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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 noastre la  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  SITULUI  „NATURA  2000”  DIN  ZONA                       
PLANULUI  (AMENAJAMENTULUI)  -  ROSCI0379 RÂUL 

SUCEAVA şi REZERVAȚIA NATURALĂ FORESTIERĂ 
RONPA0945 – PĂDUREA VOIEVODEASA 

 
1.1.   Aspecte  generale 

 
Peste fondul forestier proprietate publică a statului din zona teritorială a O.S. Marginea 

se suprapun, conform Reţelei ecologice europene Natura 2000, pe parte din suprafață,  
următoarele arii protejate: ROSCI0379 Râul Suceva și RONPA0945 Pădurea Voievodeasa. 

Peste fondul forestier proprietate publică a statului din zona teritorială a U.P. IV Luncile 
Sucevei se suprapune, conform Reţelei ecologice europene Natura 2000 situl de importanță 
comunitară ROSCI0379 Râul Suceava, aflat în custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale 
Protejate (A.N.A.N.P.),  fără plan de management aprobat. 

Situl Natura 2000 ROSCI0379 – Râul Suceava, parte integrantă a rețelei ecologice europene 
Natura 2000 în România, a fost  declarat arie naturală protejată de interes comunitar, conform 
Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011, privind modificarea și completarea 
Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice 
europene Natura 2000 în România. 

Suprafaţa totală a sitului este de 1099,20 ha, cca 6 % (64,50 ha) fiind pe teritoriul cu pădure 
aparţinând domeniului public al statului administrat de  O.S. Marginea,  restul fiind pe raza altor 
ocoale silvice din județul Suceava şi proprietari din împrejurimi.   

Situl se află pe raza unităţii de producţie  U.P. IV Luncile Sucevei  - 64,50 ha (u.a.: 1NN2, 
2NN, 5NN, 7N1, 7NN2, 8NN, 10O, 10P, 10NN, 15NN, 16J, 16K, 18A, 18B, 18NN, 19B, 20E, 
20NN3, 27F, 27NN1, 27NN2, 28, 29E, 29F, 29NN1, 29NN2, 32D, 32NN, 35NN, 40NN, 45, 
50NN, 55B, 58NN și 59NN). 

 
Peste fondul forestier proprietate publică a statului din zona teritorială a U.P. II Bercheza se 

suprapune Rezervația naturală forestieră RONPA 0945 – Pădurea Voievodeasa.  
Scopul principal al rezervaţiei Pădurea Voievodeasa este cel de conservare a biodiversităţii 

floristice şi faunistice din această zonă.  
Rezervaţia Pădurea Voivodeasa se regăseşte integral pe raza O.S. Marginea, ocupând o 

suprafaţă de 102,37 ha, în U.P. II Bercheza (u.a. 4B, 5A, 5B și 5E).  
Suprafaţa din fondul forestier proprietate publică de stat peste care se suprapun siturile 

amintite mai sus  este de 166,87 ha (cca 1% din suprafaţa totală a ocolului silvic).  
 
Situl Natura 2000 ROSCI0379 Râul Suceava, parte integrantă a rețelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, a fost  declarat arie naturală protejată de interes comunitar, 
conform Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011, privind modificarea și 
completarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei 
ecologice europene Natura 2000 în România. 

Suprafaţa totală a sitului este de 1099,20 ha, cca 6 % (64,50 ha) fiind pe teritoriul cu pădure 
aparţinând domeniului public al statului administrat de  O.S. Marginea,  restul fiind pe raza altor 
ocoale silvice din județul Suceava şi alţi proprietari din împrejurimi.   

Situl se află pe raza unităţii de producţie  U.P. IV Luncile Sucevei  - 64,50 ha (u.a.: 1NN2, 
2NN, 5NN, 7N1, 7NN2, 8NN, 10O, 10P, 10NN, 15NN, 16J, 16K, 18A, 18B, 18NN, 19B, 20E, 
20NN3, 27F, 27NN1, 27NN2, 28, 29E, 29F, 29NN1, 29NN2, 32D, 32NN, 35NN, 40NN, 45, 
50NN, 55B, 58NN și 59NN). 
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Suprafețele de pădure din situl de importanță comunitară ROSCI0379 Râul Suceava sunt 
incluse în grupa I funcțională, în mai multe categorii funcționale, printre care și categoria 
funcțională 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(T. IV). 

O parte din arboretele peste care se suprapune acest sit de importanță comunitară sunt 
încadrate în subunități în care se reglementează recoltarea de produse principale – S.U.P. A - codru 
regulat și S.U.P. X – zăvoaie de plopi și sălcii. 

  Există și situații în care arborete din acest sit sunt incluse în subunitatea de tip M – păduri 
supuse regimului de conservare deosebită, în acest caz categoria funcțională 1.5Q, apare ca o 
categorie secundară.  

  53% din suprafața peste care se suprapune situl de importanță comunitară ROSCI0379 
Râul Suceava este reprezentat de terenuri neproductive. 

 
Rezervația naturală forestieră RONPA0945 – Pădurea Voievodeasa, a fost declarată 

prin Hotărârea de Guvern nr. 1143 din 18.09.2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate.  
 Scopul principal al rezervaţiei Pădurea Voievodeasa este cel de conservare a biodiversităţii 

floristice şi faunistice din această zonă.  
 Rezervaţia Pădurea Voivodeasa se regăseşte integral pe raza O.S. Marginea, ocupând o 

suprafaţă de 102,37 ha, în U.P. II Bercheza (u.a. 4B, 5A, 5B și 5E).  
Responsabilitatea managementului rezervaţiei Pădurea Voivodeasa revine Direcţiei Silvice 

Suceava, prin Ocolul Silvic Marginea. În acest scop, Direcţia Silvică Suceava elaborează planul de 
management prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrată a ariei naturale protejate, 
urmăreşte respectarea acestuia, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate 
activităţile care se desfăşoară pe teritoriul rezervaţiei naturale Pădurea Voievodeasa, astfel încât să 
se asigure îndeplinirea obiectivelor de management a rezervaţiei. 

Activitățile defășurate în rezervația Pădurea Voievodeasa legate de conservarea 
biodiversității sunt coordonate și aprobate de Ministerul Apelor și Pădurilor. 

Cercetarea ştiinţifică în rezervaţia Pădurea Voivodeasa are ca scop primordial conservarea 
habitatelor forestiere. Pentru realizarea acestui scop, custodele rezervaţiei va asigura monitorizarea 
continuă a habitatelor forestiere, suprafaţa rezervaţiei având regim de protecţie integrală.  

În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în rezervaţia naturală Pădurea 
Voievodeasa acceptate şi avizate de către forurile ştiinţifice abilitate, custodele rezervaţiei stabileşte 
măsurile necesare în vederea prevenirii şi împiedicării distrugerii voite sau accidentale de către om 
a speciilor de plante sau animale, habitate şi peisaje ocrotite de pe suprafaţa rezervaţiei. Activităţile 
de cercetare ştiinţifică pe teritoriul rezervaţiei naturale Pădurea Voievodeasa se desfăşoară cu avizul 
custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor această activitate. 

Referitor la gospodărirea arboretelor din rezervația naturală  trebuie specificate următoarele:  
- suprafețele de pădure din Rezervația naturală forestieră RONPA 0945 – Pădurea 

Voievodeasa sunt incluse în grupa I funcțională, categoria funcțională 1.5C – arborete cuprinse în 
rezervații naturale, cu regim strict de protecție (T. I). Arboretele în cauză sunt incadrate în S.U.P. E 
– rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii. 

În aceste arborete este interzisă, prin lege, recoltarea de masă lemnoasă, inclusiv tăierile de 
igienă și lucrările de îngrijire, precum și alte activități care ar putea deregla echilibrul ecologic 
(pășunatul, turismul, etc…). Asemenea activități pot fi întreprinse numai în baza unor cercetări de 
specialitate aprobate de organul prevăzut de lege, respectiv Comisia Monumentelor Naturii din 
cadrul Academiei Române.  

 
                                                1.2.   Situarea  geografică 

 
Situl de importanță comunitară ROSCI0379 Râul Suceava și Rezervația naturală forestieră 

RONPA0945 – Pădurea Voievodeasa se află în județul Suceava. 
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Din punct de vedere geografic, Ocolul Silvic Marginea, peste care se suprapun cele două 
obiective, este situat, conform Geografiei României, atât în Carpații Orientali, Obcinele Bucovinei, 
zona estică a acestora - Obcina Mare, cât și în Podișul Sucevei – Depresiunea Rădăuți, în bazinul 
superior al râului Suceava, astfel: 

- U.P. I Codrul Voievodesei, U.P. II Bercheza și U.P. III Șoarec: în zona centrală a versantului 
estic al Obcinii Mari, în bazinul hidrografic al afluientului de dreapta al râului  Suceava - râul 
Sucevița; 

- U.P. IV Luncile Sucevei: în zona nordică a Depresiunii Rădăuți, în bazinul hidrografic al 
râului Suceava. 
              Din punct de vedere administrativ, Ocolul Silvic Marginea face parte din Direcția Silvică 
Suceava, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. 

Teritorial, Ocolul Silvic Marginea se află în județul Suceava, pe raza unităţilor administrativ 
teritoriale: Arbore, Bilca, Dornești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Gălănești, Grănicești, Horodnic 
de Jos, Marginea, Milișăuți, Satu Mare, Solca, Sucevița, Vatra Moldoviței, Vicovu de Sus, Vicovu 
de Jos și Voitinel. 

Sediul ocolului silvic se află în localitatea Marginea. Principalele căi de acces în zona 
ocolului silvic sunt drumurile naționale, D.N. 2 (E85) Suceava – Siret, D.N. 2E Gura Humorului – 
Vicovu de Sus, D.N. 17A Câmpulung Moldovenesc – Rădăuți – Dornești  şi calea ferată Suceava – 
Rădăuți. 

  Suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului de pe raza O.S. Marginea 
însumează 14698,61 ha  şi este împărţită în 4 unităţi de producţie: 
 - U.P. I Codrul Voievodesei – 3836,41 ha; 
 - U.P. II Bercheza – 4673,55 ha; 
 - U.P. III Șoarec – 5501,61 ha; 
 - U.P. IV Luncile Sucevei – 687,04 ha. 

Suprafaţa păduroasă a ocolului silvic se încadrează în 4 etaje de vegetaţie şi anume: FM2 - 
etajul montan de amestecuri (8359,07 ha - 58%), FM1+FD4 - etajul montan-premontan de făgete 
(5097,90 ha – 35%), FD3 - etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (638,80 ha – 4%) și 
FD1 – etajul deluros de cvercete cu stejar (363,23 ha – 3%). 

 

             Unităţile amenajistice (u.a.), pe categorii de folosinţă forestieră și U.P., peste care se 
suprapune situl ROSCI0379 Râul Suceava în raza teritorială a O.S. Marginea, sunt prezentate în 
tabelul  1.2.1. 

 
Amplasamentul  sitului  ROSCI0379 Râul Suceava în  fondul  forestier  în  studiu 

Tabelul  1.2.1. 

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

Păduri 
IV 

10O, 10P, 16J, 16K, 18A, 18B, 19B, 20E, 27F, 28, 29E, 29F,  
32D, 45, 55B 

29,76 

Total  păduri 29,76 

Terenuri  destinate  împăduririi 
IV - - 

Total  terenuri  destinate  împăduririi - 

Terenuri  afectate  gospodăririi  
silvice 

IV - - 
Total  terenuri  afectate  gospodăririi  silvice - 

Terenuri  neproductive 
IV 

1N2, 2N, 5N, 7N1, 7N2, 8N, 10N, 15N, 18N, 20N3, 27N1, 
27N2, 29N1, 29N2, 32N, 35N, 40N, 50N, 58N, 59N 

34,74 

Total  terenuri  neproductive 34,74 

Terenuri  scoase  temporar  din  
fondul  forestier 

IV - - 
Total  terenuri  scoase  temporar  din  fondul  forestier - 

T o t a l U.P.  IV 64,50 

TOTAL    ROSCI 0379 64,50 

 
Unităţile amenajistice (u.a.), pe categorii de folosinţă forestieră și U.P., peste care se 

suprapune Rezervația naturală forestieră RONPA0945 – Pădurea Voievodeasa în raza teritorială a 
O.S. Marginea, sunt prezentate în tabelul  1.2.2.. 
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Amplasamentul  Rezervației naturale forestiere RONPA0945 – Pădurea Voievodeasa  în  

fondul  forestier  în  studiu 
Tabelul  1.2.2. 

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

Păduri 
II 4B, 5A, 5B, 5E 102,37 

Total  păduri 102,37 

Terenuri  destinate  împăduririi 
II - - 

Total  terenuri  destinate  împăduririi - 

Terenuri  afectate  gospodăririi  
silvice 

II - - 
Total  terenuri  afectate  gospodăririi  silvice - 

Terenuri  neproductive 
II - - 

Total  terenuri  neproductive - 

Terenuri  scoase  temporar  din  
fondul  forestier 

II - - 

Total  terenuri  scoase  temporar  din  fondul  forestier - 

T o t a l U.P.  II 102,37 

TOTAL    RONPA0945 102,37 

 
Coordonatele Stereo 70, ale fondului forestier, din cadrul O.S. Marginea, peste care se 

suprapun situl Natura 2000 și rezervațiile naturale, sunt prezentate în tabelele următoare. 
 
Coordonatele  Stereo  70 ale  fondului  forestier  din  O.S. Marginea peste care se 

suprapun situl Natura 2000, ROSCI0379 Râul Suceava și rezervația naturală forestieră 
RONPA0945 Pădurea Voievodeasa  

 
 Tabelul 1.2.3. 

Nr. 
pct. 

X Y  
Nr. 
pct. 

X Y  
Nr. 
pct. 

X Y 

U.P. II Bercheza RONPA 0945 – Pădurea 
Voievodeasa 

 
U.P. II Bercheza RONPA 0945 – Pădurea 

Voievodeasa 
 

U.P. II Bercheza RONPA 0945 – Pădurea 
Voievodeasa 

204 702973,9254 551509,4963  215 703047,6960 552563,8138  225 701881,4907 552522,0316 

205 703077,0818 551810,4683  216 702942,5239 552723,2255  226 702087,5875 552402,1667 

206 703152,7683 552038,4538  217 702814,2006 552706,6891  227 702132,2616 552406,2380 

207 703132,0725 552105,2114  218 702667,4418 552702,2798  228 702132,3242 552299,0934 

208 702999,6740 552194,1636  219 702466,2728 552839,6425  229 702062,8333 552260,8027 

209 702877,7324 552193,2954  220 702288,3403 552731,1630  230 702192,1720 552219,2625 

210 702812,4890 552265,8028  221 702011,3117 552748,8552  231 702342,7544 551819,5759 

211 702949,1926 552434,3347  222 701843,2427 552830,3842  232 702526,2510 551544,0280 

212 702892,2530 552506,2667  223 701879,5106 552686,5571  233 702645,8815 551568,4054 

213 703004,7011 552479,8084  224 701863,5452 552716,8584  234 702810,7611 551504,3935 

214 702956,4146 552570,4283  - - -  - - - 

U.P. IV Luncile Sucevei ROSCI 0379 – Râul 
Suceava 

 
U.P. IV Luncile Sucevei ROSCI 0379 – 

Râul Suceava 
 

U.P. IV Luncile Sucevei ROSCI 0379 – 
Râul Suceava 

35 701765,5066 575542,0729  181 712181,4514 570066,9857  304 714113,3711 565938,0731 

41 703848,2742 576139,1026  187 711960,2025 570678,5668  347 714226,2691 563859,3565 

49 703351,0573 575601,3401  188 711979,1625 570675,1774  348 714274,3431 563625,8995 

51 703231,9377 575631,2345  189 711998,5000 570799,5497  349 714137,2925 563419,4574 

59 702599,5234 575673,8572  203 711999,1967 570821,3007  350 714008,4001 563139,2805 

61 702652,5365 575570,4649  204 711994,5001 571052,0052  352 713957,0470 562911,1255 

64 702901,8815 575469,9007  205 711843,8937 571162,2168  354 713947,0405 562657,2896 

65 703118,1217 575483,1817  209 710852,3462 572421,0651  355 713873,4431 562759,5991 

79 702509,9321 575476,1709  210 710665,3276 572609,1005  356 713908,9205 562574,4676 

80 702520,9225 575652,6989  225 711948,7392 570898,4357  357 713987,3238 562475,8751 

81 702380,2049 575676,6509  226 711975,3408 570829,2686  358 713972,6363 562102,9103 

87 701051,3054 575638,5100  236 710643,7213 572629,9929  359 714072,8705 562080,3685 

116 708081,3536 574870,6097  246 710584,1041 572630,5695  360 714149,9567 561822,7709 
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Nr. 
pct. 

X Y  
Nr. 
pct. 

X Y  
Nr. 
pct. 

X Y 

117 707719,4781 575218,4223  249 709483,2208 573729,4544  362 714126,3326 563680,8107 

124 707685,2900 575267,1850  251 708792,3478 574280,5936  363 714135,4443 563853,7994 

127 706945,6714 575637,3827  252 708713,8885 574626,7972  364 714065,4257 563886,9284 

139 705699,0657 576810,4207  265 713725,4846 563018,5061  370 714528,1073 565349,8730 

152 706746,4683 575968,9521  273 714136,9665 563871,4452  373 713841,1264 560411,6427 

164 709451,6790 573896,8750  274 714120,5141 563968,0742  374 713579,0012 560778,6311 

165 710262,3980 572882,5133  275 714244,6915 564336,9742  377 713523,3201 560545,3987 

167 711259,6800 572107,0956  277 714230,4162 564657,1858  382 713426,5182 559803,1966 

168 711533,6441 571826,4704  300 714175,4960 565844,0864  384 713793,9022 560274,8904 

170 711442,4980 572244,7350  301 714219,3803 566013,9541  404 713708,8205 548094,4789 

173 712103,8840 571866,1520  302 714153,4134 565930,6360  405 713685,5361 548373,3495 

176 712148,1134 569809,8456  303 714125,3069 565960,9741  - - - 

 
1.3.   Geomorfologie 

 
Teritoriul O.S. Marginea este situat, conform Geografiei României, atât în Carpații 

Orientali, Obcinele Bucovinei, zona estică a acestora - Obcina Mare, cât și în Podișul Sucevei – 
Depresiunea Rădăuți, în bazinul superior al râului Suceava, astfel: 

- U.P. I Codrul Voievodesei, U.P. II Bercheza și U.P. III Șoarec: în zona centrală a versantului 
estic al Obcinii Mari, în bazinul hidrografic al afluientului de dreapta al râului  Suceava - râul 
Sucevița; 

- U.P. IV Luncile Sucevei: în zona nordică a Depresiunii Rădăuți, în bazinul hidrografic al 
râului Suceava. 
              Deşi se numeşte Obcina Mare, ultima dintre obcine nu este cea mai înaltă, ci cea mai 
lungă, fiind cuprinsă între graniţa de nord a ţării, de lângă localităţile Straja şi Vicovu de Sus, şi 
Valea Moldovei în sud, trecând prin Frasin, Gura Humorului şi Păltinoasa. 

Râul Moldoviţa separă Obcina Feredeului de Obcina Mare, săpând o vale puţin adâncă dar 
lată, lăsând satele să se întindă în voie de pe malurile apei până sub coniferele pădurilor.  

Bogăţia de seamă a Obcinei Mari este dată de mânăstirile ei istorice: Moldoviţa, Putna, 
Suceviţa, Voroneţ, Humor, aşezăminte religioase cu valoare de patrimoniu naţional şi universal. 

Munţi mijlocii şi joşi cu culmi paralele rotunjite, separate prin depresiuni alungite şi relief 
de magura (tip obcine), caracteristice munţilor de geosinclinal pe structura cutata de fliş. Aceasta 
forma este cea mai reprezentativa pentru Ocolul Silvic Marginea, ocupand cea mai mare parte a 
acestuia, fiind caracteristici părţilor sud-vestice ale U.P. I, II si III. 

Podişuri monoclinale de platforma cu fragmentare deluroasa apar în partea sud-estica a U.P. 
III Șoarec (Iaslovat) si în cea nord-vestica a U.P. I Codrul Voievodesei (Voitinel, Horodnic, 
Vicovul de Sus si de Jos). 

Câmpii de platformă şi geosinclinal determinate de denivelarea tectono-erozivă de la zona 
de contact a Carpaţilor Orientali cu Podişul Sucevei apar la limita nordica a U.P. I Codrul 
Voievodesei. 

Câmpii aluviale de lunci inundabile cu numeroase bălti, cursuri de apa despletite deltaic şi 
deseori părăsite întâlnim în U.P. IV Luncile Sucevei. 

În tipurile morfogenetice caracteristice munţilor de geocinclinal predomina un relief 
sculptural variat, caracterizat prin versanţi ondulaţi, în general moderat şi usor înclinaţi, separaţi de 
culmi alungite sau întrerupţi de măguri cu eroziune selectivă şi înşeuări. Altitudinea medie a 
ocolului se încadrează între 600-800 m (6848,41 ha – 47% din suprafața ocolului silvic). 
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1.4.   Geologie 

 
Cea mai mare parte a Ocolului silvic Marginea ( U.P. I, U.P. II și U.P. III) se afla în zona 

flişului carpatic, format din doua unităţi tectonice cu caracter de pânză, alcatuite din sisturi 
argiloase, marne, argile, gresii calcaroase, gresii silicioase, microconglomerate prinse, în general, în 
cute tip solzi orientate NV-SE.  

U.P. IV Luncile Sucevei aparţine de Podişul Sucevei, la suprafaţă gasindu-se depozite 
volhiniene (marne, gresii și uneori nisipuri și pietrișuri). Cele mai noi depozite aparțin cuaternarului 
(pietrişuri şi nisipuri fluviatile, deluvii şi coluvii groase, chiar turbării). Cele trei formaţiuni 
geologice ale unităţii medio-marginale, subunitatea marginala, ale flişului extern, se derulează în 
alternanţa sub forma unor benzi destul de inguste cu direcţia NV-SE. Depozitele pleogene aparţin 
paleocen-eocenului şi olgocenului, mai exact, faciesului marginal care se caracterizeaza printr-un 
procent mai mare de marne. Orizontul superior este constituit, în părţile vestice, din marne şi argile 
moi, cu intercalaţii de gresii în straturi subtiri. Spre est, acest orizont este alcatuit din straturi de 
Bisericani (argile-marne de culoare albăstruie, cu intercalatii grezoase subţiri). Depozitele cretacice 
aparţin seriei de şisturi negre. Deasupra acestora urmeaza o succesiune de orizonturi alcatuite din: 
marne şi marno-calcare roşii şi cenuşii, alternând cu şisturi marnoase, calcare organogene compacte 
şi gresii calcaroase dure. 

Dezagregarea rocilor a determinat formarea de soluri profunde și foarte profunde, cu textură 
mijlocie în orizontul A și grea în B, soluri humifere, favorabile creșterii și dezvoltării rășinoaselor și 
fagului. 

Structura stratificată este caracterizată printr-o succesiune de roci permeabile și 
impermeabile, care în zonele cu înclinare accentuează procesul de degradare a solurilor, prin 
eroziune și alunecări. 

Materialul parental fiind constituit din roci relativ moi, ușor dezagregabile, a favorizat 
formarea unor soluri mijlociu profunde și profunde, cu volum edafic mijlociu-mare, slab scheletice 
sau semischeletice. 

Specificul geologic al substratului a influențat puternic formarea și evoluția solurilor. Cu 
toate că complexul geologic din cadrul ocolului silvic este destul de variat, depozitele de suprafață 
sunt puțin diversificate, determinând o gamă restrânsă de tipuri de sol. 

 
 

1.5.   Hidrologie 

 
Apele curgătoare de pe teritoriul ocolului silvic sunt afluenţi ai râului Suceava. 
Cursul principal de apă este rîul Suceava care primeşte ca afluenţi mai însemnaţi pâraiele 

Suceviţa ,Voitinel şi Remezeu. Aceste pâraie au în zona de munte o reţea dezvoltată de afluenţi ca: 
Havriş, Floaca, Drăguşin, Rusca, Bercheza, Voivodeasa, Horodnic, Pietroasa. De regulă aceste 
pâraie au albii relativ înguste dar cu profil deschis.  

În zona muntoasă, majoritatea pâraielor au un debit permanent care se pierde însă treptat în 
patul aluvionar permeabil al albiilor, pe măsură ce înaintează în Depresiunea Rădăuţilor, de cele 
mai multe ori pierzând aproape total debitul în trecerea lor inferioară în perioadele de secetă. Unele 
bazinete au caracter torenţial, în timpul averselor puternice, producându-se inundaţii limitate şi 
pagube în special în ceea ce privesc drumurile. 

Regimul hidrologic se încadrează în zona IV(D), corespunzătoare Carpaţilor Orientali, ce se 
caracterizează printr-o alimentare pluvială intensă a văilor (predomină apele mari de primăvară) şi 
prin viituri frecvente în timpul verii. 

În privinţa apelor freatice, teritoriul ocolului face parte din zona cu umiditate bogată 
(categoria A1c) care se caracterizează prin aceea că raportul dintre evapotranspiraţia potenţială şi 
precipitaţii este subunitar (K-0.8). 

Substratul petrografic, fiind format din gresii uşor dezagregabile şi permeabile, favorizează 
o circulate puternică a apelor subterane, ceea ce explică corodarea mai internă a căilor de circulaţie. 
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Datorita flişului format din roci relativ moi şi diversificate, mineralizarea apei este mai 
mare, putând ajunge la valori de 100-500 mg/l. 

Referitor la apele de adancime, teritoriul anailizat face parte din zona flişului care conţine 
ape de stratificaţie sub presume hidrostatică şi ape de zăcământ. Acestea apar în foraje şi uneori la  
suprafaţă sub forma de izvoare cu ape mineralizate (sulfuroase, sarate sau cu urme de petrol şi gaz 
metan). 

 
Scurgerea medie lichidă specifică este cuprinsă între 8 şi 9 l/km2, iar cea solidă între 0,5 şi 

1,0 to/ha pe an. Regimul scurgerii în timpul unui an variază mult influențat, în primul rând, de 
variaţia precipitaţiilor şi a evapotranspiraţiei dar şi a capacităţii de înmagazinare-redare a apelor 
subterane şi a direcţiei şi vitezei maselor de aer. Scurgerea cea mai abundentă apare în lunile de 
primăvară – perioada debitelor maximale, când se înregistrează cca. 40% din scurgerea anuală. 
Debitele maximale sunt determinate de suprapunerea perioadei de topire a zăpezilor, cu ploile de 
primăvară. Durata debitelor mari de primăvară poate atinge 10-20 zile - aceasta este „faza apelor 
mari” care, aşa cum s-a mai arătat, corespunde intensităţii maxime a topirii zăpezilor, coroborat cu 
intensificare ploilor din lunile de primăvară. Vara se înregistrează, adesea, viituri, inconstante . 

 

Surse importante de poluare a apelor nu se află pe teritoriul acestui ocol, cele existente 
(reziduurile de la creşterea animalelor, de la diversele activităţi industriale, etc.) sunt periodic 
verificate prin instituţiile ce răspund de protecţia mediului înconjurător. 

Debitele acestor pâraie sunt variabile în timpul anului, mai reduse vara, în perioadele 
secetoase, şi mai mari primăvara la topirea zăpezilor sau după ploile torenţiale, când cursurile 
acestor pâraie capătă un caracter torenţial puternic distructiv. 

Regimul hidrologic al solurilor este acela de aprovizionare cu apă din precipitaţii, care 
percolează normal profilul lor până la roca mamă, şi mai rar din pânza freatică.  

Regimul de umiditate al solurilor e strâns legat de regimul climatic şi cel hidrologic, având 
variaţii în timpul anului de la jilav-reavăn jilav la reavăn – reavăn jilav, care este foarte favorabil 
creşterii şi dezvoltării vegetaţiei forestiere. 

Alimentarea apelor din reţeaua hidrologică este predominant pluvială, iar regimul hidrologic 
al reţelei hidrografice este de tipul D, caracterizat prin: 

-    absenţa viiturilor de iarnă; 
- apele mari de primăvară încep în martie şi ţin până în mai; 
- existenţa viiturilor in perioada iulie – august; 
- alimentarea din ploi este predominantă in scurgerea superficială.  

 
1.6.   Clima 

 
 

     

Sub aspect climatic, după „Monografia Geograficã a României.”, teritoriul Ocolului Silvic 
Marginea este situat atât în sectorul de climă de munte – clima munţilor mijlocii, favorabilă 
pădurilor (IV.C), cât și în sectorul de climă de dealuri (B). 

Sectorul de climă de munte (U.P. I, U.P. II și U.P. III) se caracterizează printr-un regim mai 
moderat al oscilaţiilor temperaturii aerului, umiditate relativă ridicată în timpul verii şi precipitaţii 
abundente, repartizate însă diferit pe pantele opuse ale munţilor. 

Sectorul de climă de dealuri (U.P. IV) se caracterizează printr-un regim mai moderat al 
oscilaţiilor temperaturii aerului, umiditate relativă moderată în timpul verii şi precipitaţii moderate. 

După Koppen, teritoriul din zona de munte se încadrează în provincia climatică Df 
caracterizată prin climă boreală cu ierni friguroase, în care cantitatea de apă din precipitaţii este mai 
mare decât cea pierdută prin evapotranspiraţie şi anume în subprovincia D.f.b.k., în care 
temperatura medie a lunii celei mai calde este cuprinsă între 18-220C, iar iernile – destul de reci 
sunt cu durate mai mari de 4 luni pe an. 

Provincia climatică după Köppen este Dfbx , unde: 
* D - temperatura lunii celei mai reci este sub 30C, iar în luna cea mai caldă este mai mare 

de 100C ; 
* f -  zonă permanent umedă; 
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*b - temperatura lunii celei mai calde este mai mică de 220C, iar cel puţin 4 luni, 
temperatura este mai mare de 100C; 

* x – maximul de precitații la începutul verii, nebulozitate redusă la sfârșitul verii.  
 Încadrarea climatică după Köppen, are un caracter general, aceasta necaracterizând în 

totalitate particularităţile locale ale regimului climatic. 
Datele climatice multianuale sunt preluate din hărţile de raionare climatică, fie rezultate 

prin extrapolarea celor prezentate în „Atlasul climatologic român”. 

 
1.6.1.  Regimul  termic   

 
Elemente  ale  regimului  termic 

Tabel  1.6.1.1. 

Nr. 
crt. 

Speci fi căr i Valor i   (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 

-4,2 -2,6 0,8 6,4 12,1 15,3 16,6 15,9 11,9 7,1 2,0 -2,3 

Anuală:  6,6 0C 

2 
Amplitudinea temperaturilor 

medii anuale 
20,80C 

3 
Temperatura maximă 

absolută 
+ 38,00 C   (15.08.1954) 

4 
Temperatura minimă 

absolută 
- 33,90 C   (11.01.1940) 

5 
Temperatura medie pe 

anotimpuri şi perioada de 
vegetaţie (0C) 

Primăvara Vara Toamna Iarna 
Perioada de 
vegetaţie 

6,4 15,9 7,0 -3,0 14,4 

6 

Începutul, sfârşitul, durata 
medie, şi suma temperaturii 

medii ≥ 00C 
(perioada bioactivă) 

Începutul Sfârşitul 
Durata medie 

(zile) 
Suma T 

medii ≥ 00 C 

1.III 1.XII 270 3000 

7 

Începutul, sfârşitul, durata 
medie, şi suma temperaturii 

medii ≥100C 
(perioada de vegetaţie) 

Începutul Sfârşitul 
Durata medie 

(zile) 
Suma T 

medii ≥ 100 C 

21.IV 11.X 170 2400 

8 Data medie a primului îngheţ 1.X 

9 Data medie a ultimului îngheţ 1.V 

 

Temperatura medie anuală depăşeşte, în zonă, rar 6,6oC, fiind caracteristică unui climat 
relativ rece. Amplitudinea medie anuală a temperaturii aerului de 20,8 oC imprimă climatului 
teritoriului, caracterul moderat continetal. 

Temperatura maximă absolută se realizează în mijlocul perioadei de vegetaţie şi poate 
vătăma, în special, culturile tinere de fag. Temperatura minimă absolută se realizează în luna 
ianuarie. În iernile fără zăpadă aceasta poate produce pagube importante seminţişurilor.  

În date medii, primul îngheţ se produce la începutul lunii octombrie, iar ultimul îngheţ la 
începutul lunii mai.  

Începutul perioadei de vegetaţie se situează în jurul date de 21 aprilie.  
Sfârşitul perioadei de vegetaţie se produce în jurul datei de 11 octombrie.  
Durata medie a perioadei de vegetaţie este de 170 zile. 
Temperatura medie anuală şi amplitudinea temperaturilor medii anuale indică un bilanţ 

termic favorabil dezvoltării vegetaţiei forestiere caracteristice Ocolului Silvic Marginea. 
Temperaturile extreme din timpul verii sau al iernii afectează foarte des regenerările naturale 

și plantațiile. 
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1.6.2.  Regimul  pluviometric  
 
  Elemente  ale  regimului  pluviometric 
 

Tabel  1.6.2.1. 

N
r.

cr
t 

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 

23,1 22,2 31,7 56,1 97,5 117,2 120,1 99,4 58,2 39,0 27,7 26,1 

 

Anual –  718,3 

2 

Precipitaţiile 
medii pe 

anotimpuri şi 
perioada de 

vegetaţie 

Iarna Primăvara Vara Toamna Perioada de vegetaţie 

71,4 185,3 336,7 124,9 531,4 

3 
Data medie a 

primei şi ultimei 
ninsori 

Prima ninsoare Ultima ninsoare 

15.IX 1.IV 

4 

Data medie a 
primului şi 

ultimului strat de 
zăpadă cu durata 
medie a acestuia 

Primul strat Ultimul strat 

20.XI 20.IV 

100 

5 
Umiditatea 

atmosferică (%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
78 76 73 68 69 69 66 66 70 76 79 81 

Iarna Primăvara Vara Toamna Anual 
78 70 67 75 73 

6 

Evapotranspirația 
potențială medii 

lunare și 
anuale(mm) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 0 0 38 86 114 126 108 64 32 10 0 

Anual – 578 mm 

 

 Valorile medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice prezintă un maxim în sezonul cald şi un 
minim în sezonul rece. Precipitaţiile sub formă de zăpadă se produc (în medie) la sfârșitul lunii 
octombrie şi ţin până la începutul lunii mai, numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă este de 100 
zile. 

Urmezeala relativă a aerului este situată în jurul valorii de 73 %,menţinându-se în tot cursul 
anului la valori de peste 66 %. 

Analizând datele prezentate mai sus, se observă că volumul precipitaţiilor este mai mare 
decât cel al apei pierdute prin evapotranspiraţie, neexistând astfel un deficit de apă în sol, factor ce 
este benefic pentru dezvoltarea corespunzătoare a vegetaţiei forestiere. 

        

 
1.6.3.  Regimul  eolian  

 
Direcţia predominantă a vânturilor este cea din sectoarele V şi E. 

    Frecvenţa cea mai mare o au vânturile de vest care au o intensitate medie spre ridicată ( 3,2 
m/s).  

Totuşi, într-o conjunctură climaticã nefavorabilã, vitezã - frecvenţã mare asociat cu 
precipitaţii depuse pe coronament (zãpadã, chiciurã) în condiţii de îngheţ - dezgheţ, vegetaţia 
forestieră, poate fi afectată serios prin doborâturi, rupturi etc. 
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Elementele  regimului  eolian – frecvența și viteza vânturilor 
 

-   Tabelul  1.6.3.1. 

Lunile 
Frecvenţa  medie  a  vânturilor Viteza  medie  a  vânturilor 

nr.  zilelor 
cu  viteză : 

N NE E SE S SV V NV Calm N NE E SE S SV V NV 
≥ 11 
m/s 

≥ 16 
m/s 

Ianuarie 2,1 1,4 4,5 6,8 2,6 8,3 38,4 5,6 30,3 2,3 1,0 2,4 1,6 1,2 3,2 3,8 4,7 4,1 0,5 
Febroarie 1,6 1,8 8,3 9,2 2,2 6,2 39,9 5,7 25,1 2,2 1,0 1,4 1,5 1,2 2,6 3,8 4,3 4,7 0,9 
Martie 3,1 3,4 10,3 11,3 2,5 9,2 34,7 5,7 19,8 2,2 1,6 2,3 2,4 2,0 2,6 3,8 3,1 3,8 1,0 
Aprilie 2,7 3,4 10,8 7,8 3,0 12,0 27,5 6,5 26,3 2,9 2,4 2,8 2,0 1,8 2,8 2,8 2,9 2,9 0,1 
Mai 3,7 4,6 13,9 9,8 5,3 7,9 25,3 6,4 23,1 2,8 2,4 2,8 2,6 1,8 2,6 2,9 2,8 3,3 0,1 
Iunie 3,5 3,5 12,5 8,8 3,4 8,8 29,5 9,6 20,4 1,6 2,0 2,8 2,2 1,4 2,6 2,8 2,4 2,9 0,2 
Iulie 3,3 3,0 10,2 10,7 3,2 7,5 29,0 5,7 27,4 1,8 2,4 2,4 2,3 1,5 3,1 2,6 2,8 3,2 0,2 
August 3,2 3,9 11,5 7,2 4,0 8,5 27,1 4,2 30,4 1,8 2,0 2,8 2,2 1,5 3,2 2,9 2,3 2,7 0,2 
Septembrie 1,8 2,7 8,5 7,5 2,7 10,8 26,3 4,2 35,6 2,2 1,6 2,4 2,4 1,8 2,8 3,1 2,8 3,3 0,5 
Octombrie 2,3 2,2 9,9 8,0 3,8 9,2 31,1 3,0 30,5 2,0 1,4 2,2 2,0 1,2 2,9 3,2 2,0 2,3 0,2 
Noiembrie 1,4 2,3 7,4 8,7 2,2 8,0 33,5 4,0 32,5 1,2 1,2 1,6 1,8 1,2 2,3 3,6 5,1 3,4 0,2 
Decembrie 1,3 1,4 5,6 5,2 2,2 5,4 37,9 6,8 34,2 1,8 1,2 1,8 1,5 1,2 2,2 3,2 3,4 3,4 0,4 

Anul 2,5 2,3 9,4 8,4 3,1 8,5 31,7 5,6 28,0 2,0 1,6 2,3 2,0 1,5 2,8 3,2 3,1 40,0 4,5 

 

 
Vânturile de primăvară, anual, produc doborâturi în masă sau dispersate, pe suprafețe 

însemnate. 
 
1.6.4.   Indicatori  sintetici  ai  datelor  climatice 

 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                              Tabelul  1.6.4.1. 

Indicatori sintetici anual primăvara vara toamna 
în sezonul de 

vegetaţie 

Indice de umiditate 
R = P/T 

80,5 119,5 86,9 73,5 93,3 

Indice de ariditate 
I = P/(T+10) 

43,3 43,0 52,0 29,0 48,1 

 
 

Indicele de ariditate „de Martonne” anual are valori mai mari de 42, ceea ce relevă  că nu 
există un deficit de apă din precipitaţii, faţă de evapotranspiraţia potenţială. 
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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 pantru 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 impacte pe care  proiectul – în 
cazul de față, amenajamentul silvic, le poate avea asupra integrității  siturilor  sunt  următoarele: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Suprafa%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Popula%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Specie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Plant%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Animal
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biotop
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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. 
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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 situl ROSCI0379 Râul Suceava se 
suprapune peste fondul forestier gospodărit de O.S. Marginea), în relație cu dinamica  anterioară a 
pădurii, 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 situl Natura 2000, ROSCI0379 Râul Moldova 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.   

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  speciilor  de  interes  conservativ  pentru  care  a  fost                 

desemnat  situl  ROSCI0379  „Râul Suceava” 
 

2.2.1.    Analiza  impactului  soluți ilor  tehnice  din  amenajament  
asupra  habitatelor  identificate  în  zona  de  suprapunere a  sitului  ROSCI0379 
Râul Suceava  peste  fondul  forestier  proprietate publică  de  stat  gospodărit   
de  O.S.  Marginea 

 

2.2.1.1.   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 
ROSCI0379 Râul Suceava cu fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. 
Marginea, s-a procedat la realizarea corespondenţei cu habitatele din România şi cu cele de  interes  
comunitar  (Natura  2000). 
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2.2.1.1.1.   Evidenţa  habitatelor  (păduri  şi  terenuri  destinate  împăduririi) 
identificate  în  zona  de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0379 Râul Suceava  peste fondul  
forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Marginea 

 
 

Tabelul  2.2.1.1.1.1. 

Tip  habitat  
Natura  2000 

Tip  habitat  
românesc 

Tip  de  
ecosistem 

Tip  pădure  şi 
productivitate, 

conform  
amenajam. 

U.P. 
Suprafaţa 

% natural 

ha % 

91Y0 Dacian oak 
– hornbeam forest 

R4147 Păduri mixte 
de stejar pedunculat 

(Quercus robur) și tei 
argintiu (Tilia 
tomentosa) cu 

Scutellaria altissima 

6514 Frăsineto 
(ulmeto) – 
stejăret de 

pedunculat cu 
Glecoma - Geum 

6324 Stejăreto-
șleau de luncă de 

productivitate 
mijlocie (m) 

IV 

0,26 - - 

92A0 Salix alba 
and Populus alba 

galleries 

R4405 Păduri dacice 
– getice de plop 

negru (Populus nigra) 
cu Rubus caesius 

9517 Zăvoi de 
plop alb și negru 
cu Rubus caesius 

– Galium 
aparine 

9311 Zăvoi 
amestecat de plop 
alb și plop negru 
de productivitate 

superioară (s) 

0,20 - - 

9312 Zăvoi 
amestecat de plop 
alb și plop negru 
de productivitate 

mijlocie (m) 

2,20 4 100 

R4408 Păduri de 
salcie albă (Salix 
alba) cu Lycopus 

exaltatus 

9818 Zăvoi de 
salcie cu 

Polygonum - 
Lycopus 

9515 Zăvoi de 
salcie de 

productivitate 
mijlocie pe locuri 

joase (m) 

9,44 15 100 

9516 Zăvoi de 
salcie de 

productivitate 
inferioară pe locuri 

joase (i) 

17,66 27 100 

TOTAL 92A0 - - - - 29,50 46 99 

Total     păduri     şi    terenuri     destinate    împăduriri i  29,76 46 99 

Terenuri  cu destinaţie  specială 34,74 54 - 

Total     ROSCI0379 Râul Suceava 64,50 100 - 

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

tipurile de habitate din formularul standard: 
 Habitatele, 3230 vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane, 

6430 comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și 
alpin, 9130 păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 91E0 păduri aluviale de Alnus glutinosa și 
Fraxinus excelsior nu se află în zona de suprapunere a sitului cu teritoriul O.S. Marginea, se găsesc 
probabil în celelalte ocoale silvice pe care este răspândit acest sit.  

Un singur habitat prezent în acest sit de interes comunitar are legătură directă cu 
amenajamentul O.S. Marginea. Amenajamentul conţine toate datele care pot prezenta habitatele de 
pădure mergând până la ecosisteme şi apoi la tipurile de pădure.  

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 ROSCI0379 
Râul Suceava (numai pentru pădurea aparţinând domeniului public al statului).  

De asemenea, se prezintă procentual şi cât din aceste ecosisteme îşi păstrează forma 
naturală. Pentru păduri, această formă poartă denumirea de păduri natural fundamentale. Această 
pondere este destul de mare, 98%. 
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2.2.1.1.2.   Descrierea  habitatelor  (păduri  şi  terenuri  destinate  împăduririi) 
identificate  în  zona  de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0379 Râul Suceava  peste fondul  
forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Marginea 

 
 

„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 2000 identificate în zona de suprapunere a sitului de interes comunitar 
ROSCI0379 „Râul Suceava” peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Marginea au (a se 
vedea și tabelul 2.3.1.1.1.1.) următoarele corespondente  în  Habitatele  din  România,  cu  tipurile  
de  ecosistem  respective: 

 
91Y0 Păduri dacice de stejar 
 
R4147 Păduri mixte de stejar pedunculat (Quercus robur) și tei argintiu (Tilia tomentosa) 

cu Scutellaria altissima 
Răspândire: în Câmpia Dunării și în Podișul Central Moldovenesc. 
Suprafețe: circa 50000 ha. 
Stațiuni: Altitudine: 100 - 450 m. Clima: T= 8,5-9,50C, P=550-700 mm. Relief: câmpie 

plană, platouri, versanți slab înclinați. Substraturi reprezentate de loessuri, marne, gresii calcaroase. 
Soluri de tip preluvosol, eutricambosol, profunde, eubazice, slab acide, reavăn-umede, eutrofice. 

Structură: Fitocenoze edificate de specii europene și balcanice. Stratul arborilor, compus, 
în etajul superior, din stejar pedunculat (Quercus robur) și frasin comun, în etajul mijlociu din tei 
(Tilia tomentosa), ulm (Ulmus minor), paltin de câmp (Acer platanoides), sorb de câmp (Sorbus 
torminalis), iar în etajul inferior, carpen (Carpinus betulus), jugastru, arțar tătărăsc, măr și păr 
pădureț. Arboret cu acoperire mare (80-100%) și arbori de stejar de 25-33 m la 100 de ani. 

Stratul arbuștilor e compus din Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus monogyna, C. 
pentagyna, Evonymus europaeus, E. verucosus, Corylus avellana, Staphylea pinnata, Viburmun 
lantana, Ligustrum vulgare.  

Stratul ierburilor și subarbuștilor este bogat în specii ale florei de mull cu elemente sudice.  
 Valoare conservativă: ridicată. 
Compoziția floristică: Specii edificatoare: Quercus robur, Fraxinus excelsior, F. 

angustifolia, Tilia tomnetosa, Carpinus betulus. Specii caracteristice: Carpesium cernuum, 
Ornithogalum flavescens, Scutellaria altissima. Alte specii importante: Brachypodium sylvaticum, 
Arum orientale, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Geranium robertianum, Geum 
urbanum, Glechoma hirsuta, Lamium galeobdolon, Asperula odorata, A. taurina, Carex sylvatica, 
C. pilosa, Pulmonaria officinalis, Mercurialis perennis; în locuri umede, Allium ursinum, 
Aegopodum podagraria, Stachys sylvatica, Salvia glutinosa, Circaea lutetiana, Festuca gigantea, 
Geranium phaeum, Scrophularia nodosa, rubus caesius, etc....  

Arboretele în cauză, identificate în cadrul O.S. Marginea, nu sunt excluse de la 
reglementarea procesului de producție de masă lemnoasă, fiind încadrate în S.U.P. A  - codru 
regulat, sortimente obișnuite. 

 
92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 
 
R4405 Păduri dacice-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius 
Răspândire: frecvent în luncile de deal și de câmpie, în zona pădurilor de stejari, și în parte 

în etajul nemoral. 
Suprafețe: circa 5000 ha. 
Stațiuni: Altitudine: 50 - 300 m. Clima: T= 10,0-11,00C, P=450-760 mm. Relief: grinduri 

nisipoase din preajma albiei râurilor. Roci: aluviuni nisipoase cu pietriș. Sol de tip aluviosol, 
nisipos, mijlociu-profund, uneori scheletic. 
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Structură: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale. Stratul arborilor, compus din 
plop negru (Populus nigra) cu amestec rar de plop alb (Populus alba), sălcii (Salix alba, S. fragilis), 
ulm (Ulmus laevis), stejar pedunculat (Quercus robur), anin negru (Alnus glutinosa); are o acoperire 
variabilă (70-90%) și înălțimi de 25-35 m la 100 ani.  

Stratul arbuștilor e compus din Cornus mas, C. sanguinea, Sambucus nigra, Evonymus 
europaeus, Viburmun opulus.  

Liane prezente, Vitis sylvestris și Clematis vitalba. 
Stratul ierburilor și subarbuștilor este dominat de Rubus caesius și Galium aparine. 
 Valoare conservativă: foarte mare. 
Compoziția floristică: Specii edificatoare: Populus nigra. Specii caracteristice: -. Alte 

specii importante: Althaea officinalis, Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera, Eupatorium 
canabinum, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Lycopus europaeus, Melandrium 
album, Rorippa sylvestris, Ranunculus repens, etc…. 

Arboretele de plop negru din cuprinsul U.P. IV Luncile Sucevei, îndeplinesc funcții de 
protecție, fiind excluse din procesul de producție, ele fiind gospodărite în cadrul subunității de tip 
M – păduri supuse regimului de conservare deosebită. 

 
 
R4408 Păduri de salcie albă (Salix alba) cu Lycopus exaltatus 
Răspândire: foarte frecvent în Lunca și Delta Dunării și luncile interioare, în zona pădurilor 

de stejar. 
Suprafețe: circa 23000 ha. 
Stațiuni: Altitudine: 50 - 300 m. Clima: T= 10,0-12,50C, P=350-550 mm. Relief: în 

porțiunile cele mai joase din lunci, unde apa din inundații stagnează timp îndelungat. Roci: aluviuni 
argiloase. Sol de tip aluviosol, mijlociu profund, gleizat, neutru, mezobazic, permanent ud-umed, 
mezotrofic. 

Structură: Fitocenoze edificate de specii eurasiatice cu largă răspândire. Stratul arborilor, 
compus din salcie (Salix alba), cu puțin amestec de salcie plesnitoare (Salix fragilis), plopi (Populus 
alba, P. nigra), mai rar anin negru (Alnus glutinosa), are acoperire de 100% la vârste tinere, scăzând 
la 30-40% la vârste mari și înălțimi de 15-25 m la 100 de ani. 

Stratul arbuștilor lipsește din cauza inundaților prelungite. 
Stratul ierburilor și subarbuștilor este dominat de Polygonum hidropiper și Lycopus 

europaeus, se dezvoltă slab și târziu după retragerea apelor. 
 Valoare conservativă: mare. 
Compoziția floristică: Specii edificatoare: Salix alba. Specii caracteristice: -. Alte specii 

importante: Agrostis stolonifera, Bidens tripartitus, Equisetum palustre, Eupatorium cannabinum, 
Gallium palustre, Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Lycopus exaltatus, Mentha aquatica, 
Myosotis scorpioides, Sium latifolium, Solanum dulcamara, Stachys palustris, Stellaria aquatica,  
etc…. 

Arboretele în cauză, identificate în cadrul O.S. Marginea, o parte nu sunt excluse de la 
reglementarea procesului de producție de masă lemnoasă, fiind încadrate în S.U.P. X  - 
zăvoaie de plopi și sălcii, iar o parte sunt excluse de la reglementarea procesului de producție 
de masă lemnoasă, fiind încadrate în S.U.P. M – păduri supuse regimului de conservare 
deosebită. 

 
 

2.2.1.1.3.   Obiective  de  conservare  din  habitatele  identificate  în  zona  de 
 suprapunere  a  ROSCI0379 Râul Suceava  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 
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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. 

 
2.2.1.1.3.1.   Caracteristici  cantitative  și  calitative  ale  arboretelor  din  zona   

de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0379 Râul Suceava peste  fondul  forestier  de  stat  gospodărit  
de  O.S. Marginea 

 

 

Pentru evaluarea statutului de conservare a habitatelor (inclusiv a celor din zona de 
suprapunere a sitului ROSCI0379 Râul Suceava peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. 
Marginea), 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 de suprapunere cu ROSCI0379 Râul Suceava sunt 24,26 ha (82 %) 

arborete regenerate din sămânță (natural fundamentale), 4,86 ha (16 %) arborete regenerate din 
lăstari și 0,64 ha (2 %)  arborete  artificiale. Trebuie menționat faptul  că arboretele artificiale au 
fost  definite astfel după elementul de arboret „majoritar”, în suprafețele respective existând și 
elemente de arboret regenerate  natural, din sămânță – până la 50% din suprafață, aspect ce conduce 
la concluzia că  suprafața  efectiv  acoperită  cu  plantații  este  mult  sub  valoarea  de  2 %  
(graficul  2.2.1.3.1.). 

 

După cum se remarcă, în cele 2 tipuri de habitate de interes comunitar – Natura 2000,  
din zona studiată, din punctul de vedere al modului de regenerare, cca. 98 % din  suprafață  este  
ocupată  de  arborete  cu  o  stare  de  conservare  favorabilă. 

 

Săm.

82 %

Plant.2 %
Lăst.

16%

Graficul  2.2.1.1.3.1.   
Situaţia  modului  de  regenerare   

(caracterului)  arboretelor 
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Situația, la nivel de habitate Natura 2000 (fie și doar pentru habitatele puțin  

reprezentate),  este  foarte  diferită,  astfel: 
-  habitatul 91Y0 Păduri dacice de stejar, cu o suprafață cu pădure de 0,26 ha, nu are 

arborete natural fundamentale; 
-  habitatul 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, cu o suprafață cu pădure de 29,50 

ha, are arborete natural fundamentale pe o suprafață de 29,30 ha (99 %). 
Se observă că, după modul de regenerare, multe arborete cu statut favorabil de conservare 

sunt în habitatul cel mai bine reprezentat în zona studiată, 92A0 Zăvoaie de Salix alba și Populus 
alba.  

2.2.1.1.4.   Starea  de  conservare  a  habitatelor  identificate  în  zona  de 
suprapunere  a  sitului  ROSCI0379 Râul Suceava peste  fondul  forestier proprietate  publică  de  
stat  gospodărit  de  O.S.  Marginea 

 

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 ROSCI0379 Râul 
Suceava peste  fondul  forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Marginea,  era  următoarea: 

 
2.2.1.1.4.1.   91Y0  Păduri  dacice de stejar 

 

Criterii L i m i t e 
Caracterizarea  

habitatelor  conform  
amenajament  2021 

Suprafața  minimă >  1,0 ha 0,26  ha 

Dinamica  suprafeței <  5 %  diminuare  față  de  suprafața  inițială  

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

Specii  dominante 

Quercus robur, Fraxinus excelsior, F. angustifolia, 
Tilia tomnetosa, T. cordata, T. platiphyllos, Ulmus 

minor, Acer platanoides, Sorbus torminalis, Carpinus 
betulus, Carpesium cernuum, Cornus mas, C. sanguinea, 

Crataegus monogyna, Corylus avellana, Viburnum 
lantana, Ligustrum vulgare, Ornithogalum flavescens, 
Scutellaria altissima, Brachypodium sylvaticum, Arum 

orientale, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, 
Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma 
hirsuta, Lamium galeobdolon, Asperula odorata, A. 

taurina, Carex sylvatica, C. pilosa, Pulmonaria 
officinalis, Mercurialis perennis, Allium ursinum, 
Aegopodum podagraria, Stachys sylvatica, Salvia 
glutinosa, Circaea lutetiana, Festuca gigantea, 

Geranium phaeum, Scrophularia nodosa, rubus caesius 

Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, F. 
angustifolia, Carpinus 

betulus, Carpesium 
cernuum, Ornithogalum 
flavescens, Scutellaria 

altissima, Brachypodium 
sylvaticum, Arum 
orientale, Dentaria 

bulbifera, Euphorbia 
amygdaloides, Geranium 

robertianum, Geum 
urbanum, Glechoma 

hirsuta, Lamium 
galeobdolon, Asperula 

odorata, A. taurina, Carex 
sylvatica, C. pilosa, 

Allium ursinum, 
Aegopodum podagraria, 
Stachys sylvatica, Salvia 

glutinosa, Circaea 
lutetiana, Festuca 

gigantea,  

Specii lemnoase 
dominante  

Quercus robur, Fraxinus excelsior, F. angustifolia, 
Tilia tomnetosa, Carpinus betulus >  70 %   

100 %  din  suprafață 

Specii  de  plante  
importante  

Carpesium cernuum, Ornithogalum flavescens, 
Scutellaria altissima, Brachypodium sylvaticum, Arum 

orientale, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, 
Geranium robertianum 

, Carpesium cernuum, 
Ornithogalum flavescens, 

Scutellaria altissima, 
Brachypodium sylvaticum, 
Arum orientale, Dentaria 

bulbifera, Euphorbia 
amygdaloides, Geranium 

robertianum 
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Criterii L i m i t e 
Caracterizarea  

habitatelor  conform  
amenajament  2021 

Specii  nedorite Rubus hirtus, Glechoma  hirsuta  <  5 %   
Rare tufe de Rubus 

hirtus 

Consistenţa  arboretelor >  80 %   
Cons. 0,8 şi mai mare  

pe  -  din  supr. 

Structura pe clase           
de  vârstă 

Minim  trei  clase 
Sunt arborete încadrate  

într-o singură clasă  de  
vârstă 

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

vârste de 65  ani  sau  mai  
mari 

Acoperirea  cu  arbuşti 5 – 10 % 
Arbuşti pe cca.                    

10 %  din  suprafaţă 

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

puţin  5  iescari / ha 
Da 

Grosimea  litierei 3 – 7  cm 3-8  cm 

Regenerarea 
Regenerarea naturală existentă 30 – 60 % ;            <  

20 %  regenerare  artificială 
4%  regen. naturală 

96 %  regen. artificială  

2.2.1.1.4.2.   92A0  Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 
 

Criterii L i m i t e 
Caracterizarea  

habitatelor  conform  
amenajament  2021 

Suprafața  minimă >  1,0 ha 29,50  ha 

Dinamica  suprafeței <  5 %  diminuare  față  de  suprafața  inițială  

Specii  autohtone >  90 %  în  fiecare  etaj  de  vegetație 99 % 

Specii  dominante 

Populus nigra, Populus alba, Salix alba, S. fragilis, 
Ulmus laevis, Quercus robur, Alnus glutinosa, Cornus 

sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, 
Evonymus europaeus, Vitis sylvestris, Clematis vitalba, 

Rubus caesius, Galium aparine, Althaea officinalis, 
Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera, 
Eupatorium canabinum, Glechoma hederacea, 
Lysimachia nummularia, Lycopus europaeus, 

Melandrium album, Agrostis stolonifera, Equisetum 
palustre, Galium palustre, Stachys palustris, Stellaria 

aquatica, Ranunculus repens.   

Populus nigra, Populus 
alba, Salix alba, S. fragilis, 

Quercus robur, Alnus 
glutinosa, Cornus 

sanguinea, Sambucus 
nigra, Vitis sylvestris, 

Clematis vitalba, Rubus 
caesius, Galium aparine, 

Althaea officinalis, 
Aegopodium podagraria, 

Agrostis stolonifera, 
Eupatorium canabinum, 
Glechoma hederacea, 
Melandrium album, 
Ranunculus repens.   

Specii lemnoase 
dominante  

Populus nigra, Populus alba, Salix alba, Quercus 
robur, Alnus glutinosa  >  70 %   

99 %  din  supraf. 

Specii  de  plante  
importante  

Galium aparine, Althaea officinalis, Aegopodium 
podagraria, Agrostis stolonifera, Eupatorium 
canabinum, Glechoma hederacea, Lysimachia 

nummularia, Lycopus europaeus, Melandrium album, 
Ranunculus repens.   

Galium aparine, 
Althaea officinalis, 

Aegopodium podagraria, 
Agrostis stolonifera, 

Eupatorium canabinum, 
Glechoma hederacea, 

Lysimachia nummularia, 
Lycopus europaeus, 
Melandrium album, 
Ranunculus repens.   

Specii  nedorite Rubus hirtus, Glechoma  hirsuta  <  5 %   
Rare tufe de Rubus 

hirtus 

Consistenţa  arboretelor >  80 %   
Cons. 0,8 şi mai mare  
pe  41 %  din  supr. 

Structura pe clase           
de  vârstă 

Minim  trei  clase 
Sunt arb. încadrate  în  
8  clase  de  vârstă 
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Criterii L i m i t e 
Caracterizarea  

habitatelor  conform  
amenajament  2021 

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

vârste de 65  ani  sau  mai  
mari 

Acoperirea  cu  arbuşti 5 – 10 % 
Arbuşti pe cca.                    

20 %  din  suprafaţă 

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

puţin  5  iescari / ha 
Da 

Grosimea  litierei 3 – 7  cm 3-8  cm 

Regenerarea 
Regenerarea naturală existentă 30 – 60 % ;            <  

20 %  regenerare  artificială 
97%  regen. naturală 
3 %  regen. artificială 

 

 

2.2.1.2.   Analiza  impactului  amenajamentului  asupra  habitatelor 
   existente  în  zona  de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0379 Râul Suceava peste  fondul forestier  
de  stat  gospodărit  de  O.S. Marginea  

 

În paralel cu analiza impactului amenajamentului asupra habitatelor existente în zona de 
suprapunere a sitului ROSCI0379 Râul Suceava peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. 
Marginea, 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. 

 
2.2.1.2.1.   Factori  perturbatori  ce  au  contribuit  la  degradarea   

statutului  de  conservare  a  habitatelor  analizate 
 

În toate habitatele analizate au fost identificați, fie și parțial, următorii factori 
perturbatori  ce  au  condus  la  degradarea  statutului  de  conservare:                      

- plantațiile  executate  exclusiv  cu  salcâm  (monoculturile  de  molid); 
- neexecutarea  la  timp  a  lucrărilor  de  îngrijire; 
- vânturile puternice, coroborate sau nu cu căderile abundente de zăpadă, ce au 

determinat manifestarea doborâturilor de vânt și/sau a rupturilor de  zăpadă; 
- extragerile de masă lemnoasă (exploatările) efectuate necorespunzător, mai 

ales  în  cazul  răriturilor  sau  al  tăierilor  intermediare; 
- plantații (integrale sau în completarea regenerării naturale) care nu au 

respectat formulele de împădurire, stabilite funcție de semințișul utilizabil 
existent  și  de  compoziția  tipului  natural  fundamental  de  pădure. 

 

2.2.1.2.2.   Impactul  soluțiilor  tehnice  din  amenajament  asupra zonei  din  
situl  ROSCI0379 Râul Suceava  ce  se  suprapune  peste fondului  forestier  de  stat  gospodărit  
de  O.S. Marginea 

 

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 ; 
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-  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. Marginea, așa cum sunt ele prezentate 
în proiect, se evidențează faptul că, în totalitatea lor (implicit în zona de suprapunere a sitului 
ROSCI0379 Râul Suceava  peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. Marginea) 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  ROSCI0379 Râul Suceava  peste  fondul  
forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S.  Marginea 

 

                                                  Tabelul  2.2.1.2.2.1. 

Nr. 
crt. 

Grupa  de  
obiective  şi  

servicii 
Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat 

1. Protecția apelor - protejarea apelor curgătoare din zonă 

2. 

Protecţia contra 
factorilor climatici 

și industriali 
dăunători 

- protejarea pădurilor cu condiții grele de regenerare 

3. 

Servicii  ştiinţifice   
şi  de  ocrotire  a 

genofondului  
forestier 

- protejarea arboretelor din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate; 
- protecția pădurilor ce fac parte sin situri Natura 2000; 

4. Produse  lemnoase 
-  Arbori  groşi,  de  calitate  superioară,  pentru  cherestea; 
-  Lemn  pentru  celuloză,  construcţii  rurale  şi  alte  utilizări; 

5. Produse  accesorii 
- Vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromate, 
furajele,  materiile  prime  pentru  produse  artizanale; 

 

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

 

 

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”.  

 

 

 

 



 -  29  -

Repartiţia  suprafeţelor  pe  grupe  şi  categorii  funcţionale 
 

                                                                                                                                   Tabelul  2.2.1.2.2.2. 
 

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  1.1. -  Păduri  cu  funcţii  de  protecţie  a  apelor 

1.1E Arborete situate în albia majoră a râurilor T III 21,15 71 

T o t a l          s u b g r u p a          1.1. 21,15 71 

Subgrupa  1.3. -  Păduri  cu  funcţii  de protecție contra factorilor climatici și industriali dăunători 

1.3H Păduri situate în condiții foarte grele de regenerare T II 3,77 13 

T o t a l          s u b g r u p a          1.3. 3,77 13 

Subgrupa  1.5. -  Păduri  de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu 
elemente naturale de valoare deosebită 

1.5U Arborete din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate T II 4,84 16 

T o t a l          s u b g r u p a          1.5. 4,84 16 

T o t a l     g r u p a     I  29,76 100 

T O T A L     suprapunere sit ROSCI0379 Râul Suceava 29,76 100 

 
În raport cu funcţiile atribuite arboretelor, în cuprinsul zonei analizate se diferenţiază mai 

multe  tipuri  de  categorii  funcţionale,  prezentate  în  tabelul  2.2.1.2.2.3.. 
 

Tipuri  de  categorii  funcţionale 
Tabelul  2.3.1.2.2.3. 

Grupa de 
categorii 

funcţionale 

Categoria funcţională 
Suprafaţă % 

Cod Denumire 

TII 

1.3H Arborete situate în condiții foarte grele de regenerare 3,77 13 

1.5U 
Arborete din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau 
periclitate 

4,84 16 

Total 8,61 29 

TIII 
1.1E Arborete situate în albia majoră a râurilor 21,15 71 

Total 21,15 71 

Total ocol - 29,76 100 

 

Tipul funcţional grupează toate categoriile funcţionale pentru care sunt indicate măsuri  
silviculturale  similare.  Astfel : 

 
Tipul  II  (T II) – păduri cu funcţii speciale de protecţie, situate în staţiuni cu condiţii grele 

sub raport ecologic, precum şi arborete în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă 
lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare ; 

 
Tipul III (T III) – păduri cu funcţii speciale de protecţie, pentru care este admisă recoltarea 

de masă lemnoasă; 
 
 

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: 
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-  S.U.P. „A” – codru regulat, sortimente obişnuite, în suprafaţă de 0,46 ha,  cuprinzând  
arborete  din  grupa  I -  categoria  funcţională  1.1E; 

-  S.U.P. „M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită, în suprafaţă de 8,61 ha, 
cuprinzând arboretele încadrate în grupa I, categoriile  funcţionale: 1.3H și 1.5U; 

 
 

-  S.U.P. „X” – zăvoaie de plopi și sălcii, în suprafaţă de 20,69 ha, cuprinzând arboretele 
încadrate în grupa I, categoria  funcţională: 1.1E. 

 

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. 

 
2.2.1.2.3.   Lucrări  prevăzute  în  amenajamentul  fondului  forestier  

proprietate  publică  de  stat  gospodărit  de  O.S. Marginea, în  zona  de  suprapunere  cu  situl  
ROSCI0379 Râul Suceava 

 

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 destinateîmpăduririi ; 
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 ROSCI0379 Râul Suceava peste fondul 
forestier proprietate publică a statului gospodărit de O.S. Marginea, 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. 

Situaţia  lucrărilor  din  planurile  de  amenajament  este  următoarea: 

 

a.  Planul  lucrărilor  de  regenerare  şi  împădurire 
 

Acest plan, în zona de suprapunere a sitului ROSCI0379 Râul Suceava peste fondul forestier 
proprietate publică a statului  gospodărit  de  O.S.  Marginea,  include  următoarele  lucrări: 

- împăduriri  după  tăieri  de  conservare  (0,13 ha).  
Aceste lucrări pot fi asimilate activităţilor de reconstrucţie ecologică, în deosebi împăduririle 

în terenurile dezgolite prin calamități naturale, situații în care, prin formulele de împădurire și prin 
materialul forestier de reproducere (puieți) utilizat, se demarează acțiunea  de reconstruire a tipului 
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natural-fundamental de pădure, implicit a habitatului care exista  în  suprafețele  respective  în  
perioada  când  aici  era  prezentă  vegetația  forestieră.  

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 
regenerare și împădurire o suprafață de 0,13 ha (cca. 0,2 % din suprafața fondului forestier de stat 
gospodărit de O.S. Marginea peste care se suprapune o parte din situl ROSCI0379 Râul Suceava). 
Speciile folosite la lucrările de reîmpădurire sunt: plop alb, plop negru și salcie. 

 

b.  Planul  lucrărilor  de  îngrijire  şi  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 ROSCI0379 Râul Suceava peste fondul 
forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Marginea), au fost prevăzute următoarele  
lucrări  de  îngrijire și conducere: 

- curățiri  (8,87  ha); 
- tăieri  de  igienă  (20,57 ha). 

 

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 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.  

 

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 lucrări de curățiri 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 
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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.” 

 

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 ROSCI0379 Râul Suceva nu s-a adoptat tăieri 
de rgenerare 

 

d.  Planul  lucrărilor  de  conservare 
 

Extragerile de material lemnos cu caracter de conservare, în vederea regenerării  naturale a 
arboretelor respective, s-au prevăzut într-o serie de arborete, păduri cu vârste înaintate, care au 
început să nu-şi mai îndeplinească, în mod corespunzător, funcţiile de protecţie atribuite, cât şi în 
unele arborete afectate de diverşi factori destabilizatori (în deosebi uscări,  doborâturi  şi  rupturi  de  
vânt  şi  zăpadă,  atacuri  de  dăunători,  etc.). 

 

În zona de suprapunere a sitului ROSCI0379 Râul Suceava, peste fondul forestier 
proprietate publică a statului, din O.S.  Marginea,  au  fost  prevăzute  tăieri  de  conservare  pe 0,32 ha. 

 

Toate arboretele din planurile lucrărilor de conservare vor fi regenerate, pe cât posibil, cu 
un aport cât mai mare al regenerării naturale (formele genetice din suprafeţele respective 
dovedindu-şi, în timp, rezistenţa la numeroşii factori limitativi şi destabilizatori din  zonă). 
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În situaţiile deosebite - când regenerarea naturală nu există, sau nu se mai  de vânt), condiţii 
staţionale deosebit de nefavorabile, etc., după extragerea totală a arboretului bătrân, se vor face 
plantaţii integrale, dar numai cu puieţi proveniţi din sămânţa recoltată din arboretele învecinate, 
sau din altele care vegetează bine în condiţii similare și care și-au dovedit, în timp, rezistența la 
factorii destabilizatori și limitativi din zonă. Aceeaşi provenienţă a puieţilor se va utiliza şi în cazul 
completărilor ce se vor face în suprafeţele ce vor fi parcurse cu întreg complexul lucrărilor de 
conservare şi, cu toate acestea,  nu  au  realizat  un  nivel  de  regenerare  naturală  mulţumitor. 

 
Tăierile de conservare fac parte dintr-un complex de lucrări de conservare, tehnica de 

aplicare a acestuia fiind prezentată în lucrarea „Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea 
tratamentelor“, ediţiile 1988 şi 2000. Într-o prezentare succintă, tăierile de conservare  presupun: 

-  efectuarea lucrărilor de igienă şi de recoltare/extragere a produselor accidentale  
precomptabile;                                              

-  realizarea de lucrări în vederea ajutorării regenerării naturale (înlăturarea litierei,  a  
eventualului  subarboret,  mobilizarea  solului,  etc.); 

-  promovarea nucleelor de regenerare naturală existente (limitrof acestora se vor  
face  extracţii  de  intensitate  redusă); 

- îngrijirea seminţişurilor şi tinereturilor naturale valoroase (receparea sau, după caz, 
extragerea acelora vătămate prin lucrările de exploatare anterioare, sau a celor rău  
conformate,  descopleşirea  sau  degajarea  celor  de  viitor,  etc.); 

-  împădurirea golurilor existente şi completarea arboretelor nou instalate, care nu  au  
realizat  încă  reuşita  definitivă, cu  specii  şi  prin  tehnologii  adecvate  staţiunilor; 

-  lucrările (inclusiv tăierile) de conservare se vor executa diferenţiat, pe categorii sau  
grupe  de  categorii  funcţionale. 
Este de la sine înţeles că, în cazul unor eventuale manifestări în masă ale factorilor 

destabilizatori (doborâturi şi/sau rupturi de vânt şi zăpadă, atacuri de dăunători, uscări anormale, 
etc.), „tăierile de conservare“ prevăzute, vor îmbrăca, pe anumite porţiuni de u.a., sau în întreaga 
suprafaţă, aspectul unor tăieri rase, în vederea extragerii materialului lemnos afectat şi eliberării 
suprafeţelor respective, în scopul creării condiţiilor pentru reinstalarea vegetaţiei forestiere 
(plantare)  în  suprafeţele  respective. 

 

2.2.1.2.4.   Analiza  impactului  soluțiilor  tehnice  adoptate  de amenajament  

asupra  habitatelor  din  zona  de  suprapunere  a  sitului ROSCI0379 Râul Suceava  peste  fondul  

forestier  de  stat  gospodărit  de  O.S. Marginea,  în  perioada  de  execuție  a  lucrărilor 

 

Această analiză s-a realizat urmărid 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 ROSCI0379 Râul Suceava peste fondul forestier de stat gospodărit  de  
O.S. Marginea,  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 
favorabilă  de  conservare,  este  prezentat  în  tabelele următoare. 

„Decodificarea” culorilor  şi formatelor  de  text  din  tabelele  2.2.2.4.1.1. și 
2.2.2.4.1.2., se va face cu următoarea: 
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L E G E N D Ă 

Culori    însoţi te           
de    următoarele 

formate    al e   
t extelor 

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

„  +  10 ” Impact  pozi tiv   semnif i cat iv 

„  + 1  ” Impact   pozi t iv   nesemnif i cat iv 

„  0  ” Neut ru 

„ -  1 ” Impact   negat i v  nesemnif i cat i v 

„ -  10  ” Impact   negati v   semnif i cat i v 
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2.2.1.2.4.1.   91Y0 Păduri dacice de stejar 
 

Tabelul  2.2.1.2.4.1.1. 

Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

So l uț ia    t e hn ic ă    (  l uc r a r e a    s i lv ic ă  )    pr e v ă z ută    î n    a m e na ja m e n t  

P la n ta ț i 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 Tăieri rase 

Suprafața  
minimă 

>  1,0 ha 0,26  ha 
Fără  

schimbări 
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 
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  promovează  
regen. natur.  a  sp.  

principale, 
caracteristice  

habitatului 

Permite instalarea  
de  specii  
autohtone 

Se  
promovează  

regen. natur. a  
sp.  

caracteristice  
habitatului 

Specii  
dominante 

Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, 

F. angustifolia, Tilia 
tomentosa, T. 

cordata, Ulmus 
minor, Acer 
platanoides, 

Carpinus betulus,  
etc... 

Quercus robur, 
Fraxinus 

excelsior, F. 
angustifolia, 

Tilia tomentosa, 
T. cordata, 

Ulmus minor, 
Acer 

platanoides, 
Carpinus 

betulus,  etc... 

Se  utiliz. 
puieți  din  sp. 

autohtone,  cu  
proven. 

cunoscută 

Dominanță a  
speciilor de  
Carex,  Poa,  

Viola,  Luzula  

Fără  
schimbări 

Dominanță 
a  speciilor 
de  Carex,  
Poa,  Viola,  

Luzula 

Dominanță 
a  speciilor 
de  Carex,  
Poa,  Viola,  

Luzula 

Se  creează 
condiții  pt.  
apariția  sp.  

de  floră  
caracteris-
tică  zonei 

Fără  
schimbări 

Fără  schimbări 

Microclimatul  se  
schimbă  brusc,  cu  

efecte  asupra  
florei 

Fără  
schimbări 

Spec ii  
lem noase  
dominante 

Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, 

F. angustifolia, Tilia 
tomentosa, 

Carpinus betulus  >  
70 % 

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  promovează  
regen. natur.  a  sp.  

principale, 
caracteristice  

habitatului 

Permite  instalarea  
de  specii  autoh-

tone,  cu  
proveniență 
cunoscută 

Se  
promovează  

regen. natur.  a  
sp.  principale, 
caracteristice  
habitatului 

Spec ii   de   
p lante   

importante 

Scutellaria 
altissima, 

Brachypodium 
sylvaticum, Arum 

orientale, Dentaria 
bulbifera, Geranium 
robertianum, etc... 

Scutellaria 
altissima, 

Brachypodium 
sylvaticum, 

Arum orientale, 
Dentaria 
bulbifera, 
Geranium 

robertianum, 
etc... 

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  modifică  puțin  
microclimatul 

Se  modifică  
microclimatul 

Se  modifică  
puțin  

microclimatul 
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Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

So l uț ia    t e hn ic ă    (  l uc r a r e a    s i lv ic ă  )    pr e v ă z ută    î n    a m e na ja m e n t  

P la n ta ț i 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 Tăieri rase 

Specii  
nedorite 

Rubus hirtus,  
Glechoma  hirsuta  

<  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 

Favorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Consistenţa  
arboretelor 

>  80 % 

Nu sunt 
arboretele  care  
au  consistența 

mai mare de 0,8, 
inclusiv   

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  menține  un  grad  

ridicat  de  acoperire  a  
solului 

Se  descoperă  
solul  brusc, pentru  
perioade  scurte  de  

timp  
(până  la  
plantarea  
suprafeței) 

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

instal. semin-
țișului  natural 
în  mai  multe  

etape,  se  
menține  un  

grad  ridicat  de  
acoperire  a  

solului 

Structura pe 
clase           

de  vârstă 
Minim  trei  clase 

Sunt  arborete 
încadrate  într-o  
singură clasă  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. 

semințișului  natural în  
mai  multe  etape.  

Permite  conducerea  arb.  
spre  o  structură  plurienă 

Se  înlătură  
arboretele  mature,  
care  se  înlocuiesc  
cu  arborete  tinere,  

echiene 

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

instal. 
semințișului  

natural în  mai  
multe  etape.  

Permite  
conducerea  arb.  
spre  o  structură  

plurienă 

Stadiu  de  
dezvoltare 

> 40 %  din  arbori  
sunt arbori  maturi  

sau  bătrâni 

Nu sunt arborete   
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 

Se  reduce  
suprafața  

ocupată  de  
arborii  bătrâni 
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Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

So l uț ia    t e hn ic ă    (  l uc r a r e a    s i lv ic ă  )    pr e v ă z ută    î n    a m e na ja m e n t  

P la n ta ț i 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 Tăieri rase 

Acoperirea  
cu  arbuşti 

5 – 10 % 
Arbuşti  pe  cca.  

10 %  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  
arbuștilor. Permite  

ținerea  sub  control  a  
supr. ocupate  de  

aceștia 

Favorabil instalării  
ar-buștilor,  fără  

ținerea  sub  control  
a  supr. ocupate  de  

aceștia 

Favorabil 
instalării  

arbuștilor. Per-
mite  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 

Da 
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 

În  primul 
rând  se  
extrag  

iescarii  și  
alte  exempl. 
bolnave  sau  

rău  
conformate 

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 

 

Litiera  se  
dezvoltă  dar se  
și  distruge  pe  

alocuri 

Regene-
rarea 

Regenerarea 
naturală  existentă pe  

30 – 60 %  din  
supr.  și  <  20 %  
regen.  artificială 

4 %  regenerare 
naturală și 96% 

din plantații 

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 

Promovează  
regenerarea  

naturală 

Evaluarea    impactului   
pe    lucrări,    la    nivel    de    habitat 

„ 0 ” „ 0 ” „ 0 ” „ 0 ” „ + 1 ” „ + 1 ” „ 0 ” „ + 1 ” „ – 1 ” „ 0 ” 
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2.2.1.2.4.2.   92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 

 

Tabelul  2.2.1.2.4.2.1. 

   Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

So l uț ia    t e hn ic ă    (  l uc r a r e a    s i lv ic ă  )    pr e v ă z ută    î n    a m e na ja m e n t  

P la n ta ț i 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 29,50  ha 
Fără  

schimbări 
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 
Fără  

schimbări 

Specii  
autohtone 

>  90 %  în  fiecare  
etaj  de  vegetație 

99 % 

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 

Se  promo-
vează  regen. 
natur. a  sp.  

caracteristice  
habitatului 

Specii  
dominante 

Populus nigra, 
Populus alba, Salix 

alba, S. fragilis, 
Ulmus laevis, 

Quercus robur, Alnus 
glutinosa, etc... 

Populus nigra, 
Populus alba, 
Salix alba, S. 

fragilis, Ulmus 
laevis, Quercus 

robur, Alnus 
glutinosa, etc... 

Se  utiliz. puieți  
din  sp. 

autohtone,  cu  
proven. 

cunoscută 

Dominanță a  
speciilor de  
Carex,  Poa,  

Viola,  Luzula  

Fără  
schimbări 

Dominanță a  
speciilor de  
Carex,  Poa,  

Viola,  Luzula 

Dominanță a  
speciilor de  
Carex,  Poa,  

Viola,  Luzula 

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 

Fără  
schimbări 

Spec ii  
lem noase  
dominante 

Populus nigra, 
Populus alba, Salix 

alba, Alnus glutinosa, 
etc...>  60 % 

99 %  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 

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

caracteristice  
habitatului 

Spec ii   de   
p lante   

importante 

Galium aparine, 
Althaea officinalis, 

Aegopodium 
podagraria, Agrostis 

stolonifera, 
Eupatorium 
canabinum, 

Glechoma hederacea, 
etc... 

Galium aparine, 
Althaea 

officinalis, 
Aegopodium 
podagraria, 

Agrostis 
stolonifera, 
Eupatorium 
canabinum, 
Glechoma 

hederacea, etc... 

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 

Se  modi-fică  
puțin  

microcli-
matul 
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   Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

So l uț ia    t e hn ic ă    (  l uc r a r e a    s i lv ic ă  )    pr e v ă z ută    î n    a m e na ja m e n t  

P la n ta ț i 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  
nedorite 

Rubus hirtus,  
Glechoma  hirsuta  <  

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 

Favorabil 
instalării 
speciilor 
nedorite 

Consistenţa  
arboretelor 

>  80 % 

Arboretele  
existente  au  

consistența 0,8  
şi  mai  mare  pe  

41 %   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) 

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 

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 

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 

Stadiu  de  
dezvoltare 

> 40 %  din  arbori  
sunt arbori  maturi  

sau  bătrâni 

Nu sunt arborete 
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 

Se  reduce  
suprafața  

ocupată  de  
arborii  
bătrâni 
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   Criterii L i m i t e 

Caracteriz.  
habitatelor  

conf.  amenaj.  
din  2021 

So l uț ia    t e hn ic ă    (  l uc r a r e a    s i lv ic ă  )    pr e v ă z ută    î n    a m e na ja m e n t  

P la n ta ț i 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 

Acoperirea  
cu  arbuşti 

5 – 10 % 
Arbuşti  pe  cca.  

20 %  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 

Favorabil 
instalării  ar-
buștilor. Per-
mite  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 

Da 
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 

În  primul 
rând  se  
extrag  

iescarii  și  
alte  exempl. 
bolnave  sau  

rău  
conformate 

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 

Litiera  se  
dezvoltă  dar se  
și  distruge  pe  

alocuri 

Regene-
rarea 

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

20 %  regen.  
artificială 

97 %  regenerare 
naturală 

3 %  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 

Promovează  
regenerarea  

naturală 

Evaluarea    impactului   
pe    lucrări,    la    nivel    de    habitat 

„ 0 ” „ 0 ” „ 0 ” „ 0 ” „ + 1 ” „ + 1 ” „ 0 ” „ + 1 ” „ – 1 ” „ 0 ” 
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Analizând tabelele 2.2.1.2.4.1.1. - 2.2.1.2.4.1.2. (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 ROSCI0379 Râul Suceava peste 
fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Marginea. 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... 

  

2.2.1.2.5.   Impactul  cumulativ  al  amenajamentului  asupra  habitatelor  

identificate  în  zona  de  suprapunere  a  sitului  ROSCI0379 Râul Suceava peste fondul  forestier  

proprietate  publică  de  stat  gospodărit  de  O.S. Marginea 

 

Zona de evaluare a impactului cumulativ este cea de suprapunere a sitului ROSCI0379 
Râul Suceava peste fondul forestier proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Marginea, în 
suprafaţă  de  64,50  ha  (cca.  6 %  din  suprafaţa  totală  a  sitului). 

 

Zona în studiu include 29,76 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. Marginea au fost realizate, ţinând cont de realităţile din 
teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare (aspect girat și de P.V. nr. 
309/26.02.2020 al Conferinţei a II-a de amenajare, semnat de reprezentanţii M.M.A.P. şi ai 
R.N.P.), ca atare, împactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului ROSCI0379 
Râul Suceava (porţiunea  ce  se  suprapune  peste  fondul  forestier  gospodărit  de  O.S.  Marginea),  
este  nesemnificativ. 

În momentul de față (întocmirea prezentului „Raport de mediu pentru fondul forestier 
proprietate publică de stat gospodărit de O.S. Marginea, din D.S. Suceava”), „Situl  de importanță 
comunitară ROSCI0379 Râul Suceava”, parte din rețeaua „Natura 2000”, se află custodia Agenției 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.), fără plan de management aprobat.  

 
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 ROSCI0379 Râul Suceava: 
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Mamifere 
 

 

Lutra lutra(vidra) - este cel mai mare 
mustelid din România. Mamifer dependent 

de apă, are un corp adaptat legilor 
hidrodinamicii. Urechile mici sunt 

prevăzute cu două pliuri ce le acoperă 
atunci când vidra pătrunde în apă, iar ochii 
sunt adaptaţi şi ei, vidra putând vedea în 

apă. Coada, groasă la bază şi subţiată spre 
vârf, este utilizată la înaintat şi cârmit. De 

asemenea, picioarele sunt scurte, dar late și 
se termină cu 5 degete unite printr-o 

membrană interdigitală, care ajută la înot şi 
propulsat. Poate ajunge până la 1,5 m 

lungime, iar greutatea unui mascul este în 
general de 6-8 kg, pe când femela cântăreşte 
mai puţin. Blana are o culoare de castaniu 
închis, mai deschisă pe pântec şi ceva mai 

surie pe partea din faţă a capului, iarna 
blana vidrei fiind mai deasă şi mai lucioasă. 

Este un animal nocturn și solitar, iar 
teritoriul unui mascul se poate întinde peste 

teritoriul mai multor femele. 

 
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 poluare, 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). 

 

Triturus montandoni (triton carpatic) - 
Tritonul carpatic este o specie endemică 

pentru munţii Carpaţi, dar a fost relocat şi în 
câteva zone din vestul Europei, unde 

persistă populaţii izolate. Coloritul său este 
în principal verde, cu dungi la nivelul 

capului și de-a lungul corpului mai închise 
la culoare. Masculul prezintă o creastă 

dorsală puțin înaltă și 2 tivituri laterale (în 
secțiune transversală, corpul capătă formă 
pătrată). Tritonul carpatic preferă bălțile 

permanente sau temporare, pârâuri curate, 
reci, ape lin curgătoare, mlaștini, lacuri etc., 
de la altitudini cuprinse între 500-2000 m. 

Este o specie nu foarte pretenţioasă la 
calitatea apei (tolerează bine inclusiv apele 

poluate), dar puţin rezistentă la căldură. 
Adulţii părăsesc apa devreme (iunie), după 

care pot fi găsiţi ascunşi sub buşteni sau 
pietre, în vecinătatea locului de reproducere. 
Preferă zonele împădurite şi hibernează pe 

uscat, rareori în apă. 
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Pești 

 

Barbus meridionalis (moioagă, mreană 
vânătă) -este un pește de dimensiuni 

mijlocii (la maturitate atinge 10-17 cm 
lungime), are corp alungit și rotund, cu cap 

mare, ochi mici și bot lung, proeminent. 
Spatele este cenușiu vânăt, iar laturile și 

burta sunt argintii.  
Traiește în râurile și pâraiele din regiunea 
de munte, în aval de zona de distributie a 

păstrăvului, și în partea superioară a regiunii 
colinare. Poate fi găsită atât în râuri 

pietroase, rapide și reci, cât și în unele ape 
mai nămoloase din zona montană. Preferă 

zonele din râuri cu curenți puternici și fund 
pietros. 

 

Eudontomyzon mariae (cicar) - este o 
specie foarte rară, pe cale de dispariție, cu 
rol foarte important în lanțul trofic, ajutând 

la selecția naturală prin eliminarea 
exemplarelor de pești mai slabe sau 

bolnave. 
Chișcarul poate fi ușor recunoscut în 

principal după forma ciudată a corpului, 
asemănându-se mai degrabă cu un șarpe 

decât cu un pește. Are corpul aproape 
cilindric, lipsit de înotătoarele perechi, iar 

gura circulară, lipsită de maxilare, este 
prevăzută cu două lamele foarte ascuțite cu 
care despică pielea altor pești sugându-le 
sângele. Poate atinge o lungime de maxim 
30 cm (majoritatea exemplarelor măsoara 

15-20 cm). 
Preferă zonele cu ape liniștite, cu fundul 
mâlos sau nisipos, disponibile în bazinele 
cu apă mai adâncă sau în bălți create în 

lungul râului. 
 

 

Cobitis taenia – zvârlugă 

Gen de pești dulcicoli, bentonici de talie 
mică. Preferă apele lin curgătoare sau 

stătătoare, a căror facies este format din 
nisip, argilă și mai rar pietriș. Evită 

ecosistemele acvatice a căror facies este 
format din măl. 

Perioadele critice sunt aprilie-iulie, când 
este perioada de reproducere și iulie-august, 

când este perioada de predezvoltare. 

 

 

Rhodeus  amarus – boarcă 

Este un pește dulcicol bentopelagic mic (5-6 
cm lungime) din familia ciprinidelor, din 
ape stătătoare sau lin cugătoare, cu fund 

nisipos. Se hrănește cu alge filamentoase, 
diatomee, crustacei mici, viermi și larve de 

insecte. 
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Romanogobio kesslerii – porcușorul de 
nisip 

Wste un pește dulcicol bentopelagic, de 7–
11 cm (maximal 15 cm) lungime, din 

familia ciprinidelor, care trăiește în cursul 
mijlociu al râurilor de deal și șes. 

Trăiește în cursul mijlociu și superior al 
râurilor de deal și șes în zona scobarului și a 

mrenei, cu ape relativ rapid curgătoare 
acolo unde apa atinge o viteză de 45–60 

m/sec, rar până la 90 cm/s. 

Preferă apele puțin adânci, limpezi și bine 
oxigenate din cursul mijlociu al râurilor cu 
fund nisipos sau cele cu prundiș și nisip, 
prundiș cu argilă sau pietros. În cursul 
superior al râurilor este mai rar și se 
întâlnesc aproape numai peștii adulți. 

Niciodată nu intra în regiunile mocirloase 
ale râului. 

Porcușorul de nisip trăiește în cârduri mari 
de câteva sute de exemplare, stă nemișcat 
pe fundul apei, ducând o viață sedentară. 

 

Romanogobio uranoscopus – porcușorul de 
vad 

Este un pește dulcicol bentopelagic, de 7–
8 cm (maximal 13 cm), din familia 

ciprinidelor, care trăiește în râurile de munte 
și de deal din regiunea răsăriteană a 

bazinului dunărean. 
 

 

Sabanejewia balcanica – câra - Zvârluga 
aurie este un cobitid de talie mică (până la 
12 cm), cu corp alungit, comprimat lateral 
cu aspect teniform, dar prezintă o talie mai 
înaltă, respectiv mai groasă faţă de speciile 
din genul Cobitis. Preferă apele curgătoare 

a căror facies este format din prundiş 
amestecat cu nisip şi argilă; altitudinea 

ecosistemelor acvatice reofile nu 
condiţionează prezenţa ei. Un 

obicei/comportament des întâlnit este acela 
de a se îngropa în substratul/faciesul 

ecosistemului acvatic. 

Insecte 

   

Euplagia quadripunctaria - tigrul Jersey, 
este o molie care zboară de o zi din familia 

Erebidae. 
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Lycaena dispar – future roșu de mlaștină. 
Este considerată o specie vulnerabilă în 

România. 

Preferă zone umede (păşunile umede, 
zonele mlăştinoase, malul lacurilor şi al 

cursurilor de apă, luncile râurilor, 
stufărişurile şi păpurişurile de pe malul 

bălţilor temporare şi permanente, marginea 
canalelor de irigaţii). Adulţii sunt activi pe 
vreme însorită; au un zbor rapid, putând 

parcurge distanţe mari; masculii au 
comportament teritorial, revenind adesea pe 
aceeaşi frunză de pe care şi-au luat zborul 

cu câteva clipe mai devreme. 

 

Maculinea nausithous 

Fluturii din genul Maculinea aparțin 
familiei Lycaenidae, familie cunoscută a 

fluturilor diurni, fiind particulari din punct 
de vedere al biologiei lor. Într-adevăr, 

omizile au nevoie de o plantă gazdă la fel ca 
toate celelalte specii de fluturi, dar pentru 
dezvoltarea lor este deasemenea nevoie și 
de prezența furnicilor gazdă; omizile își 

termină faza larvară în interiorul 
mușuroiului acestora. Acest mod de viață 
complex face speciile foarte vulnerabile la 

modificările habitatului; ele sunt 
considerate amenințate în toată Europa. 

 

Maculinea teleius – fluturaș albastru cu 
puncte negre. 

 

Măsuri de conservare a speciilor de interes comunitar: 
- păstrarea elementelor lineare de vegetație, de exemplu șirurile de arbori și gardurile vii, 

care oferă conexiune între diferite trupuri de pădure; 
- susținerea unui coronament cu producție mare de hrană, favorizarea speciilor de foioase 

specific, de exemplu fag, paltin de munte – specii cu abundență mare de insecte; 
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- păstrarea unei diversități naturale cu arbori și arbuști din speciile autohtone; 
- menținerea lemnului mort in pădure – acest lucru favorizează diversitatea speciilor de 

insecte; 
- realizarea de reîmpăduriri cu specii indigene; 
- menținerea pajiștilor și poienilor; 
- interzicerea înlocuirii pădurilor de tip natural – fundamental cu arborete formate din 

specii alohtone sau modificate genetic; 
- menținerea suprafețelor de apă stătătoare și curgătoare în păduri; 
- reducerea folosirii pesticidelor/insecticidelor în combaterea diferiților dăunători din 

păduri. 
 

Impactul cumulat al acestor amenajamente asupra speciilor de mamifere, amfibieni, 
pești și insecte din sitului ROSCI0379 Râul Suceava (porţiunea  ce  se  suprapune  peste  fondul  
forestier  gospodărit  de  O.S.  Marginea),  este  nesemnificativ. 
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3.   MĂSURI  DE  DIMINUARE  A  IMPACTULUI  
AMENAJAMENTULUI  ASUPRA  HABITATELOR / SPECIILOR  

DE  INTERES  COMUNITAR,  ÎN  PERIOADA  DE                        
IMPLEMENTARE  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  carburanți  din  utilaje,  precum  și  depozitarea  
nereglementară  a  deșeurilor. 

 
 

3.1.2.    Menținerea  și  încurajarea  funcțiilor  productive ale  păduri i   

(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. 
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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 biodiversității ecosistemice, specifice și genetice, ca și 
păstrarea/menținerea  diversității  peisajului; 

-  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. 
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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. 

 

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 
protejate, în zona de suprapunere a sitului ROSCI0379 Râul Suceava și a rezervației naturale 
forestiere RONPA0945 Pădurea Voievodeasa, peste fondul forestier de stat gospodărit de O.S. 
Marginea, administratorii pădurilor (în cazul de față, R.N.P. - Romsilva, prin O.S. Marginea din 
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);                      

-  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. 
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        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  91Y0 Păduri dacice de stejar 

 

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

sămânță bine și foarte bine. Acolo unde, în regenerarea naturală, stejarul a ajuns la proporția 
dorită, se vor promova speciile de amestec (frasin, tei, ulm de câmp, paltin de câmp), pentru a 
se realiza arborete cu compoziții apropiate de cele ale 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 speciilor de bază 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 ale factorului  
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”), 
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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 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 

 

-   Arboretele  vor  fi  conduse  numai  în  regimul  crâng; 
-  Se va valorifica la maximum calitatea salciei și a plopilor indigeni (plop alb și plop 

negru) de a se regenera natural din lăstari;   
-  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 speciilor de bază 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 ale factorului  
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. 
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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 habitatelor de 
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 habitatele forestiere din 
situl ROSCI0379 – Râul Suceava și din rezervația naturală foretieră RONPA0945 Pădurea 
Voievodeasa 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 SITULUI ROSCI0379 RÂUL SUCEAVA 
ȘI A REZERVAȚIEI NATURALE FORESTIERE RONPA0945 PĂDUREA VOIEVODEASA 
ESTE   NESEMNIFICATIV. 
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Anexe Enumeraţi documentele anexate  CV-ului. 

- Atestat nr. 23/06.10.2010 ca șef de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral  

franceză  C1 B2 B2 B2 

engleză  C1 B2 B2 C1 

      

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
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http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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