integrare ca VRC 1.1 neavând statut de 

rezervație naturală. 

Măsuri de management PVRC 1.1. Toate suprafețele identificate ca având VRC 1.1. sunt suprafețe 

excluse de la tăieri. Ca urmare pentru suprafețele respective sunt necesare doar măsuri de 

monitorizare a factorilor perturbatori de natură antropică. Se va urmări așadar: 

- Urmărirea și sesizarea activităților de braconaj; 

- Monitorizarea activităților de pășunat, a vandalizării prin culegerea produselor nelemnoase etc; 

- Aplicării unui management asupra deșeurilor; 

- Stoparea poluării fonice cauzate de activități precum sporturile off-road; 

Pentru implementarea acestor măsuri OSC Romuli RA a notificat Administrația Parcului Național 

Munții Rodnei pentru crearea unui protocol de colaborare care să permită sesizarea reciprocă a 

activităților ilegale cu impact asupra zonei aflate în administrare comună (Anexa 8). 

VRC1.2 – Păduri care adăpostesc specii rare, amenințate sau endemice 

Rezultatele evaluării finale VRC 1.2: Suprafețele incluse in Parcul Național Munții Rodnei 

adăpostesc exemplare de specii rare care sunt însă identificate prin planul de management al 

parcului și fac obiectul VRC 1.1. Întrucât în aceste suprafețe nu este permisă gestionarea 

arboretelor, identificarea și monitorizarea speciilor floristice rare este de competența 

administrației PNMR. 

Pentru suprafața de 1340,5 ha din U.B. II Săcel și 6,7 ha aflate în U.B. I Romuli aflate în situl 

ROSCI0264 Valea Izei și Dealul Solovan nu există informații privind speciile floristice rare 

identificate de către custodele sitului. Nici custodele inițial (SC Mircea Mara SRL) nici cel actual 

(APM Baia Mare) nu au răspuns solicitărilor privind participarea la consultările publice. 

Din informațiile culese din teren se constituie ca VRC 1.2. final următoarea suprafață: 

- 39,5 ha (u.a. 91A) constituie prezența speciei de Paeonia officinalis L. ssp. Banatica (Rochel) 

Soó, identificată conform evaluării în teren (U.B I Romuli).  
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Măsuri de management PVRC 1.2: bujor de munte 

Suprafața identificată cu bujor de munte se va parcurge cu lucrări specifice tipului III de categorii 

funcționale – tratamente cu perioadă lungă de regenerare, pentru a asigura continuitatea 

habitatului în locația respectivă. Punerea în valoare se va realiza în afara sezonului de vegetație al 

speciei. Exploatarea masei lemnoase se va realiza în afara sezonului de vegetație pentru a nu 

împiedica reproducerea și perpetuarea acestor specii. De asemenea, colectarea masei lemnoase 

se va face cu minime prejudicii asupra solului pentru a evita distrugerea rădăcinilor și a organelor 

reproductive subterane (rizomi). Aceste activități se vor realiza în afara sezonului de repaus 

vegetativ, de preferință când solul este înghețat sau acoperit de zăpadă.  

Nu se vor materializa căi de scos apropiat în zonele în care se întâlnește bujorul de munte. 

Se vor lua măsuri suplimentare de interzicere a pășunatului și de culegere a produselor nelemnoase 

în zona respectivă. 

VRC1.3. - Păduri cu utilizare sezonală critică 

Rezultatele evaluării finale VRC 1.3:  

Pentru suprafața de 1340,5 ha din U.B. II Săcel și 6,7 ha aflate în U.B. I Romuli aflate în situl 

ROSCI0264 Valea Izei și Dealul Solovan nu există informații privind speciile rare identificate de 

către custodele sitului. Nici custodele inițial (SC Mircea Mara SRL) nici cel actual (APM Baia Mare) 

nu au răspuns solicitărilor privind participarea la consultările publice. 

Au fost însă furnizate informații de către biologul Parcului Național Munții Rodnei, dl Claudiu Iușan, 

pentru speciile protejate și zonele în care acestea se găsesc (Anexa 5). Prin verificarea informațiilor 

cu personalul de teren s-au constituit ca VRC 1.3. următoarele suprafețe: 

- 82,26 ha din U.B. II Săcel (u.a.: 59, 36A, 37A, 83N) ca zone de protecție pentru bârlog de urs, 

identificat conform evaluării de teren, cât și zone de protecție pentru perioada de “rotit” a 

cocoșului de munte în 83N (Tetrao urogallus). 

- 9,9 ha din U.B. I Romuli (u.a.:114A, 94B) ca zone de protecție pentru bârlog de urs identificat 

conform evaluării în teren. 

- 32,8 ha din U.B. I Romuli (u.a.: 114C, 122D, 123C, 123E, 165C) ca zone de protecție pentru 

perioada de “rotit” a cocoșului de munte (Tetrao urogallus), identificate conform evaluării în 

teren. 

Măsuri de management PVRC 1.3: 

Zonele de protecție pentru cocoșul de munte: Unele suprafețe au fost integrate ca zonă de 

protecție pentru cocoșul de munte (tabelul 4), adică suprafețe excluse de la intervenții în scop 

productiv (zona 5% - vezi procedura 623).  

Tabel 2 Includerea unităților amenajistice în zonele excluse de  la tăieri (5%) pentru locurile 
de “rotit” la cocoșul de munte.  

Unitatea de gestiune u.a. excluse de la tăieri (5%) Suprafață 

U.B. I Romuli 122D 8,4 

U.B. I Romuli 123C 4,00 

U.B. I Romuli 123E 10,9 

U.B. I Romuli 165C 6,3 

Total  29,6 

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 nivel de 

tara, rotitul tine intre 4 si 5 săptămâni (cuprinse intre 10-15 Aprilie si 10-15 Mai) dar specific unui 

singur loc de rotit acesta tine intre 2 si 3 săptămâni, variind in funcție de vreme, de numărul cocoșilor 

si al găinilor. S-a stabilit (Ion Micu, 2005) ca exista si un așa numit rotit fals al cocosului in toamna, 

in 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: 
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- Braconajul și activitățile turistice, precum off-road-ul,  

- modificările radicale ale structurii relativ pluriene a arboretelor  

- lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor orientate spre formarea de compoziții diverse și 

structuri relativ pluriene. 

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. 

Zonele de protecție pentru bârloguri de urs: Pentru protejarea populației de urs se recomandă 

eliminarea totală a activităților forestiere de pe min. 5 % din totalul suprafeței forestiere administrate 

(zonă de linişte). În cazul de față zona de liniște este asigurată în special de suprafețele de pădure 

integrate în PVRC 1.1. 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. 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). Monitorizarea  zonelor stabile cu bârlog de urs, se va face în perioada noiembrie-aprilie prin 

estimarea prezenței exemplarelor de urs în zonele desemnate.  

Implementarea măsurilor de gestionare a presupus și crearea unui protocol de colaborare cu 

asociațiile de vânătoare pentru acordarea de sprijin reciproc (Anexa 8). 

3.2. Evaluarea prezenței VRC 2 

Rezultatele evaluării VRC 2: Analizând criteriile prezentate în ghid se constată că nu există păduri 

cu structuri primare care să ocupe minim 5000 de hectare, prin urmare VRC 2 nu este o valoare de 

conservare prezentă în suprafața evaluată. 

3.3. Suprafețe incluse în VRC 3 

Rezultatele evaluării complete VRC 3:  

- S-au inclus ca VRC 3 unitățile amenajistice 186B ca tip de ecosistem forestier cu caracter primar 

(păduri cu structură primară – 10,4 ha), din U.B. I Romuli.  

- Păduri care sunt situate la mare altitudine în condiții foarte grele de regenerare din care s-a 

delimitat zone buffer pentru Turbăria oligotrofă Tăul Muced din UB II Săcel, pe o suprafață totală 

de 0,2 ha, din parcele 48B% și 49B%.  

 

S-au validat în teren și inclus ca VRC3 următoarele tipuri de ecosistem: 

- A2.1. Complexe de rariști de Picea abies şi/sau Pinus cembra și tufărișuri de Pinus mugo, 

identificate prin amenajament cu tipul 1611, pe o suprafață de:  

o 51,5 ha din U.B. III Buhăescu, din parcelele 6, 9, 11 și unitatea amenajistică 8B. 

- Păduri situate pe terenuri înmlăștinate, din categoria funcțională 1.2.i, pe o suprafață de: 

o 1,6 ha din U.B. II Săcel, din unitățile amenajistice 75C și 84 E.  

- A1.2. Complexe de păduri, rarişti de Picea abies şi tinoave (C), pe o suprafață de 0,2 ha, în 

unitățile amenajistice 48B% și 49B%.   

 

Măsuri de management PVRC 3: Toate unitățile amenajistice care prezintă VRC3 au fost integrate 

în suprafețele excluse de la intervenții în scop productiv (zona 5%). Se recomandă ori de câte ori 

este posibil ca ecosistemul să fie delimitat ca unitate amenajistică separată. În aceste zone se evită 

orice intervenții.  
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Tabel 3 Includerea unităților amenajistice în zonele excluse de la tăieri (5%) pentru 
ecosisteme integrate în VRC3 . 

Unitatea de gestiune u.a. excluse de la tăieri (5%) Suprafața/ha 

U.B. I Romuli 186B 10,4 

U.B. I Romuli 196 41,5 

U.B. III Buhăescu 6 10,1 

U.B. III Buhăescu 8B 13,2 

U.B. III Buhăescu 9 10,8 

U.B. III Buhăescu 11 17,4 

U.B.II Săcel 48B%, 49B% 0,2 

Total  103,6 

 

Suplimentar se au în vedere următoarele măsuri specifice:  

- Pentru trupul de pădure cu structură primară se va evalua procentul suprafețelor care 

corespund criteriilor de naturalețe (acesta nu trebuie sa fie mai mic de 80-90%). Pădurile primare 

se vor exclude de la intervenții în scop productiv (zona 5%) la următoarea amenajare fiind 

necesară integrarea acestora în categoria funcțională TI. 

- Pentru ecosistemul A2.1. Complexe de rariști de Picea abies şi/sau Pinus cembra și 

tufărișuri de Pinus mugo se vor evita orice intervenții (vor fi interzise tăierile de arbori și 

arbuști). Doar în cazuri speciale (catastrofe naturale sau de origine antropică) se va interveni cu 

lucrări de refacere a habitatelor, cum ar fi: plantații în grupe de Pinus cembra, Picea abies, Pinus 

mugo. Pentru plantațiile în grupe se vor folosi puieți obținuți din material de reproducere local din 

zona subalpină și pe cât posibil crescuți în pepiniere amenajate conform zonei de vegetație 

- Pentru pădurile situate pe terenuri înmlăștinate se vor interzice lucrările de drenaj, desecări 

etc., care ar putea afecta habitatele existente. În cazul în care există operațiuni forestiere în zona 

limitrofă terenurilor înmlăștinate se va avea în vedere instruirea specifică a firmelor de exploatare 

pentru a nu intra cu utilajele de scos apropiat în aceste zone; 

Deși nu au fost identificate unități amenajistice cu pondere importantă de anin, există habitate 

marginale de anin negru localizate de-a lungul râurilor de munte. Aceste zone se vor identifica 

cu ocazia operațiunilor de punere în valoare și se vor identifica ca zone de protecție/zone tampon. 

Se va avea în vedere ca eventualele lucrări de regularizare a albiilor să nu afecteze habitatul lor 

natural. În cazul în care există operațiuni forestiere în zona limitrofă ecosistemelor de anin se va 

avea în vedere instruirea specifică a firmelor de exploatare pentru a nu prejudicia aceste 

ecosistemele. 

3.4. Suprafețe incluse VRC 4 

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

Rezultatele evaluării complete VRC 4.1:  

Se identifică ca urmare a procesului de consultare publică finală următoarea suprafață ca VRC 4.1.a: 

 6,35 ha din U.B. II Săcel cu unitatea amenajistică 36A pentru captarea de apă 

Măsuri de management PVRC 4.1.a:  

În cele 6,35 hectare din U.B II Săcel se vor adapta măsurile de gestionare propuse prin amenajament 

unor măsuri specifice tipului funcțional TIII – tratamente cu perioadă lungă de regenerare respectiv 

impunerea anumitor restricții privind alăturarea parchetelor. La revizuirea amenajamentului se 

recomandă schimbarea categorie funcționale în 1.1.a. Suplimentar se vor aplica următoarele măsuri: 

- punerea în valoare se va realiza numai după consultarea cu reprezentanții comunității locale 

privind impactul exploatării asupra zonei de captare de apă. 
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- procesul tehnologic de exploatare va fi desemnat astfel încât să aibă un impact minim asupra 

cursurilor de apă – drumurile de scos apropiat, zonele de traversare a cursurilor de apă, zona 

de platformă primară vor fi clar materializate în teren. Se vor lua măsuri suplimentare de 

prevenire a tulburării apei – traversare doar pe podețe de lemn sau tuburi. 

- se adoptă măsuri suplimentare pentru asigurarea faptului că utilajele folosite la exploatare sunt 

bine întreținute și nu prezintă scurgeri. 

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât să nu existe nici un impact asupra cursurilor de 

apă prin deversări de deșeuri și gunoaie.  

- se interzice utilizarea oricăror tratamente chimice la mai puțin de 20m de cursurile de apă și 50 

m de rezervoarele de captare. 

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

Rezultatele evaluării complete VRC 4.2: 

VRC 4.2.a - în urma evaluării de teren se consideră că toate cele 1189,69 hectare încadrate în 

categoria funcțională 1.2.a îndeplinesc pragul necesar pentru atribuirea VRC 4.2.a, astfel: 

 282,89 ha în U.B. II Săcel; 

 43,1 ha în U.B. III Buhăescu; 

 843,9 ha în U.B. I Romuli. 

VRC 4.2.b - în urma evaluării de teren se consideră că doar pe cele 28,2 ha din U.B. I Romuli 

îndeplinesc pragul necesar pentru atribuirea VRC 4.2.b. 

VRC 4.2.c - în urma evaluării de teren se consideră că cele 25,7 hectare din U.B. I Romuli 

îndeplinesc pragul necesar pentru atribuirea VRC 4.2.c. 

Tabel 4 Lista unităților excluse de la tăieri (5%)  

Unitatea de gestiune u.a. excluse de la tăieri 
(5%) 

Suprafața/ha VRC 4 

U.B. III Buhăescu 5 18,6 VRC4.2.a 

U.B. III Buhăescu 7 10,1 

U.B. III Buhăescu 10 1,9 

U.B. III Buhăescu 8A 12,5 

U.B. I Romuli 123C 4,00 

U.B. I Romuli 123E 10,9 

U.B. I Romuli 165C 6,3 

U.B. I Romuli 186B 10,4 

U.B. I Romuli 196 41,5 

U.B. I Romuli 122D 8,4 VRC4.2b 

Total  124,6  

 

Măsuri de management PVRC 4.2:  

VRC 4.2.a. O suprafață de 116,2 hectare (9,7%) din PVRC 4.2.a  a fost integrată în suprafețele 

excluse de la intervenții în scop productiv (zona 5%) ceea ce impune un caracter restrictiv 

intervențiilor comparativ cu lucrările prevăzute prin amenajament corespunzătoare categoriei 

funcționale 1.2.a (TII). Nu s-au inclus în suprafețele de 5% arboretele sub 80 de ani, pentru care se 

păstrează tipul de categorie funcțională II. În aceste arborete este permisă executarea lucrărilor de 

îngrijire și conducere necesare pentru creșterea stabilității arboretelor.  

VRC 4.2.b Pentru unitățile amenajistice încadrate în 1.2.c se recomandă tipul funcțional (TII) – lucrări 

speciale de conservare. 

VRC 4.2.c. Pentru unitățile amenajistice încadrate în 1.h.g se va păstra tipul de categorie funcțională 

(TII) care presupune executarea lucrărilor speciale de conservare.  
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Operațiunile forestiere se vor adapta caracterului de protecție antierozională atribuit zonei. 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. 

3.5. Evaluarea prezenței VRC 5 

VRC5. Păduri esențiale pentru satisfacerea necesităților de bază ale comunităților locale  

Rezultatele evaluării complete VRC 5: ca urmare a consultărilor publice s-a stabilit 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. 

Măsuri pro-active de adresare a necesităților comunităților locale:  

- se vor asigura consultări publice regulate cu reprezentanții comunităților din zonele de risc pentru 

identificarea situațiilor în care necesitățile comunităților locale pentru lemn de foc nu pot fi 

satisfăcute din resurse alternative. 

- alocarea unei părți suficiente din posibilitatea anuală de produse lemnoase (stabilită prin 

amenajament) pentru satisfacerea acelor nevoi  de bază ale comunității locale. 

- stabilirea unui protocol de colaborare cu administrația parcului pentru prevenirea și stoparea 

tăierilor ilegale din zonele de risc. 

3.6. Suprafețe incluse în VRC 6 

VRC6. Păduri esențiale pentru păstrarea identității culturale a unei comunități sau a unei zone 

Rezultatele evaluării complete VRC 6: ca urmare a consultărilor publice s-au desemnat ca VRC 6 

o suprafață de 17,65 hectare, astfel: 

- 1,6 ha din U.B. I Romuli stabilită ca zonă de simbol pentru Molidul candelabru (u.a.82A); 

- 15,66 ha din U.B. II Săcel (u.a. 39A), aferente zonei din jurul Izbucul Izvorul Albastru al Izei;. 

- 0,39 ha din U.B. II Săcel (u.a.85N1), considerată ca simbol al legendei “Masa lui Pintea”; din 

Muntele Bătrâna.  

Măsuri de management PVRC 6:  

- unitatea amenajistică 39A din UB II Săcel este inclusă în zona de protecție strictă de aceea nu 

sunt permise nici un fel de intervenție.  

- în unitatea amenajistică 82 A din UB I Romuli se va instala o zonă non-intervenție cu o rază de 

100 m în jurul obiectivului de protejat: molidul candelabru.  

Măsurile suplimentare necesare țin de gestionarea deșeurilor și crearea unor panouri informative 

privind valoarea culturală a obiectivelor identificate. 

3.7. Centralizatorul evaluării finale PVRC 

Tabel 5 Valori de conservare identificate la nivelul  OSC Romuli RA 
Unitatea de 
gestiune 

VRC 
1.1. 

VRC 
1.2. 

VRC 
1.3. 

VRC 
3 

VRC 
4.1.a 

VRC 
4.2.a 

VRC 
4.2.b 

VRC 
4.2.c 

VRC 
6 

Total cu 
suprapuneri 

Total fără 
suprapuneri 

IV Repedea 
- Borșa 

364,8         364,8 364,8 

U.B. II 
Săcel 

176,95  82,26 1,8 6,35 282,89   16,05 566,3 529,19 

U.B. III 
Buhăescu 

110,3   51,5  43,1    204,9 110,3 

UB I 
Romuli 

 39,5 42,7 10,4  843,9 28,2 25,7 1,6 992 947,9 

TOTAL 
GENERAL 

652,05 39,5 124,96 63,7 6,35 1169,89 28,2 25,7 17,65 2128 1952,19 
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3.8. Monitorizarea specifică PVRC 

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

(tabelele 8-11). 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 urma monitorizării permanente s-au identificat factori de ordin natural sau antropic cu 

impact asupra exercitării valorilor de conservare (impactul poate fi negativ – de exemplu 

pășunat abuziv poate duce la dispariția exemplarelor de bujor de munte sau pozitiv – calamitarea 

unor zone prin inundații poate să ducă la creșterea zonei ocupată de anin); 

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

- operațiunile de exploatare din arboretele limitrofe au afectat zonele de PVRC. 

Tabel 6 Indicatori de monitorizare VRC 1 
Categoria de VRC Indicatori de monitorizare 

permanentă 

Indicatori de monitorizare a 

operațiunilor forestiere 

Indicatori de monitorizare 

specifică 

VRC 1.1. 

PNMR 

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 

Nu există Gradul de afectare a  stării de 

conservare (0 – neafectat, 1- Slab; 2 

-Moderat; 3 Puternic; 4 Foarte 

puternic) 

VRC 1.2. 

Bujor de munte 

(Paeonia officinalis) 

Impactul utilajelor în zona de 

conservare a speciei 

Perioada de exploatare 

impusă pentru protejarea 

speciei 

Prejudicii asupra speciei 

Prejudicii asupra arborilor 

morți / arbori de 

biodiversitate  

Scurgeri accidentale de 

carburanți, lubrifianți etc 

Modificări în aria de acoperire a 

speciei (% estimativ ocupat de 

specie comparat cu anul anterior) 

Gradul de afectare a  stării de 

conservare (0 – neafectat, 1- Slab; 2 

-Moderat; 3 Puternic; 4 Foarte 

puternic) 

VRC 1.3. 

Cocoș de munte 

Bâroage de urs 

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 7 Indicatori de monitorizare VRC 3 
Categoria de VRC Indicatori de monitorizare 

permanentă 

Indicatori de monitorizare 

a operațiunilor forestiere 

Indicatori de monitorizare 

specifică 

Păduri cu 

structură primară 

Practici de exploatare ilegală 

în zona supusă conservării sau 

în zonele limitrofe 

Doborâturi și rupturi de vânt și 

zăpadă 

Incendiile din suprafețele de 

pădure 

Prejudicii asupra florei 

indicatoare specifice 

Prejudicii asupra arborilor 

reprezentativi pentru 

ecosistemul relict 

Fenomene de uscare (%) 

Extinderea unor specii native 

concurente 

Gradul de afectare a  stării de 

conservare (0 – neafectat, 1- Slab; 2 

-Moderat; 3 Puternic; 4 Foarte 

puternic) 

Complexe de 

rariști de Picea 

abies şi/sau Pinus 

cembra și 

tufărișuri de Pinus 

mugo 
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A1.2. Complexe de 

păduri, rarişti de 

Picea abies şi 

tinoave 

Păduri situate pe 

terenuri 

înmlăștinate 

Calamitarea zonelor prin 

inundații, fenomene torențiale 

Pășunatul si trecerea turmelor 

prin zonele PVRC. 

Impactul utilajelor în 

suprafața de VRC 

Prejudicii ale arborilor din 

zona tampon 

Scurgeri accidentale de 

carburanți, lubrifianți etc 

Fenomene de uscare (%) 

Gradul de afectare a  stării de 

conservare (0 – neafectat, 1- Slab; 2 

-Moderat; 3 Puternic; 4 Foarte 

puternic) 
Habitat marginale 

de Anin 

 
Tabel 8 Indicatori de monitorizare VRC 4 

Categoria de VRC Indicatori de monitorizare 

permanentă 

Indicatori de monitorizare a 

operațiunilor forestiere 

Indicatori de monitorizare 

specifică 

VRC 4.1. a 

Protecție captări 

apă 

Calamitarea zonelor prin 

inundații, fenomene torențiale 

Depozitarea reziduurilor 

menajere; 

Pășunatul si trecerea turmelor 

prin zonele PVRC; 

Căile de scos apropiat 

afectează cursurile de apă 

permanente  

Scurgeri accidentale de 

carburanți, lubrifianți etc 

Lungimea cursurilor de apă afectate 

Gradul de afectarea al cursurilor de 

apă permanente (0 – neafectat, 1- 

Slab; 2 -Moderat; 3 Puternic; 4 

Foarte puternic) 

VRC 4.2.a 

Pantă ridicată 

Calamitarea zonelor prin 

inundații, fenomene torențiale 

Practici de exploatare ilegală 

Doborâturi și rupturi de vânt și 

zăpadă 

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)  

VRC 4.2.b 

Păduri din jurul 

golurilor alpine 

Pășunatul si trecerea turmelor 

prin zonele PVRC; 

Practici de exploatare ilegală 

Fenomene de uscare 

Incendiile din suprafețele de 

pădure 

Gradul de eroziune al căilor 

de scos apropiat 

Impactul utilajelor asupra 

stabilității terenurilor 

Numărul de exemplare de arbori 

pitici la suprafață 

Gradul de afectarea al stabilității 

terenurilor (0 – neafectat, 1- Slab; 2 

-Moderat; 3 Puternic; 4 Foarte 

puternic) 

VRC 4.2.c 

Terenuri instabile 

Gradul de afectarea al stabilității 

terenurilor (0 – neafectat, 1- Slab; 2 

-Moderat; 3 Puternic; 4 Foarte 

puternic) 

 
Tabel 9 Indicatori de monitorizare VRC 6 

Categoria de VRC Indicatori de monitorizare 

permanentă 

Indicatori de monitorizare 

a operațiunilor forestiere 

Indicatori de monitorizare 

specifică 

Izbucul Izvorul 

Albastru al Izei 

Depozitarea reziduurilor 

menajere; 

Pășunatul si trecerea 

turmelor prin zonele PVRC; 

Practici de exploatare ilegală 

în zona supusă conservării 

sau în zonele limitrofe 

Perioada de exploatare a 

masei lemnoase respectă 

sezonul turistic 

Impactul utilajelor în 

asigurarea zonei de recreere 

Scurgeri accidentale de 

carburanți, lubrifianți etc 

Fenomene de uscare izolată sau în 

masă (% suprafață afectată) 

Doborâturi de vânt și sau rupturi de 

zăpadă (% suprafață afectată) 

Depozitare reziduuri menajere (% 

suprafață afectată)  

 

Molidul Candelabru 

Masa lui Pintea 

 


