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0.   CONCEPTUL  „NATURA  2000” 
 

Întrucât s-a constatat că pe teritoriul statelor membre a Comunităţii Europene habitatele 
naturale se află, în multe cazuri, într-un proces continuu de deteriorare, în vederea conservării 
naturii, Uniunea Europeană a creat „Natura 2000” – o rețea de zone din cadrul U.E. desemnate 
conservării anumitor specii și habitate vulnerabile la  nivel  european. 

 

Programul „Natura 2000” are la bază  două  directive ale U.E., astfel: 
1. Directiva Consiliului Europei nr. 79/409/EEC din 02.04.1979 („Directiva Păsări”), care se 

referă la speciile de păsări sălbatice şi la habitatele acestora, are ca scop protejarea, în anumite 
zone, a păsărilor sălbatice vulnerabile și a habitatelor acestora; 

2. Directiva Consiliului Europei nr. 92/43/EEC, din 21.05.1992, ce se referă la conservarea 
habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice („Directiva Habitate”), are ca principal scop 
promovarea menţinerii biodiversităţii la nivel european, dar cu luarea în considerare şi a 
condiţiilor economice, sociale, culturale şi a aspectelor regionale şi locale, contribuind astfel la 
atingerea obiectivului mai general cel al dezvoltării durabile, întrucât respectiva menţinere a 
biodiversităţii presupune,  uneori,  perpetuarea  sau  chiar  încurajarea  activităţilor  umane.  

Directivele ce au stat la baza programului „Natura 2000” au fost transpuse în legislația 
națională prin O.U.G. nr. 57/2007, referitoare la regimul ariilor naturale protejate, conservarea  
habitatelor  naturale,  a  florei  și  faunei  sălbatice. 

 

Rețeaua „Natura 2000”, formată din Arii Speciale de Conservare, desemnate  pentru 
protecția speciilor și habitatelor amenințate, listate în anexele Directivei Habitate și Arii de 
Protecție Specială Avifaunistică, desemnate pentru protecția speciilor de păsări sălbatice  -  în baza 
Directivei Păsări - acoperă cca. 20 % din teritoriul Uniunii Europene. Până la validarea Ariilor 
Speciale de Conservare aceste zone, propuse pentru rețeaua „Natura  2000”,  au  statutul  de  Situri  
de  Importanță  Comunitară. 

 „Natura 2000” urmărește, în primul rând, ca în ariile de conservare să se asigure, pe termen 
lung, printr-un management corespunzător, „statutul de conservare favorabilă” (termen 
necorespunzător definit în legislația românească) speciilor și habitatelor de interes comunitar  
pentru  care  s-a  desemnat/delimitat  fiecare  sit  în  parte.  

 

Singurul indicator obiectiv cu privire la statutul unei specii într-o anumită zonă este de 
natură cantitativă – mărimea populației sau fluctuațiile efectivelor populației. Ca atare, este 
imperios necesar ca impactul unor investiții, asupra speciilor sau habitatelor pentru care a fost 
desemnat un anumit sit, să se evalueze, în totalitate, prin metode științifice, știut fiind că, în 
majoritatea cazurilor, impactul poate fi sensibil micșorat sau chiar minimalizat, prin selectarea  
atentă  și  implementarea  corectă  a  măsurilor  de  diminuare  a  impactului. 

 

Implementarea rețelei „Natura 2000” este partea cea mai consistentă din politica de stopare 
a scăderii  biodiversității  la  nivel  european. 

 

Reţeaua ecologică „Natura 2000” reuneşte siturile care adăpostesc tipuri de habitate naturale 
enumerate în anexa I şi habitatele speciilor enumerate în anexa II din “Directiva Habitate”, precum 
şi siturile care includ habitatele speciilor de păsări enumerate în anexa I din “Directiva Păsări” şi, în 
cazul speciilor migratoare, zonele de înmulţire, de schimbare a penelor, de iernare şi punctele de 
popas situate de-a lungul  rutelor  lor  de  migrare. 

 

În România, siturile de importanță comunitară și ariile de protecție specială, incluse în 
„Natura 2000”, acoperă aprox. 17 % din teritoriu. Lista siturilor incluse în „Natura 2000” este 
transmisă Comisiei Europene. După aprobare, autoritățile din România vor trebui să elaboreze 
planuri de management pentru  fiecare sit în parte, planuri care vor trebui să cuprindă măsurile 
speciale stabilite în vederea conservării  habitatelor  și  speciilor  de interes  comunitar. 
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Biodiversitatea din România - mult mai mare decât în alte state membre ale U.E., și 
existența unui capitalul natural foarte valoros – habitate neantropizate, bioregiuni pentru rețeaua 
ecologică, populații mari și viabile de carnivore mari, etc. fac ca aportul țării noastrela  rețeaua  
„Natura  2000”  să  fie  unul  semnificativ. 

 

Implementarea rețelei „Natura 2000” a fost una dintre obligațiile României în  vederea 
aderării la Uniunea Europeană. Totuși, nu putem evita faptul că, în România, după aderarea la U.E., 
trebuie integrate și alte politici comunitare, unele dintre acestea contrapunându-se eforturilor de 
conservare a capitalului natural – scopul pentru care a fost desemnat/constituit  fiecare  sit  „Natura  
2000”  în  parte. 
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1.   DESCRIEREA SITURILOR  „NATURA  2000” DIN  ZONA 
PLANULUI  (AMENAJAMENTULUI)  -  Ocolului silvic Dolhasca 

1.1.   Aspecte  generale 
 
Peste fondul forestier proprietate publică a statului din zona teritorială a O.S. Dolhasca se 

suprapun, conform Reţelei ecologice europene Natura 2000, în totalitate sau pe porţiuni,  
următoarele arii protejate:  

-  Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei, aflată în 
custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.), neavând plan de 
management aprobat – 639,60 ha: în U.P. V Dolhasca; 

- Situl de importanță comunitară  ROSCI0076 Dealu Mare - Hârlău, aflată in custodia 
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.), fără plan de management aprobat – 
1340,84 ha: in U.P. V Dolhasca; 

Suprafaţa din fondul forestier proprietate publică de stat peste care se suprapun siturile şi 
rezervaţiile amintite mai sus  este de 1340,84 ha (cca 19% din suprafaţa totală a ocolului).  

 
Situl Natura 2000 ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei a fost declarat arie de protecţie 

specială avifaunistică prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 
protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011. 

Localizare geografică. Situl Natura 2000 ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei este localizat 
în partea de nord-est a ţării, având o suprafaţă de 25359,00 ha şi se întinde pe suprafaţa judeţelor 
Botoșani (91%), Suceava (4%) și Iași (5%). Zona se află la contactul Câmpiei Moldovei cu podişul 
înalt al Sucevei fiind încadrată din punct de vedere al regionării geografice în subunitatea Podişului 
Sucevei:Culmea Bour-Dealul Mare. Datorită alcătuirii geologice şi acţiunii diferenţiate a factorilor 
denudaţiei, zona prezintă atât masive înalte precum Dealu Mare-Tudora cât şi înşeuări largi: Seaua 
Bucecii, care face legătura între Culoarul Siretului şi zona joasă a oraşului Botoşani. În zona 
înşeuării culmile sunt teşite, altitudinile rare depăşesc 350 m, văile sunt largi şi puţin adânci. 

Din suprafața totală a sitului, cca 2,5 % (639,60 ha) se află pe teritoriul cu pădure aparţinând 
domeniului public al statului, administrat de  O.S. Dolhasca. Situl se află pe raza unităţii de 
producţie  V Dolhasca – 632,12 ha acoperite cu pădure și terenuri destinate împăduririi (parcelele: 
1A, 1B, 1C,1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6, 7A, 7B, 7C, 7D, 
7E, 8A, 8B, 8C, 9, 10, 11, 12,13A, 13B, 13C, 13D, 14A, 14B, 15, 16, 17A, 18A, 18B, 18C, 18D, 
18E, 18F, 19A, 19B). În Situl ROSPA0116 nu au fost descrise tipuri de habitate forestiere. 

 
Situl Natura 2000 ROSCI0076 Dealu Mare-Hârlău, parte integrantă a rețelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării 
durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanță comunitară, cu modificările și completările ulterioare.  

Situl Dealul Mare-Hârlău ocupă o parte din Podişul Central Moldovenesc, bazinul mijlociu 
al râului Siret şi o parte din bazinul râului Prut, cuprinzând toate formele de relief specifice 
podişului. Suprafaţa totală a sitului este de 25062,60 ha, cca 5 % (1340,84 ha) fiind pe teritoriul cu 
pădure aparţinând domeniului public al statului administrat de  O.S. Dolhasca,  restul fiind pe 
suprafața județelor Iași şi Botoșani.  Situl se află pe raza unităţii de producţie  U.P. V Dolhasca  - 
1340,84 ha (parcelele: 1- 47). 
 

Siturile Natura 2000 au fost actualizate în cursul anului 2021. 
Dimensiunea relativ mare, comparativ cu întinderea siturilor, a suprafeței care se suprapune 

peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Dolhasca, conduce la obligația descrierii respectivei 
zone, ca parte integrantă a unor unități teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite 
particularitățile  locale.  
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1.2.   Situarea  geografică 
 
Siturile de importanță comunitară, ROSPA0116 Dorohoi  Șaua Bucecei și ROSCI0076 

Dealul Mare Hârlău sunt răspândite în județele Botoșani, Iași și Suceava. 
Din punct de vedere geografic, Ocolul Silvic Dolhasca, peste care se suprapun cele 2 situri 

de importanță comunitară, este situat în Podișul Sucevei, de o parte și de alta a râului Siret. 
Suprafaţa păduroasă a ocolului silvic se încadrează două etaje de vegetaţie şi anume: FD3 - 

etajul deluros de gorunete, făget și goruneto-făgete (6274,76 ha - 88%), FD1 – etajul deluros de 
cvercete cu stejar (290,56 ha – 4%) și FC - câmpie forestieră (328,41 ha - 5%) 

Din punct de vedere administrativ, ocolul silvic este subordonat Direcţiei Silvice Suceava 
din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. 

Sediul ocolului silvic se află în localitatea Dolhasca, fiind dotat corespunzător cu apărătură 
de birou şi personal responsabil cu activităţile ce se desfăşoară în ariile protejate (şef de ocol silvic, 
responsabil cu probleme de fond forestier şi arii protejate, şefi de district silvic, pădurari, etc.). 

Din punct de vedere teritorial O.S. Dolhasca se întinde pe raza județelor Suceava ( u.a.t.: 
Oraș Dolhasca, comunele Dolhești, Fântânele, Forăști, Liteni, Udești, Vulturești,), Botoșani (u.a.t.: 
Tudora și Vorona) și Iași (u.a.t.: Lespezi și Tătăruși). 

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică a Statului de pe raza O.S. Dolhasca 
însumează 7144,18ha şi este împărţită în 4 unităţi de producţie.  

Unităţile amenajistice (u.a.), pe categorii de folosinţă forestieră și U.P., peste care se 
suprapun siturile de importanță comunitară, în raza teritorială a O.S. Dolhasca, sunt prezentate în 
tabelele următoare: 

 
 

Amplasamentul  sitului  ROSPA0116 Dorohoi  Șaua Bucecei  în fondul  forestier în  
studiu 

 
                                                                                                                                                                       Tabelul  1.2.1. 

Categorii  de  folosinţă  forestieră U.P. Parcele/u.a. Supraf. 
[ ha ] 

Păduri 
V 1A-H, 2, 3A-D, 4A-V, 5A-C; 7A-E, 8A-C; 9, 10, 11, 12, 

13A-D, 14A, B; 15, 16, 17A-D, 18A-F; 19A, B 
631,70 

Total  păduri 631,70 

Terenuri  destinate  împăduririi 
V 4 C 0.42 

Total  terenuri  destinate  împăduririi 0,42 

Terenuri  afectate  gospodăririi  
silvice 

V 1V, 4A,C,V, 41D%, 42D%, 43D% 7,48 
Total  terenuri  afectate  gospodăririi  silvice 7,48 

Terenuri  neproductive 
V - 0 

Total  terenuri  neproductive 0 

Terenuri  scoase  temporar  din  
fondul  forestier 

V - 0 

Total  terenuri  scoase  temporar  din  fondul  forestier 0 

T o t a l U.P. V 639,60 

TOTAL    ROSPA0116 639,60 
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Amplasamentul  ROSCI0076 Dealul Mare Hârlău 

 în  fondul  forestier  în  studiu 
Tabelul  1.2.2. 

Categorii  de  folosinţă  forestieră U.P. Parcele/u.a. Supraf.  
[ ha ] 

Păduri 
V 

1A-H, 2, 3A-D, 4A-V,  5A-C; 7A-E, 8A-C; 9, 10, 11, 12, 
13A-D, 14A, B; 15, 16, 17A-D, 18A-F; 19A, B; 20A-D; 

21A-C, 22A-F,  23, 24A-F; 25; 26A-E; 27A-B; 28A-C,  29A-
C; 30A-C, 31A, B; 32A, B; 33A, B; 34A, B; 35A-E, 36A, B; 

37A-E, 38A, B; 39A-D;  

1317,09 

Total  păduri 1317,09 

Terenuri  destinate  împăduririi 
V 4 C, 22 F 0,98 

Total  terenuri  destinate  împăduririi 0,98 

Terenuri  afectate  gospodăririi  
silvice 

V 1V,4V, 28V, 30V, 35V, 40D-47D, 4C, 21C, 22C, 37C, 22P, 
28P, 4A, 22A, 28A 22,77 

Total  terenuri  afectate  gospodăririi  silvice 22,77 

Terenuri  neproductive 
V - 0 

Total  terenuri  neproductive 0 

Terenuri  scoase  temporar  din  
fondul  forestier 

V - 0 

Total  terenuri  scoase  temporar  din  fondul  forestier 0 

T o t a l U.P.  V 1340,84 

TOTAL    ROSCI0076 1340,84 

 
Amplasamentul (coordonatele Stereo 70) ale principalelor puncte ale zonelor din 

siturile Natura 2000 ce se suprapun peste fondul forestier al O.S. Dolhasca (fond  forestier  de stat), 
este prezentat  în  tabelul următor. 

 
Coordonate  Stereo 70  ale  principalelor  puncte  perimetrale 

ale  celor 2 situri Natura 2000  (porţiunea  ce 
se  suprapune  peste  zona  teritorială  a  O.S.  Dolhasca) 

 
                                                                                                          Tabelul  1.2.3. 

Id U.P. Sit Natura 200 X Y 
1 UP V ROSCI0076 658720.8063 628703.3276 
2 UP V ROSCI0076 658790.8659 628494.7988 
3 UP V ROSCI0076 658261.5317 628101.6524 
4 UP V ROSCI0076 658942.6835 627798.4614 
5 UP V ROSCI0076 659179.5275 627693.5437 
6 UP V ROSCI0076 659427.9939 627158.0698 
7 UP V ROSCI0076 659317.2876 626788.1152 
8 UP V ROSCI0076 658786.6160 627013.9475 
9 UP V ROSCI0076 658492.1300 626966.6520 
10 UP V ROSCI0076 658520.0250 626559.0760 
11 UP V ROSCI0076 658229.7610 625817.8030 
12 UP V ROSCI0076 658213.8905 625735.4166 
13 UP V ROSCI0076 659047.3058 625830.6314 
14 UP V ROSCI0076 658833.3344 625286.4984 
15 UP V ROSCI0076 659068.5602 625265.3223 
16 UP V ROSCI0076 659293.9403 625478.6594 
17 UP V ROSCI0076 659385.3917 625172.3506 
18 UP V ROSCI0076 659729.2753 625238.2049 
19 UP V ROSCI0076 659932.3252 625458.8761 
20 UP V ROSCI0076 660249.4287 625128.1044 
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Id U.P. Sit Natura 200 X Y 
23 UP V ROSCI0076   660722.9250 625012.7010 
24 UP V ROSCI0076   661351.8980 625133.5963 
25 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 661506.3234 625394.2798 
26 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 662236.6407 624888.1690 
29 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 662583.7286 624889.5993 
30 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 663140.7148 624837.5584 
33 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 663379.2294 624673.8522 
34 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 663692.2650 624309.2100 
35 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 663964.7354 623940.4178 
36 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 663784.7792 623515.1692 
37 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 663718.2050 623410.4721 
38 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 664022.9373 623346.5109 
39 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 664549.5163 623684.9824 
40 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 664809.6236 624219.5986 
41 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 664377.9746 624851.8243 
42 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 664032.4527 625587.2164 
43 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 663977.9082 626358.2565 
44 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 664861.1611 626745.8464 
45 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 664424.2195 626781.0346 
46 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 663139.5200 626812.9500 
47 UP V ROSCI0076  ROSPA0116 661416.9339 626855.8627 
48 UP V ROSCI0076 661439.0477 627095.7389 
49 UP V ROSCI0076 660968.7900 627423.2480 
50 UP V ROSCI0076 660062.5900 627659.9500 
51 UP V ROSCI0076 659417.9110 628259.4960 
52 UP V ROSCI0076 658941.0680 628602.9740 
53 UP V ROSPA0116 661386.1287 625808.7294 
54 UP V ROSPA0116 661276.6728 626101.2140 
55 UP V ROSPA0116 661730.1368 626106.1009 
56 UP V ROSPA0116 661688.4316 626562.9926 

 
1.3.  Geomorfologie 

 
Din punct de vedere geografic-geomorfologic, regiunea în care se încadrează teritoriul U.P. 

V Dolhasca face parte din zona de dealuri şi podișuri de platformă, cu structură orizontală 
monoclinală sau slab cutată, dezvoltate pe cuverturi neogene de platformă, de tipul Suceava. Acesta 
cuprinde podișuri structurale-erozive, monoclinale, cu fragmentare deluroasă, cu văi largi însoțite 
de terase şi versanți cu intense procese actuale, în special alunecări. Eroziunea foarte activă pe 
bazine hidrografice, formarea depresiunilor subsecvente, a treptelor sculpturale laterale şi a 
înșeuărilor apare ca o caracteristică importantă, alături de relieful de cueste.  

Din punct de vedere al raionării geomorfologice teritoriul U.P. V Dolhasca face parte din 
Provincia platformei est-europene, ținutul Podișului Moldovei (1), subţinutul podișurilor structurale 
(B), districtul Podişului Sucevei (a). 

Din punct de vedere geografic, unitatea de producție studiată este situată în partea sud-estică 
a podișului Sucevei, la est de râul Siret, subdiviziunea Dealul Mare.  

 
Podișul Sucevei, cuprinde podișuri structuralo-erozive, monoclinale, cu fragmentare 

deluroase, cu văi largi însoțite de terase şi versanți cu intense procese actuale, în special alunecări. 
Eroziunea foarte activă pe bazine hidrografice, formarea depresiunilor subsecvente, a treptelor 
sculpturale laterale şi a înșeuărilor apare ca o caracteristică importantă. Din loc în loc, pe zone 
interfluviale restrânse, apar suprafețe structurale sub formă de martori deluroși izolați. 
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Relieful este brăzdat de văi relativ puțin adânci, dar şi adânci, astfel că unitatea de relief cea 
mai răspândită este versantul cu pante line, dar şi platoul sau culmea. Înălțimea medie a podișurilor 
structurale variază în jur de 320 m.  

 
                                            1.4.  Geologie 
 

Unitatea de producție V - „Dolhasca” este situată în Podișul Sucevei, în zona colinară 
situată pe partea stângă a râului Siret, în zona afluenților Humăria şi Râmnic, pe formațiuni 
sedimentare reprezentate prin marne argiloase. 

Structurile geologice generale ale „Podișului Moldovei” sunt consecința scufundării 
fundamentului podolic sub orogenul carpatic dar şi a unei mișcări de basculare produsă între  
Pliocenul superior şi Pleistocenul inferior (probabil ca urmare a mișcărilor valahe), care a avut 
intensitatea maximă către extremitatea nord-vestică a aceste unități. În ansamblu, structura de 
suprafaţă prezintă o ușoară înclinare NV-SE, de cca 5-8 m / km. Observată în numeroase deschideri 
de versant, această structură este confirmată şi în urma interpretării forajelor executate în aria 
Podișului Moldovei atât pe direcție E-V cât şi N-S. 

Față de această structură tipică, în literatura de specialitate sunt menționate structuri 
geologice care se abat de la caracteristicile menționate. Este vorba despre structuri cutate de diferite 
amplitudini, a căror geneză a fost explicată tectonic sau geomorfologic. Victor Tufescu (1937) 
menționează prezența unor flexuri tectonice în Masivul Dealul Mare, punând pe seama acestora 
aspectul morfologic general al regiunii. Autorul remarcă aici existența unor ondulări largi, sub 
formă de ușoare boltiri, ce au diametre de 5-10 km, pe care le compară cu domurile din bazinul 
Transilvaniei. 

Rocile de solificare sunt marnele argiloase şi mai rar argilele. În funcție de factorul 
pedogenetic predominant, substratul litologic existent a favorizat formarea solurilor brune 
eumezobazice cu subtipurile tipic şi subscheletic şi a solurilor brune luvice cu subtipul stagnic. 
Solurile sunt în general profunde, cu conținut slab de schelet şi texturi luto-nisipoase şi luto-
argiloase. 

În general, materialul parental a avut o influență pozitivă asupra procesului de solificare, 
solurile din cuprinsul unității de gospodărire fiind în marea lor majoritate de bonitate mijlocie și 
superioară. 

 
1.5.   Hidrologie 

 
Teritoriul U.P. V -”Dolhasca” face parte din bazinul hidrografic al Râului Siret, în sectorul 

său mijlociu. 
Rețeaua hidrografică existentă este constituită din următoarele pâraie, afluenți ai râului Siret: 

Humăria, Rotăria, Râmnic, Văduţ, Parchetului şi Pietrosu. Acestea au un regim de scurgere 
semipermanent, fără a avea un caracter torențial. Zona în studiu este lipsită de fenomenul de 
gleizare; în schimb, fenomenul de pseudogleizare se manifestă pe terenurile cu înclinare mică şi 
substrat argilos, determinând apariția solurilor pseudogleizate. 

Apa freatică se află, de regulă, la adâncimi de 3-15 m şi nu influențează dezvoltarea 
vegetației forestiere.  

Debitele maximale sunt determinate de suprapunerea perioadei de topire a zăpezilor cu 
ploile de primăvară. Durata debitelor mari de primăvară poate atinge 20-30 de zile, dar fără a se 
înregistra fenomene torențiale care să afecteze fondul forestier. Scurgerea medie minimă pentru 
această zonă are loc în două perioade ale anului : august – septembrie (sfârșitul verii – începutul 
toamnei) şi iarna. Fenomenul se corelează direct cu mersul temperaturii aerului şi cu regimul 
pluviometric. 

Surse de poluare a apelor nu se află pe teritoriul acestui U.P., doar exploatările 
necorespunzătoare, cu scoaterea lemnului pe firul apei, afectând calitatea apelor din zonă. 
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Capacitatea de aprovizionare cu apă a solurilor este mare şi foarte mare pentru majoritatea 
suprafeței U.P. (peste 90 % din suprafaţă), regimul hidric prezentând un maxim la începutul 
perioadei de vegetație şi scăzând lent până în luna septembrie, când se înregistrează cea mai scăzută 
umiditate a solului. 

                                          1.6.   Clima 
 

 

Sub aspect climatic, după „Monografia Geografică a României”, teritoriul Ocolului Silvic 
Dolhasca este situat în ținutul climatic al Podişului Moldovei, în sectorul de provincie cu climă 
continentală de dealuri împădurite din subdistrictul nordic (II BP1). 

Caracterizarea macroclimei din raza teritoriului luat în studiu s-a făcut în baza datelor 
furnizate de stația meteorologică Suceava. 

 
1.6.1.  Regimul  termic   
 

Parametrii macroclimei din raza ocolului sunt următorii: 
- temperatura aerului: media anuală este de: + 7,5oC; 
- luna cu temperatura medie cea mai scăzută este ianuarie  (-5,2ºC); 
- luna cu temperatura medie cea mai ridicată este iulie  (+18,1ºC); 
- amplitudinea medie anuală este de : - 23,3oC; 
- temperatura medie pe anotimpuri: primăvara: 7,7oC, vara: 17,5oC, toamna: 8,5oC, iarna: -3,5oC; 
- temperatura medie în sezonul de vegetaţie (IV-IX): 14,7oC; 
- durata medie a perioadei bioactive este de 265 zile; 
- începutul sezonului de vegetaţie (temperaturi medii diurne egale mai mari de 10oC): 23 aprilie; 
- sfârşitul perioadei de vegetaţie: 5 octombrie; 
- durata medie a sezonului de vegetaţie: 166 zile; 
- data medie a primului îngheţ: 10X; 
- data medie a ultimului îngheţ: 28IV. 

 
Elemente  ale  regimului  termic 

Tabel  1.6.1.1. 

Nr. 
crt. Specificări Valori (date) 

1 
Temperatura aerului – medii 

lunare şi anuale, maxime lunare, 
minime lunare (0C) 

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

-5 -3 2 8 12 17 19 18 14 9 3 -1 

Anuală :    +7,50 C 

2 Amplitudinea temperaturilor 
medii anuale 23,30 C 

3 Temperatura maximă absolută + 35,50 C    
4 Temperatura minimă absolută - 31,80 C    

5 
Temperatura medie pe 

anotimpuri şi perioada de 
vegetaţie (0C) 

Iarna Primăvara Vara Toamna Perioada de vegetaţie 

- 3,5 + 7,7 + 17,5 + 8,5 + 14,7 

6 

Începutul, sfârşitul, durata 
medie, şi suma temperaturii 

medii ≥ 00C 
(perioada bioactivă) 

Începutul Sfârşitul Durata medie 
(zile) 

Suma T 
medii ≥ 00 C 

13.III 3.XII 265 3100 

7 

Începutul, sfârşitul, durata 
medie, şi suma temperaturii 

medii ≥100C 
(perioada de vegetaţie) 

Începutul Sfârşitul Durata medie 
(zile) 

Suma T 
medii ≥ 100 C 

23.IV 5.X 166 1850 

8 Data medie a primului îngheţ 10.X 
9 Data medie a ultimului îngheţ 28.IV 
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Începutul perioadei bioactive ( temperaturi medii diurne egale sau mai mari de 0oC) este 13 
martie, iar sfârşitul perioadei bioactive este 3 decembrie. Durata medie a perioadei bioactive este de 
265 de zile. 

Temperatura medie anuală şi amplitudinea temperaturilor medii anuale indică un bilanţ 
termic favorabil dezvoltării vegetaţiei forestiere caracteristice O.S. Dolhasca. De asemenea, 
maximele temperaturilor anuale se înregistrează la mijlocul perioadei de vegetaţie, cu efect pozitiv 
asupra dezvoltării arboretelor. 

 
1.6.2.  Regimul  pluviometric  
 

Elementele de caracterizare a regimului pluviometric s-au luat din Atlasul climatologic, care 
pentru zona studiată prezintă date corespunzătoare. Media anuală a precipitaţiilor este de cca. 600 
mm, mediile lunare şi trimestriale fiind prezentate mai jos. 

 
Elemente  ale  regimului  pluviometric 

Tabel  1.6.2.1. 
Nr. 
crt Specificări Valori (date) 

1 

Precipitaţiile 
atmosferice medii 
lunare şi anuale, 
maxime lunare, 
minime lunare 

(mm) 

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

30 20 30 50 80 100 80 70 50 40 30 30 

Anual – 600 

2 

Precipitaţiile medii 
pe anotimpuri şi 

perioada de 
vegetaţie 

Iarna Primăvara Vara Toamna Perioada de 
vegetaţie 

80 160 250 120 380 

3 
Data medie a 

primei şi ultimei 
ninsori 

Prima ninsoare Ultima ninsoare 

21.X-30.X 15.III-30.III 

4 

Data medie a 
primului şi 

ultimului strat de 
zăpadă cu durata 
medie a acestuia 

Primul strat Ultimul strat 

25.X 25.III 

151 

5 Umiditatea 
atmosferică (%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
81 79 68 67 66 66 65 66 74 75 76 80 

Iarna Primăvara Vara Toamna Anual 
80 67 66 75 72 

6 

Evapotranspirația 
potențială medii 
lunare și anuale 

(mm) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
- - - - 57 83 97 92 60 29 - - 

Anual – 418 mm 

 
 Ploile torenţiale însoţite de descărcări electrice se manifestă, mai ales, în lunile iunie-

august, când cad aproximativ 40% din precipitaţiile anuale.  
Se observă un deficit în lunile de iarnă, dar, cu toate acestea, scurgerile cele mai mari se 

produc primăvara, odată cu topirea zăpezii, când solul este încă îngheţat şi nu permite infiltrarea 
apei.  
 Cantitatea de precipitaţii medie anuală este de 600 mm, iar pe anotimpuri are următoarele 
valori: 
 - primăvara 158 mm 
 - vara  277 mm 
 - toamna 108 mm 
 - iarna    67 mm 
 - pe sezonul de vegetaţie cad: 456 mm (75% din totalul precipitaţiilor); 
 - numărul zilelor cu ninsoare: 25; 
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 - numărul anual al zilelor cu strat de zăpadă: 64. 
Stratul de zăpadă, acoperă continuu terenul din decembrie şi până în martie, datorită 

temperaturilor scăzute.  
Numărul zilelor cu ninsoare este de 35 zile, iar al celor cu strat de zăpadă de 100. Căderea 

precipitaţiilor sub formă de zăpadă începe în medie în jur de 17 octombrie şi durează până în 25 
martie.  

Relieful contribuie, de asemenea, la redistribuirea apei din precipitaţii. Astfel luncile 
beneficiază un plus de umezeală, apărând numeroase suprafeţe cu înmlăştinare cu durată diferită. 

 
1.6.3.  Regimul  eolian  

 
Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord-vest, următoarele ca frecvenţă fiind cele din 

sud-est. Intensităţile acestor vânturi sunt de obicei moderate (2 m/s), dar, periodic, se manifestă şi 
vânturi cu intensităţi mai puternice, de 35 – 40 km/oră şi chiar mai mult. Aceste vânturi cu 
intensităţi ridicate sunt, însă, puţin frecvente şi, datorită şi caracteristicilor speciilor din zonă, nu 
produc pagube însemnate arboretelor din cuprinsul ocolului, fenomenele de dezrădăcinări şi rupturi 
cauzate de vânt şi/sau zăpadă fiind rare şi manifestându-se la nivelul exemplarelor izolate, nu în 
masă. 

Direcţia şi frecvenţa vânturilor dominante precum şi viteza anuală este prezentată în tabelul 
1.6.3.1.. 

 
Elementele  regimului  eolian 
                                                                                                                                                      Tabel 1.6.3.1. 

Elemente 
L u n a 

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

Frecvenţa 
vântului % 

15 25 20 20 28 25 30 25 25 15 20 20 25 

Viteza 
vântului m/s 

6 10 8 8 12 10 12 10 10 6 8 8 10 

Direcţia 
predominant
ă a vântului 

S NV NV NV NV NV NV NV 
N-
NV 

NV NV SE NV 

 
- frecvenţa medie avântului şi viteza pe anotimpuri: 
   - primăvara – 20% - 16m/s; 
   - vara – 20% - 12m/s; 
   - toamna – 13% - 10m/s; 
   - iarna – 20% - 14m/s; 
   - perioada de vegetaţie – 16% - 13m/s. 

Frecvenţa anuală a vânturilor denotă o predominare accentuată a circulaţiei aerului dinspre N, 
NV şi NE şi mai limitată de la S şi SE. Viteza vânturilor atinge valori mari în general iarna, în 
timpul deplasărilor maselor de aer rece din regiunea anticiclonului siberian. Vara, toamna şi 
primăvara, pe versanţii cu orientare E şi SE, deplasarea aerului dinspre V şi NV generează o 
nuanţă climatică de tip fohnal. În astfel de condiţii de produc creşteri locale ale temperaturii 
aerului, înseminări şi uscarea aerului. 

1.6.4.   Indicatori  sintetici  ai  datelor  climatice 
În continuare sunt prezentate valorile principalilor indicatori sintetici ai datelor climatice : 

indicele de umiditate şi indicele de ariditate De Martonne. 
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                                                                                                                                                            Tabelul 1.6.4.1. 

Indicatori sintetici anual primăvara vara toamna în sezonul de 
vegetaţie 

Indice de umiditate 
R = P/T 80 82 62 51 62 

Indice de ariditate 
I = P/(T+10) 33 27 31 24 36 

 
           Indicele de ariditate „de Martonne” anual are valori mai mici de 42, ceea ce relevă  că există 
un deficit de apă din precipitaţii, faţă de evapotranspiraţia potenţială. 

 
După clasificarea Köppen, U.P. V Dolhasca se află în tipul de climat Dfbx (preluată din 

"Monografia Geografică a R.P.R.", editată de Ed. Academiei Române) - sectorul climatic temperat 
continental (D) de dealuri (f), din ţinutul vestic (b),  – climat ploios, boreal, cu ierni reci, cu 
precipitaţii în tot cursul anului, cu temperaturi sub 22º C în luna cea mai caldă a anului, cu 
maximum de precipitaţii la sfârşitul primăverii şi minimum de ploaie şi zăpadă la sfârşitul iernii. Se 
precizează că, deşi detaliată, această raionare climatică n-a putut reda complet întreaga diversitate 
climatică, pentru că schema lui Köppen nu poate reflecta zonalitatea verticală. 
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2. ANALIZA  IMPACTULUI  PROIECTULUI  
(AMENAJAMENTULUI)  ASUPRA  COMUNITĂŢILOR  DE  
PLANTE  ŞI  ANIMALE  SI  ASUPRA  SPECIILOR  ŞI/SAU  

HABITATELOR  DE  IMPORTANŢĂ  COMUNITARĂ 
 

2.1. Principii  de  bază 

 
2.1.1.   Integritatea  siturilor  „Natura  2000” 

 
Degradarea habitatelor - conform Directivei 92/43/CEE – Directiva Habitate, 

reprezintă  o  degradare  fizică  ce  afectează  habitatele.  
Habitatul, definit ca suprafața locuită, în mod natural, de o populație sau de o specie 

de plante sau animale, se referă la ansamblul condițiilor de mediu care determină existența unei 
comunități într-un anumit loc sau pe o anumită suprafață și este rezultatul interacțiunii factorilor 
edafici, climatici, antropogeni și biotici. Cu alte cuvinte, fiecare organism își are propriul sau loc de 
viata, numit si habitat. Habitatul în care coexistă mai  multe  specii  de  plante  sau  animale se 
numește biotop. Habitatul nu trebuie confundat  cu biotopul și nici cu arealul (suprafață de 
răspândire a unei specii, a unui gen, a unei familii  de  plante  sau  de  animale). 

Articolul 1, pct. e) din Directiva 92/43/CEE, solicită statelor membre să  ia în 
considerare impactul proiectelor asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol) și, implicit, asupra 
habitatelor. Dacă impactul unui proiect asupra unui habitat are ca rezultat modificarea statutului 
de conservare a speciilor/habitatelor într-unul mai  puțin favorabil, comparativ cu situația 
anterioară impactului, atunci se poate considera că  a  avut  loc  o  deteriorare  a  habitatului. 

 
Disturbarea nu afectează parametri fizici ai unui sit ci, pentru o perioadă limitată de 

timp, afectează direct speciile prin diverși factori disturbatori (zgomot, surse continue  sau  
intermitente  de  lumină,  etc.). 

Integritatea ariei naturale protejate este legată atât, în general, de totalitatea aspectelor 
ce vizează aria naturală protejată, cât și, în mod specific, de obiectivele de conservare  ale  acesteia.  

Integritatea ariei naturale protejate este asigurată atunci când este menținută coerența 
structurii ecologice și a funcțiilor acesteia pe întreaga suprafață, sau a habitatelor, complexului de 
habitate și/sau a populațiilor de specii pentru care aria naturală protejată a fost constituită. O arie 
naturală protejată este considerată ca având un nivel ridicat de integritate atunci când respectarea 
obiectivelor de conservare este realizată, totodată fiind menținută capacitatea de autoregenerare în 
contextul unor condiții dinamice, fiind necesare  doar  un  minim  de  intervenții  din  exterior care  să 
vizeze  managementul  conservării. 

 
 

Structura și funcțiile ariilor naturale protejate și obiectivele acestora de conservare sunt 
cele de care trebuie să se țină cont când se evaluează efectele semnificative ale unui  plan, program, 
proiect. 

În cazul siturilor Natura, 2000 obiectivele de conservare sunt reprezentate de speciile 
și/sau habitatele pentru care a fost constituit fiecare sit în parte, în cazul ariilor de protecție specială 
avifaunistică - specii de păsări prioritare, alături de habitatele folosite de  acestea. 

 
Planul (amenajamentul silvic) analizat include o parte din cele 2 situri Natura 2000 

fapt pentru care s-a considerat necesar a se analiza impactul pe care planul (amenajamentul silvic) îl 
are asupra  siturilor. 

Având în vedere faptul că planul (amenajamentul silvic) presupune aplicarea 
(implementarea) unor măsuri cu caracter silvic și ținând cont de definițiile referitoare  la 
„degradare”, respectiv „disturbare”, anterior prezentate, posibilele impacturi pe care  proiectul – în 
cazul de față, amenajamentul silvic, le poate avea asupra integrității  siturilor  sunt  următoarele: 
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-  distrugerea habitatelor prezente; 
- degradarea  habitatelor  speciilor  de  protejat; 
- disturbarea  speciilor  de  protejat.   

 
2.1.2.   Regimul  forestier  și  „Natura  2000” 

 
Statelor membre ala U.E. le revine responsabilitatea de a stabili măsurile concrete  

de conservare și, în situații deosebite,  posibilele  restricții  în  utilizarea  siturilor Natura 2000. 
Trebuie menționat că, factorul decisiv în managementul fiecărui sit este reprezentat 

de condițiile locale (Natura 2000 și pădurile „Provocări și oportunități” – Ghid  de interpretare 
Comisia Europeană, D.G. Madiu, Unitatea Natură și Biodiversitate, Secția Păduri  și  Agricultură). 

Directiva Habitate stabilește, în baza art. 4 și 6, câteva principii pentru gospodărirea 
siturilor Natura 20000, care trebuie privite ca  un cadru în care negocierile concrete pentru planurile 
sau măsurile de management, la nivelul fiecărui sit, vor viza atingerea  obiectivelor  de  conservare,  
fără  a  se  neglija  susținerea  comunităților  locale. 

Referitor la diversele forme de exploatare a masei lemnoase (tăieri de  îngrijire – 
curățiri și rărituri, tăieri de regenerare, lucrări/tăieri de conservare, etc.), în centrul strategiei U.E. se 
află conceptul de „exploatare multi-funcțională a pădurii”, (concept ce integrează toate beneficiile 
importante pe care la aduce pădurea societății, beneficii de natură ecologică, economică, de 
protecție și socială), conceptul fiind recunoscut  pe scară largă în Europa și a cărui introducere în 
amenajamentele silvice se constituie ca  o  cerință  majoră.  

Având la bază Directiva Habitate și recomandările de ordin tehnic ale Comisiei 
Europene, principiile și regulile ce fundamentează acest  studiu/raport  de mediu sunt: 

-  cunoașterea faptului că fiecare evaluare se constituie ca un caz particular, care  dezbate  
doar  obiectivele  de  conservare  ale  unui  anumit  sit  Natura  2000; 
- necesitatea (obligativitatea) urmăririi înțelegerii relațiilor ecologice, conexiunilor și 
caracteristicilor  ce formează integritatea  unui sit; 

           -   aplicarea  principiului  preventiv; 
           -   interpretarea  și  folosirea  corectă  a  pragului  semnificației. 

Experiența altor state membre ale C.E., referitoare la habitate, relevă faptul că o 
pierdere de 1% din suprafața totală a habitatului poate fi considerată (și este percepută) ca 
„semnificativă”. Totuși, evaluarea intensității unui impact, depinde și de calitatea  suprafețelor 
(zonelor/parcelelor) afectate, de distribuția spațială a acestora și, nu în ultimul rând, de relația zonei 
afectate cu suprafața totală a acelui tip de habitat din cadrul unei țări sau  regiuni biogeografice. 

Obiectivul principal impus de Directiva Habitate, pentru habitatele de interes 
comunitar,  este  menținerea  sau  îmbunătățirea  statutului  de  conservare  a  habitatelor.   

De altfel, starea de conservare a habitatelor trebuie asigurată la nivelul întregii  țări, în 
funcție de reprezentativitatea fiecărui tip de habitat urmând a fi stabilite măsurile  necesar  a  fi  
urmărite. 

În managementul habitatelor forestiere de interes comunitar se urmăresc următoarele  
obiective: 

1.  arealul natural al habitatului și suprafețele pe care le acoperă în cadrul  
acestui  areal  sunt  stabile  sau  în  creștere ; 

2.  habitatul are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe 
termen lung, iar probabilitatea menținerii acestora în viitorul previzibil, este  mare ; 

3.  speciile care-i sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă. 
 
2.1.2.1.   Ecosisteme  forestiere 

 
Având în vedere cele anterior prezentate, prezentul studiu/raport de mediu abordează 

habitatele de interes comunitar din zona studiată (cea în care cele 2 situri Natura 2000 se suprapun 
peste fondul forestier gospodărit de O.S. Dolhasca), în relație cu dinamica anterioară a pădurii, 
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evaluată în cadrul planului (amenajamentului silvic), ținând cont de  funcțiile (inclusiv cele de 
protecție a naturii) atribuite fiecărui arboret în parte și pădurii în ansamblul  ei. 

Habitatele din zonele forestiere, caracterizate prin complexitatea funcțională  ridicată, 
se constituie ca  un  ecosistem  capabil  de  autoreglare.  

Habitatele forestiere sunt caracterizate de o diversitate biologică dependentă  direct, de 
stadiul de vegetație al arboretelor, structura verticală și orizontală a pădurii, caracteristicile 
calitative (origine, proveniență, vitalitate, etc.), aspect pentru care unitățile amenajistice nu pot fi 
analizate ca entități separate. Ca atare, evaluarea stării de conservare  a habitatelor se face pentru 
fiecare habitat în parte, prin analiza cantitativă și calitativă a  criteriilor ce definesc starea favorabilă 
de conservare, pentru totalitatea arboretelor ce se  constituie  ca  habitate  de  interes  comunitar.  

Evaluarea efectelor aplicării planului (amenajamentului silvic) s-a realizat, conform 
principiului integrității, pentru întreaga suprafață a habitatelor, analizând eventualele modificări  ale 
stării de conservare la nivelul întregii suprafețe din sit inclusă în planul de amenajament. Evaluarea 
s-a făcut pentru soluțiile tehnice propuse pentru arboretele din zona studiată și impactul pe care 
implementarea acestora îl produce asupra integrității și stării de conservare a sitului (modul în care 
soluțiile tehnice adoptate acționează asupra criteriilor ce definesc starea  de  conservare). 

Metodologia de evaluare a impactului proiectului asupra comunităților de interes 
comunitar care fac obiectul conservării în siturile Natura 2000, ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei 
și ROSCI0076 Dealu Mare - Hârlău,  a presupus analiza surselor de documentare existente, ținând 
cont de informațiile obținute în timpul campaniei de culegere a datelor de teren. De asemeni, s-au 
utilizat fișele standard  pentru fiecare specie, publicate de M.M.P. pe site, la capitolul „Măsuri de 
management ale siturilor  Natura  2000.   

http://www.mmediu.ro/protectianaturii/biodiversitate/Fact-sheets FCS-table.rar. 
Aceste formulare, oficial asumate, indică tipurile de habitat în care sunt regăsite speciile de 

interes comunitar și măsurile minime de conservare, necesare menținerii statutului de  conservare. 

 
2.2.   Analiza  impactului  proiectului  asupra  habitatelor  și/sau  

specii lor de  interes  conservativ  pentru  care  a  fost desemnat  situl  
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei 

 
 

2.2.1.    Analiza  impactului  soluțiilor  tehnice  din  amenajament 
asupra  speciilor  de  păsări  pentru  care  a  fost  declarată 
„Aria  de  protecţ ie  specială  avifaunistică 

ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei” 
 

2.2.1.1.   Speciile  de  păsări  pentru  care  a  fost  constituită „Aria  de  protecție  
specială  avifaunistică  ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei” 

 
În conformitate cu „FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 pentru ariile de protecţie 

specială (SPA)”, specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în 
anexa II la Directiva 92/43/CEE, în zona teritorială a sitului ROSPA0016 au fost identificate 
populaţiile de păsări prezentate în  tabelul  2.2.1.1.1.. 
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Specii  de  păsări  de  interes  comunitar  enumerate 
în  anexa  II  a  Directivei  92/43/CEE  ( ROSPA0116-ediția 2021 ) 

 

                Tabelul  2.2.1.1.1. 
Nr. 
crt. Cod 

specie 

D e n u m i r e 
Foto 
nr. 

P o p u l a ţ i e 

 Ştiinţifică  
Populară Rezidentă Ce   

cuibărește 
Ce  

iernează De  pasaj 

1 A255 Anthus campestris Fâsa de câmp 1 - 90-100p - - 

2 A089 Aquila pomarina Acvila țipătoare mică 2 - 20-35p - 400-700i 

3 A224 Caprimulgus europaeus Rândunica de noapte 3 - 200-300p - - 

4 A031 Ciconia ciconia Barza albă 4 - 100-250i - - 

5 A122 Crex crex Cârstei de câmp 5 - 35-50p - - 

6 A238 Dendrocopos medius Ciocanitoarea de stejar 6 220-260p - - - 

7 A429 Dendrocopos syriacus Ciocanitoarea de grădină 7 30-50p - - - 

8 A379 Emberiza hortulana Presură de grădină 8 - 100-130p - - 

9 A321 Ficedula albicollis Muscar gulerat 9 - 300-500p - - 

10 A338 Lanius collurio Sfrâncioc roșiatic 10 - 600-800p - - 

11 A339 Lanius minor Sfrâncioc cu frunte neagră 11 - 30-40p - - 

12 A246 Lullula arborea Ciocârlia de pădure 12 - 250-400p - - 

13 A072 Pernis apivorus Viespar 13 - 25-40p - 500-
1000i 

14 A234 Picus canus Ciocănitoarea verzuie 14 25-40p - - - 

15 A220 Strix uralensis Huhurez mare 15 3-7p - - - 
 

 
 

Datele  din  tabelul  2.2.1.1.1.  se  referă  la  întreaga  suprafaţă  a  sitului  ROSPA0116. 
 

Figura 1.Anthus campestris 

- 
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Figura 2.Aquila pomarina 

 

Figura 3. Caprimulgus 
europaeus 

 

Figura 4. Ciconia Ciconia 

 

Figura 5. Crex crex 
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Figura 6. Dendrocopus medius 

 

Figura 7. Dendrocopus 
syriacus 

 

Figura 8. Emberiza hortulana 
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Figura 9. Ficedula albicollis 

 

Figura 10. Lanius collurio 

 

Figura 11. Lanius minor 

 

Figura 12. Lullula arborea 
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Figura 13. Pernis apivorus 

 

 
Figura 14. Picus canus 

 
 

Figura 15. Strix uralensis 
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Multe din speciile de păsări indicate în Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0116 
Dorohoi - Șaua Bucecei, sunt specii cuibăritoare în sit. Acest aspect impune luarea în considerare a 
unor măsuri de protejare a habitatelor de cuibărire, dar și de diminuare a factorilor de stres în 
perioada de cuibărire – generate în principal de activități economice. 

O analiză asupra perioadelor de cuibărire și de creștere a puilor, indică faptul că vârful 
acestor activități este cuprins în lunile mai, iunie și iulie. Lunile martie și august, joacă de 
asemenea, un rol important atât datorită căutării și amenajării cuiburilor – în cazul lunii martie, cât 
și al numărului încă mare de specii la cuib – în cazul lunii august. 

În mod convențional s-a considerat că intervalul 15 martie–15 august este extrem de 
important pentru cuibărirea și creșterea puilor majorității speciilor de interes și în această perioadă 
este necesară limitarea activităților generatoare de impact, în principal cele generatoare de zgomot 
și modificări ale spațiului fizic- mai ales lucrări de construcții, exploatare resurse minerale, tăieri de 
arbori. 

În sit, cele mai importante zone pentru păsări, sunt: zonele forestiere, zonele cu teren 
agricol, zonele cu pajiști și zonele acvatice. 

Zonele forestiere în care au fost observate numeroase specii de păsări sunt reprezentate de 
corpurile de pădure matură, arborete natural fundamentale ce permit dezvoltarea unei microfaune 
bogate de nevertebrate, utilizate ca sursă de hrană pentru păsări.  

Populațiile importante din speciile amenințate la nivelul Uniunii Europene - 4 specii: acvila 
țipătoare mică (Aquila pomarina), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius), fâșa de câmp 
(Anthus campestris), presură de grădină (Emberiza hortulana). 

Zona caracteristică de deal cu păduri de foioase în vecinătatea cărora întâlnim pășuni și 
fânețe păstrate în stare semi-naturală. Populația de acvilă țipătoare mică este semnificativă pentru 
această parte a țării, iar pădurile adăpostesc și efective bune de ciocănitoare de stejar. În vecinătatea 
pădurilor, pe pajiștile presărate cu tufișuri există populații însemnate de fâșă de câmp și presură de 
grădină.  

Pe baza informațiilor din teren și a analizei informațiilor din literatura de specialitate, s-au 
identificat speciile de păsări de interes comunitar (conform anexei II a Directivei Consiliului 
Europei nr. 92/43/CEE) existente în arealul de implementarea a soluțiilor tehnice din amenajament 
(zona de suprapunere a sitului ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei cu fondul forestier de stat 
gospodărit de O.S. Dolhasca). 

 
2.2.1.2.   Analiza  impactului  soluțiilor  tehnice  din  amenajament   

asupra  speciilor  de  păsări  de  interes  comunitar, 
în  perioada  de  execuție  a  lucrărilor 

 
Deoarece locurile unde s-au stabilit (de rezidență) și de cuibărit ale speciilor  de păsări 

de interes comunitar din zona analizată sunt reprezentate, mai ales, de  habitatele cu pădure 
(suprafețele destinate împăduririi și terenurile cu destinație specială fiind mult mai puțin populate), 
va fi analizat impactul soluțiilor tehnice adoptate (lucrărilor prevăzute) în amenajament asupra 
păsărilor de interes comunitar, doar în aceste  suprafețe/zone/habitate. 

 

Existența în zona teritorială a sitului ROSPA0116 a populaţiilor de păsări specificate în 
„Formularul standard Natura 2000 pentru ariile de protecție specială (SPA)” (de altfel, însăși 
constituirea „Ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0016”) reprezintă consecința existenței 
și conservării în zonă, într-o perioadă mai lungă de timp, a habitatelor cu pădure, inclusiv a celor 
existente în zona de suprapunere a sitului  ROSPA0116  peste  fondul  forestier  de  stat  gospodărit  
de  O.S. Dolhasca. 

 

Așa cum s-a mai arătat, soluțiile tehnice din amenajament (lucrările silvice  prevăzute), 
în situația în care sunt corect puse în practică (în conformitate cu instrucțiunile în vigoare) nu 
afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere  (nici a celor din zona de 
suprapunere a sitului ROSPA0116 peste fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de 
O.S. Dolhasca), ba mai mult, anumite lucrări silvice, prin  aplicarea lor corectă, contribuie la 
menținerea sau, după caz, la îmbunătățirea stării de   conservare  a  habitatelor  forestiere.    
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Având în vedere legătura indisolubilă dintre existența speciilor de interes comunitar ce 
trebuie protejate, cel puțin la nivelul actual al populațiilor, în zona de suprapunere a sitului 
ROSPA0116 Lunca Siretului Mijlociu peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Dolhasca și 
a habitatelor forestiere existente aici și că soluțiile tehnice din amenajament nu afectează negativ 
semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere (nu au ca finalitate schimbarea tipului de 
habitat sau deprecierea stării de conservare a acestuia), se poate afirma că LUCRĂRILE PROPUSE 
PRIN AMENAJAMENTE (inclusiv prin  cele ale O.S. Dolhasca), NU AFECTEAZĂ STATUTUL 
DE CONSERVARE AL SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR, pentru care a fost 
constituită „Aria de protecție specială  avifaunistică  ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei”. 

 
Așa cum este specificat și în amenajamentele silvice, în arborete din zonele de 

suprapunere peste fondul forestier a siturilor constituite, se va acorda o atenţie deosebită scopului 
pentru care s-au constituit acestea - conservarea diversităţii biologice,a genofondului și/sau 
ecofondului local (în cazul de față protejarea unor specii de păsări de interes comunitar, pentru care 
s-a constituit ”Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0116”). În acest sens, se va avea în 
vedere ca anumite lucrări (plantaţii, recoltări de masă lemnoasă, etc.), ce presupun prezenţa în 
zonă, perioade mai îndelungate, a unui număr mare de lucrători şi/sau utilaje zgomotoase, 
poluante, distrugătoare a stratelor superficiale de sol şi/sau a vegetaţiei instalate aici, să se facă 
astfel încât să  nu se perturbe viaţa sălbatică din zonă şi/sau existenţa/înmulţirea unor endemisme, 
putându-se ajunge, în anumite cazuri - perioada de înmulţire a unor specii rare din  fauna locală 
(în cazul de faţă, speciile de păsări de interes comunitar din situl ROSPA0116), 
înflorirea/fructificarea unor specii/varietăţi rare şi foarte rare din  flora locală (endemisme),  până  
la  interzicerea  efectuării  lucrării  respective  în  acea  perioadă. 

 
2.2.1.2.1.   Impactul  cumulativ  al  amenajamentului  asupra  speciilor  de 

păsări  de  interes comunitar  identificate  în  zona  de  suprapunere   
a  sitului  ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei  peste  fondul  forestier  
proprietate publică  de  stat  gospodărit  de  O.S. Dolhasca 

 
Având în vedere că soluțiile tehnice din amenajamente (lucrările prevăzute), incluse în 

planurile de amenajare, se vor aplica, exclusiv, în habitatele cu pădure și în cele destinate 
împăduririi, zona de evaluare a impactului cumulativ este cea reprezentată de  aceste  habitate. 

 

În perioada de aplicare a amenajamentului O.S. Dolhasca – 10 ani, în arborete și în 
suprafețele destinate împăduririi (implicit în cele din zona de suprapunere a sitului ROSPA0116 
peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Dolhasca), se vor executa doar lucrările prevăzute 
în amenajament (se vor pune în practică soluțiile tehnice adoptate).  

În momentul de față (întocmirea prezentului „Raport de mediu pentru fondul forestier 
proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Dolhasca, din D.S. Suceava”), „Aria de protecție 
specială avifaunistică ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei”, parte din rețeaua „Natura 2000”, este 
în custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.).  

ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei nu are plan de management  elaborat și aprobat.  
În aceste condiții, impactul cumulativ al aplicării soluțiilor tehnice (lucrărilor prevăzute) 

în amenajament și măsurile propuse formularul standard NATURA 2000, referitoare  la  conservarea  
speciilor  de  interes  comunitar, poate  fi  evidențiată. 

 
 Acţiuni/ măsuri de conservare/ management  
Obiectivele Planului de management constau în:  

Nu există plan de management. 
 
Pentru speciile de păsări de interes conservativ din sit, principalele măsuri de conservare 

identificate reies din vulnerabilitățile ce se găsesc în FORMULARUL STANDARD NATURA 
2000. Vulnerabilități: 
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- defrișările, tăierile rase și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafețe 
mari 

- braconajul  
- practicarea sporturilor extreme (enduro, cross, mașini de teren_ 
- distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 
- deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului 
- prinderea păsărilor cu capcane 
- intensificarea agriculturii - schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele 

tradiționale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, 
efectuarea lucrărilor numai cu utilaje și mașini 

- schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării activităților agricole 
precum cositul sau pășunatul 

- cositul prea timpuriu (poate distruge pontele de cristel de câmp) 
-arderea vegetației 

 După cum se observă, din vulnerabilitățile sitului studiat, lucrările silvice ce pot influența 
negativ păsările din sit se referă la tăierile rase pe suprafețe mici care în cadrul sitului se realizează 
pe doar 5,67 ha în arborete destructurate, afectate de uscare și care trebuiesc substituite. 

 
 Obiectivele specifice şi măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor majore ale Planului 

de management nu pot fi prezentate deoarece nu există plan de management pentru ROSCI 
Dorohoi - Șaua Bucecei. 

 
Obiectivele şi măsurile Planului de management 
Nu există plan de management. 

                                                                                                                          
 

Impactul cumulat al acestor amenajamente asupra speciilor de păsări din sitului ROSPA0116 
ROSCI Dorohoi - Șaua Bucecei  (porţiunea  ce  se  suprapune  peste  fondul  forestier  gospodărit  de  
O.S.  Dolhasca),  este  nesemnificativ. 

 
         2.3.   Analiza  impactului  proiectului  asupra habitatelor și/sau  

specii lor  de  interes  conservativ  pentru care a fost desemnat si tul  
ROSCI0076 Dealu Mare-Hârlău 

 
2.3.1.    Analiza  impactului  soluțiilor  tehnice  din  amenajament 

asupra  habitatelor  identificate  în  zona  de  suprapunere  a  sitului   
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău peste fondul  forestier  proprietate  publică  de  
stat  gospodări t  de  O.S.  Dolhasca 

 
2.3.1.1.   Habitate  identificate  în  zona  studiată 

 
Întocmirea amenajamentului silvic impune obligativitatea identificării tipurilor naturale 

de pădure,  în  conformitate  cu  clasificarea  naţională  (clasificarea  Paşcovschi). 
Cu tipurile natural-fundamentale de pădure identificate în zona de suprapunere  a sitului 

ROSCI0076 cu fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de  O.S. Dolhasca, s-a 
procedat la realizarea corespondenţei cu habitatele din România şi cu cele  de  interes  comunitar  
(Natura  2000). 
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2.3.1.1.1.   Evidenţa  habitatelor  (păduri  şi  terenuri  destinate  împăduririi) identificate  în  zona  
de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0076  Dealul Mare – Hârlău peste fondul  forestier  de  stat  

gospodărit  de  O.S.  Dolhasca 
 

Tabelul  2.3.1.1.1.1. 

Tip  habitat  

Natura  2000 
Tip  habitat  românesc Tip  de  ecosistem 

Tip  pădure  şi 
productivitate, 

conform  
amenajam. 

U.P. 

Suprafaţa 
% natu 

ral ha % 

9130 Păduri de fag 
de tip Asperulo-

Fagetum 

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

alba) cu Hieracium 
rotundatum 

4134 Făget cu Luzula 
luzuloides 

4241 Făget de deal 
cu floră acidofilă (i) 

V 

6,32 - 100 

R4118 Păduri dacice de 
fag (Fagus sylvatica)  și 

carpen (Carpinus 
betulus) cu Dentaria 

bulbifera 

4116 Făget cu Asperula-
Asarum-Stellaria 

4211 Făget de deal 
cu floră de mull (s) 

180,87 13 100 

4216 Făget cu carpen cu 
Asperula-Asarum-

Stellaria 

4311 Făgeto-
cărpinet cu floră de 

mull (s) 
236,05 18 100 

4312 Făgeto-
cărpinet cu floră de 

mull (m) 
225,88 17 44 

R4119 Păduri dacice de 
fag (Fagus sylvatica) și 

carpen (Carpinus 
betulus) cu Carex pilosa 

4125 Făget cu Carex 
pilosa 

4221 Făget cu 
Carex pilosa (m) 

131,56 10 78 

4225 Făget cu carpen cu 
Carex pilosa 

4321 Făgeto-
cărpinet cu Carex 

pilosa (m)  
220,14 17 64 

R4120 Păduri moldave 
mixte de fag (Fagus 

sylvatica) și tei argintiu 
(Tilia tomentosa) cu 

Carex brevicolis 

4316 Făget amestecat cu 
Asperula-Asarum-

Stellaria 

4331 Făget 
amestecat din 

regiunea de deal 
(m) 

24,36 2 100 

91Y0 Păduri dacice 
de stejar și carpen 

R4126 Păduri moldave 
mixte de gorun 

(Quercus petraea), fag 
(Fagus sylvatica) și tei 

argintiu (Tilia 
tomentosa) cu Carex 

brevicolis 

5416 Șleau de gorun (tei 
argintiu, carpen) cu 
Asperula-Asarum-

Stellaria 

5324 Șleau de deal 
cu gorun de 

productivitate 
mijlocie (m) 

16,57 1 - 

R4143 Păduri dacice de 
stejar pedunculat 

(Quercus robur) cu 
Melampyrum bihariense 

6225 Stejăret cu carpen 
cu Carex pilosa 

6213 Stejăreto-șleau 
de deal de 

productivitate 
mijlocie (m) 

276,32 20 26 

Total     păduri    şi     t erenuri    dest inate     împădurir ii  1318,07 98 65 

Terenuri  cu dest inaţ ie specială 22,77 2 - 

Total     ROSCI0076 Dealul  Mare - Hâr lău  1340,84 100 - 

 
După cum se observă din tabel tipurile de habitate Natura 2000 din amenajament, diferă de 

tipurile de habitate din formularul standard: 
În tabelul de mai sus se prezintă habitatele care fac obiectul gospodăririi prin amenajament 

cu prezentarea ecosistemelor existente şi a tipurilor de pădure. Valorile prezentate se referă strict la 
suprafaţa acestor ecosisteme şi tipuri de pădure care se află în aria de interes comunitar ROSCI0076 
Dealul Mare - Hârlău (numai pentru pădurea aparţinând domeniului public al statului). 
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 De asemenea, se prezintă procentual şi cât din aceste ecosisteme îşi păstrează forma 
naturală. Pentru păduri, această formă poartă denumirea de păduri natural fundamentale. În zona de 
suprapunere a sitului, cu fondul forestier proprietate publică, arborete natural fundamentale sunt 
reprezentative (65%). 

 
 

2.3.1.1.2.   Descrierea  habitatelor  (păduri  şi  terenuri  destinate  împăduririi) 
identificate  în  zona  de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0076 Dealul 

Mare - Hârlău  peste fondul  forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Dolhasca 
 
„Habitatele din România” (Nicolae Doniță, A. Popescu, s.a., Ed. Tehnică Silvică, 

București, 2005), prezintă corespondența între Habitatele Natura 2000 și Habitatele din România, 
pentru acestea din urmă codificarea s-a făcut utilizând sistemul de clasificare Palaearctic  habitats. 

Habitatele Natura 20000 identificate în zona de suprapunere a sitului de interes comunitar 
ROSCI0076 „Dealu Mare-Hârlău” peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Dolhasca au 
următoarele corespondente  în  Habitatele  din  România,  cu  tipurile  de  ecosistem  respective: 

 
  2.3.1.1.2.1.   9130   Asperulo – Făgetum beech forest (păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum) 
 

R4106 – Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu 
Hieracium rotundatum, cu  ecosistemul: 

-  4134 – Făget cu Luzula luzuloides.  
 

R4118 – Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu 
Dentaria bulbifera,  cu  ecosistemele: 

-  4116 – Făget cu Asperula-Asarum-Stellaria; 
-  4216 – Făget cu carpen cu Asperula-Asarum-Stellaria. 
 

R4119 – Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex 
pilosa,  cu  ecosistemele: 

-  4125 – Făget cu Carex pilosa; 
-  4225 – Făget cu carpen cu Carex pilosa. 
 

R4120 – Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei (Tilia tomentosa) cu 
Carex brevicolis, cu  ecosistemul: 

-  4316 – Făget amestecat cu Asperula-Asarum-Stellaria. 
 
 

Condițiile  ecologice:   
-  altitudini :  300-600  m; 
-  clima :  temp. medii:  8,3o C ;  precipit. medii :  529  mm; 

 

Relief : versanți de la slab-mediu la puternic înclinați, expoziții diverse  
 

Roci : marne calcaroase sau lutose, gresii; 
 

Soluri : eutricambosol tipic; 
 

Specii  cheie  (principale):  
-     Specii de arbori: fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus).  
-   Specii ierboase: Dentaria bulbifera, Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Asarum 

europaeum, Galium odoratum, Carex sylvatica, Lamium galeobdolon, 
Lathyrus vernus, Milium effusum, Mercurialis perennis, Primula vulgaris, 
Pulmonaria oficinalis, Viola reichenbachiana, Allium ursinum.;                     

Valoare conservativă: redusă. 
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2.3.1.1.2.2.   91Y0  Dacian oak – hornbeam forest (păduri dacice de stejar și 
carpen) 

 

R4126 – Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și tei 
argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicolis,  cu  ecosistemul: 

- 5416 – Șleau de gorun (tei argintiu, carpen) cu Asperula-Asarum-Stellaria. 
 

R4143 – Păduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu Melampyrum biharense,  
cu  ecosistemul: 

- 6225 -  Stejăret cu carpen cu Carex pilosa. 
 

Condițiile  ecologice :   
-  altitudini :  300-600  m ; 
-  clima :  temp. medii :  8,3o C ;  precipit. medii :  529  mm ; 

 

Relief : versanți de la slab-mediu la puternic înclinați, expoziții diverse 
 

 
 Roci: marne calcaroase sau lutose, gresii; 

 

Soluri : preluvosol tipic și luvosol stagnic; 
 

Specii  cheie  (principale):  
-     Specii de arbori : gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica), stejar 

pedunculat (Quercus robur), tei (Tilia Tomentosa), paltini (Acer 
platanoides, Acer pseudoplatanus), cireș (Prunus avium), ulmi (Ulmus 
glabra, Ulmus minor), iar în etajul inferior, carpen (Carpinus betulus), 
jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), măr 
(Malus sylvestris), păr (Pyrus pyraster) și arțar tătărăsc (Acer 
tataricum); Stratul arbuștilor este dezvoltat variabil, fiind compus din 
Cornus mas, C. Sanguinea, Corylus avellana, Sambucus nigra, 
Crataegus monogyna. 

-  Specii ierboase: Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea;                     

Valoare conservativă: moderată. 
 

 
 

2.3.1.1.3.   Obiective  de  conservare  din  habitatele  identificate  în  zona  de 
suprapunere  a  ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău  peste  fondul  forestier  în  studiu 

 
 

Conform Directivei Habitate (D.H.), scopul rețelei Natura 2000 este de a stabili un 
„statut de conservare favorabil” (statut definit în art. 1) pentru habitatele și speciile considerate  a  fi  
de  interes  comunitar. 

 

După constituirea unui sit de importanță comunitară, acesta va fi tratat conform art. 6 
din D.H. - se vor stabili/lua măsuri, astfel încât practicile de utilizare a terenului să nu provoace 
degradarea valorilor de conservare ale sitului. Astfel, în cazul suprafețelor de fond forestier peste 
care se suprapune un anumit sit, „măsurile” ar putea include: să nu se  facă defrișări (înlăturarea 
totală a vegetației forestiere) pe suprafețe mari, să nu se schimbe categoria funcțională (forma de 
utilizare) a terenului, sau să nu se înlocuiască speciile indigene  de  arbori  cu  specii  exotice  
(specii  ce  nu  există  în  mod  natural  în  zona  respectivă). 

 

Starea de conservare a unui anumit habitat va fi evaluată pentru fiecare indicator în 
parte. Este posibil ca, în cadrul unui arboret „starea de conservare nefavorabilă” să fie determinată 
de mai mulți indicatori. Pentru a determina suprafața care se află într-o stare de conservare 
nefavorabilă, se vor verifica toate arboretele în care doi sau mai mulți indicatori depășesc  pragurile  
de  favorabilitate. 
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2.3.1.1.3.1.   Caracteristici  cantitative  și  calitative  ale  arboretelor  din  zona   
de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău peste  fondul  forestier  de  stat  
gospodărit  de  O.S.  Dolhasca 

 

Pentru evaluarea statutului de conservare a habitatelor (inclusiv a celor din zona de 
suprapunere a sitului ROSCI0076 peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Dolhasca), 
trebuie analizat caracterul arboretelor existente, respectiv modul de regenerare a acestora, cunoscut 
fiind faptul că în cazul unei regenerări naturale, chiar și cu o intervenție minimă, probabilitatea  ca  
arboretul  să  fie  cu  un  statut  favorabil  de  conservare  este  foarte  ridicată.  

Prin plantațiile masive/integrale, efectuate în ideea reinstalării vegetației forestiere  pe 
suprafețele de pe care aceasta a fost înlăturată, într-un fel sau altul, se realizează arborete artificiale. 
Plantațiile presupun intervenția umană masivă (lucrări manuale sau mecanizate) prin care sunt 
afectate elementele ecosistemului, necesită material săditor/de reproducere (puieți) uneori de 
proveniență și calitate îndoielnice, aspecte care, alături de faptul că, deobicei formula de împădurire 
nu este identică cu compoziția tipului natural de pădure (uneori se înlocuiesc diverse amestecuri ale 
fagului, cu culturi de rășinoase), conduc la concluzia că posibilitatea ca un arboret artificial să aibă 
o stare favorabilă de conservare este mult mai  redusă  comparativ  cu  arboretele  naturale. 

În suprafața cu pădure, sunt 1155,54 ha (88%) arborete regenerate natural, din sămânță 
și 161,55 ha (12  %)  arborete  artificiale. Trebuie menționat faptul  că arboretele artificiale au fost  
definite astfel după elementul de arboret „majoritar”, (graficul  2.3.1.3.1. ). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

După cum se remarcă, în cele două tipuri de habitate de interes comunitar din zona 
studiată, din punctul de vedere al modului de regenerare, cca. 12 % din  suprafață  este  ocupată  
de  arborete  cu  o  stare  de  conservare  doar  parțial  favorabilă. 

 

 
 
 

 
Graficul  2.3.1.1.3.1.   

Situaţia  modului  de  regenerare   
(caracterului)  arboretelor 
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2.3.1.1.4.   Starea  de  conservare  a  habitatelor  identificate  în  zona  de 
suprapunere  a  sitului  ROSCI0076  peste  fondul  forestier 
proprietate  publică  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Dolhasca 
 

Conform Habitat Fact Sheets, material proiect EU Phare AeropeAid/12/12160/D/SV/RO, 
starea de conservare a habitatelor existente în zona de suprapunere a sitului ROSCI0076  peste  
fondul  forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Dolhasca,  era  următoarea: 

 
 

2.3.1.1.4.1.   9130  Asperulo-Făgetum beech forests 
 

Criterii L i m i t e Caracterizarea  habitatelor  conform  
amenajament  2021 

Suprafața  minimă >  1,0 ha 1025,18  ha 

Dinamica  suprafeței <  5 %  diminuare  față  de  suprafața  inițială  

Specii  autohtone >  90 %  în  fiecare  etaj  de  vegetație 100 % 

Specii  dominante 

Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Quercus 
petraea, Cerasium avium, Prunus avium, Acer 

pseudoplatanus, Sorbus torminalis, Ulmus 
glabra, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, 
Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, 

Cornus sanguinea, Sambucus nigra  

Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Quercus 
petraea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus 

excelsior 

Specii  lemnoase 
dominante 

Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Quercus 
petraea, Fraxinus excelsior  >  60 %   100 %  din  suprafață 

Specii   de  plante  
importante 

Carex pilosa, Asarum europaeum, Stellaria 
holostea, Asperula odorata, Dentaria bulbifera 

Carex pilosa, Asarum europaeum, Stellaria 
holostea, Asperula odorata, Dentaria bulbifera 

Specii  nedorite Rubus hirtus <  5 %   Rare tufe de Rubus hirtus 
Consistenţa  arboretelor >  80 %   Cons. 0,8 şi mai mare  pe  84 %  din  suprafață 

Structura pe clase           de  
vârstă Minim  trei  clase Sunt arb. încadrate  în  9  clase  de  vârstă 

Stadiu  de  dezvoltare > 40 % din arbori sunt arbori maturi sau 
bătrâni 

56% din supraf. arborete cu vârste de 65  
ani  sau  mai  mari 

Acoperirea  cu  arbuşti 5 – 10 % Arbuşti pe cca.                    5 %  din  
suprafaţă 

Lemn  mort Cel puţin 4 arbori cu diametrul > 20 cm / 
ha şi  cel  puţin  5  iescari / ha  

Grosimea  litierei 3 – 7  cm 3-8  cm 

Regenerarea Regenerarea naturală existentă 30 – 60 % ;            
<  20 %  regenerare  artificială 

93%  regenerare naturală și 
7 %  regenerare artificială 
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2.3.1.1.4.2.   91Y0  Dacian oak-hornbeam forest 
 

Criterii L i m i t e Caracterizarea  habitatelor  conform  
amenajament  2021 

Suprafața  minimă >  1,0 ha 292,89 ha 

Dinamica  suprafeței <  5 %  diminuare  față  de  suprafața  inițială  

Specii  autohtone >  90 %  în  fiecare  etaj  de  vegetație 100 % 

Specii  dominante 

Quercus petraea, Fagus sylvatica, Prunus 
avium, Tilia cordata, T. platyphyllos, T. 

tomentosa, Acer pseudoplatanus, A. 
platanoides, Carpinus betulus, Acer campestre, 

Sorbus torminalis, Malus sylvestris, Pyrus 
pyraster, Corulus avellana, Crataegus 
monogyna, Evonymus europaeus, E. 

Verrucosus, Cornus mas, C. Sanguinea, 
Ligustrum vulgare, Staphylea pinnata, 

Sambucus nigra 

Quercus petraea, Fagus sylvatica, Prunus 
avium, Tilia cordata, T. platyphyllos, T. 

tomentosa, Acer pseudoplatanus, A. 
platanoides, Carpinus betulus, Acer campestre, 

Sorbus torminalis, Malus sylvestris, Pyrus 
pyraster, Corulus avellana, Crataegus 
monogyna, Evonymus europaeus, E. 

Verrucosus, Cornus mas, C. Sanguinea, 
Ligustrum vulgare, Staphylea pinnata, 

Sambucus nigra 

Specii  lemnoase 
dominante 

Quercus petraea, Fagus sylvatica, T. 
platyphyllos, Carpinus betulus >  70 % 100 %  din  suprafață 

Specii   de  plante  
importante 

Asarum europaeum, Galium odoratum, 
Stellaria holostea, Asperula odorata 

Asarum europaeum, Stellaria holostea, 
Asperula odorata 

Specii  nedorite Rubus hirtus <  5 %   Rare tufe de Rubus hirtus 
Consistenţa  arboretelor >  80 %   Cons. 0,8 şi mai mare  pe  62 %  din  suprafață 

Structura pe clase           
de  vârstă Minim  trei  clase Sunt arb. încadrate  în  8  clase  de  vârstă 

Stadiu  de  dezvoltare > 40 % din arbori sunt arbori maturi sau 
bătrâni 

27 % din supraf. arborete cu vârste de 65  
ani  sau  mai  mari 

Acoperirea  cu  arbuşti 5 – 10 % Arbuşti pe cca. 5 %  din  suprafaţă 

Lemn  mort Cel puţin 4 arbori cu diametrul > 20 cm / ha 
şi  cel  puţin  5  iescari / ha  

Grosimea  litierei 3 – 7  cm 3-8  cm 

Regenerarea Regenerarea naturală existentă 30 – 60 % ;            
<  20 %  regenerare  artificială 

71 % regenerare naturală și 29% regenerare 
artificială 

 
 

 
2.3.1.2.   Analiza  impactului  amenajamentului  asupra  habitatelor 

   existente  în  zona  de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0076  Dealul Mare Hârlău peste  fondul  
forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Dolhasca 

 
În paralel cu analiza impactului amenajamentului asupra habitatelor existente în zona de 

suprapunere a sitului ROSCI0076 peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Dolhasca, au fost 
identificați, fie și doar izolat sau pe suprafețe relativ restrânse, o serie de  factori  perturbatori  ce  
au  contribuit  la  degradarea  statutului  de  conservare  a  habitatelor. 
 

2.3.1.2.1.   Factori  perturbatori  ce  au  contribuit  la  degradarea   
statutului  de  conservare  a  habitatelor  analizate 

 
În cele două habitatele analizate au fost identificate câteva arborete derivate parțial sau 

total, ca urmare lucrărilor de îngrijire aplicate eronat dea lungul a mai multor decenii.  
 
 
 



- 33 - 
 

2.3.1.2.2.   Impactul  soluțiilor  tehnice  din  amenajament  asupra 
zonei  din  situl  ROSCI0076  ce  se  suprapune  peste 
fondului  forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Dolhasca 

 
Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară, care cuprinde un sistem  de 

măsuri pentru organizarea şi conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare  funcţiilor 
multiple ecologice, economice şi sociale, care i-au fost atribuite. Amenajamentele silvice sunt 
realizate în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai 
cuprinzătoare de amenajare a mediului, cu luarea în considerare a tuturor aspectelor  din  zonă.  

Amenajarea pădurilor presupune atât ştiinţa cât şi practica organizării şi conducerii 
structural - funcţionale a pădurilor, în conformitate cu cerinţele stabilite  vegetaţiei forestiere, 
având la bază conceptul „dezvoltării durabile” şi respectând, cu  stricteţe,  următoarele  principii : 

-  principiul  continuităţii ; 
-  principiul  productivităţii şi eficacităţii  funcţionale ; 
-  principiul  conservării  şi ameliorării  biodiversităţii ; 
-  principiul  estetic. 

 

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluțiile tehnice stabilite în 
amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premiza că modul de 
aplicare a  lucrărilor  silvice  din  amenajament  se  va  face  cu  un  impact  minim. 

În procesul de evaluare a impactului amenajamentului asupra habitatelor analizate s-au 
urmărit efectele generate de soluțiile tehnice adoptate asupra criteriilor ce definesc starea  
favorabilă  de  conservare. 

Analizând obiectivele amenajamentului silvic al O.S. Dolhasca, așa cun sunt ele 
prezentate în elaborat, se evidențează faptul că, în totalitatea lor (implicit în zona de suprapunere a 
sitului ROSCI0076 peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Dolhasca) acestea coincid cu 
obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor 
și/sau  habitatelor  de  interes  comunitar. 

În cazul habitatelor, amenajamentul are ca obiectiv asigurarea continuității pădurii, 
promovarea tipurilor natural fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor de protecție, ecologice 
și economice ale pădurii, așa cum au fost stabilite prin încadrarea arboretelor în subunități de 
gospodărire,  grupe  și  categorii  funcționale. 

 

Obiective  de  protejat  şi  servicii  de  realizat  stabilite,  prin  amenajament, 
arboretelor  din  zona  de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0076  peste 

fondul  forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Dolhasca 
 

                                                  Tabelul  2.3.1.2.2.1. 

Nr. 
Crt. 

Grupa  de  obiective   
şi  servicii 

Denumirea  obiectivului  de  protejat  (realizat)  
sau  a  serviciilor  de  realizat 

1 

Protecţia  pădurilor  de  
interes  ştiinţific  şi  de  

ocrotire  a  genofondului  şi  
ecofondului  forestier   

   - protecția pădurilor ce fac parte sin situri Natura 2000; 

2 Produse  lemnoase -  producerea  de  arbori  groşi  pentru  cherestea ; 

3 Produse  accesorii 
- vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi 

aromatice, furajele, materiile prime  pentru industria lacurilor şi vopselelor, materii 
prime pentru produse  artizanale,  etc.  

 

După stabilirea obiectivelor pe care trebuie să le indeplinească pădurile studiate, 
arboretele au fost încadrate în grupe și categorii funcționale. 
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Funcţiile  pădurii 
 

 

În vederea satisfacerii obiectivelor social-economice şi ecologice stabilite, s-a realizat 
zonarea funcţională a arboretelor, pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale, conform  criteriilor  
din  „Norme  tehnice  pentru  amenajarea  pădurilor”.  

 
 
 

Repartiţia  suprafeţelor  pe  grupe  şi  categorii  funcţionale 
 

 

                                                                                                                                   Tabelul  2.3.1.2.2.2. 
G r u p a,      s u b g r u p a      ş i      c a t e g o r i a      f u n c ţ i o n a l ă Suprafaţa 

Cod D  e  n  u  m  i  r  e ha % 

Grupa  1.   Păduri  şi  terenuri  destinate  împăduririi  cu  funcţii  speciale  de  protecţie 

Subgrupa  1.2. -  Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor, funcţii predominant pedologice 

1.2A 

Arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe 
terenuri cu înclinare mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-
argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare 
mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice 

T II 1.91 - 

T o t a l          s u b g r u p a          1.2. 
 

1,91 - 

Subgrupa  1.5. -  Păduri  de  interes  ştiinţific  şi  de  ocrotire  a  genofondului  şi  ecofondului  forestier 

1.5H Arborete constituite ca rezervații seminologice T II 27,75 2 

1.5Q 

Arborete din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de 
interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri 
de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 
2000- ROSCI0076) 

T IV 1288,41 98 

T o t a l          s u b g r u p a          1.5. 1316,16 100 

T o t a l     g r u p a     I  1318,07 100 

T O T A L      1318,07 100 
 

                    În raport cu funcţiile atribuite arboretelor, în cuprinsul zonei analizate se diferenţiază 
tipurile  de  categorii  funcţionale,  prezentate  în  tabelul  2.4.1.2.2.3. 
 
 

Tipuri  de  categorii  funcţionale 
Tabelul  2.3.1.2.2.3. 

Tipul  de 
categ. 
funcţ. 

Categ. 
funcţ. Ţ e l u r i       d e       g o s p o d ă r i r e 

Suprafaţa 

ha % 

II 

2.A 
Păduri situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, cu 

înclinare mai  mare de 35 grade, iar cele situate pe substrate de fliș, nisipuri și pietrișuri, 
cu înclinare mai mare de 30 grade . 

1,91 - 

5.H 
Păduri stabilite ca rezervații pentru producerea de semințe forestiere și conservării 

genofondului forestier . 27,75 2 

T o t a l     T  II 29,66 2 

IV 
1.5Q 

Păduri cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes 
deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul 
conservării habitatelor ( din rețeaua ecologică Natura 2000 – SCI ); 

1288,41 98 

T o t a l     T  IV 1288,41 98 

T o t a l 1318,07 100 
 

Tipul funcţional grupează toate categoriile funcţionale pentru care sunt indicate măsuri  
silviculturale  similare.  Astfel: 
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Tipul II (T II) – Păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii 
ecologice grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă 
recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare. 

 

Tipul IV (T IV) – păduri cu funcţii speciale de protecţie, pentru care sunt admise, pe 
lângă grădinărit și cvasigrădinărit, și alte tratamente, cu impunerea unor 
restricții speciale de aplicare. 

 
În vederea îndeplinirii funcțiilor atribuite fiecărui arboret în parte și pădurii în 

ansamblul ei, pentru realizarea obiectivelor social-economice stabilite și pentru o gospodărire 
diferențiată a fondului forestier, u.a. au fost grupate în subunități de gospodărire (suprafeţe de 
pădure, grupate sau dispersate, în care este necesar şi justificat, sub raport ecologic şi  social-
economic, să se aplice un regim de gospodărire diferit de cel al celorlalte porţiuni de   pădure),  
astfel: 

- S.U.P. „A”- codru regulat, sortimente obişnuite (1287,43 ha), în U.P. V, incluzând arborete 
din grupa I (categoriile 1.5Q); 

- S.U.P. „K” - rezervaţii de seminţe (27,75 ha), în U.P. V, incluzând arborete din grupa I, ( 
categoriile 1.5H); 

- S.U.P. „M “- păduri supuse regimului de conservare deosebită (1,91 ha), în U.P. V,  
incluzând arborete din grupa I (categoriile 1.2A); 
 

 

 

Subunitățile de gospodărire urmăresc asigurarea continuității pădurii, prin măsurile 
silvice de gospodărire adoptate (cu intervenții limitate -cu restricții), pe perioade lungi de timp 
(perioada de aplicare a amenajamentului fiind doar una din etape), în vederea maximizării funcțiilor 
ecologice atribuite pădurii (protecția apei și a solului, conservarea genefondului, conservarea  
biodiversității,  etc.). 

 

Principalul obiectiv urmărit de amenajamentul silvic este asigurarea continuităţii 
arboretelor. 

Obiectivele de conservare a habitatelor de interes comunitar, ținând cont de 
multitudinea tipurilor de habitate, au un caracter general însă, putem concluziona că  obiectivele 
asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate (și nu numai pentru acestea), sunt 
conforme cu rețeaua Natura 2000 și susțin integritatea acesteia și conservarea pe termen lung a 
tuturor habitatelor forestiere, împlicit ale celor din  suprafața  în  studiu. 
 

2.3.1.2.3.   Lucrări  prevăzute  în  amenajamentul  fondului  forestier   
proprietate  publică  de  stat  gospodărit  de  O.S. Dolhasca,   
în  zona  de  suprapunere  cu  situl  ROSCI0076  

 
Amenajamentele silvice includ mai multe categorii de lucrări care, în funcție de categoria  

de  folosință  forestieră,  se  diferențiază  astfel :  
A. Lucrări prevăzute în suprafeţele cu pădure şi/sau în cele destinate împăduririi ; 
B. Lucrări  prevăzute  în  terenurile  cu  destinaţie  specială. 

Având în vedere că prevederile pentru terenurile cu destinaţie specială sunt prezentate fie ca 
„necesităţi”, fără a exista proiecte tehnice de execuţie (drumuri sau clădiri necesare), fie ca lucrări 
minime necesare pentru conservarea categoriei de folosinţă, lucrările pentru care trebuie analizat 
eventualul impact asupra zonei în care se suprapune situl ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău peste 
fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Dolhasca, sunt cele din planurile întocmite pentru 
suprafeţele cu pădure şi/sau destinate împăduririi. În ordinea crescătoare a stadiilor de dezvoltare 
(vârstei arboretelor), planurile care se regăsesc în amenajamentele  silvice  sunt : 

a.  Planul  lucrărilor  de  regenerare  şi  împădurire; 
b.  Planul  lucrărilor  de  îngrijire  şi  conducere a arboretelor; 
c.  Planul  lucrărilor  de  recoltare  și  cultură; 
d.  Planul  lucrărilor  de  conservare. 
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Situaţia  lucrărilor  din  planurile de amenajament este următoarea: 
 

a.  Planul  lucrărilor  de  regenerare  şi  împădurire 
 

Acest plan, în zona de suprapunere a sitului ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău peste 
fondul forestier de  stat  gospodărit  de O.S. Dolhasca,  include  următoarele  lucrări: 

- împăduriri  în  terenuri  goale  din  fondul  forestier  (0,98 ha); 
- împăduriri  în  terenuri dezgolite prin calamități naturale  (- ha); 
- împăduriri  după  tăieri  progresive  (17,95 ha); 
- împăduriri  după  tăieri  rase cu caracter de refacere (5,67 ha); 
- împăduriri  după  tăieri  de  conservare  (- ha)  
- îngrijirea  culturilor  (35,81 ha),  completări  (10,40 ha). 

 
Este de remarcat că, în vederea reinstalării vegetației forestiere în suprafețele goale 

destinate împăduririi și pentru îmbunătățirea stării unor arborete existente, va fi parcursă cu lucrări 
de  împădurire o suprafață de 24,6 ha, din care 0,98 ha împăduriri în terenuri goale, 5,67 ha 
împăduriri după tăieri rase (cu caracter de refacere) și 17,95 ha împăduriri după tăieri progresive. 
Având în vedere problemele legate de regenerarea naturală a gorunului, deosebit de slabă 
comparativ cu a celeilalte specii de bază – fagul, regenerarea naturală în zonă trebuie urmărită 
continuu, uneori chiar dirijată (prin modul de aplicare a tratamentelor și/sau variantelor acestora 
prevăzute în fiecare suprafață în parte), spre a nu se ajunge de la scăderea proporției gorunului, 
evitându-se  degradarea  locală  a  habitatelor,  contribuind  totodată  la  conservarea  acestora. 

 
b.  Planul  lucrărilor  de  îngrijire  și  conducere  a  arboretelor 
 

Toate lucrările de îngrijire prevăzute prin amenajament sunt cele corespunzătoare la  
data  efectuării  descrierii  parcelare  (culegerii  datelor  de  teren).  

 
 

În suprafața în studiu (zona de suprapunere a sitului ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău 
peste fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Dolhasca), au fost prevăzute 
următoarele lucrări de îngrijire: 

 
- degajări  ( 118,02  ha) ; 
- curățiri  (143,95 ha) ; 
- rărituri  (758,98 ha) ; 
- tăieri  de  igienă  (207,32 ha). 

 
Degajări s-au prevăzut într-o serie de arborete în care există, alături de speciile 

principale, şi salcie căprească, plop tremurător, carpen, etc. Prin degajări se vor extrage  speciile 
copleşitoare (invadatoare – care nu sunt caracteristice tipului natural-fundamental de pădure, 
implicit habitatului local), în măsura în care acestea stânjenesc speciile de bază în stadiul actual de 
dezvoltare, deoarece mai târziu, când acestea din urmă ating vârste de 10-15 ani, au o dezvoltare 
puternică ce le facilitează evitarea copleșirii. O parte din exemplarele speciilor „nedorite“ în 
arboret, se vor menţine ca hrană pentru vânat și ca specii amelioratoare pentru sol. În scopul 
diversificării structurii verticale a arboretelor, nu se va extrage tineretul preexistent mai dezvoltat 
(nuielişurile, prăjinişurile subţiri), viabil, de viitor și nerănit prin lucrări de exploatare sau prin 
acțiunile vânatului, mai ales atunci când acest  tineret  nu  deranjează  dezvoltarea  semințișului  
recent  instalat,  sau  completările  efectuate. 

În toate cazurile se vor menține toate exemplarele bine conformate din speciile 
principale, de amestec sau ajutătoare şi chiar a celor pioniere, mai puţin dorite în compoziţie 
(acestea  din  urmă  în  măsura  în  care  nu  deranjează  dezvoltarea  speciilor  de  valoare). 

 
Curăţirile – prin executarea lor (la 2-4 ani de la ultima degajare, când s-a ajuns la stadiul 

de nuieliș-prăjiniș), se va urmări grăbirea şi dirijarea procesului de eliminare  naturală a unor 
exemplare sau specii nedorite, realizându-se o selecţie în masă cu caracter  negativ. Prin curăţiri se 
creează, pentru arboretul rămas, condiţii superioare de vegetaţie şi se îmbunătăţeşte structura 
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calitativă a pădurilor prin recoltarea exemplarelor deperisate, bolnave,  vătămate,  înghesuite,  
inclusiv  a  preexistenţilor  neutilizabili.  

În arboretele pure, chiar dacă exemplarele prezintă o vegetaţie activă şi o calitate 
corespunzătoare, se va proceda la reducerea treptată şi, după caz puternică, a numărului de 
exemplare, în vederea măririi stabilităţii şi productivităţii viitoarelor arborete.  

 
Răriturile, având ca scop selecţia individuală cu caracter pozitiv, s-au prevăzut a se efectua 

în toate arboretele care au realizat, sau vor realiza în cursul deceniului, stadii de dezvoltare de la 
păriş până la codru mijlociu, arborete cu densităţi mai mari ca 0,8, sau  care se estimează că vor 
realiza consistenţe peste 0,8 în decursul deceniului. În scopul diversificării structurii, se recomandă 
ca intervenţiile să se facă atât în plafonul inferior, cât şi în cel superior. S-a demonstrat, teoretic şi 
practic, necesitatea reducerii treptate a intensităţii răriturilor pe măsură ce arboretul înaintează în 
vârstă, şi sistării lor în ultimul sfert al ciclului vital al arboretului, situaţie ce s-a avut în vedere la 
întocmirea planurilor lucrărilor de îngrijire a arboretelor. Ca şi în cazul celorlalte categorii de lucrări 
de îngrijire prezentate anterior, şi la răriturile ce se vor efectua în monoculturi, vor fi protejate 
speciile de foioase întâlnite, fie şi diseminat (chiar mesteacănul, plopul tremurător sau salcia 
căprească), în măsura în care prezenţa lor nu conduce la o densitate peste normal în pâlcurile în care 
sunt întâlnite, aceasta  din aceleaşi  considerente  prezentate  la  „curăţiri”. 

 

Trebuie menţionat că, în unele cazuri, suprafaţa efectivă de parcurs (cu rărituri  şi 
curăţiri) este mai mică decât suprafaţa u.a., situaţie impusă de variaţiile de consistenţă din  cadrul 
suprafeţelor  respective. 

 
Tăierile de igienă s-au prevăzut în toate arboretele ce nu urmează a fi parcurse cu altfel de 

lucrări în deceniu, în vederea extragerii arborilor bolnavi, atacaţi de insecte sau ciuperci, rupţi, 
doborâţi de vânt, etc. Ca regulă generală se va urmări parcurgerea arboretelor, în primele stadii de 
dezvoltare, în mod sistematic cu curăţiri sau rărituri după caz, în aşa fel  încât  să  se  reducă  la  
minimum  necesarul  de  lucrări  de  igienă  în  etapele  următoare. 

Trebuie menţionat că, în situaţia în care în arboret s-au prevăzut două sau trei lucrări în 
deceniu, în planul lucrărilor de îngrijire s-a indicat suprafaţa efectivă pe care se poate efectua 
fiecare lucrare. De asemeni, s-a ţinut cont de evoluţia previzibilă a arboretelor preconizându-se, 
după caz, fie o singură intervenţie cu o anumită lucrare de îngrijire, fie revenirea, în cursul 
deceniului, cu o aceeaşi lucrare (degajări - degajări, curăţiri - curăţiri, rărituri - rărituri), sau cu o 
alta specifică stadiului de dezvoltare pe care-l va  realiza  arboretul  (degajări - curăţiri,   curăţiri - 
rărituri). 

 

Trebuie menționat că, lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, în totalitatea lor, 
sunt și trebuie asimilate cu lucrările de îmbunătățire a stării de conservare a habitatului deoarece, 
întreg complexul lucrărilor de îngrijire contribuie la îmbunătățirea structurii arboretului 
(îmbunătățirea compoziției, consistenței, diversificarea repartiției verticale  și orizontale a 
exemplarelor, etc.), totodată fiind și o modalitate de modificare a microclimatului  local,  fapt  ce 
conduce la diversificarea speciilor  de  floră  și  faună. 

 

La suprafețele de parcurs cu curățiri, rărituri sau tăieri de igienă nu s-au precizat 
volumele de extras deoarece lucrările de îngrijire urmăresc, cu prioritate, obiective de ordin cultural, 
fapt susținut și de precizarea din amenajamente că : „dacă suprafaţa de parcurs cu o anumită 
lucrare de îngrijire (curăţiri, rărituri) are un caracter oarecum obligatoriu (trebuie privită ca 
suprafaţă minimală de parcurs cu lucrarea respectivă-ocolul poate şi trebuie să efectueze lucrări 
de îngrijire şi în arborete neincluse în planuri dar care, în decursul deceniului, realizează condiţii 
ce evidențiază necesitatea lor), volumele de extras prin aceste lucrări sunt doar orientative - nu 
trebuie să se urmărească recoltarea volumului prevăzut (intensitatea cu care se va executa fiecare 
lucrare - specificată în instrucţiunile în vigoare, rămâne în atenţia organului executor, fiind 
determinată de starea de moment a fiecărei porţiuni de arboret), ştiut fiind că prin executarea 
lucrărilor de  îngrijire se urmăreşte realizarea obiectivelor de ordin cultural (realizarea unor 
structuri intermediare tot mai apropiate de structura ideală pentru ţelul de gospodărire stabilit) şi 
nu recoltarea de masă  lemnoasă.” 
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c.  Planul  lucrărilor  de  recoltare  și  cultură 
 

Acest plan include arboretele ajunse sau trecute de vârsta exploatabilității, alese dintre 
arboretele exploatabile, în ordinea urgențelor de regenerare. Au fost incluse în plan, în primul rând, 
arboretele care, dintr-un motiv sau altul (afectări de factori destabilizatori, urmate de extragerea 
produselor accidentale, apropierea de vârsta exploatabilității fizice, acțiuni negative ale factorului 
antropic, etc.), s-au îndepărtat, mai mult sau mai puțin, de starea stabilă a tipului de pădure natural-
fundamental, implicit a habitatului local. În plan, în limita indicatorilor de posibilitate calculați 
astfel încât să se asigure continuitatea recoltelor la valori cel puțin egale cu cea actuală pentru 
multe decenii, fără a se diminua sensibil rolul de protecție atribuit, au fost incluse și unele arborete 
mai stabile, dar care, având în vedere vârsta înaintată și scăderea treptată a rolului de protecție 
atribuit, necesitau regenerarea tocmai în vederea asigurării continuității pădurii și a rolurilor de 
protecție atribuite acesteia. 

 
Regenerarea arboretelor din „Planul lucrărilor de recoltare și cultură” se va face prin 

aplicarea unui complex de lucrări, care include și tăierea de regenerare, aceasta  fiind  parte  a  unui  
„tratament”.  

 

Tratamentul defineşte structura arboretelor din punctul de vedere al repartiţiei 
arborilor pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti. Tratamentul 
fundamentează, teoretic și metodologic, căile de detaliu ce trebuie urmate în vederea exploatării 
unui arboret, simultan cu asigurarea regenerării suprafeței exploatate. Gospodărirea intensivă, 
raţională şi polifuncţională a pădurilor, impune adoptarea unor tratamente astfel încât să se dea 
prioritate celor bazate pe regenerarea naturală sub masiv  a  speciilor  autohtone  valoroase.  

 
La stabilirea tratamentelor s-a avut în vedere tipul de structură ideal/corespunzător 

tipurilor de categorii funcţionale existente, ţinându-se cont ca, în condiţiile actuale şi de perspectivă, 
să se creeze păduri cu structuri diversificate, amestecate, pluriene, naturale sau de  tip  natural,  
capabile  să  îndeplinească  funcţii  multiple  de  producţie  sau  de  protecţie  atribuite.  

 

S-au stabilit tratamente mai mult sau mai puţin intensive, luându-se în  considerare 
starea de moment a fiecărui arboret și posibilităţile tehnico-organizatorice de realizare 
(accesibilitatea,  calitatea  tehnologiilor  de  exploatare,  etc.).  

Pentru arboretele ce se suprapun pe situl ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău s-a adoptat 
tratamentul tăierilor progresive și tratamentul tăierilor rase. 

S-au evitat, pe cât posibil, intervenţiile prin care se dezgoleşte solul şi se întrerupe 
existenţa  pădurii,  implicit  exercitarea  de  către  aceasta,  a  funcţiilor  atribuite. 

 

Tratamentele  propuse  sunt  următoarele : 
 

- tratamentul tăierilor progresive ( 267,93ha): în formațiunile forestiere caracteristice 
zonei; 

- tratamentul tăierilor rase ( 5,67 ha) :  în arborete artificiale cu fenomene de uscare și 
în arborete destructurate. 

 

 

În ceea ce priveşte perioadele speciale de regenerare, acestea sunt de 20 ani pentru 
principalelele formații forestiere din zonă. La stabilirea perioadelor de regenerare s-a ţinut cont de 
condiţiile staţionale, de etajele de vegetaţie în care sunt situate pădurile, de grupele ecologice şi de 
starea  arboretelor. 
 

d.  Planul  lucrărilor  de  conservare 
 

Pentru arboretele ce se suprapun pe situl ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău nu s-au 
stabilit lucrări de conservare. 
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2.3.1.2.4.   Analiza  impactului  soluțiilor  tehnice  adoptate  de 
amenajament  asupra  habitatelor  din  zona  de  suprapunere   
a  sitului ROSCI0076  peste  fondul  forestier  de  stat  gospodărit 
de  O.S.  Dolhasca,  în  perioada  de  execuție  a  lucrărilor 

 
Această analiză s-a realizat urmărind evoluția normală în timp și spațiu a habitatelor, 

analizând procesele ecologice normale (fără intervenția umană), în raport cu scopul,  specificul  și  
efectele  așteptate  ale  fiecărei  soluții  tehnice  (lucrări  silvice)  propuse. 

Deoarece lucrările silvice (soluțiile tehnice) adoptate de amenajament vizează 
habitatele din zona de suprapunere a sitului ROSCI0076 peste fondul forestier de stat gospodărit  de  
O.S.  Dolhasca,  a  fost  analizat  doar  impactul  direct.    

 

Impactul soluțiilor tehnice (lucrărilor silvice) adoptate de amenajament asupra celor 
două habitate din zona studiată, rezultat prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea.   

„Decodificarea”  culorilor  şi  formatelor  de  text  din  tabelele  2.3.2.4.1.1. și 
2.3.2.4.1.2. se va face cu următoarea: 

 

                                                    L E G E N D Ă 
Culori    însoţ i te         
de    următoarele 

formate    al e   
t extelor  

D e  c o d i  f  i  c a  r e 

„  +  10 ” Impact   pozi t iv  semni f i cat iv 

„  + 1  ” Impa ct   pozi t iv  nesemni fi ca t iv 

„  0  ” Neut ru 

„ -  1 ” Impact   negat i v  nesemni f i cat i v 

„ -  10  ” Im pact   negati v   semnif i cat i v 
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2.3.1.2.4.1.   91Y0  Dacian oak-hornbeam forest (Păduri dacice de stejar și carpen) 
 

                                                                                                                                                                                                                Tabelul  2.3.1.2.4.1.1. 

Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

Soluț ia    t ehnică   (  lucrarea   s i lvică  )   prevăzută   în   amenajament 

P lantați i  
Ingrijirea 
culturilor 

Lucrări  de  ingrijire  și  conducere  a  arboretelor Tratamentul Lucrări / 
tăieri de 

conservare 
În  supraf.  

goale 
Compl.  în  
regen.  nat. Degajări Curățiri Rărituri Tăieri  de 

igienă 
Tăierilor 

progresive 
Tăierilor  

rase 

Suprafața  
minimă >  1,0 ha 292,89  ha 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

- 

Dinamica  
suprafeței 

<  5 %  diminuare  
față  de  suprafața  

inițială 
 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

- 

Specii  
autohtone 

>  90 %  în  fiecare  
etaj  de  vegetație 100 % 

Se  utiliz. 
puieți  din  sp. 
autohtone,  
cu  proven. 
cunoscută 

Se  utiliz. 
puieți  din  sp. 
autohtone,  
cu  proven. 
cunoscută 

Fără  
schimbări 

Treptat,  se  modifică  compoziția  în  favoarea  
speciilor  caracteristice  tipului  natural – 

fundamental  de  pădure,  ajungându-se  la  
compoziţia  specifică  habitatului  local 

Fără  
schimbări 

Se  promo-
vează  regen. 
natur.  a  sp.  
principale, 

caracteristice  
habitatului 

Permite 
instalarea  de  

specii  
autohtone 

- 

Specii  
dominante 

Quercus petraea, 
Fagus sylvatica, 
Tilia cordata, T. 
Tomentosa, Acer 
pseudoplatanus, 

Carpinus betulus,  
etc. 

Quercus 
petraea, Fagus 
sylvatica, Tilia 

cordata, T. 
Tomentosa, 

Acer 
pseudoplatanus

, Carpinus 
betulus,  etc. 

Se  utiliz. 
puieți  din  sp. 
autohtone,  
cu  proven. 
cunoscută 

Dominanță 
a  speciilor 
de  Asarum, 

Stellaria, 
Asperula 

Fără  
schimbări 

Dominanță 
a  speciilor 
de  Asarum, 

Stellaria, 
Asperula 

Dominanță 
a  speciilor 
de  Asarum, 

Stellaria, 
Asperula 

Se  creează 
condiții  pt.  
apariția  sp.  

de  floră  
caracteris-
tică  zonei 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Microcli-
matul  se  
schimbă  

brusc,  cu  
efecte  asu-
pra  florei 

- 

Specii  
lemnoase 
dominante 

Quercus petraea, 
Fagus sylvatica, 
Carpinus betulus  

>  60 % 

100 %  din  
suprafaţa  
ocupată 
de  sit 

Se  utiliz. 
puieți  din  sp. 
autohtone,  
cu  proven. 
cunoscută 

Se  ajustea-
ză  compoz.  
conf.  tipului 
nat. - fund. 
de  pădure 

Fără  
schimbări 

Se  ajustea-
ză  compoz.  
conf.  tipului 
nat. - fund. 
de  pădure 

Se  modelea-
ză  structura  
verticală  și 
orizontală  a  
arboretelor 

Se  modelea-
ză  structura  
verticală  și 
orizontală  a  
arboretelor 

Fără  
schimbări 

Se  promo-
vează  regen. 
natur.  a  sp.  
principale, 

caracteristice  
habitatului 

Permite  
instalarea  de  
specii  autoh-

tone,  cu  
proveniență 
cunoscută 

- 
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Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

Soluț ia    t ehnică   (  lucrarea   s i lvică  )   prevăzută   în   amenajament 

P lantați i  
Ingrijirea 
culturilor 

Lucrări  de  ingrijire  și  conducere  a  arboretelor Tratamentul Lucrări / 
tăieri de 

conservare 
În  supraf.  

goale 
Compl.  în  
regen.  nat. Degajări Curățiri Rărituri Tăieri  de 

igienă 
Tăierilor 

progresive 
Tăierilor  

rase 

Specii   de  
plante  

importante 

Asarum 
europaeum, 

Galium  odoratum, 
Stellaria holostea, 
Asperula odorata 

Asarum 
europaeum, 

Galium  
odoratum, 
Stellaria 
holostea, 
Asperula 
odorata 

Nu  sunt  
condiții  
propice  
instalării 

Nu  sunt  
condiții  
propice  
instalării 

Fără  
schimbări 

Nu  sunt  
condiții  
propice  
instalării 

Se  modi-
fică  puțin  
microcli-

matul 

Se  modi-
fică  puțin  
microcli-

matul 

Fără  
schimbări 

Se  modi-fică  
puțin  

microcli-
matul 

Se  modifică  
microcli-

matul 
- 

Specii  
nedorite 

Rubus hirtus <  5 
% 

Rare tufe de 
Rubus hirtus 

Se  reduce  
suprafața  
acoperită  

cu  Rubus  h. 

Se  reduce  
suprafața  
acoperită  

cu  Rubus  h. 

Fără  
schimbări 

Nefavorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Nefavorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Nefavorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Nefavorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Favorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Favorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

- 

Consistenţa  
arboretelor >  80 % 

Arboretele  
existente  au  

consistența 0,8  
şi  mai  mare  pe  

62%   din   
suprafață 

Se  
instalează 

arborete  cu  
consistența 
mai  mare  

de  0,8 

Se  
realizează 
închiderea 
stării  de  
masiv 

Fără  
schimbări 

Se  
realizează  

o  con-
sistență 

uniformă  
noilor  

arborete 

Se  
modelează 
structura 

verticală  și 
orizontală  a  
arboretelor 

Se  
modelează 
structura 

verticală  și 
orizontală  a  
arboretelor 

Fără  
schimbări 

Se  modelează 
struct. verticală  
și  orizontală  a  
arboretelor, se  
promovează  

instal. semin-
țișului  natural 
în  mai  multe  
etape,  se  men-
ține  un  grad  

ridicat  de  
acoperire  a  

solului 

Se  descope-ră  
solul  brusc, 

pentru  
perioade  

scurte  de  timp 
(până  la  
plantarea  
suprafeței) 

- 
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Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

Soluț ia    t ehnică   (  lucrarea   s i lvică  )   prevăzută   în   amenajament 

P lantați i  
Ingrijirea 
culturilor 

Lucrări  de  ingrijire  și  conducere  a  arboretelor Tratamentul Lucrări / 
tăieri de 

conservare 
În  supraf.  

goale 
Compl.  în  
regen.  nat. Degajări Curățiri Rărituri Tăieri  de 

igienă 
Tăierilor 

progresive 
Tăierilor  

rase 

Structura 
pe clase           

de  vârstă 
Minim  trei  clase 

Sunt  arborete 
încadrate  în  8  

clase  de  
vârstă 

Se  unifor-
mizează  
structura  

arboretelor  pe  
clase  de  
vârstă 

Se  unifor-
mizează  
structura  

arboretelor  pe  
clase  de  
vârstă 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Se  poate  
modela  

structura  pe  
clase  de  

vârstă  funcție  
de  elementele  

de  arboret 
existente 

Se  poate  
modela  

structura  pe  
clase  de  

vârstă  funcție  
de  elementele  

de  arboret 
existente 

Fără  
schimbări 

Se  modelează 
struct. verticală  
și  orizontală  a  
arboretelor, se  
promovează  

instal. semin-
țișului  natural 
în  mai  multe  
etape.  Permite  
conducerea  arb.  
spre  o  structură  

plurienă 

Se  înlătură  
arboretele  

mature,  care  
se  înlocuiesc  
cu  arborete  

tinere,  echiene 

- 

Stadiu  de  
dezvoltare 

> 75 %  din  arbori  
sunt arbori  maturi  

sau  bătrâni 

27 %  din 
supraf. este cu  
arb.  cu  vârste  

de                 
65  ani,  sau  
mai  mari 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Se  reduce  
suprafața  

ocupată  de  
arborii  
bătrâni 

Se  reduce  
suprafața  

ocupată  de  
arborii  
bătrâni 

- 

Acoperirea  
cu  arbuşti 5 – 10 % 

Arbuşti  pe  
cca.  5 %  din  

suprafaţă 

Se  reduce  
suprafața  

acoperită  cu  
Rubus  
hirtus 

Se  reduce  
suprafața  

acoperită  cu  
Rubus  
hirtus 

Fără  
schimbări 

Nefavorabil 
instalării 
arbuștilor 

Nefavorabil 
instalării 
arbuștilor 

Nefavorabil 
instalării 
arbuștilor 

Nefavorabil 
instalării 
arbuștilor 

Favorabil 
instalării  ar-
buștilor. Per-
mite  ținerea  
sub  control  a  
supr. ocupate  
de  aceștia 

Favorabil 
instalării  ar-
buștilor,  fără  
ținerea  sub  

control  a  supr. 
ocupate  de  

aceștia 

- 

Lemn  mort 

Cel  puţin  4  arb. 
cu  diam. > 20 cm 
la  ha  şi  cel  puţin  
5  iescari  la  ha 

 
Fără  

schimbări 
Fără  

schimbări 
Fără  

schimbări 
Fără  

schimbări 
Fără  

schimbări 

Permit  și  
extragerea 

unor  arbori  
cu  diam. 
mai  mare  
de  20 cm 

Lucrarea 
prevede  

extrag.  iesca-
rilor  și  altor  

exempl. 
bolnave  sau  

rău  
conformate 

În  primul 
rând  se  
extrag  

iescarii  și  
alte  exempl. 
bolnave  sau  

rău  
conformate 

Se  înlătură,  
pentru  timp  
scurt  (până  
la  plantare),  
arboretul  

matur,  
inclusiv  
iescarii 

- 

Grosimea  3 - 7  cm 3 - 8  cm Grosime  Grosime  Fără  Se  dezvol- Se  dezvol- Se  dezvol- Se  dezvol- Litiera  se  Litiera  se  - 
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Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

Soluț ia    t ehnică   (  lucrarea   s i lvică  )   prevăzută   în   amenajament 

P lantați i  
Ingrijirea 
culturilor 

Lucrări  de  ingrijire  și  conducere  a  arboretelor Tratamentul Lucrări / 
tăieri de 

conservare 
În  supraf.  

goale 
Compl.  în  
regen.  nat. Degajări Curățiri Rărituri Tăieri  de 

igienă 
Tăierilor 

progresive 
Tăierilor  

rase 

litierei redusă redusă schimbări tă  litiera tă  litiera tă  litiera tă  litiera dezvoltă  dar se  
și  distruge  pe  

alocuri 

distruge  pe  
suprafețe  

importante 

Regene-
rarea 

Regenerarea 
naturală  existentă 
pe  30 – 60 %  din  
supr.  și  <  20 %  
regen.  artificială 

71 %  
regenerare 

naturală și 29% 
regenerare 
artificială 

Promo-vează  
regenerarea  
artificială 

Promo-vează  
regenerarea  
artificială 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Promovează  
regenerarea  

naturală 

Promo-vează  
regenerarea  
artificială 

- 

Evaluarea    impactului 
pe    lucrări,    la    nivel    de    habitat „ 0 ” „ 0 ” „ 0 ” „ 0 ” „ + 1 ” „ + 1 ” „ 0 ” „ + 1 ” „ – 1 ” - 
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                           2.3.1.2.4.2.   9130 Asperulo – Fagetum – beech forests (Păduri de fag de tip asperulo – fagetum) 
 

                                                                                                                                                                                                                                 Tabelul  2.3.1.2.4.2.2. 

Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

Soluț ia    t ehnică   (  lucrarea   s i lvică  )   prevăzută   în   amenajament 
P lantați i  

Ingrijirea 
culturilor 

Lucrări  de  ingrijire  și  conducere  a  arboretelor Tratamentul Lucrări / 
tăieri de 

conservare 
În  supraf.  

goale 
Compl.  în  
regen.  nat. Degajări Curățiri Rărituri Tăieri  de 

igienă 
Tăierilor 

progresive 
Tăierilor  

rase 
Suprafața  
minimă >  1,0 ha 1025,18 ha 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

- 

Dinamica  
suprafeței 

<  5 %  diminuare  
față  de  suprafața  

inițială 
 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

- 

Specii  
autohtone 

>  90 %  în  fiecare  
etaj  de  vegetație 100 % 

Se  utiliz. 
puieți  din  sp. 
autohtone,  
cu  proven. 
cunoscută 

Se  utiliz. 
puieți  din  sp. 
autohtone,  
cu  proven. 
cunoscută 

Fără  
schimbări 

Treptat,  se  modifică  compoziția  în  
favoarea  speciilor  caracteristice  tipului  

natural – fundamental  de  pădure,  
ajungându-se  la  compoziţia  specifică  

habitatului  local 

Fără  
schimbări 

Se  promo-
vează  regen. 
natur.  a  sp.  
principale, 

caracteristice  
habitatului 

Permite 
instalarea  
de  specii  
autohtone 

- 

Specii  
dominante 

Fagus sylvatica, 
Carpinus betulus, 
Quercus petraea, 

Acer 
pseudoplatanus, 

Fraxinus excelsior, 
etc.. 

Fagus 
sylvatica, 
Carpinus 
betulus, 
Quercus 

petraea, Acer 
pseudoplatanus

, Fraxinus 
excelsior, etc.. 

Se  utiliz. 
puieți  din  sp. 
autohtone,  
cu  proven. 
cunoscută 

Dominanță 
a  speciilor 
de  Asarum, 

Stellaria, 
Asperula 

Fără  
schimbări 

Dominanță 
a  speciilor 
de  Asarum, 

Stellaria, 
Asperula 

Dominanță 
a  speciilor 
de  Asarum, 

Stellaria, 
Asperula 

Se  creează 
condiții  pt.  
apariția  sp.  

de  floră  
caracteris-
tică  zonei 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Microcli-
matul  se  
schimbă  

brusc,  cu  
efecte  asu-
pra  florei 

- 

Specii  
lemnoase 
dominante 

Fagus sylvatica, 
Carpinus betulus, 
Quercus petraea, 
Fraxinus excelsior  

>  60 % 

100 %  din  
suprafaţa  
ocupată 
de  sit 

Se  utiliz. 
puieți  din  sp. 
autohtone,  
cu  proven. 
cunoscută 

Se  ajustea-
ză  compoz.  
conf.  tipului 
nat. - fund. 
de  pădure 

Fără  
schimbări 

Se  ajustea-
ză  compoz.  
conf.  tipului 
nat. - fund. 
de  pădure 

Se  modelea-
ză  structura  
verticală  și 
orizontală  a  
arboretelor 

Se  
modelea-ză  
structura  

verticală  și 
orizontală  

a  
arboretelor 

Fără  
schimbări 

Se  promo-
vează  regen. 
natur.  a  sp.  
principale, 

caracteristice  
habitatului 

Permite  
instalarea  
de  specii  

autoh-tone,  
cu  

proveniență 
cunoscută 

- 
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Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

Soluț ia    t ehnică   (  lucrarea   s i lvică  )   prevăzută   în   amenajament 
P lantați i  

Ingrijirea 
culturilor 

Lucrări  de  ingrijire  și  conducere  a  arboretelor Tratamentul Lucrări / 
tăieri de 

conservare 
În  supraf.  

goale 
Compl.  în  
regen.  nat. Degajări Curățiri Rărituri Tăieri  de 

igienă 
Tăierilor 

progresive 
Tăierilor  

rase 

Specii   de  
plante  

importante 

Carex pilosa, 
Asarum 

europaeum, 
Dentaria bulbifera,  
Stellaria holostea, 
Asperula odorata 

Carex pilosa, 
Asarum 

europaeum, 
Dentaria 
bulbifera,  
Stellaria 
holostea, 
Asperula 
odorata 

Nu  sunt  
condiții  
propice  
instalării 

Nu  sunt  
condiții  
propice  
instalării 

Fără  
schimbări 

Nu  sunt  
condiții  
propice  
instalării 

Se  modi-
fică  puțin  
microcli-

matul 

Se  modi-
fică  puțin  
microcli-

matul 

Fără  
schimbări 

Se  modi-fică  
puțin  

microcli-matul 

Se  modifică  
microcli-

matul 
- 

Specii  
nedorite 

Rubus hirtus <  5 
% 

Rare tufe de 
Rubus hirtus 

Se  reduce  
suprafața  
acoperită  

cu  Rubus  h. 

Se  reduce  
suprafața  
acoperită  

cu  Rubus  h. 

Fără  
schimbări 

Nefavorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Nefavorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Nefavorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Nefavorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Favorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Favorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

- 

Consistenţa  
arboretelor >  80 % 

Arboretele  
existente  au  

consistența 0,8  
şi  mai  mare  pe  

84%   din   
suprafață 

Se  
instalează 

arborete  cu  
consistența 
mai  mare  

de  0,8 

Se  
realizează 
închiderea 
stării  de  
masiv 

Fără  
schimbări 

Se  
realizează  

o  con-
sistență 

uniformă  
noilor  

arborete 

Se  
modelează 
structura 

verticală  și 
orizontală  a  
arboretelor 

Se  
modelează 
structura 

verticală  și 
orizontală  

a  
arboretelor 

Fără  
schimbări 

Se  modelează 
struct. verticală  
și  orizontală  a  
arboretelor, se  
promovează  

instal. semin-
țișului  natural 
în  mai  multe  
etape,  se  men-
ține  un  grad  

ridicat  de  
acoperire  a  

solului 

Se  descope-
ră  solul  

brusc, pentru  
perioade  
scurte  de  

timp 
(până  la  
plantarea  
suprafeței) 

- 



- 46 - 
 

Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

Soluț ia    t ehnică   (  lucrarea   s i lvică  )   prevăzută   în   amenajament 
P lantați i  

Ingrijirea 
culturilor 

Lucrări  de  ingrijire  și  conducere  a  arboretelor Tratamentul Lucrări / 
tăieri de 

conservare 
În  supraf.  

goale 
Compl.  în  
regen.  nat. Degajări Curățiri Rărituri Tăieri  de 

igienă 
Tăierilor 

progresive 
Tăierilor  

rase 

Structura 
pe clase           

de  vârstă 
Minim  trei  clase 

Sunt  arborete 
încadrate  în  9  

clase  de  
vârstă 

Se  unifor-
mizează  
structura  

arboretelor  pe  
clase  de  
vârstă 

Se  unifor-
mizează  
structura  

arboretelor  pe  
clase  de  
vârstă 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Se  poate  
modela  

structura  pe  
clase  de  

vârstă  funcție  
de  elementele  

de  arboret 
existente 

Se  poate  
modela  

structura  pe  
clase  de  
vârstă  

funcție  de  
elementele  
de  arboret 
existente 

Fără  
schimbări 

Se  modelează 
struct. verticală  
și  orizontală  a  
arboretelor, se  
promovează  

instal. semin-
țișului  natural 
în  mai  multe  
etape.  Permite  
conducerea  arb.  
spre  o  structură  

plurienă 

Se  înlătură  
arboretele  

mature,  care  
se  înlocuiesc  
cu  arborete  

tinere,  
echiene 

- 

Stadiu  de  
dezvoltare 

> 40 %  din  arbori  
sunt arbori  maturi  

sau  bătrâni 

56 %  din 
supraf. cu  arb.  
cu  vârste  de                
65  ani,  sau  
mai  mari 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Se  reduce  
suprafața  

ocupată  de  
arborii  bătrâni 

Se  reduce  
suprafața  

ocupată  de  
arborii  
bătrâni 

- 

Acoperirea  
cu  arbuşti 5 – 10 % 

Arbuşti  pe  
cca.  5 %  din  

suprafaţă 

Se  reduce  
suprafața  

acoperită  cu  
Rubus  
hirtus 

Se  reduce  
suprafața  

acoperită  cu  
Rubus  
hirtus 

Fără  
schimbări 

Nefavo-rabil 
instalării 
arbuștilor 

Nefavo-rabil 
instalării 
arbuștilor 

Nefavo-
rabil 

instalării 
arbuștilor 

Nefavo-
rabil 

instalării 
arbuștilor 

Favorabil 
instalării  ar-
buștilor. Per-
mite  ținerea  
sub  control  a  
supr. ocupate  
de  aceștia 

Favorabil 
instalării  ar-
buștilor,  fără  
ținerea  sub  
control  a  

supr. ocupate  
de  aceștia 

- 

Lemn  mort 

Cel  puţin  4  arb. 
cu  diam. > 20 cm 
la  ha  şi  cel  puţin  
5  iescari  la  ha 

 
Fără  

schimbări 
Fără  

schimbări 
Fără  

schimbări 
Fără  

schimbări 
Fără  

schimbări 

Permit  și  
extragerea 

unor  
arbori  cu  
diam. mai  
mare  de  
20 cm 

Lucrarea 
prevede  
extrag.  

iesca-rilor  și  
altor  

exempl. 
bolnave  
sau  rău  

conformate 

În  primul 
rând  se  

extrag  iescarii  
și  alte  exempl. 
bolnave  sau  

rău  
conformate 

Se  înlătură,  
pentru  timp  
scurt  (până  
la  plantare),  
arboretul  

matur,  
inclusiv  
iescarii 

- 
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Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

Soluț ia    t ehnică   (  lucrarea   s i lvică  )   prevăzută   în   amenajament 
P lantați i  

Ingrijirea 
culturilor 

Lucrări  de  ingrijire  și  conducere  a  arboretelor Tratamentul Lucrări / 
tăieri de 

conservare 
În  supraf.  

goale 
Compl.  în  
regen.  nat. Degajări Curățiri Rărituri Tăieri  de 

igienă 
Tăierilor 

progresive 
Tăierilor  

rase 

Grosimea  
litierei 3 - 7  cm 3 - 8  cm 

Grosime  
redusă 

Grosime  
redusă 

Fără  
schimbări 

Se  dezvol-
tă  litiera 

Se  dezvol-
tă  litiera 

Se  dezvol-
tă  litiera 

Se  dezvol-
tă  litiera 

Litiera  se  
dezvoltă  dar se  
și  distruge  pe  

alocuri 

Litiera  se  
distruge  pe  
suprafețe  

importante 

- 

Regene-
rarea 

Regenerarea 
naturală  existentă 
pe  30 – 60 %  din  
supr.  și  <  20 %  
regen.  artificială 

93 %  
regenerare 

naturală și 7 % 
regenerare 
artificială  

Promo-vează  
regenerarea  
artificială 

Promo-vează  
regenerarea  
artificială 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Fără  
schimbări 

Promovează  
regenerarea  

naturală 

Promo-vează  
regenerarea  
artificială 

- 

Evaluarea    impactului 
pe    lucrări,    la    nivel    de    habitat „ 0 ” „ 0 ” „ 0 ” „ 0 ” „ + 1 ” „ + 1 ” „ 0 ” „ + 1 ” „ – 1 ” - 
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Analizând tabelele 2.3.1.2.4.1.1. - 2.3.1.2.4.1.2. (îndeosebi ultimul rând, cel cu 
„Evaluarea impactului pe lucrări), concluzionăm că: SOLUŢIILE TEHNICE (lucrările silvice) DIN 
AMENAJAMENT NU AFECTEAZĂ NEGATIV SEMNIFICATIV STAREA DE CONSERVARE A 
HABITATELOR FORESTIERE din zona de suprapunere a sitului ROSCI0076  peste fondul 
forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Dolhasca. Totodată, prevederile 
amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă (diminuarea  suprafeţei  habitatelor). 

 

Anumite lucrări silvice, prin aplicarea lor, contribuie la menţinerea sau, după  caz,  
la  îmbunătăţirea  stării  de  conservare. 

 

În general, pe termen scurt, soluţiile tehnice din amenajament, contribuie la 
modificarea, pentru o perioadă scurtă, a microclimatului local (din zona unde s-a executat lucrarea), 
implicit a condiţiilor de biotop, datorită modificărilor structurale orizontale şi  verticale (modificări 
în : retenţia apei pluviale, regimul de lumină, circulaţia aerului, etc.). Trebuie menţionat că astfel de 
„modificări” au loc şi în mod natural, fiind determinate  de : uscarea naturală, apariţia şi înmulţirea 
iescarilor, atacurile dăunătorilor fitofagi,  manifestarea  doborâturilor  de  vânt,  prăbuşirea  
arborilor  foarte  bătrâni,  etc... 

  
2.3.1.2.5.   Impactul  cumulativ  al  amenajamentului  asupra  habitatelor 

identificate  în  zona  de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău  peste fondul  
forestier  proprietate  publică  de  stat  gospodărit  de  O.S. Dolhasca 

 
Zona de evaluare a impactului cumulativ este cea de suprapunere a sitului ROSCI0076 

Dealul Mare - Hârlău peste fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Dolhasca, 
în suprafaţă  de  1340,84  ha  (cca. 5 %  din  suprafaţa  totală  a  sitului). 

 

Zona în studiu include 1318,07 ha pădure şi terenuri destinate împăduririi,  gestionate  
în  baza  unor  amenajamente  silvice. 

Conform legislaţiei din România, toate amenajamentele silvice se realizează în  baza 
unor norme silvice de amenajarea pădurilor, norme referitoare la cadrul în care se stabilesc funcţiile 
pădurii, obiectivele de protecţie şi/sau producţie ale acesteia, cadrul tehnic în care soluţiile tehnice 
pot fi  adoptate/stabilite,  etc. 

 

Amenajamentele silvice ale O.S. Dolhasca au fost realizate, ţinând cont de realităţile din 
teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare (aspect girat și de P.V. al  Conferinţei a 
II-a de amenajare, semnat de reprezentanţii ministerului şi ai R.N.P.), ca atare, impactul cumulat al 
acestor amenajamente asupra integrităţii sitului ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău (porţiunea  ce  se  
suprapune  peste  fondul  forestier  gospodărit  de  O.S.  Dolhasca),  este  nesemnificativ. 

În momentul de față (întocmirea prezentului „Raport de mediu pentru fondul forestier 
proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Dolhasca, din D.S. Suceava”), „situl ROSCI0076 
Dealul Mare - Hârlău”, parte din rețeaua „Natura 2000”, este în custodia Agenției Naționale pentri 
Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.), fără plan de management elaborat.  
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În articolul 4 din Directiva 2009/147/CE (anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) sunt trecute 
următoarele specii  care se află în zona ROSCI0076: 

 
 

Mamifere 

 

 
 

Lutra lutra - vidra 
 

Vidrele au corpul lung și șerpuitor, 
picioare scurte, cu membrană 

interdigitală, coadă musculoasă și capul 
mic cu botul scurt. Lungimea lor 

variază in jurul a 1 m, cântărind intre 22 
și 45 kg. Prezintă dimorfism sexual, 

masculii fiind mai mari ca femelele. Se 
intâlnesc pe malul apelor curgătoare din 

zonă. 
Vidrele sunt active ziua, unele dintre 
ele insă practicând un mod de viață 
nocturn. Hrana e compusă din pește, 
broaște, crustacei și alte nevertebrate 

acvatice. 

 

  
Spermophillus citellus (popândău) - 
Este o specie terestră de galerie, de talie 
mijlocie – maxim 22 cm, cu urechi 
mici, rotunjite, cu coada scurtă, 
măsurată la o treime din lungimea cap 
plus corp, cu păr scurt şi aspru. 
Este o specie omnivoră ce se hrănește 
cu ierburi, semnițe, rădăcini, bulbi, 
tulpini tinere și frunze, insecte, ouă, pui 
de păsări și chiar șoareci. Primăvara 
consumă vegetale verzi, iar vara se 
hrănește îndeosebi cu boabe. Deoarece 
hibernează nu își face provizii pentru 
iarnă, hrana transportată fiind 
consumată imediat. Trăieşte în colonii, 
dar fiecare individ are galeria sa 
proprie. 
Intră în hrana păsărilor răpitoare de zi şi 
de noapte,ocazional şi în hrana berzelor 
şi este căutat de toate mamiferele 
carnivore. 
 

Amfibieni şi reptile 

 

  
Bombina variegata (izvorașul cu 
burtă galbenă) -este o specie de 

amfibian de mici dimensiuni (până la 5 
cm), care trăieşte în apropierea 

pâraielor şi râurilor, utilizând în special 
micile ochiuri de apă temporare ce se 

formează în zona inundabilă a acestora. 
Tegumentul de pe spate este bogat în 
glande cu venin, iar abdomenul este 
negru sau cenuşiu-albăstrui, cu pete 

mari galbene. La nivel european, 
datorită modificării şi pierderii 

habitatelor, această specie este tot mai 
rară. 

Broasca de baltă adultă trăiește atât în 
apă (unde se adăpostește și reproduce), 

cât și pe uscat (unde se hrănește). 
Nările de pe vârful botului se închid 

când se află în apă. Broaștele se 
înmulțesc prin ouă, care, neavând 

cochilie, sunt depuse în apă. 
Broaștele și mormolocii lor sunt foarte 
sensibili la poluări, la viroze și la bolile 
provocate de ciuperci (mucegaiuri 
acvatice). Prezența lor denotă existența 
unui echilibru biologic în ecosistem, 
chiar dacă acesta conține macro-deșeuri 
(fiare vechi și alte gunoaie). 
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 Emys orbicularis (țestoasa de lac 
europeană) - este o specie 
de țestoase de apă dulce. 
Specia este răspândită 
în sudul și centrul Europei, Asia de 
Vest și Africa de Nord. În perioada 
post-glacială, țestoasa de iaz a avut o 
distribuție mult mai largă, fiind găsită la 
nord, până în sudul Suediei. 
 

Insecte 

 

 Arytrura musculus (fluture comun) -
Specia are anvergura aripilor între 48- 
55mm. Culoarea de bază a aripilor este 
cenuşiu – brună – roşcată. Câmpul 
median al aripilor anterioare format 
între cele două striuri transversale 
albicioase este brun roşcat, marginile 
24 exterioare ale aripilor brun deschis. 
Pata semilunară este în formă de linie. 
Exemplarele proaspete sunt mai 
întunecate la culoare, cele “zburate” 
mai roşcate. Specia este foarte puţin 
studiată şi ca atare aprecierile de nivel 
ştiinţific sunt puţine şi rezervate 

Plante 

 

 Cypripedium calceolus (papucul 
doamnei) - apare în pădurile umbroase 
de foioase și mixte (rareori în plină 
lumină solară la altitudini mai mari) sau 
mai rar, pe versanții împrăștiați cu 
pietre, predominant pe soluri 
calcaroase. 
Poate rezista iernilor reci și în părțile 
nordice ale eurasiei tinde să crească în 
grădinile de primăvară bogate în calciu 
și pe pajiștile mlăștinoase. 
Planta este favorizată de climele 
suboceanice până la cele 
subcontinentale și este rară în regiunile 
cu climă atlantică și mediteraneană [1] 
Crește în soluri sărace sau moderate, 
bogate în substanțe nutritive, particule 
sărace în azot, bogate în bese, neutre 
până la dispoziție, soluri acide. În 
Europa Centrală, pH-ul din habitatele 
sale este mai mare de 7,1. 

 
 
Măsuri de conservare a habitatelor: 
Măsurile de conservare pentru aria protejată de interes comunitar „ROSCI0076 Dealul Mare 

Hârlău” sunt următoarele: 
- promovarea regenerărilor naturale ale pădurii;  
- interzicerea plantării/împăduririi cu alte specii decât cele specifice habitatului; 

menținerea/restaurarea unei structuri verticale şi orizontale complexe prin evitarea 
înființării de monoculturi echiene;  

- menţinerea în pădure a arborilor parţial uscaţi, bătrâni sau rupţi care prezintă cavități 
și scorburi; menținerea în ecosistem a crengilor moarte căzute pe sol;  

- protejarea startului ierbos prin interzicerea păşunatului în pădure;  
- eliminarea utilizării insecticidelor în pădure;  
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- reglementarea/controlul strict al activităţilor turistice (vetre de foc, crearea de noi 
poteci);  

- interzicerea tăierilor rase în cazul exploatărilor; 
- limitarea construirii de noi drumuri forestiere;  
- interzicerea arderii vegetaţiei; 
- reglementarea activităţilor de colectare de plante medicinale, ciuperci, fructe de 

pădure sau alte activităţi similare. 
- evitarea fragmentării habitatelor prin construcţia de drumuri sau alte bariere;  
-  gestionarea rațională a bazei trofice reprezentate seminţe, rădăcini, boabe de cereale; 
-  limitarea poluării fonice;  
-  eliminarea/reducerea braconajului şi controlul activităţilor de vânătoare;  
-  interzicerea arderii vegetaţiei;  
-  limitarea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuşti, orbirea animalelor cu lumina 

pe timp de noapte etc; 
-  interzicerea deteriorării şi/sau distrugerii galeriilor, 
-  interzicerea deţinerii, transportului, vânzării sau a schimburilor în orice scop, 

precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în 
oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. 

- interzicerea distrugerii, arderii și tăierii vegetaţiei ierboase și lemnoase precum și 
interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul și în vecinătatea (100 m) 
habitatelor frecventate de aceste specii; 

- reducerea impactului antropic în proximitatea bălţiilor;  
- evitarea activităţilor care distrug sau degradează habitatul speciilor; 
- menținerea nivelului natural de apă prin interzicerea drenajelor prin canale de 

desecare și interzicerea îndiguirilor care pot duce la creșterea niveului apei;  
- monitorizarea speciilor de plante higro- şi hidrofile cu caracter invaziv;  
- monitorizarea bălţilor temporare sau permanente, precum şi a celor care seacă în 

mod natural;  
- interzicerea explotării depunerilor de nisip şi pietriş din albie;  
- interzicerea traversării cursurilor de apă și oprirea în vecinătatea acestora a 

autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanți/uleiuri;  
- monitorizarea cursurilor de apă sezoniere. 
- menținerea ecosistemelor ierboase prin pășunat și cosit (prevenirea instalării 

arborilor și arbuștilor);  
- interzicerea conversiei pajiștilor specifice acestor specii în alte tipuri de ecosisteme 

(inclusiv păduri);  
- interzicerea suprapăşunatului şi menţinerea unui păşunat tradiţional (cu speciile, 

efectivele și în perioadele utilizate pe parcursul ultimelor decenii);  
- interzicerea utilizării îngrășămintelor chimice și utilizarea controlată a 

îngrășămintelor organice;  
- evitarea măsurilor tehnologice de aplicare a îngrășămintelor organice;  
- evitarea târlirii, care determină înlocuirea comunităţilor de pajişti cu alte tipuri de 

comunităţi vegetale;  
- protejarea startului ierbos prin interzicerea păşunatului în pădure;  
- interzicerea oricărei forme de recoltare a florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, 

dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în oricare dintre stadiile 
ciclului biologic;  

- interzicerea arderii vegetaţiei;  
reglementarea/controlul strict al activităţilor turistice (vetre de foc, crearea de noi poteci). 
Măsuri de conservare a efectivelor de Bombina variegata: 
- reducerea impactului antropic in proximitatea bălților; 
- interzicerea activităților care distrug sau degradează habitatul de bălți caracteristic speciei; 
- se interzice distrugerea, arderea și tăierea vegetației ierboase și lemnoase din vecinătatea 

apelor; 
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- se interzice folosirea tratamentelor chimice in interiorul și in vecinătatea (100m) 
habitatelor frecventate de această specie; 

- se va menține nivelul de apă prin interzicerea drenajelor și a indiguirilor care pot duce la 
scăderea / creșterea nivelului apei; 

- monitorizarea speciilor de plante higro- și hidrofile cu caracter invaziv; 
- monitorizarea bălților temporare sau permanente, precum și a celor care seacă în mod 

natural; 
- interzicerea exploatărilor depunerilor de pietriș și nisip din albia râurilor / pâraielor; 
- se interzice traversarea cursurilor de apă și oprirea in vecinătatea acestora a 

autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanți și / sau uleiuri; 
- monitorizarea cursurilor de apă sezoniere. 
 
Măsuri de conservare a efectivelor de Cypripedium calceolus: 
- se interzice orice formă de recoltare a florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, 

dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante, in oricare din stadiile ciclului biologic; 
- reglementarea  / controlul strict al activităților turistice; 
- inventarierea ariilor de creștere a populațiilor și limitarea accesului in aceste arii; 
- interzicerea tăierilor rase; 
- păstrarea situațiilor de amplasament in semilună, se interzic orice fel de lucrări de 

suprimare a luminii in arboret. 
 

Impactul cumulat al acestor amenajamente asupra speciilor de mamifere, amfibieni 
și de plante din sitului ROSCI0076 Dealul Mare Hârlău (porţiunea  ce  se  suprapune  peste  fondul  
forestier  gospodărit  de  O.S.  Dolhasca),  este  nesemnificativ. 
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3.   MĂSURI  DE  DIMINUARE  A  IMPACTULUI  
AMENAJAMENTULUI  ASUPRA  HABITATELOR  /  SPECIILOR  

DE  INTERES  COMUNITAR,  ÎN  PERIOADA  
DEIMPLEMENTARE  A  SOLUȚIILOR  TEHNICE  ADOPTATE 

 
3.1.   Măsuri  cu  caracter  general 

 
„Natura 2000 și pădurile” grupează măsurile cu caracter general de diminuare  a 

impactului amenajamentelor silvice asupra habitatelor/speciilor în perioada de aplicare a soluțiilor  
tehnice  adoptate  în  patru  categorii („obiective”)  de  urmărit/respectat,  astfel: 

 
3.1.1.    Menținerea  sănătății  și  vitalităț ii  

ecosistemelor  de  pădure 
 

Aceasta  se  poate  realiza  urmărindu-se  ca : 
-  prevederile și practicile (soluțiile tehnice adoptate și punerea lor în practică) 

trebuie să urmărească/utilizeze cât mai mult structurile și procesele naturale, utilizând,  atunci 
când este cazul și ori de câte ori este posubil, măsuri preventive biologice. Existența unei 
diversități genetice, specifică și structural adecvată, întărește stabilitatea, vitalitatea și rezistența 
pădurilor la diverșii factori destabilizatori, conducând totodată la  întărirea  mecanismelor  
naturale  de  reglare ; 

-  să se prevadă și să se utilizeze practici de gospodărire a pădurilor 
corespunzătoare (ex. : împădurirea/reîmpădurirea să se realizeze cu specii și proveniențe 
cunoscute, specifice fiecărui habitat din sit în parte ; tratamentele și tehnicile de recoltare  și 
transport să fie astfel stabilite încât să reducă la minimum posibil degradarea solului, a arborilor 
ce rămân pe picior ; la toate lucrările sunt interzise scurgerile de ulei sau  carburabți  din  
utilaje,  precum  și  depozitarea  nereglementară  a  deșeurilor.  

 
3.1.2.    Menținerea  și  încurajarea  funcțiilor  productive 

ale  pădurii  (produse  lemnoase  și  nelemnoase/accesorii)  
 

În  vederea  realizării  acestui  deziderat,  se  va  urmări  ca : 
 

-  operațiunile de regenerare, îngrijire și recoltare trebuie executate la timp și în 
așa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a habitatului de pădure respectiv (ex. : prin 
utilizarea unor tehnici corespunzătoare de executare a lucrărilor respective, să se  evite  
degradarea  solului  și  arboretului -  rănirea  arborilor  rămași  pe  picior); 

 -  recoltarea produselor (lemnoase sau nelemnoase/accesorii), cantitativ, nu trebuie 
să depășească un anumit nivel, considerat „durabil” pe termen lung, iar produsele recoltate 
trebuie utilizate astfel încât să se poată asigura și o anumită rată de reciclare a nutrienților; 

-  în vederea asigurării unei circulații eficiente a bunurilor și serviciilor, acolo unde 
nu există sau este insuficientă, să se proiecteze, realizeze și mențină o infrastructură adecvată 
(drumuri, poduri, căi de scos-apropiat), cu un minim impact negativ asupra    mediului,  pentru  
o  scurtă  perioadă. 

 
3.1.3.    Menținerea,  conservarea  și  extinderea  diversităț ii  

biologice  în  ecosistemele  de  pădure 
 

Acestea  se  vor  realiza  dacă : 
-  totdeauna planificarea gospodăririi pădurilor va urmării menținerea, 

conservarea și sporirea biodiversitățiiecosistemice, specifice și genetice, ca și 
păstrarea/menținerea  diversității  peisajului ; 



 -  54  -

-  amenajamentele silvice, inventarierile terestre și cartarea resurselor pădurii vor 
include biotopurile forestiere importante ecologic și vor ține seama de ecosistemele forestiere 
protejate, rare, sensibile sau reprezentative cum sunt zonele umede sau ripariene (riverane) 
acestora, suprafețele ce conțin specii endemice și habitate ale speciilor amenințate,  ca  și  
resursele  genetice  in  situ,  periclitate  sau  protejate ; 

-  se va prefera regenerarea naturală, cu condiția ca speciile indigene  existente să 
aibă calitatea necesară habitatului respectiv (să fie caracteristice tipului  natural fundamental 
de pădure, implicit habitatului respectiv), în situația existenței unor condiții  adecvate  care  să  
asigure  cantitatea  și  calitatea  resurselor  pădurii ; 

-  pentru împăduriri/reîmpăduriri vor fi preferate speciile indigene, de  proveniențe  
locale,  bine  adaptate  condițiilor  pe  care  le  oferă  habitatul  respectiv ; 

-  practicile de management forestier vor promova, acolo unde este cazul, 
diversitatea/diversificarea structurilor orizontale și verticale ale arboretelor (diverse 
amestecuri de specii, cu vârste cât mai diferite - pluriene, etc.), urmărindu-se, unde este posibil,  
menținerea  și/sau  refacerea  diversității  peisajului ; 

-  infrastructura este proiectată și realizată așa încât afectarea ecosistemelor să fie 
minimă (mai ales în cazul ecosistemelor și rezervelor genetice rare, sensibile  sau  
reprezentative),  acordându-se  atenție  speciilor  amenințate  sau  altor  specii  cheie ; 

-  arborii scorburoși, uscați, căzuți sau „pe picior”, pâlcurile de arbori bătrâni sau 
exemplarele din specii deosebit de rare, vor fi păstrate în cantități și  distribuții care să asigure 
protejarea biodiversității, fără a neglija efectul posibil  negativ  asupra  sănătății  și  stabilității  
pădurii  și  ecosistemelor  înconjurătoare , 

-  biotopurile cheie ale păduri (cum sunt : sursele de apă, zonele umede, 
aflorismentele,  ravinele)  sunt  protejate  și/sau  refăcute  dacă  au  fost  degradate. 

 
3.1.4.    Menținerea  și  îmbunătățirea  funcțiilor  de  protecție  

a  solului  și  a  apei,   prin  gospodărirea  pădurii  
 

Se  vor  putea  realiza  prin : 
-  acordarea unei atenții sporite operațiunilor silvice executate în păduri instalate  

pe  soluri  sensibile  și/sau  instabile,  sau  în  zone  predispuse  la  eroziune ; 
-  grija deosebită, ce se va avea în vedere, la aplicarea soluțiilor tehnice din 

amenajamente în zonele forestiere cu funcție de protecție a apei, în vederea evitării efectelor  
adverse  asupra  calității  și  cantității  surselor  de  apă ; 

-  executarea lucrărilor silvice cu mare grijă în suprafețele în care se poate produce  
o  eroziune  excesivă  a  solului  în  zona  limitrofă  cursurilor  de  apă ; 

-  evitarea utilizării necorespunzătoare a chimicalelor, a altor substanțe dăunătoare 
ori a unor practici silviculturale neadecvate în tot fondul forestier și, mai   ales,  în  zonele  ce  
por  influența  negativ  calitatea  apei. 

 
Trebuie menționat că, toate „măsurile cu caracter general” evidențiate în  subcapitolele 

3.1.1. – 3.1.4. se regăsesc, într-o formă sau alta, în amenajamentele silvice, datorită instrucțiunilor 
de amenajare ce stau la baza întocmirii lor, uneori (a se vedea  multitudinea categoriilor funcționale 
existente în legislația românească) cu un grad de  strictețe, în stabilire și aplicare, mult peste cel 
solicitat de practica menținerii/îmbunătățirii  stării de conservare a habitatelor sau speciilor pentru 
care a fost constituit un anumit  sit  din  rețeaua  Natura  2000. 
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3.2.   Măsuri  propuse  pentru  gospodărirea  durabilă  a  habitatelor  
forestiere  de  interes  comunitar  din  zona  studiată 

 
În vederea păstrării biodiversității la nivelul habitatelor forestiere existente și a 

speciilor de păsări protejate în zona de suprapunere a siturilor Natura 2000 peste fondul forestier de 
stat gospodărit de O.S. Dolhasca, administratorii pădurilor (în cazul de față, R.N.P., prin O.S. 
Dolhasca din cadrul D.S.  Suceava)  vor  avea  în  vedere: 

-  să se păstreze minim 5 arbori la hectar maturi, uscați sau în descompunere, 
pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și plante 
inferioare  (fungi,  ferigi,  briofite,  etc.),  în  toate  unitățile  silvice  în  care  este  posibil ; 

-  păstrarea arborilor cu scorburi (ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit/  /adăpostit 
de către păsări, respectiv mamifere mici), în toate unitățile silvice în care  este  posibil ; 

-  menținerea bălților, pâraielor, mlaștinilor, smârcurilor, izvoarelor și a altor spații 
mici cu apă, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al 
peștilor, amfibienilor, insectelor, etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, 
degradării digurilor naturale și poluării apei, în toate unitățile silvice  în  care  acestea  există ; 

-  adaptarea periodizării operațiunilor culturale și a lucrărilor ce presupun 
extrageri de masă lemnoasă, așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere  al 
speciilor protejate (în cazul de față, perioada cuibăritului de primăvară și perioadele  de 
împerechere a speciilor de păsări de pădure pentru care a fost constituite Aria de  rotecție 
specială avifaunistică – ROSPA0116 - Dorohoi - Şaua Bucecei 

-  menținerea terenurilor destinate hranei vânatului și a celor administrative într-o 
stare conformă cu categoriile lor de folosință (se va evita împădurirea sau orice fel  de  
îndepărtare  de  la  calitățile  specifice  categoriei  lor  de  folosință) ; 

-  conducerea arboretelor ce au fost identificate ca fiind cu stare nefavorabilă  sau 
parțial favorabilă (în care au fost prevăzute lucrări de îngrijire - curățiri și/sau rărituri), astfel 
încât să se asigure îmbunătățirea stării de conservare. Intervențiile în  aceste arborete vor avea 
aspectul unor lucrări de reconstrucție ecologică, realizată  prin promovarea speciilor specifice 
habitatului (aflate diseminat sau în proporție redusă  în  arboret) ; 

-  stabilirea unor compoziții țel și de regenerare (în arboretele propuse la 
împăduriri, completări sau promovarea regenerării naturale) care să conducă la asigurarea 
realizării  compoziției  tipice  a  habitatului  respectiv ; 

 

- gospodărirea pădurilor din zonele cu habitate protejate se va face pe baza 
conceptului de exploatare multi-funcțională a pădurii, concept care integrează  toate beneficiile 
importante (de protecție, ecologice, economice și sociale) pe care le aduce  pădurea,  prin  însăși  
existența/permanentizarea ei. 

 
3.2.1.    Alte  măsuri  ce  vor  fi   aplicate  pentru  reducerea 

presiunii  exercitate  de  factorii  destabi lizatori  
 

Având în vedere că nu pot fi eliminați/eradicați factorii destabilizatori (vânturile 
puternice, căderile abundente de zăpadă, atacurile de dăunători, uscările, rănirile provocate de 
vânat, rănirea arborilor remanenți în timpul exploatărilor, acțiunile negative ale factorului antropic), 
în vederea diminuării presiunii exercitate de către aceștia, la executarea lucrărilor prevăzute de 
amenajamente se va urmări respectarea măsurilor  precizate, pe habitate Natura  2000, în  
subcapitolele 3.2.1.1.  -  3.2.1.2.. 

 
  3.2.1.1.   Habitatul  9130 Asperulo – Fagetum beech forest 

 
-   Arboretele  vor  fi  conduse  numai  în  regimul  codru; 
-  Se va valorifica la maximum calitatea fagului de a se regenera natural din sămânță 

bine și foarte bine. Acolo unde, în regenerarea naturală, fagul tinde să devină  specie invadantă 
(diverse amenstecuri ale acestuia cu gorunul și alte specii de foioase), compoziția viitorului 
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arboret se va realiza încă din faza de semințiș-nuieliș, la adăpostul arboretului bătrân (sub 
masiv), prin ținerea sub control a fagului (reducerea, prin recepare, a  numărului exemplarelor 
de semințiș de fag), în caz contrar se poate ajunge la o conpoziție  a viitorului arboret, departe 
de cea a tipului natural-fundamental de pădure, implicit a  habitatului  respectiv;  

-  În cazul regenerărilor artificiale (plantații integrale sau completări în  regenerarea 
naturală ce nu a realizat starea de masiv), se vor utiliza numai puieți obținuți din material 
seminologic de origine locală (din rezervațiile ocolului sau din alte  arborete valoroase din 
vecinătate ce și-au dovedit, în timp, rezistența la numeroșii factori destabilizatori din zonă). 
Această prevedere trebuie să aibă caracter obligatoriu în suprafețele în care, din cauza unor 
factori destabilizatori (vânturi puternice, căderi  abundente de zăpadă, atacuri de dăunători, 
uscări, etc.) pădurea a fost înlăturată, în  vederea refacerii/reabilitării acelei porțiuni de habitat 
(ecosistem) ce a fost distrusă/destabilizată;  

-  Se va urmări, sistematic, evoluția populațiilor de insecte dăunătoare și  agenți 
fitopatogeni. În cazul unor înmulțiri simțitoare, se vor combate prompt, pe  cât posibil pe cale 
biologică sau integrată, în caz de necesitate se vor executa toate măsurile fitosanitare 
considerate necesare pentru prevenirea înmulțirii în masă a insectelor  dăunătoare  și  a  
agenților  fitopatogeni; 

-  Se vor executa la timp, ori de câte ori este nevoie și de calitate lucrările  de 
îngrijire și conducere a arboretelor. În suprafețele în care, deși erau necesare, nu   s-au executat 
curățiri și/sau rărituri de o perioadă mai îndelungată, este preferabil să se  intervină  cu  astfel  
de  lucrări  cu  intensități  mai  mici,  dar  mai  frecvent; 

-  Arboretele cu o pondere prea mare (peste normal) a carpenului sau a teiului  și/sau 
cu elemente de arboret din specii pioniere (arboretele parțial derivate), prin toate intervențiile ce 
se vor face, vor fi astfel conduse încât să realizeze, sau cel puțin să se apropie,  cât  mai  mult,  
de  compoziția  tipului  natural  de  pădure  în  momentul ajungerii  la  exploatabilitate; 

- Diminuarea (eliminarea este imposibilă) efectelor acțiunilor negative alefactorului  
antropic,  prin : 

-   diminuarea  la  maxim,  până  la  eradicare,  a  tăierilor  în  delict; 
-  evitarea pășunatului în pădure și reducerea la minim a trecerii turmelor de  

animale  prin  pădure; 
-  În procesul de recoltare a masei lemnoase, se interzice „corhănirea”, ca și 

colectarea concentrată a arborilor prin târâre, mai ales pe linia de cea mai mare  pantă  a  
terenurilor  cu  înclinare  mare;  

-  În toate categoriile de lucrări ce presupun extrageri de masă lemnoasă (lucrări de îngrijire, tăieri de 
regenerare, tăieri de igienă, etc.) se vor respecta toate regulile referitoare la recoltarea masei 
lemnoase, spre a se evita rănirea arborilor remanenți  (ce rămân „pe picior”), a celor din suprafața 
exploatată cât, mai ales, a celor limitrofi drumurilor de scos-apropiat, aceasta și prin îmbunătățirea 
tehnicilor de exploatare și  urmărirea  respectării  întocmai  a  acestora.  
 

3.2.1.2.   Habitatul  91Y0 Dacian oak – hornbeam forest 
 

-   Arboretele  vor  fi  conduse  numai  în  regimul  codru; 
-  Se va valorifica la maximum calitatea fagului de a se regenera natural din  sămânță 

bine și foarte bine. Acolo unde, în regenerarea naturală, fagul tinde să devină specie invadantă 
(diverse amenstecuri ale acestuia cu gorunul și alte specii de foioase), compoziția viitorului 
arboret se va realiza încă din faza de semințiș-nuieliș, la adăpostul arboretului bătrân (sub 
masiv), prin ținerea sub control a fagului (reducerea, prin recepare, a  numărului exemplarelor 
de semințiș de fag), în caz contrar se poate ajunge la o conpoziție  a viitorului arboret, departe 
de cea a tipului natural-fundamental de pădure, implicit a  habitatului  respectiv;  

 -  Se va valorifica la maximum calitatea gorunului de a se regenera natural 
dinsămânță bine și foarte bine. În regenerările naturale, acolo unde proporția gorunului este 
redusă, prin lucrări de ajutorare a regenerării naturale și lucrări de ingrijire a acesteia se va 
urmări creșterea proporției gorunului; 
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-  În cazul regenerărilor artificiale (plantații integrale sau completări înregenerarea 
naturală ce nu a realizat starea de masiv), se vor utiliza numai puieți obținuți din material 
seminologic de origine locală (din rezervațiile ocolului sau din alte arborete valoroase din 
vecinătate ce și-au dovedit, în timp, rezistența la numeroșii factori destabilizatori din zonă). 
Această prevedere trebuie să aibă caracter obligatoriu în  suprafețele în care, din cauza unor 
factori destabilizatori (vânturi puternice, căderi  abundente de zăpadă, atacuri de dăunători, 
uscări, etc.) pădurea a fost înlăturată, în  vederea refacerii/reabilitării acelei porțiuni de habitat 
(ecosistem) ce a fost distrusă/destabilizată;  

-  Se va urmări, sistematic, evoluția populațiilor de insecte dăunătoare și agenți 
fitopatogeni. În cazul unor înmulțiri simțitoare, se vor combate prompt, pe   cât posibil pe cale 
biologică sau integrată, în caz de necesitate se vor executa toate  măsurile fitosanitare 
considerate necesare pentru prevenirea înmulțirii în masă a insectelor  dăunătoare  și  a  
agenților  fitopatogeni; 

-  Se vor executa la timp, ori de câte ori este nevoie și de calitate lucrările de îngrijire 
și conducere a arboretelor. În suprafețele în care, deși erau necesare, nu  s-au executat curățiri 
și/sau rărituri de o perioadă mai îndelungată, este preferabil să se  intervină  cu  astfel  de  
lucrări  cu  intensități  mai  mici,  dar  mai  frecvent; 

-  Arboretele cu o pondere prea mare (peste normal) a carpenului sau a teiului și/sau 
cu elemente de arboret din specii pioniere (arboretele parțial derivate), prin toate intervențiile ce 
se vor face, vor fi astfel conduse încât să realizeze, sau cel puțin să  se apropie,  cât  mai  mult,  
de  compoziția  tipului  natural  de  pădure  în  momentul  ajungerii  la  exploatabilitate; 

- Diminuarea (eliminarea este imposibilă) efectelor acțiunilor negative alefactorului  
antropic,  prin : 

-   diminuarea  la  maxim,  până  la  eradicare,  a  tăierilor  în  delict; 
-  evitarea pășunatului în pădure și reducerea la minim a trecerii turmelorde  

animale  prin  pădure; 
-  În procesul de recoltare a masei lemnoase, se interzice „corhănirea”, ca și 

colectarea concentrată a arborilor prin târâre, mai ales pe linia de cea mai mare pantă  a  
terenurilor  cu  înclinare  mare;  

-  În toate categoriile de lucrări ce presupun extrageri de masă lemnoasă (lucrări de 
îngrijire, tăieri de regenerare, tăieri de igienă, etc.) se vor respecta toate regulile referitoare la 
recoltarea masei lemnoase, spre a se evita rănirea arborilor remanenți (ce rămân „pe picior”), a 
celor din suprafața exploatată cât, mai ales, a celor limitrofi drumurilor de scos-apropiat, 
aceasta și prin îmbunătățirea tehnicilor de exploatare și  urmărirea  respectării  întocmai  a  
acestora. 

 
 

  3.3.   Măsuri  propuse  pentru  minimizarea  impactului 
amenajamentului  asupra  specii lor  de  păsări   

de  interes  comunitar,  din  zona  studiată 
 

Pentru a se evita producerea de schimbări majore/fundamentale în ceea ce  privește 
starea de conservare a populațiilor de specii de pădure de interes comunitar pentru  care s-a 
constituit siturile ROSPA0116 - Dorohoi - Şaua Bucecei („Arie de protecție specială 
avifaunistică”), din zona de suprapunere a acestuia peste fondul forestier proprietate publică de stat 
gospodărit de  O.S.  Dolhasca,  se  vor  avea  în  vedere  următoarele: 

 

 

1.  Se va realiza o zonare adecvată pentru suprafața în care se protejează un anumit 
habitat sau anumite specii de păsări, zonare care, pe lângă categoriile funcționale stabilite în 
vederea adoptării, pe niveluri de intervenție, a categoriilor  de lucrări forestiere și a activităților 
de turism/recreative, va include și categorii funcționale pentru habitatele și/sau speciile 
protejate, în conformitate cu instrucțiunile în  vigoare; 

 

2.  Oricare ar fi categoria de lucrări prevăzută în amenajamente (lucrări de îngrijire, 
tăieri de regenerare, de conservare, de igienă, etc.), la extragerea materialului  lemnos  vizat  se  
vor  conserva/păstra: 



 -  58  -

 
- exemplarele izolate mature, uscate sau în descompunere, care formează  

habitatul  potrivit  pentru  păsările  de  interes  comunitar  din  zonă; 
-  arborii  cu  scorburi  în  care  cuibărește  majoritatea  păsărilor  protejate; 
- arborii mari și, în limita posibilităților, pâlcuri mici din preajma    acestora, 

dacă se dovedește că sunt ocupați, cu regularitate, de păsările răpitoare,  în  
timpul  cuibăritului; 

 

3. La executarea oricăror lucrări se va păstra o distanță adecvată de micile suprafețe 
în care s-a identificat prezența unor specii rare sau periclitate, pentru  a  nu  le  perturba; 

 

4. Lucrările silvice se vor executa într-o perioadă de timp cât mai scurtă și  printr-o  
rotație  ciclică,  în  timp  și  spațiu,  a  zonelor  cu  grade  diferite  de  intervenție, în  vederea  
deranjării  pe  perioade  cât  mai  mici  a  speciilor  protejate  (chiar  dacă  intervențiile  în  
aceeași  suprafață  vor  fi  mai  numeroase); 

 

5. Se va adapta periodizarea lucrărilor silvice, așa încât să se evite interferența lor cu 
sezonul de reproducere a speciilor protejate. În acest sens, se va avea în vedere  ca anumite lucrări 
(plantaţii, recoltări de masă lemnoasă, etc.), ce presupun prezenţa în zonă, perioade mai 
îndelungate, a unui număr mare de lucrători şi/sau utilaje  zgomotoase, poluante, distrugătoare a 
stratelor superficiale de sol şi/sau a vegetaţiei instalate aici, să se facă astfel încât să nu se perturbe 
viaţa sălbatică din zonă şi  înmulţirea speciilor protejate, putându-se ajunge, în anumite cazuri - 
perioada de cuibărit,  în  cazul  de  față,  până  la  interzicerea  efectuării  lucrării  respective  în  
acea  perioadă. 

 

6. Se va evita efectuarea simultană a anumitor lucrări (în deosebi exploatări   de masă 
lemnoasă) pe suprafețe învecinate, în vederea existenței unor spații liniștite  de retragere 
temporară (de adăpost pentru timp scurt) pentru speciile protejate, în  preajma  zonelor  în  care  
viețuiesc  în  mod  normal; 

7. Depozitarea resturilor de exploatare (fie și temporară) se va face în locuri bine  
stabilite,  nu  la  întâmplare; 

8. Nu se vor amplasa drumuri de acces și/sau rampe de încărcare în zonele   de  
cuibărit  sau  de  rezidență  a  păsărilor  protejate. 

 
 

3.4.   Monitorizarea  implementării  măsurilor de  minimalizare  a  
impactului  amenajamentului  asupra  speciilor  de  păsări  de  interes  

comunitar  din  siturile Natura 2000, propuse  în  prezentul  studiu 
 

Punerea în practică a soluțiilor tehnice din amenajament (activitățile de execuție a 
lucrărilor silvice prevăzute), trebuie să fie monitorizată, permanent, de un specialist, care să se 
asigure că sunt respectate atât tehnicile de execuție a fiecărei lucrări în parte (conform 
instrucțiunilor în vigoare), cât și măsurile propuse, prin prezentul studiu, de minimalizare a 
impactului amenajamentului asupra   speciilor  și/sau  habitatelor  protejate. 
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4.   MĂSURI  DE  DIMINUARE  A  IMPACTULUI   ASUPRA  
HABITATELOR  /  SPECIILOR  DE  INTERES  COMUNITAR  ÎN  

PERIOADA  DE  APLICARE  A  AMENAJAMENTULUI 
 

1. Analizând funcțiile ecologice și social-economice stabilite pădurii prin   amenajament 
(obiectivele asumate) se constată că acestea sunt în concordanță cu obiectivele generale ale rețelei 
Natura 2000 (conservarea pe termen lung a speciilor și/sau habitatelorde interes comunitar).  

În cazul habitatelor forestiere (în care viețuiesc și se înmulțesc păsările de   interes 
comunitar protejate – existența acestora este datorată însăși existenței habitatelor respective), 
planurile de amenajament au ca obiectiv asigurarea continuității pădurii (implicit a habitatelor 
respective, cu tipurile de pădure natural fundamentale definitorii fiecăruia), menținerea funcțiilor de 
protecție, ecologice și economice ale acesteia, așa cum au fost stabilite prin încadrarea în grupe și 
categorii funcționale, precum și în subunități de protecție  și  producție. 

Obiectivele asumate prin amenajament contribuie, prin soluțiile tehnice adoptate, la 
asigurarea integrității și la conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere, implicit   a  rețelei  
Natura  2000. 

 

2.  Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafață din  habitatele 
de interes comunitar, sau din cele ce asigură existența/rezidența unor specii  de  interes  comunitar  
(în  cazul  de  față  specii  de  păsări  de  pădure). 

 

3.  Lucrările prevăzute în amenajament nu afectează negativ semnificativ starea de 
conservare a habitatelor forestiere pe termen mediu și lung, ca atare nu au un impact negativ  
semnificativ  asupra  păsărilor  de  interes  comunitar. 

 

4.  Anumite categorii de lucrări silvice (lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor 
– curățiri, rărituri, etc.) au un aport benefic în menținerea și/sau îmbunătățirea  stării  de  
conservare. 

 

5.  Soluțiile tehnice adoptate (lucrările prevăzute), pe termen scurt, contribuie la 
modificarea, pentru o scurtă perioadă de timp, a microclimatului local, respectiv a condițiilor de 
biotop, datorită modificărilor structurale, orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, 
regim de lumină diferențiat, circulație diferită a aerului,  etc.). 

 

6.  Având în vedere etologia speciilor și regimul trofic specific, se consideră  că 
gospodărirea pădurilor din zonă nu poate cauza schimbări majore/fundamentale în  ceea  ce  privește  
starea  de  conservare  a  populațiilor  de  păsări  de  interes  comunitar. 

 

7. În situația în care, toate amenajamentele întocmite pentru pădurile ce se suprapun 
peste siturile Natura 2000, existente, au fost întocmite în conformitate cu toate normele tehnice 
silvice în vigoare și ținând  cont de realitățile din teren, putem estima că IMPACTUL 
CUMULATIV AL AMENAJAMENTELOR ASUPRA INTEGRITĂȚII SITURILOR 
ROSPA0116 și ROSCI0076 ESTE   NESEMNIFICATIV. 
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Curriculum vitae 
ROȘU CRISTIAN MIHAI 

                                            
INFORMAŢII PERSONALE            
    Nume                                            | ROȘU 
                                                    | CRISTIAN MIHAI 
    Adresă                                         | str. Aleea Vasile Lupu, sc. A, bl. 6, ap.14, Roman, jud.  
Neamț 
                                                             România 
    Telefon                               | 0740315015                                    
    Fax                                   | 
    E-mail                                 | rosumihai72@yahoo.com 
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EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ |  
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    activitate                            
 Funcţia sau postul ocupat          | inginer , șef proiect 
 Principalele activităţi şi        | elaborarea amenajamentelor silvice 
    responsabilităţi                                 | elaborarea documentației de mediu 

  Șef proiect la: O.S. Văratec, O.S. Gârcina, O.S. Ciobănuș, O.S. Pipirig, O.S. Sascut, O.S. 
Roman, B.E. Tomnatic, O.S. Marginea și O.S. Vama. 

  Elaborare Studiu de Evaluare Adecvată și Raport de Mediu pentru O.S. Văratec și O.S. 
Roman. 

  Inginer proiectant la: O.S. Băcești, O.S. Ceahlău, O.S. Vaduri, B.E. Tomnatic, O.S. Bicaz, 
O.S. Gârcina, O.S. Văratec, O.S. Pipirig, O.S. Borca, O.S. Roznov, O.S. Roman, O.S. Hunedoara, 
O.S. Gura Humorului, O.S. Râșca, O.S. Marginea, O.S. Vama, O.S. Traian, O.S. Ciobănuș, O.S. 
Sascut, O.S. Brăila și O.S. Lacul Sărat.  

  
 Perioada                                                  | 1.08.1999 – 9.11.2000 
 Numele şi adresa angajatorului              | S.C. Dendroproiect S.R.L. Bacău 
 Tipul activităţii sau sectorul de       | amenajarea pădurilor 
    activitate                           
 Funcţia sau postul ocupat               | inginer 
 Principalele activităţi şi                           | elaborarea amenajamentelor silvice – O.S. Marginea 
   responsabilități                                       |  
        EDUCAŢIE ŞI FORMARE               
    Perioada                                     | 1.10.1994 - 15.07.1999  
                                                      
    Numele şi tipul instituţiei de     | Universitatea ’’Ștefan cel Mare’’ - Suceava 
      învăţământ şi al organizaţiei      | Facultatea de Silvicultură 
      profesionale prin care s-a         | 
      realizat formarea profesională     | 
     Domeniul studiat/aptitudini        | 
      ocupaţionale                       | 
     Tipul calificării/diploma           | inginer silvic, silvicultură și explotări forestiere 
      obţinută                            | 
     Nivelul de clasificare a formei    | 
      de instruire/învăţământ            | 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
    PERSONALE 
    dobândite în cursul vieţii şi        | Șef proiect pentru lucrări de amenajarea pădurilor 
    carierei dar care nu sunt            | Atestat nr. 145/30.05.2015 
    recunoscute neapărat printr-un      | 
    certificat sau o diplomă             | 
       Limba maternă                        | română 
    Limbi străine cunoscute              | engleză, franceză         
    abilitatea de a citi                | bine 
    abilitatea de a scrie               | bine 
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    Permis de conducere                  | categoria B 
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    Competenţe care nu au mai fost     |  
    menţionate anterior                 
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