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Proces verbal C.T.A.P. nr. 7 
Avizare de recepţie din 23.04.2021 

 

A. Obiectul avizării 
 

Redactarea şi definitivarea amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparținând 

S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL BUCUREȘTI, organizat în U.P. XL ȚIBĂU 2; 

Beneficiar: S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI; 

Administrator: Ocolul Silvic INGKA INVESTMENTS S.R.L. 

 

Şef proiect: ing. ; 

Faza de proiectare: studiu; 

Contract nr. 4828 din 09.11.2020 (Nota de comanda Nr.8 - Anexa 2.7. la ctr. AS070/15.03.2019); 

Proces verbal Conferința I de amenajare nr: 643/04.12.2020; 

Proces verbal de recepție teren nr: 5327/09.12.2020; 

Proces verbal Conferința II de amenajare nr: 98/18.02.2021. 

 

B. Participanţi 
 

Specialist C.T.A.P.     dr. ing.       _____________ 

Şef proiect S.C. OMNI S.R.L.   ing.     _____________ 

Proiectant      ing.        _____________ 

 

C. Constatari, concluzii 
 

Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate privată aparţinând S.C. INGKA INVESTMENTS 

FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, organizat în U.P. XL ȚIBĂU 2, judeţul Suceava, care face 

obiectul amenajării este de 149,0 ha, conform documentelor de proprietate anexate. 

Documentele de proprietate anexate sunt următoarele: 

  

Act de proprietate Extras CF UAT Suprafața (ha) 

Tip NR   acte Rotunjita amenajament 

CVC 1065/22.04.2020 

30320 Cârlibaba 52,80 

- 

30321 Cârlibaba 14,50 

30322 Cârlibaba 12,70 

30323 Cârlibaba 14,20 

30324 Cârlibaba 11,70 

30326 Cârlibaba 43,10 

Total CVC 1065/22.04.2020 149,00 149,0 

TOTAL UP XL Țibău 2 - - 149,00 149,0 

 

Suprafaţa fondului forestier studiat este de 149,0 ha, fiind repartizată pe grupe subgrupe şi 

categorii funcţionale astfel: 

 
Grupa 

funcţională 

Categoria 

funcţională 

Tipul 

funcţional 

Suprafaţa 

ha 

Semnificaţia categoriei funcţionale 

II 1C 6 149,0 Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru 

cherestea (T. VI) 

Total grupa II 149,0 - 

Total grupa I+II 149,0 - 

Alte terenuri 0,0 - 

Total General 149,0 - 
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Se face precizarea că suprafața luată în studiu nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată. 

 

Pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-au consultat planurile restituite, cu curbe 

de nivel, folosite și la amenajările anterioare astfel: 

- scara 1:10000, echidistanța 5-10 m, executate de I.S.P.F. BUCUREȘTIști, după reperajul din 

1967 al I.S.P.F. Oradea; 

- scara 1:5000, echidistanța 2,5 m, editate de către I.G.F.C.O.T. în 1985, după reperajul din 1982 

și stereorestituția din 1983 executate de către I.C.A.S. 

De asemenea au fost folosite și ortofotoplanuri dar și măsurătorile de teren, executate de 

proiectant pe toată suprafața fondului forestier, precum și măsurătorile aferente intabulărilor, puse la 

dispoziție de beneficiar.  

 

Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze: 

 

L-35-14-B-b-2-IV 

L-35-14-B-b-4-II 

L-35-15-A-a-1-III 

L-35-15-A-a-1-IV 

L-35-15-A-a-3-I 

L-35-15-A-a-3-II 

 

 

Vegetaţia forestieră se încadrează într-un singur etaj fitoclimatic redat mai jos: 

 

Etajul montan de molidişuri (FM3) 149,0 ha 100 % 

 

Din punct de vedere al bonităţii, staţiunile sunt în proporţie de 97% de bonitate mijlocie şi 3% 

de bonitate inferioară. 

Tipul de staţiune cel mai răspândit este 2332 - „Montan de molidişuri Bm, brun acid edafic 

submijlociu cu Oxalis Dentaria +/- acidofile” (59%), fiind urmat de 2312 - „Montan de molidişuri Bm, 

brun podzolic-podzol brun, edafic submijlociu mijlociu, cu Hylocomium” (38%) şi 2331 - „Montan de 

molidişuri Bi, brun acid edafic mic cu Oxalis Dentaria +/- acidofile.” (3%). 

 

Formaţiile forestiere prezente sunt:  

 

Molidişuri pure 149,0 ha 100 % 

 

 În raport cu caracterul actual al tipului de pădure, majoritatea arboretelor (52%) şi-au păstrat 

caracterul natural fundamental, restul fiind nedefinite (48%). 

Compoziţia de ansamblu a arboretelor este 97MO 3SAC, clasa de producţie medie III2, 

consistenţa medie 0,57, volumul mediu la hectar 52 m3/ha, vârsta medie 18 ani, creşterea curentă medie 

3,9 m3/an/ha 

. 

 În cadrul acestei unităţi de producţie s-a constituit o singură subunitate de gospodărire: 

   

SU.P.„A” - codru regulat - sortimente obişnuite   149,0 ha; 

  Total          149,0 ha. 

 

Bazele de amenajare adoptate urmăresc respectarea normelor în vigoare şi a regimului silvic. 

Regimul adoptat este codru. În cazul acestei unităţi de producţie, regimul codrului se adoptă 

pentru arboretele de molid (şi amestecuri dintre acesta cu alte specii) care pot fi conduse până la vârste 

suficient de mari, când fructifică abundent şi regenerarea naturală din sămânţă devine posibilă.  

Compoziţia ţel ce se adoptă este cea corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. 

În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (molid) nu poate fi 

pus în practică în deceniul actual din cauza unor condiţii particulare (vârsta este prea mică pentru 

aplicarea tratamentului). 

Pentru arboretele cu funcţii de producţie şi protecţie (din tipul VI funcţional), se adoptă 
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exploatabilitatea tehnică. 

Vârsta exploatabilităţii medii pentru SU.P. „A” este de 100 ani. 

Pe baza vârstei exploatabilităţii medii, ciclul adoptat pentru SU.P.„A” codru regulat - sortimente 

obişnuite, este de 100 ani. 

 

Posibilitatea adoptată = - mc/an; 

Posibilitatea decenală totală de produse principale pentru SU.P. „A” este de - mc; 

Posibilitatea de produse secundare se prezintă astfel:  

- Rărituri 98 mc (10 mc/an)  2,5 ha (0,3 ha/an). 

- Curăţiri 57 mc (6 mc/an)  11,9 ha (1,2 ha/an). 

- Degajări au fost prevăzute a se executa pe 38,6 ha (3,9 ha/an). 

Cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafaţă de 2,5 ha/an, urmând a se recolta un 

volum anual de 2 mc/an. 

Pentru deceniul de aplicare al prezentului amenajament nu au fost propuse tăieri de 

conservare. 

 

Avâd în vedere volumul de lemn ce urmează a se recolta în următorii 10 ani au fost calculați 

indici de recoltare conform tabelului de mai jos: 

 

Natura lucrării 
Posibilitatea 

(mc/an) 

Indici de recoltare  

(mc/an/ha) 

Principale + conservare, din care - - 

- principale - - 

- conservare - - 

Secundare 16 0,107 

Igiena 2 0,013 

Total 18 0,120 

Indicele de creştere curentă (Icr) U.P. = 3,859 mc/an/ha 

 

Prin aplicarea prevederilor prezentului studiu de amenajament silvic, în viitor, se poate acumula 

un substanţial volum de lemn: 

Va = (Icr-Ir) X St = (3,859 mc/an/ha – 0,120 mc/an/ha) X 149,0 ha  =  557 mc/an. 

Va – volum acumulat. 

 

 

S-au prevăzut lucrări de împădurire pe o suprafaţă totală de 54,6 ha (cu MO și LA), fiind necesari 

circa 273,0 mii puieţi. 

 

Pădurile sunt accesibile în proporţie de 89% şi nu se propune construirea nici unui drum 

autoforestier. 

 

C.T.A.P. avizează favorabil lucrarea în forma prezentată. 
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FIŞA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER 
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Folosinţe Suprafaţa (ha) 

 Grupa I Grupa II Total 

A Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi - 149,0 149,0 

A1 Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi pentru care se 

reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A1.1.-A1.7.) din care: 

- 149,0 149,0 

A1.1-A1.3 Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu 

reuşită parţială 

- 149,0 149,0 

A1.4 Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor 

cauze 

- - - 

A1.5 Poieni sau goluri destinate împăduririi - - - 

A1.6 Terenuri degradate prevăzute a se împăduri - - - 

A1.7 Răchitării naturale sau create prin culturi - - - 

A2 Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi pentru care nu se 

reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A2.1-A2.5) 

- - - 

A2.1-A2.2 Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu 

reuşită parţială 

- - - 

A2.3 Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor 

cauze 

- - - 

A2.4 Poieni sau goluri destinate împăduririi - - - 

A2.5 Terenuri degradate prevăzute a se împăduri - - - 

B Terenuri afectate gospodăririi silvice - - - 

C Terenuri neproductive (stâncării, nisipuri, sărături, mlaştini, râpe, ravene) - - - 

D Terenuri scoase temporar din fond forestier - - - 

D1 Terenuri transmise prin acte normative altor organizaţii - - - 

D2 Ocupaţii şi litigii - - - 

Total 149,0 

Enclave - - 

 

 

Subunităţi de gospodărire 

SU.P. A Total 

Supr.(ha) 149,0 149,0 

Ciclu (ani) 100  

 

 

Densitatea reţelelor de drumuri Accesibilitatea fondului forestier 

Publice Industriale Forestiere Căi ferate 

forest. 

Total La începutul 

deceniului 

La sfârşitul deceniului În perspectivă 

m/ha % din suprafaţă 

- - 4,7 - 4,7 89 89 100 
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INDICATORUL SPECII 

 Total MO SAC 

Păduri pentru care se reglementează GR I - - - 

recoltarea de produse principale (ha) GR II 149,0 145,1 3,9 

Total A1 GR I + GR II (ha) 149,0 145,1 3,9 

TOTAL U.P. A1+A2 (ha) 149,0 145,1 3,9 

Proporţia speciilor A1 100 97 3 

% UP. 100 97 3 

 Clasa de producţie medie A1 III2 III2 IV0 

 UP. III2 III2 IV0 

Consistenţa medie A1 0,57 0,57 0,50 

 UP. 0,57 0,57 0,50 

Vârsta medie A1 18 18 10 

ani UP. 18 18 10 

Fond lemnos total A1 7756 7717 39 

(mc) UP. 7756 7717 39 

Volum lemnos pe ha A1  52 53 10 

(mc/ha) UP. 52 53 10 

Indice de creşt crt. (mc/an/ha) A1 3,9 3,9 1,0 

Pos. anuală din produse princ. mc/an 0 - - 

Pos. anuală din produse secundare mc/an 16 16 - 

din care rărituri mc/an 10 10 - 

Indici de recoltare Principale Secundare Total 

(mc/an/ha) 0,00 0,10 0,10 

 

 

Lucrări de Lucra- Degajări Curăţiri Rărituri Tăieri de igienă Lucrări de conservare 

îngrijire rea ha ha mc ha mc ha mc ha mc 

şi conser- Total 38,6 11,9 57 2,5 98 2,5 16 - - 

vare Anual 3,9 1,2 6 0,3 10 2,5 2 - - 

 

 

 

Lucrări de 

împădurire 

(ha) 

Specia 
Total MO LA 

hectare 

Integrale 45,5 30,4 15,1 

Completări 9,1 6,08 3,02 

Total 54,6 36,48 18,12 

 

 

 

STRUCTURA PE CLASE DE VÂRSTĂ 

Clasa de vârstă I (1-20) II (21-40) III (41-60) IV (61-80) V (81-100) VI (>100) Total 

Păduri(A11-A13) 144,0 96 2,5 2 2,5 2 - - - - - - 149,0 100 

Păduri(A21-A22) - - - - - - - - - - - - - - 

Total (A11-A22) 144,0 96 2,5 2 2,5 2 - - - - - - 149,0 100 
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O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L.  

U.P. XL ȚIBĂU 2  

SU.P.: „A” - codru regulat - sortimente obişnuite 

Ciclul: 100 ani 

INDICATORUL SPECII 

 Total MO SAC 

Păduri pentru care se reglementează GR I - - - 

recoltarea de produse principale (ha) GR II 149,0 145,1 3,9 

Total  (ha) 149,0 145,1 3,9 

 Proporţia speciilor  % 100 97 3 

 Clasa de producţie medie - III2 III2 IV0 

 Consistenţa medie - 0,57 0,57 0,50 

 Vârsta medie ani 18 18 10 

 Fond lemnos total (mc) 7756 7717 39 

 Volum lemnos pe ha (mc/ha) 52 53 10 

 Indice de creşt crt.  (mc/an/ha) 3,9 3,9 1,0 

 Indice de creşt indicatoare.  (mc/an/ha) 3,09 3,16 0,51 

 Pos. anuală din produse princ. mc/an - - - 

Indice de recoltare produse principale - 

 

 

 

 

STRUCTURA SUPRAFEŢELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ 

Clasa de vârstă I II III IV V VI VII şi peste Total 

Suprafaţa (ha) 144,0 2,5 2,5 - - - - 149,0 

% 96 2 2 - - - - 100 

Volumul (mc) 6659 368 729 - - - - 7756 

% 86 5 9 - - - - 100 

 

 

 

 

PROGNOZA POSIBILITĂŢII DE PRODUSE PRINCIPALE 

Nivel prognoză 
Supraf. în producţie  

-ha-  

Creşt. indic. 

mc/an 

Volumul arboretelor exploatabile Posibilitatea anuală 

mc/an În dec I (mc) În dec II - III (mc) 

2021-2030 149,0 460 0 0 - 

2031-2040 149,0 460 0 0 - 

2041-2050 149,0 460 0 534 - 

2051-2060 149,0 460 0 1068 - 

2061-2070 149,0 460 534 - 460 
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PARTEA I - MEMORIU TEHNIC 
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1. SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ 

2. ORGANIZAREA  TERITORIULUI 

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT 

4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE  

5. STABILIREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE PĂDURII ŞI A 

BAZELOR DE AMENAJARE  

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIELEMNOASĂ ŞI MĂSURI DE 

GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE  

7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ÎN AFARA LEMNULUI  

8. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER  

9. INSTALAŢII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE  ŞI CONSTRUCŢII 

FORESTIERE  

10. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR  

11. DIVERSE 
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Introducere 

 

Obiectul prezentei lucrări îl constituie amenajarea fondului forestier ce aparţine S.C. INGKA 

INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, conform contractului nr. 4828 din 

09.11.2020 (Nota de comanda Nr.8 - Anexa 2.7. la ctr. AS070/15.03.2019),  încheiat cu S.C. OMNI 

S.R.L., abilitată pentru astfel de lucrări de către Comisia de atestare a unităților specializate să elaboreze 

amenajamente silvice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Autorizaţia nr. 55 din 

05.06.2018.  

Prezentul proiect de amenajament al suprafeţei păduroase aflate în posesia S.C. INGKA 

INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI şi administrat de O.S. INGKA 

INVESTMENTS S.R.L., urmăreşte asigurarea continuităţii funcţiilor de protecţie şi de producţie, astfel 

încât să se asigure în mod permanent condiţii normale de mediu şi valorificarea superioară a materialului 

lemnos, cu respectarea strictă a regimului silvic. În acest fel, pădurea luată în studiu este tratată ca o 

unitate de producţie şi protecţie (echivalentă celor existente în structura R.N.P.), pentru care 

reglementarea procesului de bioproducţie şi bioprotecţie se face în mod similar. 

Planurile de exploatare şi cultură au fost întocmite pentru următorii 10 ani iar proiectul conţine 

prevederi ce asigură continuitatea  funcţională şi în viitor. 

 

 

1. SITUAŢIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ 

 

Baza juridică a proprietăţii 
 

Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate privată aparţinând S.C. INGKA INVESTMENTS 

FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, organizat în U.P. XL ȚIBĂU 2, judeţul Suceava, care face 

obiectul amenajării este de 149,0 ha, conform documentelor de proprietate anexate. 

 

Documentele de proprietate anexate sunt următoarele: 

 

 Tabelul 1.1. 

Act de proprietate Extras CF UAT Suprafața (ha) 

Tip NR   acte Rotunjita amenajament 

CVC 1065/22.04.2020 

30320 Cârlibaba 52,80 

- 

30321 Cârlibaba 14,50 

30322 Cârlibaba 12,70 

30323 Cârlibaba 14,20 

30324 Cârlibaba 11,70 

30326 Cârlibaba 43,10 

Total CVC 1065/22.04.2020 149,00 149,0 

TOTAL UP XL Țibău 2 - - 149,00 149,0 

C.V.C. – contract de vânzare cumpărare 

 

 

1.1. Elemente de identificare a unităţii de producţie 

 

Unitatea de producţie U.P. XL ȚIBĂU 2 este administrată de către Ocolul Silvic INGKA 

INVESTMENTS S.R.L. şi are o suprafaţă de 149,0 ha. 

Fondul forestier proprietate privată aparţinând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST 

ASSETS S.R.L. BUCUREŞTI, organizat în U.P. XL ȚIBĂU 2, a facut parte, din punct de vedere al 

administraţiei silvice de stat, conform actelor de proprietate, din: 



8 

 

Tabelul 1.1.1. 

O.S. de stat din care au făcut parte 

suprafețele înainte de retrocedare 
Amenajament  precedent 

Ocolul 

Silvic 
U.P. 

Parcele 

aferente 

Ocolul 

Silvic 
U.P. 

Parcele 

aferente 
Acte proprietate 

Suprafata 

acte 

proprietate 

ha 

Rotunjita 

Amenajament 

ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

Cârlibaba 
V Tibaul 

Inferior 

43, 53, 56, 

57, 58 
Cârlibaba 

V 

Tibaul 

Inferior 

43, 53, 

56, 57, 

58 

CVC 

1065/22.04.2020 
149,0 149,0 

Total U.P XL Țibău 2 149,0 149,0 

Notă : Col 1-3 - O.S. de stat din care au făcut parte suprafețele înainte de retrocedare.  

 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafaţa luată în studiu se află pe raza U.A.T.: 

Cârlibaba, judeţul Suceava. 

  

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare 

  

Unitatea de producţie U.P. XL ȚIBĂU 2, are limitele, hotarele şi vecinătăţile prezentate în tabelul 

de mai jos:  

 

Tabelul 1.2.1. 

Număr 

trup 

Trupuri de 

Pădure 

Puncte 
Vecinătăţi 

Limite pădure 

card Natura Denumirea 

1 
Dârmoxa 

(parc. 43) 

N Fond forestier U.P. XVII Țibău Naturală Culme 

E Fond forestier U.P. XVII Țibău Artificială Limită de U.P. 

S Fond forestier proprietate privată Naturală Pârâul Dârmoxa 

V Fond forestier U.P. XVII Țibău Artificială Limită de U.P. 

2 
Munceilor 

(parc. 53) 

N Fond forestier U.P. XVII Țibău Artificială Limită de U.P. 

E Fond forestier proprietate privată Artificială Hotar pichetat 

S Fond forestier proprietate privată Artificială Hotar pichetat 

V Fond forestier U.P. XVII Țibău Artificială Limită de U.P. 

3 
Canal 

(parc. 56-58) 

N Fond forestier U.P. XVII Țibău Artificială Limită de U.P. 

E Fond forestier U.P. XVII Țibău Artificială Limită de U.P. 

S Fond forestier proprietate privată Naturală Culme 

V Fond forestier proprietate privată Artificială Hotar pichetat 

 

Limitele fondului forestier cu terenurile vecine sunt marcate cu vopsea roşie. Marcajul s-a 

executat de către personalul de teren al Ocolului Silvic INGKA INVESTMENTS S.R.L.. 

 

 

1.3. Trupuri de pădure componente 

 

Fondul forestier din cadrul U.P. XL ȚIBĂU 2, este grupat în trupuri de pădure a căror denumire, 

parcele componente, suprafaţă şi distanţă medie până la localitatea cea mai apropiată sunt prezentate în 

tabelul următor: 

 

           Tabelul 1.3.1. 

Trupuri de pădure Parcele componente 
Suprafaţa 

(ha) 

Localitatea cea mai 

apropiată 

Distanţa medie până la 

localitate (km) 

Dârmoxa 43 14,9 Cârlibaba 11,9 

Munceilor 53 57,0 Cârlibaba 15,8 

Canal 56-58 77,1 Cârlibaba 17,6 

Total - 149,0 - - 
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1.4. Administrarea fondului forestier 

 

Administrarea fondului forestier al unităţii se face, conform reglementărilor în vigoare, de către  

Ocolul Silvic INGKA INVESTMENTS S.R.L.. 

 

 

1.5. Terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier al 

S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. București 
 

În imediata vecinătate a fondului forestier proprietatea S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST 

ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI se mai află și alte terenuri cu vegetație forestieră, materializate pe harta 

amenajistică ca vecinătăți. 

 Acestea reprezintă suprafețe de fond forestier înscrise în alte amenajamente silvice care aparțin 

diverșilor proprietari, inclusiv statul Român. 
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2. ORGANIZAREA AMENAJISTICĂ A TERITORIULUI  

 

2.1. Constituirea unităţii de producţie 

 

Propus prin tema de proiectare şi confirmat în Conferinţa I de amenajare nr. 643 din 

04.12.2020, amenajamentul pădurii aflate în studiu va fi tratat în cadrul unei unităţi de producție care se 

va numi U.P. XL ȚIBĂU 2, alcătuită din fondul forestier proprietate privată aparţinând S.C. INGKA 

INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREŞTI, dobândit în baza contractului de 

vânzare-cumpărare nr. 1065/22.04.2020, (extrase CF: 30320, 30321, 30322, 30323, 30324, 30326 – 

UAT Cârlibaba). 

 

2.2. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului. Borne 

 

Situaţia constituirii parcelarului şi subparcelarului la amenajarea actuală este prezentată în 

următorul tabel: 

            Tabelul 2.2.1. 
Anul Nr. Nr. Întinderea minimă Întinderea maximă Media Nr. 

ame- par- u.a. Parcela Subparcela Parcela Subparcela Parc. U.A. borne 

naj. cele  nr ha nr ha nr ha nr ha ha ha  

2021 5 13 56   10,5 53 C 1,1 53   57,0 53 A 38,6 29,8 11,5 21 

 

Suprafaţa medie a subparcelei la amenajarea actuală este de 11,5 ha. 

 

Numerotarea parcelarului s-a menţinut de la amenjarea precedent, respectiv din amenajmentul 

unităţii de producţie din care s-a desprins suprafaţa înainte de retrocedare, respectiv U.P. V Țibâul 

Inferior (O.S. Cârlibaba). 

Subparcelarul a suferit modificări datorate lucrărilor executate dar și a reanalizării criteriilor de 

constituire a subparcelelor. Subparcelele care nu au suferit modificări şi-au păstrat în mare măsură, 

indicativele alfabetice din amenajamentele anterioare. Subparcelarul a fost materializat de către 

proiectant cu vopsea roşie, prin pichetaj - linii orizontale şi inele pe arbori, la intersecţia acestuia cu 

limitele parcelare sau a limitelor subparcelare între ele. 

 La intersecţia limitelor de parcelă, la intersecţia acestora cu liziera pădurii, la limita dintre fondul 

forestier şi la schimbările de aliniamente, sunt amplasate borne din beton sau piatră, materializate pe 

arborii cei mai apropiaţi prin trei cercuri alterne între ele (două de culoare roşie şi unul de culoare albă) 

şi un patrulater în interiorul căruia s-a înscris numărul de ordine al U.P. din care a provenit suprafața 

înainte de retrocedare (cu cifre romane) şi numărul de ordine al bornei (în cifre arabe). 

S-au păstrat indicativele bornelor din amenajamentul unităţii de producţie din care s-a desprins 

suprafaţa înainte de retrocedarea, respectiv U.P. V Țibâul Inferior (O.S. Cârlibaba) – ceea ce explică 

discontinuitatea în numerotarea acestora, de asemenea au fost păstrate și indicativele bornelor din 

amenajamentul silvic U.P. XVII Țibău, care pentru simplificare au primit numere biss-ate de la bornele 

învecinate. 

În concluzie, în prezent există amplasate, un număr de 21 borne, numerotate astfel: 89bis, 93bis, 

96bis, 97, 97bis, 111, 111bis, 112-114, 114bis, 115bis, 116, 116bis, 118-120, 120bis, 121-122, 124. 

 

Obligaţia Ocolului Silvic este aceea de a păstra bornele astfel amplasate în bună stare, să 

reîmprospăteze vopseaua, dacă aceasta în decursul celor 10 ani de valabilitate a amenajamentului se 

degradează şi să amplaseze borne de beton sau piatră acolo unde acestea lipsesc sau au fost distruse. 

 

Pe viitor se poate studia posibilitatea renumerotării bornelor dacă se va păstra actuala 

formă a unității de producție – U.P. XL ȚIBÂU 2.  

 

Corespondenţa dintre parcelarul şi subparcelarul de la amenajarea actuală şi cea precedentă este 

prezentată în tabelul următor: 
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Tabelul 2.2.2. 
Acte de proprietate 

Amenajament 

precedent 

Corespondenta dintre 

subparcelarul precedent si cel 

actual 

Amenajament actual 

Extras CF UAT Suprafața UA 
Suprafata 

digit 
Rotunjire 

30320 Cârlibaba 52,8000 UP V Țibăul Inferior %43 D 43 A 6,6298 6,6 

30321 Cârlibaba 14,5000 UP V Țibăul Inferior %43 D 43 B 8,2909 8,3 

30322 Cârlibaba 12,7000 UP V Țibăul Inferior %53A +53 D 53 A 38,5906 38,6 

30323 Cârlibaba 14,2000 UP V Țibăul Inferior %53 B + 53 E 53 B 15,9254 15,9 

30324 Cârlibaba 11,7000 UP V Țibăul Inferior %53 B 53 C 1,1186 1,1 

30326 Cârlibaba 43,1000 UP V Țibăul Inferior %53 B 53 D 1,4223 1,4 
   UP V Țibăul Inferior %56 C 56 10,5278 10,5 
   UP V Țibăul Inferior %57 A + 57 D + 57 E 57 A 14,4766 14,5 
   UP V Țibăul Inferior %57 A 57 B 4,1945 4,2 
   UP V Țibăul Inferior 58 A + %58 B + %58 D 58 A 20,4597 20,5 

   UP V Țibăul Inferior 
%58 B + 58 C + %58 D + 

58 E + %58 F 
58 B 23,2755 23,3 

   UP V Țibăul Inferior %58 F 58 C 2,4556 2,5 
   UP V Țibăul Inferior %58 F 58 D 1,6327 1,6 

TOTAL 149,0000 - - - 149,0000 149,0 

2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor 

de bază. 

 

Pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-au consultat planurile restituite, cu curbe 

de nivel, folosite și la amenajările anterioare astfel: 

- scara 1:10000, echidistanța 5-10 m, executate de I.S.P.F. București, după reperajul din 1967 al 

I.S.P.F. Oradea; 

- scara 1:5000, echidistanța 2,5 m, editate de către I.G.F.C.O.T. în 1985, după reperajul din 1982 

și stereorestituția din 1983 executate de către I.C.A.S. 

De asemenea au fost folosite și ortofotoplanuri dar și măsurătorile de teren, executate de 

proiectant pe toată suprafața fondului forestier, precum și măsurătorile aferente intabulărilor, puse la 

dispoziție de beneficiar.  

 

Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze: 

 

L-35-14-B-b-2-IV 

L-35-14-B-b-4-II 

L-35-15-A-a-1-III 

L-35-15-A-a-1-IV 

L-35-15-A-a-3-I 

L-35-15-A-a-3-II 

 

Situaţia lor împreună cu suprafaţa aferentă fiecărui trapez este redată în tabelul următor: 

 

Tabelul 2.3.1. 
Nr. 

crt. 
Cod trapez Unităţi amenajistice aferente 

Suprafaţa aferentă 

(ha) 

1 L-35-14-B-b-2-IV 58 A%, B%, C%, D%. 11,25 

2 L-35-14-B-b-4-II 58 A%, B%. 13,19 

3 L-35-15-A-a-1-III 53 A%, B%, D%; 56%; 57 A%; 58 A%, C%, D%. 44,60 

4 L-35-15-A-a-1-IV 53 A%. 0,54 

5 L-35-15-A-a-3-I 53 A%, B%, C, D%; 56%; 57 A%, B; 58 A%, B%. 64,50 

6 L-35-15-A-a-3-II 43 A, B. 14,92 

Total 149,00 
 

 

Pentru reambularea planurilor de bază au fost executate, prin metode G.P.S., măsurători 

totalizând 245 puncte. 

Planurile astfel echipate au constituit materialul cartografic pe care s-au determinat suprafeţele 

(prin scanare-digitizare) şi după care s-au întocmit hărţile ce însoţesc prezentul amenajament.  

Aranjarea spaţială a trapezelor este prezentată mai jos, în funcţie de numărul curent al acestora 

din tabelul de mai sus. O celulă reprezintă un trapez: 
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Schiţa 2.3.2. 

1 3 4 

2 5 6 

 

 

2.4. Suprafaţa fondului forestier 

 

Suprafaţa fondului forestier din U.P. XL ȚIBĂU 2 este de 149,0 ha. În tabelul 1E este prezentată 

evidenţa mişcărilor de suprafaţă din fondul forestier. 

Determinarea suprafeţelor s-a făcut prin vectorizarea planurilor de bază şi a ortofotoplanurilor 

după următoarea metodologie de lucru, impusă de necesitatea controlului riguros al măsurătorilor: 

 - vectorizarea elementelor de sprijin (văi, culmi, drumuri, liziere, etc) pe care au fost materializate 

în teren limitele de O.S, U.P. sau de parcelă; 

 - materializarea prin vectorizare a parcelarului şi subparcelarului sprijinită pe o reţea de puncte 

fixe (uşor de identificat în teren dar şi pe planuri şi ortofotoplanuri), determinate prin măsurători, folosite 

pentru suprapunerea ortofotoplanurilor pe planurile de bază cu curbe de nivel, ambele aduse la scara 

1:1.000; 

 - compensarea suprafeţelor parcelare (determinate pe planurile de bază asamblate la scara 

1:1.000) pe trapeze; 

 - determinarea suprafeţelor pe unităţi amenajistice; 

 - compensarea suprafeţelor u.a. pe parcele sau grupuri de parcele. 

Vectorizările şi compensările s-au executat în cadrul toleranţelor admise de instrucţiunile în 

vigoare. 

Suprafeţele au fost determinate cu o precizie de „metrii pătraţi” dar înscrierile în fişele de 

descriere parcelară s-au făcut rotunjite la 0,1 ha aşa cum prevăd normele tehnice de amenajare în vigoare. 

 

2.4.1. Utilizarea fondului forestier 
 

Utilizarea fondului forestier al unității de producție este prezentată în tabelul următor: 

 

          Tabelul 2.4.1.1. 
Categorii de folosinţă Suprafaţa 

 HA % 

A. Păduri şi terenuri destinate împăduririi, din care: 149,0 100,00 

 - Păduri, regenerări nat. cu reuş. def., plantaţii 34,9 23,42 

 - Regenerări nat. sau artif. fără reuş. def. 114,1 76,58 

TOTAL U.P. 149,0 100 

 

Repartiţia suprafeţelor pe categorii de folosinţă forestieră şi grupe funcţionale este prezentată 

detaliat în tabelele 16.1., 16.2. respectiv în subcapitolele 2.4.2., 2.4.3. precum şi în fişa indicatorilor de 

bază. 
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2.4.2. Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători  

 

           Tabelul 2.4.2.1. 
Nr. Denumirea Indicatorilor 

Total Alții 

S.C. INGKA INVESTMENTS 

FOREST ASSETS S.R.L. 

BUCUREȘTI 

Crt.  HA HA HA 

1. FONDUL FORESTIER TOTAL  (P  ) 149,0 - 149,0 

1.1. Terenuri acoperite cu pădure  (PD ) 149,0 - 149,0 

1.1.1.  - Răşinoase    (PDR) 145,1 - 145,1 

1.1.2.  - Foioase    (PDF) 3,9 - 3,9 

1.1.3.  - Răchitării (cultivate şi naturale)  (PDS) - - - 

1.2. Terenuri care servesc nevoilor de cultură (PC ) - - - 

1.2.1.  - Pepiniere    (PCP) - - - 

1.2.2.  - Plantaje    (PCJ) - - - 

1.2.3.  - Colecţii dendrologice   (PCD) - - - 

1.3. Terenuri care servesc nevoilor de producţie silv. (PS ) - - - 

1.3.1.  - Arbuşti fructiferi (culturi specializate) (PSZ) - - - 

1.3.2.  - Terenuri pentru hrana vânatului  (PSV) - - - 

1.3.3.  - Ape curgătoare    (PSR) - - - 

1.3.4.  - Ape stătătoare    (PSL) - - - 

1.3.5.  - Păstrăvării    (PSP) - - - 

1.3.6.  - Fazanerii    (PSF) - - - 

1.3.7.  - Crescătorii animale cu blană fină  (PSB) - - - 

1.3.8.  - Centre fructe de pădure   (PSD) - - - 

1.3.9.  - Puncte achiziţii fructe, ciuperci  (PSU) - - - 

1.3.10.  - Ateliere de împletituri   (PSI) - - - 

1.3.11.  - Secţii şi puncte apicole   (PSA) - - - 

1.3.12.  - Uscătorii şi depozite seminţe  (PSS) - - - 

1.3.13.  - Ciupercării    (PSC) - - - 

1.4. Terenuri care servesc nevoilor de admin. forest. (PA ) - - - 

1.4.1.  - Spaţii de producţie silvică şi cazare pers. silv.(PAS) - - - 

1.4.2.  - Căi ferate forestiere   (PAF) - - - 

1.4.3.  - Drumuri forestiere   (PAD) - - - 

1.4.4.  - Linii de pază contra incendiilor  (PAP) - - - 

1.4.5.  - Depozite forestiere   (PAZ) - - - 

1.4.6.  - Diguri    (PAG) - - - 

1.4.7.  - Canale    (PAC) - - - 

1.4.8.  - Alte terenuri    (PAA) - - - 

1.5. Terenuri afectate împăduririi  (PT ) - - - 

1.5.1.  - Clasa de regenerare   (PTR) - - - 

1.5.2.  - Terenuri intrate legal în fond forestier (PTF) - - - 

1.6. Terenuri neproductive   (PN ) - - - 

1.6.1.  - Stâncării, abrupturi   (PNS) - - - 

1.6.2.  - Bolovănişuri, pietrişuri   (PNP) - - - 

1.6.3.  - Nisipuri (zburătoare şi marine)  (PNN) - - - 

1.6.4.  - Râpe - Ravene    (PNR) - - - 

1.6.5.  - Straturi cu crustă   (PNC) - - - 

1.6.6.  - Mocirle - Smârcuri   (PNM) - - - 

1.6.7.  - Gropi de împrumut şi depuneri sterile  (PNG) - - - 

1.7. Fâşie frontieră     (PF ) - - - 

1.8. Terenuri scoase temporar din fond forest. nereprimite (PT ) - - - 
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2.4.3. Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă şi specii 
 

           Tabelul 2.4.3.1. 
Nr. Denumirea Indicatorilor 

Total Alții 

S.C. INGKA INVESTMENTS 

FOREST ASSETS S.R.L. 

BUCUREȘTI 

Crt.  HA HA HA 

1. FONDUL FORESTIER TOTAL (rând 2+33) 149,0  149,0 

2 Suprafaţa pădurilor Total  (rând 3+10) 149,0  149,0 

3 RĂŞINOASE 145,1  145,1 

4 Molid 145,1  145,1 

5 - din care: în afara arealului -  - 

6 Brad -  - 

7 Duglas -  - 

8 Larice -  - 

9 Pini -  - 

10 FOIOASE (rând 11+12+15+21) 3,9  3,9 

11 Fag -  - 

12 Stejari -  - 

13 - pedunculat -  - 

14 - gorun -  - 

15 DIVERSE SPECII TARI -  - 

16 - salcâm -  - 

17 - paltin -  - 

18 - frasin -  - 

19 - cireş -  - 

20 - nuc -  - 

21 DIVERSE SPECII MOI 3,9  3,9 

22 - Tei -  - 

23 - Plop -  - 

24 - din care: plopi euramericani -  - 

25 - Sălcii 3,9  3,9 

26 - din care: în Lunca şi Delta Dunării -  - 

27 ALTE TERENURI - TOTAL -  - 

28  TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE 

CULTURĂ SILVICĂ 

-  - 

29  TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE 

PRODUCŢIE SILVICĂ 

-  - 

30  TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE 

ADMINISTRARE FOREST. 

-  - 

31  TERENURI AFECTATE ÎMPĂDURIRII -  - 

32    - din care: în clasa de regenerare -  - 

33  TERENURI NEPRODUCTIVE -  - 

34  FÂŞIE FRONTIERĂ -  - 

35  TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL 

FORESTIER               

-  - 
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2.4.4. Evidenţa mişcărilor de suprafaţă din fondul forestier (Fişa 1E) 
 

 Acest tabel conţine situaţia actuală a parcelarului, cu actele de proprietate. În cazul modificărilor de suprafaţă prin intrări sau ieşiri din fondul forestier, el va 

fi completat de către Ocolul Silvic INGKA INVESTMENTS S.R.L.. 

Tabelul 2.4.4.1. 

Nr. 

crt. 

Documentul de aprobare 
Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau 

beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier 

Parcele 

(unități amenajistice) 

Modificări in suprafața 

fondului forestier  

(ha) 

Scoateri temporare 

din fond forestier  

(ha) 

Semna 

tura 

sef 

Felul Nr. Data Intrări 
Scoateri 

definitive 
Sold Supraf 

Termen 

valabilitate 
O.S. 

1. C.V.C. 1065 22.04.2020 

Dobandirea proprietății în baza contractului de vânzare 

cumpărare nr. 1065/22.04.2020, înscrisă în cartea funciară a 

UAT: Cârlibaba - judeţul Suceava. 

43%, 53%, 56%, 

 57%, 58% 
  149,0    

Total Acte de Proprietate   149,0    

1. C.V.C. 1065 22.04.2020 Amenajamentul silvic al fondului forestier 43 A   6,6    

 (CF 30320 - 30324, 33026) proprietate privată aparținând S.C. INGKA 43 B   8,3    

    INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTIști, 53 A   37,1    

    - U.P. XL ȚIBĂU 2- 53 B   16,1    

    ediția 2021 53 C   1,2    

     53 D   1,4    

     56     10,5    

     57 A   14,5    

     57 B   4,2    

     58 A   23,2    

     58 B   21,6    

     58 C   2,7    

     58 D   1,6    

Total Amenajament U.P. XL ȚIBĂU 2, ediția 2021   149,0    
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2.5. Enclave 

 

În cuprinsul fondului forestier proprietate privată aparţinând S.C. INGKA INVESTMENTS 

FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREŞTI, organizat în U.P. XL ȚIBĂU 2, nu există enclave. 

 

 

2.6. Organizarea administrativă (districte, brigăzi şi cantoane) 

 

 Fondul forestier proprietatea privată aparţinând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST 

ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, organizat în U.P. XL ȚIBĂU 2, este arondat pe districte şi cantoane 

conform tabelului de mai jos: 
 

 

           Tabelul 2.6.1. 

Ocol Silvic Denumire District Denumire Canton u.a. 
Suprafața 

-ha- 

INGKA 

INVESTMENTS 

S.R.L 

SUCEAVA-NEAMȚ ȚIBĂU 43, 53, 56-58 149,0 

TOTAL U.P. XL ȚIBĂU 2 149,0 

 

Prezenta arondare este dată de ocol la nivelul anului în care s-a făcut amenajarea. Ea va fi 

revizuită în funcţie de necesităţi, în raport cu dinamica lucrărilor şi de alte elemente de ordin 

administrativ. 

 

2.7. Ocupaţii şi litigii 
 

În cadrul fondului forestier studiat nu sunt suprafeţe încadrate la ocupaţii şi litigii. 
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3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A FONDULUI FORESTIER 

 

3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la 

intrarea în vigoare a amenajamentului expirat 

 

3.1.1. Evoluţia proprietăţii şi a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 

1948 

 

 Pădurile din zonă au fost în proprietatea marilor proprietari și au fost gospodărite după Codul 

silvic maghiar (Legea XXXI din 1879) care, la art. 5, impunea numai obligația de a regenera în termen 

de șase ani porțiunile tăiate ras. Înainte de primul război mondial exploatările s-au făcut fără 

amenajamente, aplicându-se un fel de grădinărit, cu extragerea arborilor mai groși de 30 cm, care aveau 

calități tehnologice deosebite. Regenerarea pădurii nu a constituit o preocupare pentru proprietar. În 

unele ochiuri mici, rezultate în urmă extragerii arborilor, regenerarea s-a făcut pe cale naturală. Intre anii 

1914-1923 nu s-au făcut exploatări mai însemnate. În 1923 s-a extins aplicarea codului silvic român și 

la aceste păduri. Începând din acest an s-au executat numai tăieri rase, pe bază de aprobări speciale, date 

de fosta Casă a Pădurilor. Din anul 1929 tăierile s-au făcut în baza unui regulament de exploatare, aprobat 

de către minister, care preconiza tratamentul tăierilor rase, ciclul de 80 ani și regenerare pe cale 

artificială. 

 

 

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 

 

În anul 1948 toate pădurile au intrat în proprietatea statului. În anul următor s-a întocmit primul 

amenajament unitar, în cadrul M.U.F.B. Bistrița Aurie. Amenajamentul întocmit nu s-a bazat pe 

măsurători complete. O mare parte din datele necesare au fost preluate din amenajamentele foștilor 

proprietari. Nu s-au făcut ridicări în plan în pădurile care n-au avut planuri. Bazele de amenajare erau: 

regimul codru, ciclul 120 ani, tratamentul tăierilor rase. Posibilitatea se stabilea pe volum. 

În anul 1953, acest amenajament a fost refăcut cu urmare a marilor doborâturi de vânt produse 

în primăvara anului 1952. La baza lui au stat instrucțiunile de amenajare din 1949, potrivit cărora 

unitățile de producție aveau întindere redusă. 

Teritoriul U.P. U.P. V Țibăul Inferior (O.S. Cârlibaba), din care a provenit suprafața cuprinsă în 

prezentul studiu, a făcut parte din U.P. XII Canal și U.P. XVI Măgura, care ulterior au fost reunite în 

U.P. V Dârmoxa. La nivelele 1978, 1988, 1998 și 2006, denumirea a fost U.P. V Țibăul Inferior. 

După aplicarea legilor fondului funciar (în anul 2006), suprafața luată în studiu, nu a mai avut 

întocmit Amenajament silvic. 

 

3.1.2.1. Evoluţia bazelor de amenajare 

 

În tabelele următoare este prezentată evoluția bazelor de amenajare, la diferite nivele, pentru 

întregile unități de producție din care a provenit unitatea de producție studiată (U.P. XL ȚIBĂU 2). 

 

            Tabelul 3.1.2.1.1. 

Anul 
amenajării 

Subunități de 
gospodărire 

Regimul 
Compoziția- 

țel 
Tratamente Ciclu 

U.P. V Țibăul Inferior (O.S. Cârlibaba) 

1953 Codru regulat codru 100MO T. rase 100 

1967 
Codru regulat codru 90MO 10DR 

T. rase parchete mici, 
T. succesive 

T. succesive margine de masiv 
100 

Protecţie absolută codru - T. igienă - 

1978 
Codru regulat codru 

80MO 16LA 

4PI 
T. rase în parchete mici 

T. succesive 
100 

Protecţie absolută codru - T. igienă - 
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Anul 
amenajării 

Subunități de 
gospodărire 

Regimul 
Compoziția- 

țel 
Tratamente Ciclu 

1988 
Codru regulat – sortimente obișnuite codru 

85MO 10DR 

5DT 
T. rase 100 

Conservare deosebită codru - Tăieri de conservare,T. igienă - 

1998 
Codru regulat – sortimente obișnuite codru 10MO T. rase 100 

Ocrotirea integrală a naturii codru - - - 
Conservare deosebită codru - Tăieri de conservare, T. igienă - 

2006 
Codru regulat – sortimente obișnuite codru 

70MO 20LA 
10PAM 

T. progresive, T. rase 110 

Ocrotirea integrală a naturii codru -  - 
Conservare deosebită codru - Tăieri de conservare, T. igienă - 

U.P. XL ȚIBĂU 2  (Ocolul Silvic INGKA INVESTMENTS S.R.L.) 

2021 Codru regulat – sortimente obișnuite codru 
76MO 19LA 

4FA 1BR 
- 100 

 

 

3.1.2.2. Reglementarea procesului de producţie la amenajările anterioare 

 

Deoarece după aplicarea legilor fondului funciar (în anul 2006), suprafața luată în studiu, nu a 

mai avut întocmit amenajament silvic iar amenajamentul silvic al fondului forestier aflat în prezent în 

proprietatea S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, este primul 

amenajamnt întocmit pe proprietate, fondul forestier fiind dobândit în baza contractului de vânzare-

cumpărare nr. 1065/22.04.2020 și provine din fragmente de pădure ce aparțineau în trecut de o altă 

unitate de producție cu o suprafață mult mai mare, nu se poate prezenta o situație cu reglementarea 

procesului de producţie până la acest nivel. 

 

Tabelul 3.1.2.2.1. 

Anul  

amj. 

Subunitatea de gospodărire Creşterea 

indicatoare 

mc/an 

Posibilitatea 

mc/an 

Indicele de 

recoltare 

mc/an/ha 

Indicele de 

creştere curentă 

mc/an/ha 
Denumire 

Suprafaţa 

- ha - 

2021 SU.P. A 149,0 480 - - 3,9 

 

Reglementarea procesului de producție la amenajarea actuală nu s-a realizat deoarece nu există 

arborete exploatabile în deceniul de aplicare al amenajamentului. 

 

3.1.2.3. Aplicarea amenajamentelor anterioare 

 

Deoarece după aplicarea legilor fondului funciar (în anul 2006), suprafața luată în studiu, nu a 

mai avut întocmit amenajament silvic iar amenajamentul silvic al fondului forestier aflat în prezent în 

proprietatea S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, este primul 

amenajamnt întocmit pe proprietate, fondul forestier fiind dobândit în baza contractului de vânzare-

cumpărare nr. 1065/22.04.2020 și provine din fragmente de pădure ce aparțineau în trecut de o altă 

unitate de producție cu o suprafață mult mai mare, nu se poate face o analiză a aplicării amenajamentelor 

anterioare. 

 

3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat 

 

Pentru suprafața în studiu nu a fost întocmit amenajament silvic după retrocedare (în anul 2006), 

suprafața respectivă provine inainte de retrocedare din Amenajamentul silvic U.P. V Țibâul Inferior, 

O.S. Cârlibaba (amenajament întocmit pe o suprafață mult mai mare și care a expirat la 31.12.2008), 

drept pentru care nu se pot face alte precizări legate de programul de recoltare a masei lemnoase.  

Se poate menționa însă faptul că aceste suprafețe au fost tăiate în perioada imediat următoare 

retrocedării (respectiv anul 2006), actualul proprietar cumpărând aceste suprafețe, prin contractul de 
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vânzare cumpărare nr. 1065/22.04.2020, ca suprafețe de pe care s-a recoltat integral masa lemnoasă, 

într-un stadiu de regenerare naturală parțială, în urma tăierilor definitive (precizări preluate din 

contract). 

 

 

3.3. Concluzii privind modul de aplicare a amenajamentelor precedente 
 

Din prezentarea evoluţiei modului de gospodărire din trecut se pot desprinde următoarele concluzii 

generale: 

- Până în anul 1948, gospodărirea pădurilor a avut mai mult un caracter empiric, urmărind în primul 

rând satisfacerea nevoilor de moment ale diverşilor proprietari, activitatea din pădure rezumându-

se mai mult la exploatare; 

- Regenerarea pădurilor s-a făcut atât pe cale artificială cât și pe cale naturală, dar predominând cea 

pe cale naturală; 

- Nu au existat preocupări permanente pentru efectuarea lucrărilor de îngrijire; 

- După anul 1948, pădurile au fost naţionalizate și s-au constituit în proprietate de stat fiind supuse 

acţiunii de amenajare; 

- Odată cu prima amenajare unitară a pădurilor, măsurile silviculturale dobândesc o baza ştiinţifică 

și deşi în perioada scursă de atunci au existat  și nerealizări se poate spune că gospodărirea s-a 

făcut în spiritul dezvoltării durabile a fondului forestier; 

- Gospodărirea pădurilor s-a făcut unitar numai pe bază de amenajamente care au fost revizuite la 

intervale de aproximativ 10 ani; 

- Se poate concluziona ca bazele de amenajare în linii mari sunt aceleași, s-a pastrat regimul codru. 

 

Deoarece amenajamentul silvic al fondului forestier aflat în prezent în proprietatea S.C. INGKA 

INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, este primul amenajamnt întocmit pe 

proprietate, după retrocedare, nu se poate prezenta situația evoluției claselor de vârstă, a claselor de 

producție, compoziției și densității arboretelor. 

 

În concluzie, deşi datele prezentate pe parcursul acestui capitol au o relevanţă redusă (structuri 

diferite până la nivelul actual), acestea furnizează informaţii de natură să se formuleze aprecieri privind 

rolul şi importanţa gospodăririi pădurilor pe bază de amenajamente silvice, care să conducă la obţinerea 

de structuri viabile capabile să asigure ameliorarea productivităţii şi creşterea rolului funcţional şi 

ecologic al pădurilor. 
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4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE 

 

4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren  

 

În cadrul lucrărilor de teren au fost culese informaţii referitoare la relief, staţiune, vegetaţie şi 

factori perturbatori de mediu. Culegerea datelor de teren s-a făcut în conformitate cu îndrumările şi 

normele tehnice în vigoare (Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, ediţia 1986, 2000), prin 

măsurători şi estimări. Aceste informaţii au fost înregistrate codificat în fişe de descriere parcelară. 

Conţinutul acestora a fost inclus în capitolul 15.1. Semnificaţia codurilor folosite în descrierea parcelară 

privitoare la  tipuri de sol, tipuri de staţiune, tipuri de pădure şi subunităţi de gospodărire se găsesc în 

subcapitolele:  

- 4.3. „Soluri”;  

- 4.4. „Tipuri de staţiune”;  

- 4.5.1. „Tipuri naturale de pădure”;  

- 5.1.3. „Subunităţi de producţie şi protecţie constituite”.  

Adoptarea soluţiilor de amenajament s-a bazat pe studiul amănunţit al staţiunii, în cadrul 

lucrărilor de cartare staţională. Acestea au constat în amplasarea unei reţele de profile principale de sol 

şi executarea de profile de control în fiecare unitate amenajistică. 

Determinarea elementelor taxatorice ale arboretelor s-a făcut prin măsurători în pieţe de probă 

uniform răspândite în cadrul unităţilor amenajistice, astfel încât valorile determinărilor să caracterizeze 

arboretele respective.  

Evaluarea fondului lemnos s-a realizat prin calcul pe baza elementelor taxatorice determinate în 

teren. 

 Evidenţa arboretelor marcate de ocol este redată în subcapitolul 15.3. 

În subcapitolul 15.4. este redată evidenţa pe u.a. a arboretelor cu preexistenţi. 

 

 

4.2. Elemente generale privind cadrul natural al unităţii 

 

4.2.1. Geomorfologie 

 

Din punct de vedere geografic unitatea de producție este situată în partea nordică a marii unități 

geomorfologice a Carpaților Orientali, în Ținutul munților mijlocii de tip Bihor, cuprinzând pădurile 

situate în partea inferioară a pârăului Țibău, afluent de stânga a râului Bistrița Aurie. 

Forma predominantă de relief este versantul, iar configurație terenului ondulată. 

 

Din punct de vedere altitudinal, situaţia este următoarea:  

1201 - 1400 m - 126,5 ha (85%)  

1401 - 1600 m - 15,9 ha (11%)  

1001 - 1200 m - 6,6 ha (4%)  

Altitudinea minimă, întâlnită în cadrul acestei unităţi este de 1100,0 m (u.a. 43 A ), iar cea 

maximă este de 1450,0 m (u.a. 53 B ). 

 

Înclinarea terenului acționează în strânsă legătură cu expoziția și altitudinea prin intermediul 

modificărilor care au loc în distribuția energiei radiante, a regimului de precipitații, a condițiilor de 

geneză a solurilor forestiere și a structurii vegetației. Variațiile înclinării terenului determină și diferențe 

în aplicarea măsurilor silvotehnice sau de exploatare a lemnului. 

Distribuţia arboretelor pe categorii de înclinare se prezintă astfel :  

între 16° - 30° - 134,9 ha (91%)  

între 31° - 40° - 13,0 ha (9%)  

sub 16°      - 1,1 ha (1%)  
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În cazul de față înclinarea terenului este variabilă (fiind vorba versanți cu configurație ondulată 

și fragmentată), influența expoziției este semnificativ mai mare, determinând variații ale regimului de 

căldură și insolație, variații care se răsfrâng asupra umidității și proceselor de solificare și deci indirect 

asupra vegetației forestiere. 

Pe suprafețele însorite (S și SV) temperatura și evaporarea sunt mai ridicate de asemenea 

vânturile sunt mai puternice, solul este mai afectat și de procese de eroziune. Gerurile târzii pe astfel de 

expoziții pot cauza vătămări importante lujerilor sau chiar florilor, datorită intrării timpurii a arborilor 

în vegetație. 

Spre deosebire de suprafețele însorite, cele umbrite (N, NV și NE), care primesc mai puțină 

lumină sunt mai reci și mai umede. Cele parțial însoriți (SE, E și V) prezintă caracteristici intermediare. 

Expoziţia este diversă, atât datorită dispersării trupurilor de pădure cât şi variaţiilor de relief. 

Situaţia pe categorii de expoziţii, este următoarea:  

expoziţie umbrită - 56,8 ha  (38%) 

expoziţie parţial însorită - 54,5 ha (37%) 

expoziţie însorită - 37,7 ha  (25%) 

În partea a II-a, în tabelele 17.3 şi 17.4 sunt evidenţiate mai pe larg o serie de date referitoare la: 

înclinare, expoziţie şi altitudine. 

 

4.2.2. Geologie - litologie 

 

 Din punct de vedere geologic, teritoriul studiat este situat în zona cristalino-sedimentară a 

Carpaților Orientali. Această zonă este reprezentată printr-o masă de șisturi cristaline de origine 

paleogenă, peste care se găsesc depozite mezozoice formate dintr-o alternanță de marne, gresii, șisturi 

argiloase și conglomerate. Izolat se mai întâlnesc și calcare. 

 

4.2.3. Hidrologie 

 

 Teritoriul este situat în partea mijlocie și inferioară a bazinetului pârâului Țibău, afluent al 

Bistriței Aurii.  

 Rețeaua hidrografică este bine reprezentată, prin numeroșii afluenți de parte dreaptă ai Țibăului, 

cei mai importanți fiind Canal (cu Munceilor, Ulmului) și Dârmoxa. 

 Regimul hidrologic este echilibrat, nemanifestându-se fenomene de torențialitate. Creșteri mai 

accentuate ale debitelor se înregistrează primăvara, la topirea zăpezilor și vara, după ploi torențiale. 

 

 

4.2.4. Climatologie 

 

Temperatura medie anuală este de circa +30 C, iar precipitațiile medii anuale sunt de peste 1100 

mm. Vântul dominat este cel de NV, care de foarte multe ori are intensități și viteze periculoase pentru 

arborete. 

Din punct de vedere al clasificării climatelor după Köppen, unitatea se încadrează în provincia 

climatică D.f.b.k, cu semnificația: 

- D-climat ploios, boreal cu ierni reci; 

- f-climat cu precipitații în tot timpul anului; 

- b-temperaturi sub 22 grade în cea mai caldă luna a anului; 

- k-maximum de precipitații la sfârșitul primăverii și minimum de ploaie și zăpadă la sfârșitul 

iernii. 

Datorită extinderii relativ mari a teritoriului din punct de vedere altitudinal, există variații relativ 

semnificative ale elementelor climatice, variații ce influențează dezvoltarea vegetației forestiere. 
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4.3. Soluri 

 

Pentru identificarea corectă a tipurilor de staţiuni şi păduri, în cadrul lucrărilor de teren au fost 

executate cartări staţionale la scară mijlocie având drept scop identificarea tipurilor şi subtipurilor de 

soluri (unul din factorii determinanţi ai tipului de staţiune). 

Au fost executate 2 profile principale de sol (un profil la 75 ha) şi profile de control în fiecare 

u.a. Amplasarea şi studiul profilelor de sol s-a făcut concomitent cu descrierea vegetaţiei forestiere. 

 

În cuprinsul U.P.XL ȚIBĂU 2 au fost identificate următoarele tipuri şi subtipuri de soluri:  

 

          Tabelul 4.3.1. 
Clasa de soluri Tipul şi subtipul de sol Codul Succesiunea Suprafaţa 

Clasificare 

S.R.C.S. 1980 

Clasificare 

S.T.R.S. 2012 

Clasificare 

S.R.C.S. 1980 

Clasificare 

S.T.R.S. 2012 

 orizonturilor ha % 

Cambisoluri Cambisoluri brun acid tipic districambosol tipic 3301 Ao-Bv-C 149,0 100 

Total clasă - - - 149,0 100 

TOTAL - - - 149,0 100 

 

 Solurile identificate sunt în totalitate soluri evoluate, din clasa cambisoluri. 

  

Clasa cambisoluri (149,0 ha - 100% din suprafață) cuprinde soluri care au ca şi orizont de 

diagnoză un orizont B cambic (Bv). Orizontul B cambic a rezultat ca urmare a unui proces de alterare a 

silicaţilor primari şi formare de silicaţi secundari. Aceste soluri sunt specifice pentru etajul nemoral al 

pădurilor de foioase, fiind întâlnite atât în arealele colinare cât şi în arealul montan inferior.  

Din clasa cambisoluri singurul tip și subtip de sol întâlnit este solul brun acid tipic – 100% din 

suprafață, descrierea tipului de sol este redată în cele ce urmează: 

 

 Solul brun acid tipic (cod 3101) – districambosol tipic conform clasificării 

S.R.T.S. 2012 – ocupă o suprafață  de 149,0 ha (100%), succesiunea de 

orizonturi este de tip Ao-Bv-C, morfologic sunt soluri superficiale la mijlociu 

profunde, cu grosimea fiziologică de 30-50 cm, cu volum edafic predominant 

submijlociu determinat de conținutul în schelet de 10-40%. Textura este relativ 

uniformă pe profil iar structura slab moderat exprimată. După gradul de saturație 

în baze (V= 30-50%) sunt soluri oligomezobazice, argila coloidală scade în 

aproprierea materialului parental, pH-ul este acid la puternic acid, sunt intens 

humifere în orizontul superior și moderat slab humifere în orizonturile 

inferioare. Conținutul în substanțe nutritive este asemănător cu cel al solului brun 

eumezobazic tipic. Se caracterizează printr-o activitate redusă și acumularea 

unui orizont organic la suprafață. Sunt puternic acide, oligobazice cu un conținut 

ridicat de schelet și un volum edafic mic sau mijlociu. Pe ele se dezvoltă păduri 

de molid de productivitate superioară iar acolo unde grosimea fiziologică se 

micșorează prin creșterea procentului de schelet, fertilitatea poate coborî la 

nivelul mijlociu sau chiar inferior. 

 

4.4. Tipuri de staţiune 

 

Din analiza datelor privind geomorfologia, geologia, hidrologia, climatologia, pedologia şi a 

corelaţiilor dintre acestea, pentru fiecare unitate amenajistică în parte s-a stabilit, conform sistematicii 

în vigoare, tipul de staţiune.  

 

Evidenţele detaliate privind tipurile de staţiune sunt prezentate în tabelul 17.1. 
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4.4.1. Evidenţa tipurilor de staţiune 

 

În tabelul următor sunt prezentate, pe etaje fitoclimatice, tipurile de staţiuni întâlnite în cuprinsul 

pădurii proprietate privată luată în studiu, cu indicarea categoriei de bonitate:  

 

           Tabelul 4.4.1.1. 
Codul Diagnoza tipului de staţiune Suprafaţa Categorii de bonitate 

  ha % Sup. Mijl. Inf. 

Etajul montan de molidişuri (FM3) 

2312 Montan de molidişuri Bm, brun podzolic-podzol brun, edafic 

submijlociu mijlociu, cu Hylocomium 

57,0 38 - 57,0 - 

2331 Montan de molidişuri Bi, brun acid edafic mic cu Oxalis Dentaria +/- 

acidofile. 

4,1 3 - - 4,1 

2332 Montan de molidişuri Bm, brun acid edafic submijlociu cu Oxalis 

Dentaria +/- acidofile 

87,9 59 - 87,9 - 

Total ha 149,0 100 0,0 144,9 4,1 

 %  100 0 97 3 

 

 Se observă că staţiunile de bonitate mijlocie au răspândirea cea mai mare (97%), fapt reflectat şi 

în productivitatea arboretelor (clasa de producţie medie fiind III2). 

 

 

4.5. Vegetaţia forestieră 

 

4.5.1. Tipuri naturale de pădure 

 

Evidenţa tipurilor de pădure (pe tipuri de staţiuni), în raport cu caracterul actual, este prezentată 

în tabelul ˝Evidenţa tipurilor de staţiune şi a tipurilor de pădure˝, din partea a III-a şi explicitată în tabelul 

următor unde este prezentată şi repartizarea tipurilor de pădure pe formaţii forestiere şi categorii de 

productivitate naturală. 

 

           Tabelul 4.5.1.1. 
Formaţia Codul Denumirea tipului Suprafaţa Productivitatea naturală 

forestieră Tip 

staţiune 

Tip 

pădure 

natural ha % sup. mijl. inf. 

Molidişuri pure 2332 1113 Molidiş de altitudine mare cu 

Oxalis acetosella (m) 

73,0 49,0 - 73,0 -  

2332 1114 Molidiş cu Oxalis acetosella pe 

soluri schelete (m) 

14,9 10,0 - 14,9 -  

2312 1121 Molidiş cu muşchi verzi (m) 57,0 38,3 - 57,0 -  

2331 1152 Molidiş de limita cu Vaccinium 

myrtillus şi Oxalis acetosella (i) 

4,1 2,8 - - 4,1 

Total   ha 149,0 100 - 144,9 4,1 

   % 100  - 97 3 

 

Aşa cum rezultă din tabelul prezentat anterior, predomină tipurile naturale de pădure de 

productivitate mijlocie (97 %), în corelaţie cu tipurile de staţiuni.  

Formaţie forestieră întâlnită este „Molidişuri pure” (100 %). 

 

4.5.2. Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure 

 

Repartiţia suprafeţelor pe formaţii forestiere în raport cu caracterul actual al tipului de pădure 

este prezentată în subcapitolul 17.2, iar evidenţa pe u.a. în tabelul 17.7. 

În continuare este prezentată structura vegetaţiei pe formaţii forestiere şi în raport cu caracterul 

actual al tipului de pădure:  
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            Tabelul 4.5.2.1. 
Caracterul actual al tipului de pădure Total Tere-  

Formaţia forestieră Natural Fundamental Derivat Artificial de Nede- pădure nuri  

 de productivitate Sub- Parţial Total (de productiv) productiv. finit  goale TOTAL 

 Sup. Mij. Inf. prod.  Sup. Mij. Inf. Sup.+ 

Mij. 

Inf.     

 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha % 

11-Molidişuri pure - 73,3 4,1 - - - - - - - 71,6 149,0 - 149,0 100  

 - 49 3 - - - - - - - 48 100 - 100  

Total - 73,3 4,1 - - - - - - - 71,6 149,0 - 149,0 100  

% - 49 3 - - - - - - - 48 100 - 100   

TOTAL 77,4 - - - - 71,6 149,0 - 149,0 100  

% 52 - - - - 48 100 - 100  

 

 Din datele de mai sus se observă că majoritatea arboretelor (52%) şi-au păstrat caracterul natural 

fundamental, restul fiind tinere/nedefinite (48%). 

 

4.5.3. Arborete provizorii, slab productive şi necorespunzătoare funcţional 

 

Arboretele necorespunzătoare funcţional ocupă 4,1 ha (3%), fiind integral natural fundamental 

de productivitate inferioară. 

Evidenţa lor este prezentată în capitolul 17.9. iar măsurile de gospodărire la paragraful 6.7. 

 

 

4.5.4. Evidenţa arboretelor brăcuite şi a suprafeţelor de fond forestier neregenerate 

 

În interiorul fondului forestier din U.P. XL Țibău 2 există suprafeţe neregenerate sau regenerate 

parţial (cu consistenţa mai mică de 0,7), ce ocupă 114,1 ha. 

Evidenţa lor este prezentată în tabelul următor: 

 

           Tabelul 4.5.4.1 
U.A. Supraf. 

(ha) 

Compoziţia Vârsta 

(ani) 

Consistenţa Lucrări propuse 

43 B 8,3 10MO 5 0,2 îngrijirea seminţişului, completări 

53 A 38,6 9MO 1SAC 10 0,5 degajări, completări 

53 B 15,9 10MO 20 0,6 completări 

56 10,5 10MO 10 0,6 completări 

57 A 14,5 10MO 15 0,5 completări 

57 B 4,2 10MO 5 0,1 îngrijirea seminţişului, completări 

58 A 20,5 10MO 5 0,6 îngrijirea seminţişului, completări 

58 D 1,6 10MO 10 0,4 completări 

Total 114,1 - - - - 

 

Toate arboretele sunt arborete tinere cu vârste de până la 20 ani și sunt cuprinse în planul 

lucrărilor de împădurire cu completări. 

 

 

4.5.5. Structura fondului forestier 

 

Date privind structura şi mărimea fondului forestier sunt prezentate în capitolul 16, începând cu 

subcapitolul 16.3. 

 

În sinteză, structura fondului forestier se prezintă astfel: 

 

           Tabelul 4.5.5.1. 
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 Suprafaţa  Cons Clp Vârsta Volum Crest Provenienţa (%) 

S Total Grupa Compoziţia med. med. med. med. crt. Vitalitatea (%) 

U.  I II Clasa de producţie     mc/an/ Săm. Plant. Lăst. 

P. ha ha  % ha %    ani mc/ha ha Vig. Norm. Slab. 

A 149,0 - - 149,0 100,0  97MO  3SAC 

 III2 IV0 

0,57 3,2 18 52 3,9 - 

- 

- 

- 

- 

- 

U.P. 149,0 0,0 0 149,0 100  97MO  3SAC 

 III2 IV0 

0,57 3,2 18 52 3,9  100 

0,0 

0,0 

100 

0,0 

0,0 

 

Din analiza datelor prezentate se concluzionează că structura fondului forestier luat în studiu este 

corespunzătoare din punct de vedere al productivităţii (clasa de producţie medie III2, este conformă cu 

potenţialul staţional mijlociu existent). Din punct de vedere al compoziţiei nu este corespunzătoare (din 

cauza proporţiei prea mici a arboretelor natural fundamentale) şi nici al consistenţei (aceasta având 

valoarea medie de 0,57). 

Această structură a arboretelor (consistența medie 0,57, vârsta medie 18 ani și clasa I de vârstă 

97%) se datorează faptului că aceste suprafețe au fost tăiate în perioada imediat următoare retrocedării 

(respectiv anul 2006), actualul proprietar cumpărând aceste suprafețe, prin contractul de vânzare 

cumpărare nr. 1065/22.04.2020, ca suprafețe de pe care s-a recoltat integral masa lemnoasă, într-un 

stadiu de regenerare naturală parțială, în urma tăierilor definitive (precizări preluate din contract). 

Predomină arboretele relativ pluriene, amestecate, modul de regenerare al acestora fiind în 

totalitate din sămânţă. Vitalitatea este normală pentru toate arboretele. 

Evidenţa sintetică a indicatorilor de caracterizare a structurii fondului forestier este prezentată în 

˝Fişa indicatorilor de bază˝ şi în tabelul următor (pe grupe principale de specii): 

 

           Tabelul 4.5.5.2. 
SU. Grupa de Suprafaţa Clasa de vârstă Clasa de producţie 

P. specii ha % I II III IV V VI VII-> I II III IV V 

A 

FA - - - - - - - - - - - - - - 

RĂŞ 145,1 97 140,1 2,5 2,5 - - - - - - 122,9 22,2 - 

QV - - - - - - - - - - - - - - 

DT - - - - - - - - - - - - - - 

DM 3,9 3 3,9 - - - - - - - - - 3,9 - 

Total A 149,0 100 144,0 2,5 2,5 - - - - - - 122,9 26,1 - 

Total UP. 149,0 100 144,0 2,5 2,5 - - - - - - 122,9 26,1 - 

 
 

4.5.6. Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi 

 

În tabelul următor este prezentată o sinteză a factorilor destabilizatori şi limitativi, lista cu u.a. 

afectate fiind prezentată în tabelul 17.8., iar lucrările propuse pentru ameliorarea arboretelor afectate la 

paragraful 6.8. 

 

           Tabelul 4.5.6.1. 
Natura % Din Suprafaţa afectată 

factorilor suprafaţa  Grade de manifestare 

 cu pădure Total slabă (1) moderată (2) puternică (3) f. puternică (4) excesivă (5) 

Denumire 149,0 ha ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

 USCARE  50 74,0 100 74,0 100 - - - - - - - - 

 RUPTURI DATORATE ZAPEZII  24 35,4 100 35,4 100 - - - - - - - - 

 ROCA LA SUPRAFATA   R1-A 49 73,3 - - - - - - - - - - - 

din care pe 0,1-0,2S  R1-3 46 69,1 - - - - - - - - - - - 

 0,3-0,5S  R3-5 3 4,2 - - - - - - - - - - - 

 >0,6S  R6-A - - - - - - - - - - - - - 
 

Din analiza datelor prezentate se poate observa că, suprafeţele afectate sunt însemnate (123% din 

suprafaţa fondului forestier, procent ce rezultă prin însumarea cumulată a tuturor suprafeţelor afectate 

de factori destabilizatori), iar intensitatea vătămărilor este în marea majoritate slabă, fiind datorate unor 
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condiţii staţionale particulare şi influenţei izolate a factorilor antropici perturbatori. 

Cel mai important factor destabilizator din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este 

reprezentat de uscare. Acest factor apare pe o suprafaţă de 74,0 ha, fiind în totalitate de intensitatea slabă, 

însă nu este un fenomen de uscare în masă ci doar izolat la exemplare rău conformate. 

Al doilea factor destabilizator ca şi pondere este reprezentat de rupturi datorate zăpezii şi 

vânturilor. Acest factor apare pe o suprafaţă de 35,4 ha. 

 

Cel mai important factor limitativ din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este 

reprezentat de roca la suprafaţă. Acest factor limitativ afectează o suprafaţă de 73,3 ha; 

 

În cursul lucrărilor de regenerare şi îngrijire prevăzute, se va avea în vedere ca arborii afectaţi să 

fie extraşi cu prioritate. 

Se poate concluziona că factorii destabilizatori şi limitativi nu prezintă o problemă pentru 

gospodărirea fondului forestier din această unitate de producţie. 

 

4.6. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie forestieră 

 

Din analiza datelor prezentate în subcapitolele precedente se poate concluziona că vegetaţia 

forestieră din această unitate găseşte condiţii relativ favorabile dezvoltării. 

Deşi condiţiile sunt relativ favorabile productivitatea arboretelor, în unele cazuri, este sub 

potenţialul staţional, motiv pentru care trebuie acordată o atenţie deosebită modului de conducere a 

acestor arborete pentru a se putea îmbunătăţi productivitatea lor. 

Prin executarea lucrărilor propuse la fiecare arboret în parte, se vor realiza compoziţii 

corespunzătoare tipurilor de pădure natural-fundamentale, consistența medie va crește la valorile 

normale şi se va permite valorificarea optimă a condiţiilor staţionale. În acest fel, arboretele şi pădurea 

în ansamblul ei vor putea îndeplini în condiţii optime funcţiile de protecţie şi producţie atribuite. 
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5. STABILIREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE 

PĂDURII ŞI A BAZELOR DE AMENAJARE 

 

5.1. Stabilirea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii 

 

5.1.1. Obiective social - economice şi ecologice 

 

Obiectivele social - economice şi ecologice ale pădurii se exprimă prin natura produselor şi a 

serviciilor de protecţie ori social-culturale ale pădurii. 

Pentru pădurile din cadrul U.P. XL Țibău 2, obiectivele detaliate prin stabilirea ţelurilor de 

producţie ori de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament sunt prezentate în tabelul următor : 

 

          Tabelul 5.1.1.1. 
 Grupa şi subgrupa de obiective şi 

servicii 

Denumirea obiectivului de protecţie sau a serviciilor realizate 

Grupa II - Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie 

Categorii funcţionale: 1C. -Păduri destinate să producă, în principal, arbori mijlocii şi subţiri, pentru 

celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări (T.VI). 

 

 Obiectivele avute în vedere urmăresc respectarea regimului silvic. 

 

5.1.2. Funcţiile pădurii 
 

Repartizarea pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale, în scopul precizării prin amenajament 

a obiectivelor social-economice, s-a realizat prin zonarea funcţională, ţinând seama de funcţia prioritară 

pe care o îndeplineşte fiecare arboret. Repartiţia suprafeţelor pe categorii funcţionale este redată în 

tabelul 16.2.  

Corespunzător obiectivelor social-economice, funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

pădurile luate în studiu sunt preluate în general de la amenajarea precedentă. 

Prin gruparea arboretelor în funcţie de rolul îndeplinit au rezultat  categorii funcţionale a căror 

semnificaţie este prezentată în tabelul următor: 

          Tabelul 5.1.2.1. 
Grupa 

funcţională 

Categoria 

funcţională 

Tipul 

funcţional 

Suprafaţa 

ha 

Semnificaţia categoriei funcţionale 

II 1C 6 149,0 Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru 

cherestea (T. VI) 

Total grupa II 149,0 - 

Total grupa I+II 149,0 - 

Alte terenuri 0,0 - 

Total General 149,0 - 

 

Se face precizarea că suprafața luată în studiu nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată. 

 

5.1.3. Subunităţi de producţie/protecţie constituite 

 

În scopul reglementării procesului de producţie/protecţie conform obiectivelor şi funcţiilor 

ecologice şi social-economice atribuite arboretelor au fost constituite următoarele subunităţi de 

gospodărire: 

  SU.P.„A” - codru regulat - sortimente obişnuite  149,0 ha. 

 

 Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „A” - (codru regulat - sortimente obişnuite) arborete 

care au funcţia producţia de lemn pentru cherestea, construcţii, celuloză etc.. 

Constituirea subunităţilor de gospodărire, cu indicarea u.a. aferente şi a suprafeţelor acestora este 

prezentată în tabelul următor: 
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          Tabelul 5.1.3.1. 

SU.P. U N I T Ă Ţ I   A M E N A J I S T I C E 

A     43 A  43 B  53 A  53 B  53 C  53 D  56    57 A  57 B  58 A  58 B  58 C  58 

D 

149,0 HA Nr. de UA-uri: 13 

TOTAL U.P. 

149,0 HA 

Nr. TOTAL de UA-uri: 13 

 

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare 

 

5.2.1. Generalităţi 

 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin amenajament în condiţii corespunzătoare, structura 

arboretelor şi a fondului de producţie trebuie dirijată către o structură optimă. Cadrul general prin care 

se poate realiza această structură este definit de bazele de amenajare şi anume: regimul, compoziţia-ţel, 

tratamentul, exploatabilitatea şi ciclul. 

 

 

5.2.2. Regimul de gospodărire 

 

Ţinând cont că regimul defineşte modul în care se asigură regenerarea unei păduri şi având în 

vedere obiectivele şi funcţiile social - economice atribuite arboretelor, starea acestora şi structura actuală 

şi de perspectivă a fondului forestier, pentru pădurile acestei unităţi de producţie s-a adoptat regimul 

codru. În cazul acestei unităţi de producţie, regimul codrului se adoptă pentru arboretele de molid (şi 

amestecuri dintre acesta cu alte specii) care pot fi conduse până la vârste suficient de mari, când fructifică 

abundent şi regenerarea naturală din sămânţă devine posibilă.  

 

 

5.2.3. Compoziţia ţel  

 

Compoziţia - ţel reprezintă asocierea şi proporţia speciilor din cadrul unui arboret care îmbină în 

modul cel mai favorabil exigenţele biologice ale speciilor cu cerinţele social - economice. Ea s-a stabilit 

în raport cu ţelurile de gospodărire şi condiţiile ecologice din fiecare u.a. şi este redată (comparativ cu 

cea actuală) în tabelul următor: 

 

 SU.P A     Tabelul 5.2.3.1. 
Tip Tip Suprafaţa Compoziţia ţel - Specii (cu suprafeţele în ha) / 

Procente (%) 

staţiune pădure ha MO  LA  FA  BR  

2312 1121 57,0 39,90 

70 

11,40 

20 

5,70 

10 

- 

- 

2331 1152 4,1 3,28 

80 

0,82 

20 

- 

- 

- 

- 

2332 1114 14,9 11,92 

80 

1,49 

10 

- 

- 

1,49 

10 

2332 1113 73,0 58,40 

80 

14,60 

20 

- 

- 

- 

- 

Total 149,00 113,50 28,31 5,70 1,49 

Compoziţia Ţel % 76,2 19,0 3,8 1,0 

Compoziţia actuală 97MO 3SAC 

 

Se face observaţia că în tabelul de mai sus este calculată compoziţia ţel optimă (compoziţia 

corespunzătoare condiţiilor ecologice date şi ţelurile majore urmărite prin gospodărire), pentru fiecare 

tip de pădure în parte. 
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Compoziţia - ţel se regăseşte, la nivelul fiecărei u.a., în: 

- descrierea parcelară (capitolul 15.1.); 

- „Planul decenal de recoltare al produselor principale” (capitolul 12.). 

În arboretele exploatabile, compoziţia ţel se realizează prin tăierile de regenerare prevăzute, 

urmate după caz de completări prin împăduriri artificiale (în suprafeţele neregenerate) şi apoi prin lucrări 

de întreţinere şi de îngrijire. În arboretele preexploatabile şi în special la cele neexploatabile, compoziţia 

actuală se va îmbunătăţi prin tăierile de îngrijire prevăzute în amenajament. 

Ameliorarea compoziţiei în scopul creşterii randamentului funcţional se va face prin: 

- introducerea speciilor indigene valoroase pentru revenirea la tipul natural fundamental de 

pădure; 

- introducerea în proporţie mai mare a speciilor valoroase, fără a se renunţa la speciile de amestec; 

- introducerea speciilor rezistente în condiţii grele de vegetaţie; 

- promovarea, prin tăieri de îngrijire, a speciilor valoroase în arboretele tinere. 

 

5.2.4. Tratamentul 

 

Tratamentul, ca ansamblu de măsuri silviculturale aplicate pe întreaga durată de existenţă a 

arboretului în scopul realizării unei structuri corespunzătoare a acestuia, presupune: 

- realizarea unor compoziţii optime, prin obţinerea de regenerări naturale în proporţie cât mai 

mare şi completarea lor doar în golurile neregenerate; 

- aplicarea tăierilor localizate, cu o perioadă medie de regenerare, pentru realizarea de structuri 

relativ pluriene sau relativ echiene; 

- aplicarea sistematică a tuturor lucrărilor de îngrijire a arboretelor. 

Alegerea tratamentelor s-a făcut conform normelor în vigoare, avându-se în vedere formaţiile 

forestiere, tipurile de categorii funcţionale, starea actuală a structurii şi productivităţii arboretelor şi 

dinamica procesului de regenerare. 

În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (molid) nu poate fi 

pus în practică în deceniul actual din cauza unor condiţii particulare (vârsta arboretelor este prea mică 

pentru aplicarea tratamentului). 

Organele silvice au obligaţia de a corela tăierile de regenerare (la momentul în care acetea se vor 

putea realiza) cu perioadele de fructificaţie a speciilor principale, astfel încât şansele instalării 

seminţişurilor naturale să fie cât mai mari, iar suprafeţele de împădurit să se reducă la minimum. 

Tratamentele propuse se regăsesc detaliat în capitolul 12 - ˝Planuri de recoltare şi cultură˝. 

 

 

5.2.5. Exploatabilitatea 

 

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă prin vârsta 

exploatabilităţii. Ea s-a stabilit numai pentru arboretele la care s-a reglementat procesul de producţie, în 

funcţie de specii, productivitate, condiţiile de regenerare şi zonarea funcţională. 

Pentru arboretele cu funcţii de producţie şi protecţie (din tipul VI funcţional), se adoptă 

exploatabilitatea tehnică. 

Pentru principalele specii întâlnite în U.P. XL Țibău 2, vârsta standard a exploatabilităţii tehnice 

în funcţie de specie, clasa de producţie şi sortimentul ţel principal este prezentată în tabelul de mai jos: 
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         Tabelul 5.2.5.1. 
  Clasa de producţie 

  I II III IV V 

Specii Sortimentul ţel principal (lemn pentru) 

 Cherestea Cherestea Cherestea Cherestea alte 

sortimente 

Celuloză, 

construcţii 

Molid 120 110 100 100 100 

 

Vârsta exploatabilităţii medii pentru SU.P. „A” este de 100 ani, aşa cum reiese din tabelul de la 

capitolul 18.3.  

 

 

5.2.6. Ciclul 

 

Ca principală bază de amenajare în cazul pădurilor de codru regulat, ciclul determină mărimea şi 

structura pădurii în ansamblul ei, în raport cu vârsta arboretelor componente. 

Cu alte cuvinte ciclul ca bază de amenajare defineşte în amenajament structura unităţii de 

gospodărire în raport cu obiectivele social-economice şi ecologice urmărite. Ciclul, exprimat în ani, 

constituie criteriul de bază pentru reglementarea producţiei în unităţi  de gospodărie de codru regulat. 

Pe baza vârstei exploatabilităţii medii, ciclul adoptat pentru SU.P.„A” codru regulat - sortimente 

obişnuite, este de 100 ani. 
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6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE LEMNOASĂ ŞI MĂSURI 

DE GOSPODĂRIRE PENTRU ARBORETELE CU FUNCŢII SPECIALE DE 

PROTECŢIE SLAB PRODUCTIVE ŞI AFECTATE DE FACTORI 

DESTABILIZATORI 
 

Recoltarea masei lemnoase din pădurile unităţii se face astfel: 

- pentru arboretele cu funcţii de producţie şi protecţie - (tipul VI funcţional) - se reglementează 

procesul de producţie stabilindu-se posibilitatea de produse principale (subcapitolul 6.1.); 

- pentru arboretele cu funcţii exclusiv de protecţie supuse regimului de conservare deosebită 

(tipul II de categorii funcţionale) se dau orientativ prevederi privind recolta de lemn posibil de realizat 

(subcapitolul 6.2.) 

 

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale 
 

 Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale s-a făcut pentru arboretele din 

tipul VI funcţional. 

 

6.1.1. SU.P. „A” Reglementarea procesului de producţie 

 

 Reglementarea procesului de producţie lemnoasă cuprinde: 

- stabilirea posibilităţii de produse principale; 

- întocmirea planurilor de recoltare a produselor principale: evidenţa arboretelor din care urmează să se 

recolteze posibilitatea decenală de produse principale pe urgenţe de regenerare. 

 

6.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea posibilităţii de produse principale 

 

Stabilirea cuantumului posibilităţii de produse principale s-a făcut atât prin intermediul 

suprafeţelor cât şi al volumelor, aplicându-se următoarele procedee: 

- prin intermediul creşterii indicatoare; 

- după criteriul claselor de vârstă. 

 Valorile parametrilor şi indicatorilor luaţi în considerare sunt prezentate în paragrafele 6.1.1.1.1. 

şi 6.1.1.1.2. 

 

6.1.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creşterii 

indicatoare 
 

 Pentru determinarea indicatorului de posibilitate corespunzător creşterii indicatoare au fost 

luate in calcul următoarele valori: 

 Ci = creşterea indicatoare: 460 mc; 

 VD = masa lemnoasă care ar putea fi exploatată în primul deceniu, inclusiv creşterea la jumătatea 

intervalului: - mc; 

 VE = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 20 ani, inclusiv creşterea la jumătatea 

intervalului: - mc; 

 VF = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 40 ani, inclusiv creşterea la jumătatea 

intervalului: - mc; 

 VG = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 60 ani, inclusiv creşterea la jumătatea 

intervalului: 1068 mc; 

 Q = parametru ce exprimă raportul dintre volumele de masă lemnoasă exploatabile în intervalele  

de timp considerate şi volumele care ar fi necesare pentru recoltarea anuală şi continuă a unei posibilităţi 

egale cu creşterea indicatoare (Q = -1,8); 

În cazul acestei subunităţi avem Q = -1,8 < 1 (SU.P. deficitară în arborete exploatabile), iar 

indicatorul de posibilitate prin intermediul creşterii indicatoare depinde de minima valorilor (r'): VD/10, 

VE/20, VF/40, VG/60. În situația de față datorită faptului că nu există arborrete exploatabile în acest 

deceniu indicatorul de posibilitate prin intermediul creşterii indicatoare este zero. 
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Valorile parametrilor de mai sus sunt prezentate pe specii în tabelul următor: 
 

Tabelul 6.1.1.1.1.1 
SPECIA MO SAC       TOTAL 

CI 458 2       460 

VD          

VD1          

VD2          

VD3          

VD4          

VE          

VE1          

VE2          

VE3          

VF          

VG 1068        1068 

DD1         -9200 

DD2         -9200 

DD3         -18400 

DD4         -26532 

DM         -26532 

Q         -1,8 

VD/10          

VE/20          

VF/40          

VG/60         17 

POSIB.          

A:0.000  M:0.0000  

CICLUL 100.0 ANI 

SUPRAFATATOTALA 149,0 HA 

SUPRAFATAINGR.IFUNC.    0,0 HA 

SUPRAFATAINGR.IIFUNC.(CUTEL2SAU3) 149,0 HA 
 

 

6.1.1.1.2. SU.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă 

 

 Pentru stabilirea acestui indicator este util a se face o analiză a structurii pe clase de vârstă 

prezentată în graficul următor:  

Graficul 6.1.1.1.2.1 
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După cum se poate remarca din graficul de mai sus, distribuţia suprafeţelor pe clase de vârstă 

este total dezechilibrată. Clasele de vârstă I și II sunt deficitare comparativ cu suprafaţa normală, clasa 

a IV-a și a V-a lipsesc în totalitate, iar clasa I este mult excedentară față de suprafața normală. 

 Această structură dezechilibrată a apărut ca urmare a faptului că fondul forestier din cadrul U.P. 

XL ȚIBĂU 2 provine în urma retrocedărilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate din fragmente 

de pădure ce aparțineau în trecut de o altă unitate de producție cu o suprafață mult mai mare. Ponderea 

mare a clasei I de vârstă (97%) se datorează faptului că aceste suprafețe au fost tăiate în perioada imediat 

următoare retrocedării (respectiv anul 2006), actualul proprietar cumpărând aceste suprafețe, prin 

contractul de vânzare cumpărare nr. 1065/22.04.2020, ca suprafețe de pe care s-a recoltat integral masa 

lemnoasă, într-un stadiu de regenerare naturală parțială, în urma tăierilor definitive (precizări preluate 

din contract).   

 

Având în vedere cele precizate mai sus, indicatorul de posibilitate după procedeul inductiv al 

metodei claselor de vârstă nu a putut fi stabilit, deoarece nu există arborete exploatabile în deceniul de 

aplicare al amenajamentului. 

Din aceleași considerente nici indicatorul de posibilitate după procedeul deductiv al metodei 

claselor de vârstă nu a fost stabilit. 
 

 

6.1.1.1.3. SU.P. „A” Adoptarea posibilităţii 

 

În tabelul următor este redată situaţia recapitulativă a elementelor de calcul şi a indicatorilor de 

posibilitate.  

Tabelul 6.1.1.1.3. 
Anul Prin intermediul creşterii indicatoare După criteriul claselor de 

vârstă 

Posibilitatea 

amenaj. Ci Q m VD/10 VE/20 VF/40 VG/60 PCi Inductiv Deductiv adoptată 

Actual (2021) 460 -1,8 0,000 - - - 17 - - - - 
 

Nu s-a adoptat posibilitate de produse principale deoarece nu există arborete exploatabile în 

deceniul de aplicare al amenajamentului. 

 

 

6.1.1.2. SU.P. „A” Recoltarea posibilităţii de produse principale 

 

Pentru pădurile din U.P. XL ȚIBĂU 2 nu au fost prevăzute arborete din care se recoltează 

posibilitatea decenală de produse principale, deoarece nu există arborete exploatabile în deceniul de 

aplicare al amenajamentului. 

 

 

6.1.1.3. SU.P. „A” - Prognoza posibilităţii de produse principale 
 

În tabelul următor este prezentată evoluţia prognozată a posibilităţii în perioada 2021-2070: 

 

          Tabelul 6.1.1.3.1. 
PROGNOZA POSIBILITĂŢII DE PRODUSE PRINCIPALE 

Nivel prognoză 
Supraf. în producţie  

-ha-  

Creşt. indic. 

mc/an 

Volumul arboretelor exploatabile Posibilitatea anuală 

mc/an În dec I (mc) În dec II - III (mc) 

2021-2030 149,0 460 0 0 - 

2031-2040 149,0 460 0 0 - 

2041-2050 149,0 460 0 534 - 

2051-2060 149,0 460 0 1068 - 

2061-2070 149,0 460 534 - 460 

 

După cum se observă din datele de mai sus, datorită deficitului major de arborete exploatabile și 
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preexploatabile, pentru deceniile 1, 2, 3 și 4 nu se poate adopta posibilitate de produse principale, 

deoarece nu există arborete exploatabile în această perioadă iar pentru deceniul 5 se poate adopta o 

posibilitate egală cu creşterea indicatoare. 

  

6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie 
 

În această unitate nu există arborete cu funcţii speciale de protecţie. 

 

6.3. Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat din produse principale şi 

tăieri de conservare 
 

Nu au fost prevăzute arborete din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale, 

deoarece nu există arborete exploatabile în deceniul de aplicare al amenajamentului și nu au fost 

prevăzute nici tăieri de conservare. 

 

6.4. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 
 

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor sunt primele intervenţii care se fac în viaţa 

arboretelor, după ce acestea au închis starea de masiv. Aplicarea corectă şi la timp a lucrărilor de îngrijire 

are o importanţă deosebită în dezvoltarea ulterioară a arboretelor, în realizarea structurii optime a 

acestora sub aspectul compoziţiei, distribuţiei spaţiale şi repartiţiei pe categorii  dimensionale a 

arborilor. Ele s-au stabilit pentru toate arboretele care la data descrierii parcelare îndeplinesc condiţiile 

de consistenţă, vârstă, funcţie atribuită, regim, etc., precum şi pentru cele care vor realiza aceste condiţii 

în cursul perioadei de amenajare, indiferent de compoziţie şi se vor executa ţinându-se seama de 

următoarele considerente: 

 - variabilitatea de cultură de la un loc la altul, astfel încât în cadrul aceleiaşi subparcele se pot 

executa concomitent, pe anumite porţiuni rărituri iar pe altele curăţiri sau chiar degajări; 

 - promovarea exemplarelor din sămânţă sau drajoni; 

 - acolo unde există, subetajul va fi menţinut şi se va proteja subarboretul; 

 - modul de executare a lucrărilor de îngrijire va fi diferit, în raport de structură şi funcţia 

arboretelor şi dacă acestea au fost sau nu parcurse la timp cu asemenea lucrări; 

 - ca planificare, degajările şi curăţirile se vor executa cu prioritate, indiferent de eficienţa 

economică de moment, de executarea lor depinzând în mare măsură evoluţia ulterioară a arboretelor; 

 - prin tehnologiile de recoltare şi colectare a lemnului se va urmări reducerea prejudiciilor aduse 

arborilor rămaşi pe picior. 

 - reducerea numărului de arbori din cuprinsul unui arboret se va realiza, de regulă, prin metode 

selective. Selecţionarea şi punerea celor mai valoroşi arbori din arboret în condiţii cât mai favorabile de 

vegetaţie se va face prin extragerea celor din specii necorespunzătoare, rău conformaţi, vătămaţi etc., 

fără a se crea goluri în coronamentul arboretului. 

 Structura masei lemnoase prevăzute a se recolta din lucrări de îngrijire şi conducere, pe categorii 

de lucrări este prezentată în tabelul următor: 

 

        Tabelul 6.4.1. 

Natura lucrării 

Suprafaţa de 

parcurs 
Volum de extras 

Total 

(ha) 

Anual 

(ha) 

Total 

(mc) 

Anual 

(mc) 

Rărituri 2,5 0,3 98 10 

Curăţiri 11,9 1,2 57 6 

Total prod. sec. 14,4 1,5 155 16 

Degajări 38,6 3,9 - - 

Tăieri de igienă 2,5 2,5 16 2 
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Degajările se vor executa în arborete tinere, după închiderea stării de masiv, urmărindu-se 

promovarea speciilor valoroase, cu provenienţa din sămânţă, în detrimentul celor mai puţin valoroase, 

cu provenienţa din lăstari sau drajoni. Tehnica de execuţie a acestora constă în tăierea cu cosorul sau 

ruperea vârfului la exemplarele din speciile care trebuie eliminate, executându-se o selecţie 

interspecifică. 

Curăţirile se execută în arboretele tinere care au ajuns în stadiul de nuieliş - prăjiniş, cu 

consistenţa 0,9-1,0, extrăgându-se arborii rău conformaţi, răniţi, rupţi sau bolnavi, fără a se reduce 

consistenţa sub 0,8, deoarece ar putea apare pericolul de înierbare şi degradare a arboretelor. 

Periodicitatea şi intensitatea curăţirilor se vor stabili de personalul silvic, în funcţie de situaţia 

concretă a fiecărui arboret. La stabilirea exemplarelor de viitor şi a celor de extras se vor avea în vedere: 

- starea de vegetaţie a arborilor şi modul de regenerare; 

- compoziţiei - ţel; 

- creşterea stabilităţii arboretelor prin îmbunătăţirea structurii acestora şi a capacităţii de 

realizare a funcţiilor care le-au fost atribuite, printr-o selecţie corespunzătoare, atât interspecifică cât şi 

intraspecifică. 

Răriturile se execută în arboretele aflate în stadiile de dezvoltare de păriş sau codrişor, cu 

consistenţă 0,9-1,0, având un caracter de selecţie individuală a arborilor.  

 Periodicitatea şi intensitatea acestor lucrări se vor stabili în raport cu vârsta, vigoarea de creştere, 

consistenţa şi structura arboretelor, cu respectarea normelor tehnice în vigoare. 

Se precizează că în cazul curăţirilor, în arboretele cu variaţii de consistenţă, aceste lucrări au fost 

propuse doar pe părţi din suprafaţă. 

Dintre obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor se reţin: 

 - realizarea compoziţiei optime a arboretelor; 

 - păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor; 

 - creşterea gradului de stabilitate şi rezistenţa a arboretelor la acţiunea agresivă a factorilor 

externi şi interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli, dăunători, poluare etc.); 

 - creşterea productivităţii arboretelor şi a pădurii în ansamblul său, precum şi creşterea calităţii 

lemnului produs; 

 - intensificarea efectelor de protecţie şi creşterea calităţii factorilor de mediu (protecţia solului, 

purificarea aerului, menţinerea peisajului natural etc.); 

 - mărirea capacităţii de fructificaţie a arboretelor şi ameliorarea condiţiilor de regenerare; 

 - recoltarea masei lemnoase în vederea valorificării ei, etc. 

 În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute prin 

amenajament se fac următoarele precizări: 

 - suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras, planificate 

prin amenajament, au caracter orientativ. Personalul silvic va analiza anual situaţia concretă a fiecărui 

arboret şi în raport de aceasta va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual, pentru fiecare 

lucrare în parte; 

 - pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute de amenajament, dacă 

în cursul deceniului acestea ajung să aibă condiţiile necesare aplicării lucrărilor respective. De asemenea, 

pe parcursul aplicării amenajamentului se poate renunţa la executarea lucrărilor de îngrijire în arboretele 

care din diferite motive nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele tehnice pentru astfel de 

lucrări; 

 - cu tăieri de igienă se vor parcurge toate arboretele, după necesităţile impuse de starea acestora, 

indiferent dacă au fost parcurse sau nu în anul anterior cu lucrări de îngrijire. 

O data cu executarea lucrărilor de îngrijire, acolo unde este cazul, vor fi extrași și preexistenții. 

Masa lemnoasă rezultată, conform cap. 15.4 Evidenta pe u.a. a arboretelor cu preexistenți  va fi 

asimilată, în actele de punere în valoare, ca produse secundare obținute din rărituri. 
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6.5. Produse lemnoase posibil de recoltat prin tăieri de regenerare, conservare şi din 

lucrări de îngrijire a arboretelor 
 

În tabelele următoare este prezentată posibilitatea de masă lemnoasă din U.P. XL ȚIBĂU 2 pe 

diferite criterii: 

Tabelul 6.5.1. 

Specificări 
Supraf. de 

parc. (ha) 

Volum de 

extras (mc) 

Volume decenale de extras 

pe specii 

MO SAC 

Produse principale - - - - 

Tăieri de conservare - - - - 

Total 1 (pr + conservare)  - - - - 

Produse secundare 14,4 155 155 - 

Total 2 (pr+conservare.+sec) 14,4 155 155 - 

Tăieri de igienă 2,5 16 16 - 

TOTAL GENERAL 
16,9 171 171 - 

% 100 100 - 

 

     

 Tabelul 6.5.2. 

Natura lucrării 
Posibilitatea 

(mc/an) 

Indici de recoltare  

(mc/an/ha) 

Principale + conservare, din care - - 

- principale - - 

- conservare - - 

Secundare 16 0,107 

Igiena 2 0,013 

Total 18 0,120 

Indicele de creştere curentă (Icr) U.P. = 3,859 mc/an/ha 

 

Observăm că indicele de recoltare total pe U.P. (0,120 m.c./an/ha) este mai mic decât indicele de 

creştere curentă 3,859 mc/an/ha, ceea ce înseamnă că în următorii 10 ani se va produce o acumulare a 

masei lemnoase valorificabilă ulterior. 

 

Prin aplicarea prevederilor prezentului studiu de amenajament silvic, în viitor, se poate acumula 

un substanţial volum de lemn: 

Va = (Icr-Ir) X St = (3,859 mc/an/ha – 0,120 mc/an/ha) X 149,0 ha  =  557 mc/an. 

Va – volum acumulat. 

 

 

6.6. Lucrări de regenerare şi împădurire 
 

Planul lucrărilor de asigurare a regenerării naturale şi de împăduriri este prezentat în capitolul 12 

pentru întreaga unitate, pe categorii de lucrări. 

În tabelul următor este prezentată o sinteză a lucrărilor necesare pentru asigurarea regenerării 

naturale şi a lucrărilor de îngrijire a culturilor: 

          Tabelul 6.6.1. 
Lucrări Suprafaţa efectivă 

-ha- 

D. Îngrijirea (întreţinerea) culturilor 

D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create 63,4 

Total D 63,4 

TOTAL GENERAL 63,4 
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În sinteză planul de împăduriri se prezintă astfel: 

           Tabelul 6.6.2. 

Specificații 

Suprafaţa 
Suprafaţa efectivă de împădurit 

- ha 

efectivă SPECII 

ha MO LA 

C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv 

C.1. Completări în arboretele tinere existente 

Total C1 45,5 30,4 15,1 

C.2. Completări în arboretele tinere nou create (20%)  

Total  C2 9,1 6,08 3,02 

Total de împădurit 54,6 36,48 18,12 

Nr. puieţi necesari (mii buc./ha) - 5,0 5,0 

Nr. total de puieţi (mii buc) 273,0 182,4 90,6 

 

Prin executarea lucrărilor de împădurire se urmăreşte: 

 - împădurirea la zi a suprafeţelor goale şi a terenurilor parcurse cu lucrări de regenerare 

incomplet regenerate; 

 - promovarea în compoziţia arboretelor a speciilor naturale de bază (molid, larice, etc); 

 - asigurarea densităţii optime a arborilor la hectarul de pădure; 

 - anterior lucrărilor de împădurire în completarea regenerărilor naturale se va stabili compoziţia, 

densitatea şi vitalitatea seminţişurilor instalate natural, modul de răspândire şi posibilităţile de utilizare 

a acestuia în compoziţia viitorului arboret. 

 Se vor executa lucrări de împăduriri pe 54,6 ha, cu specii valoroase, fiind necesari 273,0 mii 

puieţi. Puieţii speciilor forestiere necesari înfiinţării culturilor vor fi procuraţi din pepinierele proprii ale 

Ocolului Silvic INGKA INVESTMENTS S.R.L, de la structurile zonale ale Regiei Naţionale a 

Pădurilor, sau vor fi extraşi din seminţişurile valoroase viguroase existente. 

 Regenerarea completă a suprafeţei se va realiza în maximum 2 ani de la lichidarea vechilor 

arborete, iar din anul plantării se vor declanşa lucrările de îngrijire a culturilor (descopleşiri), 1-2/an, 

timp de 4-5 ani, până la reuşita definitivă (închiderea stării de masiv). 

 

6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor provizorii, subproductive şi 

necorespunzătoare funcţional 
 

În cuprinsul unității studiate nu există arboretelor provizorii, subproductive sau 

necorespunzătoare funcţional.  

 

6.8. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori 
 

           Tabelul 6.8.1. 
Factori 

destabilizatori 

Grade de 

manifestare 

Suprafaţa 

(ha) 

Măsuri de gospodărire (ha) 

Tăieri de 

regenerare 

Lucrări de 

conserv. 

Rărituri Curăţiri Completări/ 

Degajări 

T. 

igienă 

Împăd 

Uscare  slabă 74,0 - - 2,5 - 69,0 2,5 - 

Rupturi de zăpadă şi 

vânt 

 izolate 35,4 - - 2,5 - 30,4 2,5 - 

Total 109,4 - - 5,0 - 99,4 5,0 - 

 

După cum se observă din tabelul de mai sus arboretele afectate de factori destabilizatori sunt 

propuse a fi parcurse cu lucrări de îngrijire (5,0 ha), completări/degajări (99,4 ha) şi igienă (5,0 ha) 

 Având în vedere condiţiile staţionale specifice (precizate şi la capitolul 4.6.) prin lucrările 

propuse în arboretele afectate de factori destabilizatori şi limitativi, efectele negative asupra arboretelor 

vor fi eliminate în limita posibilităţilor, ceea ce va conduce la atingerea unei stări mai bune de sănătate 

a arboretelor şi a pădurii în ansamblu. 
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7. ACTIVITĂŢI CONEXE GOSPODĂRIRII FONDULUI FORESTIER 

 

7.1. Recoltarea şi valorificarea produselor nelemnoase 

 

7.1.1. Vânatul 

 

Pădurile din cadrul U.P. XL ȚIBĂU 2 se află pe raza fondului cinegetic 15 Vl. Bistriței, fiind 

gestionat de Direcția Silvică Suceava. 

 Vânatul principal îl constituie cerbul carpatin, căpriorul, mistrețul și ursul. Vânatul secundar este 

reprezentat de vulpea, lupul și râsul. Această varietate a faunei cinegetice întâlnite demonstrează că 

speciile de vânat găsesc condiţii bune de vieţuire. 

Problema hranei vânatului ierbivor nu se pune în timpul verii, acesta găsindu-se din belșug în 

fânețele limitrofe cu fondul forestier și golurile existente. 

Pentru hrana vânatului, în suprafața U.P. XL ȚIBĂU 2, nu au fost rezervate unităţi amenajistice. 

Pentru buna gospodărire a fondului de vânătoare, toate instalaţiile existente (hrănitori, sărării, 

observatoare) se vor verifica şi se va completa numărul lor astfel încât să asigure condiţii bune dezvoltării 

vânatului. 

În scopul optimizării efectivelor de vânat se recomandă următoarele măsuri: 

  - prevenirea şi combaterea braconajului; 

  - combaterea dăunătorilor vânatului; 

  - prevenirea îmbolnăvirii vânatului; 

  - selecţionarea vânatului şi proporţionalizarea sexelor; 

  - asigurarea hranei suplimentare pentru vânat în sezonul rece; 

  - reglementarea trecerilor prin pădure; 

  - interzicerea păşunatului, cu deosebire în zonele de refugiu şi concentrare a vânatului. 

 

7.1.2. Pescuitul 

 

Pe Valea Țibăului și a afluenților săi Dârmoxa și Canal este constituit fondul de pescuit 16 Țibăul 

Superior, parțial populat cu păstrăv indigen. 

Datorită braconajului și a insuficienței dotărilor (cascade, săritori etc), efectivele sunt mult 

inferioare potențialului existent. 

Pentru mărirea efectivelor se recomandă construirea de noi instalații piscicole și intensificarea 

pazei împotriva braconajului. 

 

7.1.3. Fructe de pădure 

  

 Condiţiile geografice şi pedoclimatice existente permit dezvoltarea unor specii a căror fructe sunt 

căutate şi care pot face obiectul recoltării şi valorificării. 

 Dintre cele cu importanţă economică se disting: zmeurul și afinul. Fructificaţiile anuale variază 

în funcţie de numeroşi factori, rolul cel mai important revenind condiţiilor climatice. 

Suprafețele de molidișuri naturale și a celor create artificiale în decursul timpul constituie 

principala bază de producție de afine negre și afine roșii, acestea constituind și ele un aport valoric 

însemnat adus producției silvice pe bază de lemn. 

 

7.1.4. Ciuperci comestibile 

 

 Condițiile de mediu sunt destul de favorabile pentru producția de ciuperci comestibile. 

Din speciile care pot constitui obiectul recoltării şi valorificării, cele cu pondere mai are sunt: 

hribi, gălbiori,  ghebe, crăiţe, iuţari, etc. O mare parte din cantitate se recoltează şi valorifică de către 

locuitori pe piaţa liberă. 

Răspândirea şi cantităţile acestor specii de ciuperci comestibile variază mult de la an la an.  
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7.1.5. Semințe forestiere 

 

În suprafața din U.P. XL ȚIBĂU 2 nu există arborete încadrate ca rezervaţii de seminţe în cadrul 

arboretelor luate în studiu și nici alte arborete valoroase din care s-ar putea recolta seminţe forestiere. 

 

7.1.6. Alte produse 

 

Din fondul forestier de pe raza U.P. XL ȚIBĂU 2 se mai pot recolta, în cantităţi şi condiţii care 

nu prejudiciază starea şi structura arboretelor, următoarele produse: 

- plante medicinale şi aromatice (sunătoare, urzică, frune de zmeur, etc); 

- araci, lemn de celuloză, prăjini de rășinoase, bile, manele; 

- cetină; 

Ocolul Silvic vor analiza cu operativitate, pe tot parcursul anului, toate posibilităţile de recoltare 

şi valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii. 
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8. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER, CONSERVAREA ŞI AMELIORAREA 

BIODIVERSITĂŢII 

 

8.1. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER 

 

Menţinerea şi creşterea eficacităţii funcţionale a ecosistemului forestier impune adoptarea de 

măsuri pentru protecţia împotriva diverşilor factori biotici şi abiotici, dăunători, măsuri prezentate în 

continuare. 

 

 

8.1.1. Protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă 

 

Având în vedere structura actuală a pădurii şi caracteristicile geoclimatice, teritoriul studiat 

prezintă riscuri minore din punct de vedere al doborâturilor şi rupturilor de vânt şi de zăpadă, în prezent 

fiind semnalate aceste fenomene pe 24% din suprafaţă, dar intensitatea fenomenelor este în totalitate 

slabă, fenomenele apărând la speciile izolate sau rău conformate. 

Ca măsuri de prevenire a riscurilor apariţiei doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă se 

amintesc:  

 - menţinerea sau refacerea structurilor diversificate spaţial; 

 - executarea sistematică a tăierilor de îngrijire; 

 - igienizarea permanentă a arboretelor prin tăieri de igienă şi conservare; 

 - introducerea speciilor de amestec în arborete tinere cu structura echienă sau relativ echienă; 

 - executarea sistematică a tăierilor de îngrijire. 

 

 

8.1.2. Protecţia împotriva incendiilor 

 

Arboretele din cuprinsul unităţii studiate nu au suferit incendieri recente. 

Pentru evitarea unor viitoare incendii se recomandă: 

 - întreţinerea şi extinderea reţelei de locuri de odihnă şi fumat, mai ales de-a lungul drumurilor 

şi în preajma traseelor de tranzit; 

 - dotarea cu materiale de intervenţie de calitate corespunzătoare a pichetelor pentru paza contra 

incendiilor; 

 - limitarea circulaţiei în pădure; 

 - intensificarea propagandei de prevenire a incendiilor şi extinderea reţelei de panouri de 

avertizare; 

 - efectuarea de patrulări intense în perioadele şi în zonele expuse. 

 

 

8.1.3. Protecţia împotriva poluării industriale 

 

Datorită amplasării geografice şi structurii fondului forestier, zona studiată nu este expusă decât 

influenţei poluării generale a atmosferei. 

 Singura recomandare generală se referă la necesitatea păstrării sau refacerii structurii naturale a 

fiecărui arboret în parte, această structură asigurând rezistenţa la acest factor. 

De asemenea se va urmări evitarea poluării izolate, datorată activităţilor curente (cu carburanţi, 

lubrifianţi, pesticide, etc). 

 

8.1.4. Protecţia împotriva bolilor şi altor dăunători 

 

Nu s-au semnalat în ultimii ani atacuri masive de dăunători (aceştia există endemic şi provoacă 

anual pagube de intensităţi variabile, fără a avea caracter de atac de masă). 

 În scop profilactic se recomandă:  
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 - conservarea arboretelor de tip natural etajate şi amestecate, cu densităţi normale, cu subarboret 

bogat, parcurse susţinut cu lucrări de îngrijire şi tăieri de igienă; 

- diminuarea pagubelor produse de alţi factori dăunători (vânt, zăpadă, vânat, exploatare); 

 - protejarea entomofaunei folositoare; 

 - cojirea trunchiurilor de răşinoase doborâte. 

 

8.1.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală 

 

Pentru prevenirea apariţiei şi extinderii fenomenului de uscare prematură se recomandă: 

 - extragerea cu prioritate, în cadrul lucrărilor de îngrijire, a arborilor uscaţi sau în curs de uscare; 

 - menţinerea subarboretului; 

 - folosirea la lucrările de împădurire a puieţilor de provenienţă locală. 

 

8.1.6. Măsuri de prevenire a alunecărilor şi eroziunilor 

 

Deși structura actuală a fondului forestier (gradul de acoperire al solului redus – consistența 

medie 0,57) ar putea favoriza apariţia acestor fenomene, substartul litologic din zona studiată nu este 

sensibil la alunecări iar prin lucrările propuse în u.a. din ”Planul lucrărilor de regenerare şi împădurire”, 

respectiv completările în arboretele tinere existente, în perioada următoare se va înregistra o creștere a 

gradului de acoperire al solului. 

Ca măsură preventivă, în viitor, tratamentele ce se vor adopta vor urmări evitarea dezgolirii 

solului, prin promovarea regenerării naturale şi completarea golurilor neregenerate, măsura fiind 

considerată suficientă pentru prevenirea vătămărilor. 

 

8.1.7. Măsuri în cazul apariţiei unor calamităţi naturale 

 

În cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, 

uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,) în care intensitatea fenomenelor depăşeşte prevederile 

amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul 

amenajament, se vor aplica prevederile „Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea 

categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii 

posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I”. În cazul în care apar 

modificări legislative în ceea ce priveşte apariţia unor calamităţi se vor respecta prevederile legale în 

vigoare de la data apariţiei fenomenului. 

Principalele soluţii/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariţiei unor calamităţi naturale 

(doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,), în 

vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora şi a stopării extinderii fenomenelor, sunt 

următoarele: 

 - În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectaţi 

în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor 

amenajamentului (dacă volumul arborilor afectaţi este mai mare de 20% din volumul arboretului existent 

la data apariţiei fenomenului); 

 - În cazul fenomenelor concentrate este necesară  determinarea cât mai rapidă şi exactă a 

suprafeţei afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă 

arborii afectaţi, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă de peste 5.000 m2); 

 - În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele: 

 Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei 

în teren: şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, șeful de 

proiect și expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a 

autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de 

administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorităţii teritoriale 

pentru protecţia mediului; 
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 Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile 

silvice, a documentaţiei necesare în conformitate cu prevederile ordinului 

766/23.08.2018 (sau a legislaţiei în vigoare la data apariţiei fenomenului); 

 - Punerea în valoarea a arborilor afectaţi; 

 - Extragerea arborilor afectaţi cât mai repede cu putinţă pentru a evita extinderea fenomenelor s-

au apariţia altor fenomene (ex: în cazul arborilor de răşinoase, afectaţi de doborâturi, neextragerea 

acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului şi apariţia atacurilor de ipidae, etc.). 

 - Extragerea arborilor afectaţi cât mai repede cu putinţă pentru a evita extinderea fenomenelor s-

au apariţia altor fenomene (ex: în cazul arborilor de răşinoase, afectaţi de doborâturi, neextragerea 

acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului şi apariţia atacurilor de ipidae, etc.). 

- Împădurirea suprafețelor afectate   cu   specii   aparţinând   tipului   natural   

fundamental   de   pădure; 

- Stabilirea, eventual schimbarea, compoziţiilor ţel de regenerare  sau  de  împădurire,  astfel  

încât  viitoarele  arborete  să  prezinte o  rezistență  mai  ridicată  la  factorii  destabilizatori  ce  

au  condus  la  afectările   respective; 

- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă 

pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora; 

- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la 

tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal. 

 

8.2 CONSERVAREA ŞI AMELIORAREA BIODIVERSITĂŢII 

 

8.2.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversităţii 

 

Conservarea biodiversităţii este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere 

la amenajarea tuturor pădurilor. El răspunde cerinţelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind 

la conservarea speciilor şi habitatelor naturale. 

Conservarea biodiversităţii vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea 

următoarelor tipuri de măsuri: 

 a) măsuri generale favorabile biodiversităţii, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi 

funcţiile atribuite pe care acesta le îndeplineşte, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte; 

 b) măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a genofondului şi ecofondului 

forestier. 

 

8.2.2 Măsuri generale în favoarea conservării biodiversităţii 

 

Măsurile generale sunt măsuri menite să asigure conservarea diversităţii biologice la nivelul 

tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcţiei ecoproductive prin conservarea 

diversităţii genetice şi specifice. 

În acest sens, în gospodărirea pădurilor din U.P. XL ȚIBĂU 2 se au în vedere următoarele: 

 - se va promova cu prioritate regenerarea naturală a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor 

silviculturale; 

 - pentru împăduriri, materialul genetic pentru fiecare specie trebuie să fie din provenienţele 

locale, populaţia locală fiind unitatea de bază în raport cu care se stabileşte strategia de management; 

 - se va menţine un amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret, prin promovarea tuturor 

speciilor adaptate condiţiilor locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii 

corespunzătoare ecologic şi economic, ce păstrează din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul 

natural al ecosistemelor; 

 - cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice, se va păstra subarboretul existent, cu excepţia 

situaţiilor în care acesta afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare 

a produselor principale sau dezvoltarea arboretelor tinere; 

 - se vor proteja arbuştii în culturile înfiinţate pe terenurile degradate, în lizierele sau luminişurile 

din cuprinsul pădurii, unde speciile de animale găsesc hrană şi adăpost; 
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 - se vor păstra luminişuri, poieni şi terenuri pentru hrana faunei sălbatice, în vederea  conservării 

biodiversităţii păturii erbacee; 

 - se pot păstra arbori morţi („pe picior” şi „la sol”) până la un anumit procent (1-2%), cu prilejul 

efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere; 

 - se vor păstra „arbori pentru biodiversitate” - buchete, grupe de arbori sau porţiuni şi mai mari, 

reprezentative sub raportul biodiversităţii. Pot fi aleşi, în acest scop, arbori care prezintă putregai, 

scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere. Nu se pune problema menţinerii 

acestor arbori în arborete afectate de factori destabilizatori (cu intensitate a atacului de cel puţin slabă) 

în care există deja arbori uscaţi, atacaţi de insecte, vătămaţi de vânt şi zăpadă; 

 - se va urmări realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, fiecare clasă de vârstă fiind 

însoţită de un anume nivel al biodiversităţii; 

 - se vor conduce arboretele la vârste mari, potrivit exploatabilităţii tehnice, care  să favorizeze 

adoptarea de cicluri de producţie lungi. Faptul că într-o unitate de gospodărire cu structură pe clase de 

vârstă echilibrată există arborete exploatabile cu vârste înaintate, denotă un nivel ridicat al biodiversităţii. 

 

 

8.2.3.  Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversităţii 

 

Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversităţii sunt măsuri menite să asigure 

conservarea şi protecţia valorilor de biodiversitate (obiectivelor de conservare), pentru care pădurilor 

respective li s-au atribuit funcţii prioritare de protecţie (subgrupa funcţională 1.5). 

Deoarece suprafața luată în studiu nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată, nu sunt 

prevăzute măsuri specifice în favoarea conservării biodiversităţii, însă amenajamentul dispune de 

mijloace de identificare, descriere şi inventariere a biodiversităţii la diferite niveluri ale acesteia. 

Elemente ale biodiversităţii sunt cuprinse în descrierea parcelară, cu referiri şi la tipologia staţională şi 

la tipologia habitatelor naturale. 

 Pentru conservarea biodiversității se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel: 

1. Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în 

ariile naturale protejate, cît și în afara lor sunt interzise: 

a) Orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în 

mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

b) Perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de 

migrație; 

c) Deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură; 

d) Deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 

e) Recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea și/saudistrugerea cu intenție 

a acestor plante ăn habitatele lor naturale, ăn oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

f) Deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb 

sau vanzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. 

2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor miogratoare, sunt interzise: 

a) Uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată; 

b) Deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură; 

c) Culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar daca sunt goale; 

d) Perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, daca o 

astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență; 

e) Detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea; 

f) Vanzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare 

vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite din acestea, usor de identificat. 
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9. INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE 

 

9.1. Instalaţii de transport 

 

Instalaţiile de transport existente de pe raza unităţii sunt prezentate în tabelul 9.1.1., iar planul 

instalaţiilor de transport necesare este redat în tabelul 13.1. Evidenţele detaliate privind situaţia 

accesibilităţii fondului forestier şi a posibilităţii sunt prezentate în tabelele 19.1 şi 19.2. din partea a III-

a.  

 

          Tabelul 9.1.1. 
 Categoria 

drum 

Cod drum Denumirea drumului Suprastructura Lungime de 

deservire 

Km 

Suprafaţa 

deservită ha  

F.E. FE020 Darmoxa Piatra 0,3 14,9 

F.E. FE022 Paraul Canal Piatra 0,4 134,1 

TOTAL DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE (FE) 0,7 149,0 

TOTAL DRUMURI EXISTENTE (DE) 0,7 149,0 

TOTAL GENERAL 0,7 149,0 

 

Pentru primul deceniu, în urma analizei rentabilităţii economice şi a structurii masei lemnoase 

accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier. În prezent există o rețea foarte 

bună de drumuri de pământ care pot fi folosite parțial pentru extragerea materialului lemnos (în special 

în perioadele de vară, dar și primăvara și toamna în lipsa ploilor abundente). 

 

În tabelul de mai jos este prezentată dinamica accesibilităţii fondului forestier şi a posibilităţii în 

perioada 2021 - 2030: 

 

        Tabelul 9.1.2. 

Specificări 
Accesibilitatea (%) 

Actuală La sfârşitul dec.I 

Fond forestier (ca suprafaţă) 89 89 

Posibilitatea, din care: 100 100 

 - produse principale - - 

 - tăieri de conservare - - 

 - produse secundare 100 100 

 - din tăieri de igienă 100 100 

 

Analizând reţeaua de transport care deserveşte fondul forestier luat în studiu, au rezultat 

următoarele: 

- densitatea actuală    4,7 m/ha; 

- densitatea după primul deceniu  4,7 m/ha; 

- densitatea optimă    4,7 m/ha. 

Distanţa medie de colectare este de 1,24 km. 

 

 

9.2. Tehnologii de exploatare 

 

Exploatarea arborilor în U.P. XL ȚIBĂU 2 se va face sub forma de arbori secţionaţi în trunchiuri 

şi catarge. Coroana arborilor se va colecta sub formă de lemn mărunt. În arboretele exploatabile care vor 

fi parcurse cu tăieri de regenerare se vor lua măsuri suplimentare de protecţie a seminţişurilor şi a 

arborilor rămaşi. 

Având în vedere că suprafaţa unității de producție cuprinde doar zone înclinate sau cu teren 

accidentat, pentru recoltarea masei lemnoase se recomandă: 

 - acolo unde natura terenului permite, colectarea se va face în întregime cu tractoare forestiere; 

 - în zonele cu teren accidentat colectarea se va face cu animale de tracţiune sau prin corhănire. 
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La exploatarea masei lemnoase se vor respecta următoarele reguli: 

- exploatarea se va face în sezonul de repaus vegetativ pe un strat suficient de gros pentru 

protecţia seminţişului; 

- la tăierile rase, recoltarea arborilor se va face la rând, inclusiv nuielişurile şi subarboretul; 

- arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează înaintea începerii exploatării parchetului; 

- tăierea arborilor se va face cât mai jos, astfel încât înălţimea acestora în partea din amonte să 

nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii iar la arborii mai groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm; 

- doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor de seminţiş, evitându-se deprecierea şi 

vătămarea puieţilor şi arborilor nemarcaţi; 

Doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea 

lemnului se va face pe trasee prestabilite. 

În cadrul procesului de exploatare a lemnului se vor respecta cu stricteţe prevederile 

instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport a materialului 

lemnos. Ocolul silvic va da o atenţie deosebită activităţii de control a exploatărilor şi de reprimire a 

parchetelor pentru restrângerea la minimum a prejudiciilor aduse pădurii şi solului în procesul tehnologic 

de recoltare şi colectare a lemnului. 

 

 

9.3. Construcţii existente în fond forestier 

 

În cadrul unităţii studiate nu există nici un fel de construcţie forestieră şi pentru deceniul de 

aplicare al prezentului amenajament nu sunt propuse spre a fi construite noi construcţii forestiere 

deoarece personalul de teren al ocolului silvic este localnic iar recrutarea forţei de muncă se poate face 

dintre persoanele fizice din satele situate în raza suprafeței studiate. 
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10. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR 

 

10.1. Realizarea continuităţii funcţionale 

 

Ţinând cont că pădurea este o sursă importantă de venituri pentru societate, dar în acelaşi timp 

constituie un factor esenţial de mediu, amenajamentele silvice au apărut ca o necesitate pentru a conduce 

ecosistemul forestier spre realizarea structurii optime, care să asigure îndeplinirea perpetuă a funcţiilor 

ecologice şi social-economice atribuite arboretelor, astfel încât intervenţia umană să afecteze într-o 

măsură cât mai mică echilibrul ecologic. 

Acest deziderat se realizează prin: 

  - refacerea arboretelor afectate de factori destabilizatori; 

  - conducerea arboretelor derivate şi parţial derivate spre tipul natural fundamental, prin 

promovarea speciilor de valoare; 

  - împădurirea terenurilor goale din interiorul pădurii; 

  - aplicarea corespunzătoare a complexului de lucrări de îngrijire şi conducere a 

arboretelor pentru menţinerea stării de sănătate a pădurii şi ridicarea productivităţii prin selecţia 

exemplarelor din speciile şi sortimentele cele mai valoroase. 

Luând în considerare faptul că prin însăşi prezenţa ei pădurea îndeplineşte funcţii de protecţie a 

mediului, reglementarea procesului de producţie s-a făcut numai pentru arboretele în care recoltarea 

masei lemnoase nu afectează potenţialul protectiv (din tipul funcţional VI ). Realizarea continuităţii 

funcţionale de producţie se realizează prin stabilirea posibilităţii de produse principale, adoptarea valorii 

acesteia prin amenajament vizând obţinerea de recolte continui şi crescătoare, concomitent cu 

normalizarea structurii pe clase de vârstă.  

Condiţiile specifice din cadrul U.P. XL ȚIBĂU 2 (prezentate în capitolul 4.) au impus încluderea 

în grupa a II-a funcţională a întregii suprafețe de 149,0 ha. 

Funcţiile stabilite pentru fiecare arboret au fost prezentate detaliat în subcapitolul 5.1. 

Situaţia comparativă a zonării funcţionale anterioare şi actuale, este prezentată în tabelul de mai 

jos: 

 

Tabelul 10.1.1 
 Grupa I Grupa a II-a  

Anul Tip funcţional / categoria funcţională Tip funcţional / categ funcţ. Total 

amenaj. Total  VI Total  general 

 Grupa I 1C Grupa  II  

Precedent - - - - 

Actual (2021) - 149,0 149,0 149,0 

          *Notă: – datele referitoare la amenajamentul precedent nu au fost completate deoarece pentru suprafața fondului forestier 

studiat, nu a fost întocmit amenajament silvic după retrocedare, suprafața respectivă provine inainte de retrocedare din 

Amenajamentul silvic U.P. V Țibâul Inferior, O.S. Cârlibaba (amenajament întocmit pe o suprafață mult mai mare și care a expirat 

la 31.12.2008). Astfel nu se putut face o paralelă între datele de la amenajarea precedentă si cele prevăzute de actualul amenajament, 

datele nefiind comparabile. 

 

10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier 

 

Datele privind evoluţia diferiţilor parametrii de caracterizare a fondului forestier, în timp, sunt 

prezentate în capitolul 3 şi sintetizate tabelar în capitolul 14, care cuprinde şi estimările privind evoluţia 

viitoare a acestora. 

 

10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, creşteri) 

 

În tabelul următor, sunt evidenţiaţi câţiva indici ce caracterizează din punct de vedere cantitativ 

(la nivel anterior şi actual) fondul de producţie şi protecţie. 
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Tabelul 10.2.1.1. 

Nr. 

crt 
Indicatori cantitativi UM 

Valoare 

2011 2021 

1 Ponderea pădurilor în suprafața totală a fondului forestier % - 100 

2 Volum lemnos pe picior – total mc - 7756 

3 Volum lemnos pe picior – mediu mc/ha - 52 

4 Clasa de producție medie  - 3,2 

5 Creșterea curentă totală mc/an - 575 

6 Creșterea curentă medie mc/an/ha - 3,9 

7 Creșterea curentă totală – fond productiv mc/an - 575 

8 Creșterea curentă medie – fond productiv mc/an/ha - 3,9 

9 Creșterea indicatoare totală mc/an - 460 

10 Creșterea indicatoare medie mc/an/ha - 3,09 

11 Posibilitatea de produse principale – totală mc/an - - 

12 Posibilitatea de produse principale – la hectar mc/an/ha - - 

13 Posibilitatea de produse secundare – totală mc/an - 16 

14 Posibilitatea de produse secundare – la hectar mc/an/ha - 0,1 

 

 

10.2.2. Indicatori calitativi 

 

În cele ce urmează sunt prezentaţi principalii indicatori calitativi de caracterizare a fondului 

forestier:  

 a. Structura fondului de producţie pe specii: 97MO 3SAC . 

 În cadrul U.P. XL ȚIBĂU 2 fondul forestier are o suprafaţă de 149,0 ha şi este constituit în 

S.U.P „A” - codru regulat - sortimente obişnuite, 149,0 ha;  

 b. Ponderea speciilor de valoare ridicată: Dintre speciile forestiere de valoare ridicată sunt 

prezente în cuprinsul unităţii de producţie: MO (145,1 ha; 97%).  

 c. Nu exista arborete pluriene 

 d. Structura fondului de producţie în raport cu modul de regenerare: 100% din arborete provin 

din sămânţă;  

 e. Suprafaţa pădurilor destinate să producă lemn de calitate superioară este de 149,0 ha şi s-a 

constituit în subunitatea de producţie: S.U.P „A” - codru regulat - sortimente obişnuite ; 

 f. Principalele efecte protective 

 

Unitatea de producţie are întreaga suprafaţă de 149,0 ha încadrată în grupa II funcţională, având 

funcții de producție și protecție.  

 

 

10.2.3. Indicatori de caracterizare valorică 

 

Bilanţul producţiei de lemn este exprimat prin raportul dintre recoltele de lemn şi creşterea 

pădurii. 

După cum se ştie, resursele forestiere fac parte din categoria resurselor naturale regenerabile şi, 

ca ecosisteme forestiere gospodărite raţional, pot furniza cu continuitate bunuri şi servicii.Actuala 

amenajare a ţinut seama de structura reală a arboretelor, de factorii şi de modul de gospodărire care au 

dus la această structură, prevăzând măsuri silvotehnice care să conducă la crearea de ecosisteme  

forestiere stabile, iar bilanţul masei lemnoase să conducă la acumulări ale acesteia. 

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creştere a volumului total de 

masă lemnoasă (acumulare) de 557 m3/an, calculat prin relaţia:  
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A = I - (Pp + Ps +Tc+ Ti), în care: 

A - acumulare de masă lemnoasă anuală; 

I - creşterea curentă       575 m3/an; 

Pp - posibilitatea de produse principale    - m3/an; 

Ps - posibilitatea de produse secundare    16 m3/an; 

Tc - volumul rezultat din tăieri de conservare   - m3/an; 

Ti - volumul rezultat din tăieri de igienă    2 m3/an. 

 

 

10.3. Analiza evoluţiei structurii pe clase de vârstă 

 

Datele privind structura pe clase de vârstă sunt prezentate în capitolul 14.2. 

Din analiza datelor oferite de graficul 14.2.1 se observă faptul că în următorii 20 de ani structura 

fondului forestier nu va putea fi normalizată din cauza excedentelor și deficitelor claselor de vârstă 

existente. Suprafețele arboretelor pe clase de vârstă vor fluctua în următorii 20 de ani, fără ca vreo clasă 

de vârstă să se normalizeze. Excedentul actual al clasei a I-a de vârstă va trece în următorii 20 de ani în 

clasa de vârstă a II-a. Tot peste același interval de ani, deficitul actual din clasa a II-a, a III-a, a IV-a și 

a V-a va trece în clasa a II-a, a IV-a și a V-a. O normalizare mai consistentă ar putea fi efectuată doar 

peste 80-100 de ani, când excedentul actual al arboretelor din clasa I de vârstă, va putea fi eliminat treptat 

prin aplicarea tratamentelor și printr-o eșalonare judicioasă și în următoarele decenii. 

 

 

10.4. Consideraţii privind procesul de regenerare naturală 

 

Datele privind acest aspect sunt prezentate în tabelul din capitolul 21. 

Aceasta cuprinde toate u.a. în care se vor executa tăieri de regenerare sub adăpost în primul 

deceniu, indicându-se stadiul procesului la data amenajării, în corelaţie cu datele din evidenţele ocolului 

privind controlul anual. 

Organul de aplicare va reactualiza anual informaţiile, înscriindu-le în formular, evidenţa urmând 

a sta la baza deciziilor privind eşalonarea tăierilor în cursul deceniului următor şi executarea lucrărilor 

de asigurare a regenerării naturale. 
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11. DIVERSE 

 

11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului şi durata de valabilitate a acestuia 

 

Prezentul amenajament intră în vigoare la data de 01.01.2021 şi expiră la data de 31.12.2030 

 

 

11.2. Recomandări privind ţinerea evidenţei lucrărilor executate pe parcursul 

valabilităţii amenajamentului 

 

Ocolul Silvic INGKA INVESTMENTS S.R.L. are obligaţia de a completa următoarele evidenţe 

privitoare la lucrările executate: 

 a) evidenţa anuală a aplicării amenajamentului: 

 - mişcări de suprafaţă din fondul forestier proprietate privată; 

 - suprafeţe de arborete parcurse cu tăieri de regenerare, pe unităţi amenajistice; 

 - volume rezultate din aplicarea tăierilor de regenerare, pe unităţi amenajistice, specii şi 

sortimente primare; 

 - volume rezultate din aplicarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, pe unităţi amenajistice, 

specii, sortimente primare şi în raport cu natura intervenţiilor; 

 - volume realizate prin punerea în valoare a produselor accidentale şi din tăieri de conservare, 

precum şi precomptarea lor din posibilitatea de produse principale sau secundare; 

 - suprafeţe efectiv realizate cu lucrări de regenerare, pe unităţi amenajistice, specii şi în raport cu 

natura lucrărilor şi modalitatea de executare; 

 - stadiul regenerărilor naturale în arboretele prevăzute şi parcurse cu tăieri de regenerare în cursul 

deceniului; 

 - suprafeţe efectiv realizate cu culturi speciale; 

 - realizări în dotarea cu drumuri forestiere (km, investiţii aferente); 

 - realizări în dotarea cu clădiri silvice, pe categorii de clădiri, unităţi amenajistice, investiţii 

aferente; 

 - realizări în dotarea cu instalaţii cinegetice şi piscicole, pe categorii de instalaţii, unităţi 

amenajistice şi investiţii aferente; 

 - menţionarea unităţilor amenajistice cu fenomene deosebite cauzate de uscare, inundaţii, 

incendii. 

 b) evidenţa decenală a aplicării amenajamentului se obţine prin totalizarea pe ani a elementelor 

cumulabile din evidenţa anuală şi compararea cu prevederile amenajamentului. 

 

 

11.3. Hărţi anexate amenajamentului 

 

Prezentul amenajament, multiplicat în cinci exemplare cuprinde un volum în patru părţi şi are 

anexate următoarele hărţi de amenajament la scara 1:20000: 

 - harta generală; 

 - harta arboretelor; 

 - harta lucrărilor de cultură şi exploatare. 
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11.4. Colectivul de elaborare 

 

 

          Tabelul 11.4.1. 
Lucrări de teren 

- descrieri parcelare:  

- inventarieri şi ridicări în plan:  

Lucrări de birou 

- redactare amenajament:  

- lucrări tehnice:  
- tehnoredactare computerizată:  

Recepţie teren 

- delegat autoritate publică centrală: Reprezentant G.F. Suceava - ing  

- delegat administrator fond forestier: Șef OS INGKA INVESTMENTS SRL –  

- delegat proprietar:  

  

- expert C.T.A.P.:  

Conferinţa a II-a de amenajare 

- delegat autoritate publică centrală 
Reprezentant M.M.A.P. -  

Reprezentant M.M.A.P. -  

- delegat administrator fond forestier Șef OS INGKA INVESTMENTS SRL –  

- delegat proprietar:  

- șef proiect ing.  

- expert C.T.A.P.: dr. ing  

 

11.5. Bibliografie 

 

          Tabelul 11.5.1. 
Autor Titlu lucrare 

 BIOSILV - Program pentru elaborarea amenajamentelor silvice, Ed. Eurobit 2011; 

 Flora indicatoare din pădurile noastre; 

  

. Soluri şi staţiuni forestiere, Ed. Ceres 1977; 

  

 Silvicultura, Ed. Ceres 1973; 

 Amenajarea pădurilor, Ed. Ceres 1982; 

 Amenajarea pădurilor Ed. Didactică şi Pedagogică, 2001; 

* * * Legea 1/2000 

* * * Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, M.S.  1986; 

* * * Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, M.A.P.P.M.  2000; 

* * * Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor,  M.S. 1986, 1988; 

* * * Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor,  M.A.P.P.M. 2000; 

* * * Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, M.S. 1986; 

* * * Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, M.A.P.P.M. 2000; 

* * * Îndrumări tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a 

pădurilor, M.S. 1986; 

* * * Îndrumări tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a 

pădurilor, M.A.P.P.M. 2000; 

* * * Îndrumar pentru amenajarea pădurilor, I.C.A.S. 1980; 

* * * Îndrumar pentru amenajarea pădurilor, vol. I,II, I.C.A.S. 1984; 

* * * Harta geologica a Romaniei, scara 1:200.000; 

* * * Atlas climatologic al R.S.R. 1966; 

* * * Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor natura 2000 în România, Ed. Centrul 

Naţional pentru Dezvoltare Durabilă; 

* * * Siteul oficial al Ministerului, Mediului Apelor şi Pădurilor: 

http://apepaduri.gov.ro/ și http://mmediu.ro/ 

* * * Amenajamentul U.P. XVII Țibău, ediția 2018,  

Amenajamentul U.P. V Țibăul Inferior, ediția 2006 
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11.6. Anexe 

11.6.1. Acte doveditoare ale proprietăţii 

11.6.2. Procesul verbal al Conferinţei a I-a de amenajare 

11.6.3. Procesul verbal de recepţie finală teren 

11.6.4. Procesul verbal al Conferinţei a II-a de amenajare 

11.6.5. Inventarul de coordonate Stereo '70 al perimetrului ce încadrează teritoriul studiat 

11.6.6. Situaţia realizării amenajamentului silvic expirat, pe natură de lucrări 
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PARTEA A II- A - PLANURI DE AMENAJAMENT 
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12. PLANURI DE RECOLTARE ŞI CULTURĂ 

 

12.1. Planuri de recoltare a produselor principale 

 

12.1.1. SU.P. „A” - Planuri de recoltare a produselor principale 

 

12.1.1.1. SU.P. „A” - Evidenţa arboretelor din care se recoltează posibilitatea 

decenală de produse principale pe urgenţe de regenerare 

 

Nu au fost prevăzute arborete din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale, 

deoarece nu există arborete exploatabile în deceniul de aplicare al amenajamentului. 

 

12.1.1.2. SU.P. „A” - Planul decenal de recoltare a produselor principale 

 

Nu au fost prevăzute arborete din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale, 

deoarece nu există arborete exploatabile în deceniul de aplicare al amenajamentului. 

 

12.1.1.3. SU.P. „A” - Recapitulaţia posibilităţii de produse principale pe grupe 

funcţionale, specii şi tratamente 

 

Nu au fost prevăzute arborete din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale, 

deoarece nu există arborete exploatabile în deceniul de aplicare al amenajamentului. 

 

 

12.2. Planul lucrărilor de conservare 

 

 Pentru arboretele din cadrul acestei unități de producție nu sunt prevăzute tăieri de conservare. 

 

 

12.3. Planuri de recoltare prin lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 

 

12.3.1. Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor 

 

 Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru SU.P. „A” 

 
Drum Rărituri Curăţiri Degajări Igiena Total 

 UA. Supra- 

faţa  
ha 

Vâr- 

sta 
ani 

Con- 

sis 

Volum 

actual 
mc 

Creşt 

 
mc 

Nr. 

int 

Spr. 

de parc 
ha 

Volum 

de extr 
mc 

UA. Supra- 

faţa 
ha 

Vâr- 

sta 
ani 

Con- 

sis 

Vol. 

act. 
mc 

Nr. 

int 

Spr. 

de parc 
ha 

Volum de 

extr 
mc 

UA Supraf 

 
ha 

Varsta 

 
ani 

Supra- 

faţa parc 
ha 

Volum 

de extras 
mc 

Volum 

de extras 
mc 

FE020 - - - - - - - - - - 43 A 6,6 15 0,8 555 1 2,6 13 - - - - - - 

Total drum: 0,0 - - - - - - - - 6,6 15 0,8 555 - 2,6 13 - - - 0,0 0 13 

FE022 53 C 1,1 55 0,9 332 13 1 1,1 44 58 B 23,3 15 0,8 1421 1 9,3 44 53 A 38,6 10 - - - 

 53 D 1,4 50 0,9 397 18 1 1,4 54 - - - - - - - - - - - - - - 

Total drum: 2,5 52 0,9 729 - - 2,5 98 - 23,3 15 0,8 1421 - 9,3 44 - 38,6 10 2,5 16 158 

Total cat. drum 2,5 52 0,9 729 - - 2,5 98 - 29,9 15 0,8 1976 - 11,9 57 - 38,6 10 2,5 16 171 

Total general 2,5 52 0,9 729 - - 2,5 98  29,9 15 0,8 1976 - 11,9 57 - 38,6 10 2,5 16 171 

 

 

12.3.2. Recapitulaţia posibilităţii de masă lemnoasă rezultată din lucrări de îngrijire a 

arboretelor 

 
  Rărituri Curăţiri Degajări Igienă Total 

Posibilitatea 

decenală 

2,5 ha   98 mc 11,9 ha   57 mc 38,6 ha    2,5 ha   16 mc 171 

MO  98 mc 57 mc - 16 mc  171 

SAC - mc - mc - - mc  - 

Posibilitatea 

anuală 

0,3 ha   10 mc 1,2 ha   6 mc 3,9 ha    2,5 ha 2 mc 17 
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12.4. Planul lucrărilor de regenerare şi împădurire 

 
Lucrări Unităţi amenajistice în care se execută lucrări Suprafaţa 

totală 

-ha- 

Suprafaţa 

efectivă 

-ha- 

D. Îngrijirea (întreţinerea) culturilor 

D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create 43 B, 53 A, 53 B, 56, 57 A, 57 B, 58 A, 58 B, 58 D 137,4 63,4 

Total D  137,4 63,4 

TOTAL GENERAL  137,4 63,4 

 

 

 

Unitatea T.S. Compoziţia ţel Indice Suprafaţa 
Suprafaţa efectivă de 

împădurit - ha 

amenajistică   Formula de împădurire de efectivă SPECII 

Nr. Supraf T.P. 
Compoziţia seminţişului 

utilizabil 
acoperire ha MO LA 

C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv 

C.1. Completări în arboretele tinere existente 

43 B 8,3 2332 8MO 2LA 0,2 5,8 4,1 1,7 

      7MO  3LA         

    1114 - -       

53 A 38,6 2312 8MO 2LA 0,5 15,4 9,3 6,1 

      6MO  4LA         

    1121 - -       

53 B 15,9 2312 9MO 1LA 0,6 4,8 3,4 1,4 

      7MO  3LA         

    1121 - -       

56 10,5 2332 8MO 2LA 0,6 3,1 1,6 1,5 

      5MO  5LA         

    1113 - -       

57 A 14,5 2332 9MO 1LA 0,5 5,8 4,6 1,2 

      8MO  2LA         

    1113 - -       

57 B 4,2 2332 8MO 2LA 0,1 3,4 2,7 0,7 

      8MO  2LA         

    1113 - -       

58 A 20,5 2332 9MO 1LA 0,6 4,1 2,9 1,2 

      7MO  3LA         

    1113 - -       

58 B 23,3 2332 9MO 1LA 0,8 2,3 1,2 1,1 

      5MO  5LA         

    1113 - -       

58 D 1,6 2331 8MO 2LA 0,4 0,8 0,6 0,2 

      7MO  3LA         

    1152 - -       

Total C1 45,5 30,4 15,1 

C.2. Completări în arboretele tinere nou create (20%)  

Total  C2 9,1 6,08 3,02 

Total de împădurit 54,6 36,48 18,12 

Nr. puieţi necesari (mii buc./ha) - 5,0 5,0 

Nr. total de puieţi (mii buc) 273,0 182,4 90,6 
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13. PLANURI PRIVIND INSTALAŢIILE DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII 

FORESTIERE 
 

13.1. Planul instalaţiilor de transport necesare 
 

 Pentru primul deceniu, în urma analizei rentabilităţii economice şi a structurii masei lemnoase 

accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier. În prezent există o rețea foarte 

bună de drumuri de pământ care pot fi folosite parțial pentru extragerea materialului lemnos (în special 

în perioadele de vară, dar și primăvara și toamna în lipsa ploilor abundente). 

 

 

 

13.2. Planul construcţiilor forestiere 
 

În cadrul unităţii studiate nu există nici un fel de construcţie forestieră şi pentru deceniul de 

aplicare al prezentului amenajament nu sunt propuse spre a fi construite noi construcţii forestiere 

deoarece personalul de teren al ocolului silvic este localnic iar recrutarea forţei de muncă se poate face 

dintre persoanele fizice din satele situate în raza suprafeței studiate. 
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14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER 

 

14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier 
  

 

 

Tabelul 14.1.1. 
  Suprafaţa ha Proporţia speciilor Vârsta Fond  

lemn 

Creşt crt 

tot 

Posibilitatea anuală Volum recoltat Terenuri de Densit Indice Sporul 

Anul Cod   Ter. de  medie  

ani 

tot  mii 

mc 

mc Prod Prod anual reîmpădurit reţea de product 

amena- SU.P. Totală Păduri împăd. Clasa de producţie Consis Vol med Ind. cr. princ mc sec. mc Prod  

princ 

Prod  

sec. 

Total din care de creşt. pădurii 

jării (U.P.)   *Alte ter  

din ff. 

 medie la ha curentă Ind. rec Ind. rec mc mc  cu 

răşin 

în arb  

de ref 

transport Indic.  

       mc mc/an/ha mc/an/ha mc/an/ha % %  ha ha m/ha mc/an/ha % 

Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse lemnoase principale 

2021 A 149,0 149,0 - 97MO 3SAC  18 7,8 575 - 16 - - 54,6 54,6 - 4,7 3,09 100 

    - III2 IV0  0,57 52 3,9 - 0,11 - -       

2031 A 149,0 149,0 - 95MO 5LA 20 10,4 - - 16 - - 14,9 - - 4,7 4,01 130 

    - III0 II9 0,65 70 - - 0,11 - -       

Viitor A 149,0 149,0 - 76MO 19LA 4FA 1BR 50 58,9 1398 932 466 - - 14,9 - - 4,7 6,26 202 

    - II5 II5 II5 II5 0,85 395 9,39 6,26 3,13 - -       

Păduri pentru care nu se reglementează recoltarea de produse lemnoase principale 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

    - - - - - - - - -       
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PARTEA A III - A EVIDENŢE DE AMENAJAMENT 
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15. EVIDENŢE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ 

16. EVIDENŢE PRIVIND MĂRIMEA ŞI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER 

17. EVIDENŢE PRIVIND CONDIŢIILE NATURALE DE VEGETAŢIE 

18. EVIDENŢE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE REGLEMENTARE A 

PROCESULUI DE PRODUCŢIE 

19. EVIDENŢE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ŞI A POSIBILITĂŢII 
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15. EVIDENŢE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ 

 

15.1. Descrierea parcelară, datele complementare şi evidenţa lucrărilor de executat 
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43 A    6,6 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2332  TP:1114 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S                

ÎNCLINAREA : 27 G,   ALTITUDINE: 1100,0 - 1250,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: subţ. într. TIP FL: Oxalis - Dentaria                

Nat. fundam. de prod. mijl.    rel. plurien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  3 IN 40 18 13 4 M 2 RN     N 0,24 56 370 2,6 

COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1LA  MO  5 IN 15 8 6 3  1 RN     N 0,40 27 178 2,6 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani MO  2 IN 5 2 1 3 M 0 RN     N 0,16 1 7 0,3 

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Alte date compl.,                 

                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,4S                

   Total 15   3     0,8 84 555 5,5 

 

43 B    8,3 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2332  TP:1114 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S                
ÎNCLINAREA : 30 G,   ALTITUDINE: 1180,0 - 1340,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria                

Tânăr nedefinit    rel. echien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  3 IN 20 10 7 3 Gr 0 RN     N 0,06 5 42 0,6 

COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2LA  MO  7 IN 5 2 1 3  0 RN     N 0,14 0 0 0,2 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani                

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Alte date compl.,                 

                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: îngrijirea seminţişului, completări                

   Total 5   3     0,2 5 42 0,8 

 

53 A    38,6 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2312  TP:1121 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Versant ondulat, EXPOZ.: NV               

ÎNCLINAREA : 30 G,   ALTITUDINE: 1200,0 - 1430,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: subţ. într. TIP FL: Hylocomium                

Tânăr nedefinit    rel. plurien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1SAC MO  1 IN 50 22 16 4 Gr 2 RN     N 0,05 16 618 0,5 

COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2LA  MO  3 IN 25 12 9 3 Gr 1 RN     N 0,15 20 772 1,9 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani MO  5 IN 10 4 3 3  0 RN     N 0,25 5 193 0,9 

 SAC 1 IN 10 4 3 4 M 1 RN     N 0,05 1 39 0,1 

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Uscare slabă, Rocă la supraf. pe 0,1/S,                 

Alte date compl.,                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: degajări, completări                

   Total 10   3     0,5 42 1622 3,4 

 

53 B    15,9 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2312  TP:1121 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E                
ÎNCLINAREA : 20 G,   ALTITUDINE: 1380,0 - 1450,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: subţ. într. TIP FL: Hylocomium                

Nat. fundam. de prod. mijl.    rel. plurien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  4 IN 55 24 18 3 M 2 RN     N 0,24 91 1447 3,2 

COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1LA  MO  4 IN 20 10 8 3 M 1 RN     N 0,24 27 429 2,5 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani MO  2 IN 5 2 2 3 M 0 RN     N 0,12 1 16 0,2 

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Uscare slabă, Rupturi izolate,                 

Alte date compl.,                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: completări                

   Total 20   3     0,6 119 1892 5,9 
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 Evidenţa lucrărilor executate 
 U.A. Anul Nr. Felul Suprafaţa Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii Total 

  exec. Act. lucrării ha Specia 1 Specia 2 Specia 3 Specia 4 Specia 5 Provenienţa 

            

           

           

           

           

           

           
43 A Alte date complementare:  Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Apar mici goluri de-a lungul drumului de 

exploatare, unde s-a instalat zmeurisul si pe alocuri salcie capreasca. 

            

           

           

           

           

           

           

           
43 B Alte date complementare:  Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,4. Preexistenţi de: MO; 5  buc/ha; D=26 cm, 

H=16 m. Teren invadat de zmeuris si pe alocuri salcie capreasca. 

            

           

           

           

           

           

           

           
53 A Alte date complementare:  Variaţie de consistenţă: 0,2-0,8. Uscare doar la MO de 50 ani. Resturi si drumuri de exploatare 

la suprafata. Teren invadat de zmeuris in golurile neregenerate. MO de 25 ani concentrat catre aval. 

            

           

           

           

           

           

           

           
53 B Alte date complementare:  Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,3-0,9. Apar goluri neregenerate. Uscare si rupturi 

doar la arboretul de 55 ani. In goluri s-a instalat zmeurisul. 
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53 C    1,1 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2312  TP:1121 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N                

ÎNCLINAREA : 15 G,   ALTITUDINE: 1300,0 - 1330,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: subţ. într. TIP FL: Hylocomium                

Nat. fundam. de prod. mijl.    rel. echien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  7 IN 55 24 18 3  3 RN     N 0,63 238 262 8,4 

COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO  MO  3 IN 35 16 13 3 M 2 RN     N 0,27 64 70 3,8 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani                

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,                 

Alte date compl.,                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: rărituri                

   Total 55   3     0,9 302 332 12,2 

 

53 D    1,4 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2312  TP:1121 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE               
ÎNCLINAREA : 20 G,   ALTITUDINE: 1310,0 - 1390,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: subţ. într. TIP FL: Hylocomium                

Nat. fundam. de prod. mijl.    rel. echien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  7 IN 50 22 17 3  3 RN     N 0,63 219 307 8,9 

COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO  MO  3 IN 35 16 13 3 M 2 RN     N 0,27 64 90 3,8 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani                

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Uscare slabă, Rupturi izolate,                 

Rocă la supraf. pe 0,1/S,Alte date compl.,                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: rărituri                

   Total 50   3     0,9 283 397 12,7 

 

56      10,5 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2332  TP:1113 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N                

ÎNCLINAREA : 32 G,   ALTITUDINE: 1300,0 - 1430,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria                

Nat. fundam. de prod. mijl.    rel. echien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  3 IN 20 10 7 3 Gr 0 RN     N 0,18 16 168 1,9 

COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2LA  MO  7 IN 10 4 3 3  0 RN     N 0,42 8 84 1,4 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani                

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl.,                 

                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: completări                

   Total 10   3     0,6 24 252 3,3 

 

57 A    14,5 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2332  TP:1113 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Versant ondulat, EXPOZ.: SV               
ÎNCLINAREA : 28 G,   ALTITUDINE: 1310,0 - 1430,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: subţ. într. TIP FL: Oxalis - Dentaria                

Nat. fundam. de prod. mijl.    rel. plurien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  2 IN 50 22 13 4 Gr 3 RN     N 0,10 24 348 1,1 

COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1LA  MO  5 IN 15 6 6 3  1 RN     N 0,25 17 247 1,7 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani MO  3 IN 5 2 1 3 M 0 RN     N 0,15 0 0 0,3 

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Uscare slabă, Rocă la supraf. pe 0,1/S,                 

Rupturi izolate,Alte date compl.,                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: completări                

   Total 15   3     0,5 41 595 3,1 
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 Evidenţa lucrărilor executate 
 U.A. Anul Nr. Felul Suprafaţa Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii Total 

  exec. Act. lucrării ha Specia 1 Specia 2 Specia 3 Specia 4 Specia 5 Provenienţa 

            

           

           

           

           

           

           
53 C Alte date complementare:  Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Arboret foarte bine conformat. Uscare si rupturi din cauza 

desimii. 

            

           

           

           

           

           

           

           
53 D Alte date complementare:  Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Roca sub forma de bolovani. Uscare si rupturi din cauza 

desimii. 

            

           

           

           

           

           

           

           
56   Alte date complementare:  Variaţie de consistenţă: 0,3-0,8. Preexistenţi de: MO; 3  buc/ha; D=22 cm, H=16 m. Roca 

catre parcela 57 sub forma de perete de stanca. 

            

           

           

           

           

           

           

           
57 A Alte date complementare:  Variaţie de consistenţă: 0,4-0,9. Roca sub forma de stanci catre limita cu parcela 56. Uscare 

si rupturi doar la MO de 50 ani. 
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57 B    4,2 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2332  TP:1113 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Versant ondulat, EXPOZ.: SV               

ÎNCLINAREA : 30 G,   ALTITUDINE: 1360,0 - 1430,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria                

Tânăr nedefinit    rel. echien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  10 IN 5 2 1 3  0 RN     N 0,10 0 0 0,2 

COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2LA                 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani                

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,4/S, Alte date compl.,                 

                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: îngrijirea seminţişului, completări                

   Total 5   3     0,1 0 0 0,2 

 

58 A    20,5 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2332  TP:1113 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Versant ondulat, EXPOZ.: NE               
ÎNCLINAREA : 24 G,   ALTITUDINE: 1320,0 - 1410,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria                

Tânăr nedefinit    rel. echien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  4 IN 15 6 5 3 M 0 RN     N 0,24 12 246 1,6 

COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1LA  MO  6 IN 5 2 1 3  0 RN     N 0,36 1 21 0,6 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani                

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Alte date compl.,                 

                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: îngrijirea seminţişului, completări                

   Total 5   3     0,6 13 267 2,2 

 

58 B    23,3 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2332  TP:1113 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Versant ondulat, EXPOZ.: NE               

ÎNCLINAREA : 22 G,   ALTITUDINE: 1300,0 - 1410,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: subţ. într. TIP FL: Oxalis - Dentaria                

Nat. fundam. de prod. mijl.    rel. echien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  4 IN 30 12 9 4 M 1 RN     N 0,32 44 1025 3,2 

COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1LA  MO  4 IN 15 6 5 3 M 0 RN     N 0,32 16 373 2,1 

SORT: MO  Gros, cherest.  VÂRSTA EXP:100 ani MO  2 IN 5 2 1 3 M 0 RN     N 0,16 1 23 0,3 

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Alte date compl.,                 

                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,4S                

completări   Total 15   3     0,8 61 1421 5,6 

 

58 C    2,5 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2331  TP:1152 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV               
ÎNCLINAREA : 32 G,   ALTITUDINE: 1310,0 - 1400,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: subţ. într. TIP FL: Oxalis - Dentaria                

Nat. fundam. de prod. infer.    rel. echien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  10 IN 40 20 12 4  1 RN     N 0,70 147 368 7,5 

COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO                 

SORT: MO  Mijl.-gros,cel.,constr.,cher.  VÂRSTA EXP:100 ani                

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Uscare slabă,                 

Rupturi izolate,Alte date compl.,                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: T. igienă                

   Total 40   4     0,7 147 368 7,5 
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 Evidenţa lucrărilor executate 
 U.A. Anul Nr. Felul Suprafaţa Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii Total 

  exec. Act. lucrării ha Specia 1 Specia 2 Specia 3 Specia 4 Specia 5 Provenienţa 

            

           

           

           

           

           

           
57 B Alte date complementare:  Variaţie de consistenţă: 0,1-0,2. Resturi de exploatare la suprafata. Urme ale unui incendiu 

mai vechi. Roca sub forma de stancarie. 

            

           

           

           

           

           

           

           
58 A Alte date complementare:  Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,9. Preexistenţi de: MO; 4  buc/ha; D=22 cm, 

H=13 m. Apar mici goluri pe mijlocul ua-ului unde s-a instalat zmeurisul. 

            

           

           

           

           

           

           

           
58 B Alte date complementare:  Variaţie de consistenţă: 0,5-1,0. Preexistenţi de: MO; 5  buc/ha; D=26 cm, H=17 m. Apar 

mici goluri catre aval si spre liziera padurii. Preexistenti uscati si doborati in mare parte. 

            

           

           

           

           

           

           

           
58 C Alte date complementare:  Variaţie de consistenţă: 0,6-0,9. Drum de exploatare ce strabate ua-ul. Consistenta mai redusa 

catre aval. Roca sub forma de stanca. 
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58 D    1,6 HA  GF:2-1C SUP:A  TS:2331  TP:1152 ELM P M. VIR   C AM EL PROVE- VI DENS VOLUM CRES 

SOL:  3301  Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV               

ÎNCLINAREA : 25 G,   ALTITUDINE: 1300,0 - 1340,0 M. ARB R RE STA D H L ES AG NIENŢA TA --- MC/ MC/ MC/ 

LIT: subţ. într. TIP FL: Oxalis - Dentaria                

Nat. fundam. de prod. infer.    rel. echien  P GE ANI CM M P TE AJ  LI CONS HA UA HA 

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO  MO  10 IN 10 4 3 4  0 RN     N 0,40 8 13 0,7 

COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2LA                 

SORT: MO  Mijl.-gros,cel.,constr.,cher.  VÂRSTA EXP:100 ani                

                

SEM UTIL:                 

SUBARB:                

DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl.,                 

                

POL.:       ERZ:                 

LUCRĂRI EXEC.:                  

LUCRĂRI PROP.: completări                

   Total 10   4     0,4 8 13 0,7 
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 Evidenţa lucrărilor executate 
 U.A. Anul Nr. Felul Suprafaţa Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii Total 

  exec. Act. lucrării ha Specia 1 Specia 2 Specia 3 Specia 4 Specia 5 Provenienţa 

            

           

           

           

           

           

           
58 D Alte date complementare:  Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5. Resturi de exploatare si arbori uscati la suprafata. 
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15.2. Evidenţa arboretelor inventariate 
 

Nu au fost arborete inventariate, deoarece în U.P. XL ȚIBĂU 2 nu sunt arborete din care se 

recoltează posibilitatea decenală de produse principale. 

 

 

15.3. Evidenţa arboretelor puse în valoare de ocol 
 

În cuprinsul fondului forestier din cadrul U.P. XL ȚIBĂU 2 nu sunt arborete puse în valoare de 

ocol. 

 

 

15.4. Evidenţa pe u.a. a arboretelor cu preexistenţi 
 

 
 Suprafaţa Specia Diam. Înăl. Nr. de  Nr.  Volum  

U.A.     arbori total (mc) 

 (ha)  (cm) (m) /ha arbori Unitar Total La ha 

43 B 8,3 MO 26 16 5 42 0,392 16 2 

56   10,5 MO 22 16 3 32 0,292 9 1 

58 A 20,5 MO 22 13 4 82 0,241 20 1 

58 B 23,3 MO 26 17 5 117 0,416 49 2 

Total  - - - - 273 - 94 - 
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16. EVIDENŢE PRIVIND MĂRIMEA ŞI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER  
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16.1. Repartiţia suprafeţelor pe categorii de folosinţă forestieră şi grupe funcţionale 
 

Folosinţe Suprafaţa (ha) 

 Grupa I Grupa II Total 

A Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi - 149,0 149,0 

A1 Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi pentru care se 

reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A1.1.-A1.7.) din care: 

- 149,0 149,0 

A1.1 Păduri inclusiv plantaţii cu reuşită definitivă 

43 A 53 C 53 D 58 B 58 C  

- 34,9 34,9 

A1.3 Regenerări pe cale naturală cu reuşită parţială 

43 B 53 A 53 B 56 57 A 57 B 58 A 58 D  

- 114,1 114,1 

A2 Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi pentru care nu se 

reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A2.1-A2.5) 

- - - 

Total 149,0 

 

 

16.2. Repartiţia suprafeţelor pe categorii funcţionale 
 

GF FCT1 FCT UNITĂŢI AMENAJISTICE 

2 1C 1C      43 A  43 B  53 A  53 B  53 C  53 D  56    57 A  57 B  58 A  58 B  58 C  58 D  

    TOTAL FCT: 13 UA   149,0 HA 

    TOTAL FCT1: 13 UA    149,0 HA 

    TOTAL GF2 : 13 UA   149,0 HA 

   TOTAL U.P. : 13 UA   149,0 HA 

 

 

16.3. Situaţia sintetică pe specii 
 

SPE- 

CIA 

SUPRAFAŢA 
VOLUM CREŞTERE 

VÂR- 

STA 

med 
CLP 

med 

PRODUCTIVI- 

TATE 

CONSISTENŢA AMESTEC MOD REGEN VITALITATE 

Total 
în 

Grupa I 
med 

0,1 

- 

0,3 

% 

0,4 

- 

0,6 

% 

0,7 

- 

1,0 

% 

 

<50 

 

% 

50 

- 

80 

% 

 

>80 

 

% 

SM PL LS VIG NO SLB 
Total Total sup med inf 

ha % ha % mc % mc mc/ha ani % % % % % % % % % 

MO  145,1 97 - - 7717 99 571 3,9 18 3,2 - 85 15 0,57 9 67 24 55 39 6 100 - - - 100 - 

SAC 3,9 3 - - 39 1 4 1,0 10 4,0 - - 100 0,50 - 100 - 100 - - 100 - - - 100 - 

Total 149,0 100 - - 7756 100 575 3,9 18 3,2 - 82 18 0,57 9 68 23 56 38 6 100 - - - 100 - 

SUPRAFAŢA TOTALĂ:149,0 HA  NR. PARCELE: 5  SPR MED PARCELĂ:  29,8 HA  NR. UA:13 SPR. MED. UA: 11,5 HA 

 

 

16.4. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale 
 

G 

r 

u 

p 

a 

S 

u 

b 

g 

r 

C 

a 

t 

e 

g 

CLASA DE PRODUCŢIE 
TOTAL 

Vâr- 

sta 
Cl. 

pr. 

med 

CONSISTENŢA 

Suprafaţa Volum Creştere 

<0,4 0,4-0,6 >0,6 
I II III IV V 

ha % K MC % 
MC/ 

ha 
MC 

MC/ 

ha 
ha ha ha ha ha Ani ha ha ha 

Total grupă - - - - - - -  - -  -    - - - 

%      100             

2 1 1C - - 122,9 26,1  - 149,0 100 0,60 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

 T. subgr. - - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

 % - - 82 18 - 100          9 68 23 

Total grupă - - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

% - - 82 18 - 100          9 68 23 

TOTAL - - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

% - - 82 18 - 100          9 68 23 
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16.5. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcţionale şi specii 
 

G 

r 

u 

p 

a 

SPE- 

CIA 

CLASA DE PRODUCŢIE 
TOTAL 

Vâr- 

sta 
Cl. 

pr. 

med 

CONSISTENŢA 

Suprafaţa Volum Creştere 

<0,4 0,4-0,6 >0,6 
I II III IV V 

ha % K MC % 
MC/ 

ha 
MC 

MC/ 

ha 
ha ha ha ha ha Ani ha ha ha 

2 MO  - - 122,9 22,2 - 145,1 97 0,57 7717 99 53 571 3,9 18 3,2 12,5 97,7 34,9 

  SAC - - - 3,9 - 3,9 3 0,50 39 1 10 4 1,0 10 4,0 - 3,9 - 

Total 

grupă 
- - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

% - - 82 18 - 100          8 68 23 

Total - - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

 - - 82 18 - 100          9 68 23 

 

 

16.6. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii 
 

SPE- 

CIA 

CLASA DE PRODUCŢIE 
TOTAL 

Vâr- 

sta 
Cl. 

pr. 

med 

CONSISTENŢA 

Suprafaţa Volum Creştere 

<0,4 0,4-0,6 >0,6 
I II III IV V 

ha % K MC % 
MC/ 

ha 
MC 

MC/ 

ha 
ha ha ha ha ha Ani ha ha ha 

MO  - - 122,9 22,2 - 145,1 97 0,57 7717 99 53 571 3,9 18 3,2 12,5 97,7 34,9 

SAC - - - 3,9 - 3,9 3 0,50 39 1 10 4 1,0 10 4,0 - 3,9 - 

Total - - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

% - - 82 18 - 100          9 68 23 

 

 

16.7. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcţionale şi specii pentru fondul 

productiv 
 

G 

r 

u 

p 

a 

SPE- 

CIA 

CLASA DE PRODUCŢIE 
TOTAL 

Vâr- 

sta 
Cl. 

pr. 

med 

CONSISTENŢA 

Suprafaţa Volum Creştere 

<0,4 0,4-0,6 >0,6 
I II III IV V 

ha % K MC % 
MC/ 

ha 
MC 

MC/ 

ha 
ha ha ha ha ha Ani ha ha ha 

2 MO  - - 122,9 22,2 - 145,1 97 0,57 7717 99 53 571 3,9 18 3,2 12,5 97,7 34,9 

  SAC - - - 3,9 - 3,9 3 0,50 39 1 10 4 1,0 10 4,0 - 3,9 - 

Total 

grupă 
- - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

% - - 82 18 - 100          8 68 23 

 MO  - - 122,9 22,2 - 145,1 97 0,57 7717 99 53 571 3,9 18 3,2 12,5 97,7 34,9 

 SAC - - - 3,9 - 3,9 3 0,50 39 1 10 4 1,0 10 4,0 - 3,9 - 

Total - - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

 - - 82 18 - 100          9 68 23 

 

 

16.8. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv 
 

Nu este cazul, deoarece nu există fond neproductiv, întru-cât toate arboretele sunt încadrate în 

“SU.P. A - codru regulat - sortimente obişnuite”. 
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16.9. Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităţi de producţie (protecţie) după vârstă, 

grupe funcţionale şi specii 
 

16.9.1. SU.P. „A” - Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităţi de producţie (protecţie) 

după vârstă, grupe funcţionale şi specii 
 

Cl.  

de  

vâr- 

stă 

G 

r 

u 

p 

a 

Specia 

CLASA DE PRODUCŢIE 
TOTAL 

Vâr- 

sta 
Cl. 

pr. 

med 

CONSISTENŢA 

Suprafaţa Volum Creştere 

<0,4 0,4-0,6 >0,6 
I II III IV V 

ha % K MC % 
MC/ 

ha 
MC 

MC/ 

ha 
ha ha ha ha ha Ani ha ha ha 

1 2 MO  - - 120,4 19,7 - 140,1 97 0,57 6620 99 47 522 3,7 18 3,1 12,5 97,7 29,9 

    SAC - - - 3,9 - 3,9 3 0,50 39 1 10 4 1,0 10 4,0 - 3,9 - 

 T Grupă - - 120,4 23,6 - 144,0 100 0,56 6659 100 46 526 3,7 17 3,2 12,5 101,6 29,9 

  % - - 84 16 - 100 - - - - - - - - - 9 70 21 

    MO  - - 120,4 19,7 - 140,1 97 0,57 6620 99 47 522 3,7 18 3,1 12,5 97,7 29,9 

    SAC - - - 3,9 - 3,9 3 0,50 39 1 10 4 1,0 10 4,0 - 3,9 - 

T. cl. vârstă - - 120,4 23,6 - 144,0  96 0,56 6659 86 46 526 3,7 17 3,2 12,5 101,6 29,9 

%   - - 84 16 - 100 - - - - - - - - - 9 70 21 

2 2 MO  - - - 2,5 - 2,5 100 0,70 368 100 147 19 7,6 40 4,0 - - 2,5 

 T Grupă - - - 2,5 - 2,5 100 0,70 368 100 147 19 7,6 40 4,0 - - 2,5 

  % - - - 100 - 100 - - - - - - - - - - - 100 

    MO  - - - 2,5 - 2,5 100 0,70 368 100 147 19 7,6 40 4,0 - - 2,5 

T. cl. vârstă - - - 2,5 - 2,5  2 0,70 368 5 147 19 7,6 40 4,0 - - 2,5 

%   - - - 100 - 100 - - - - - - - - - - - 100 

3 2 MO  - - 2,5 - - 2,5 100 0,90 729 100 292 30 12,0 47 3,0 - - 2,5 

 T Grupă - - 2,5 - - 2,5 100 0,90 729 100 292 30 12,0 47 3,0 - - 2,5 

  % - - 100 - - 100 - - - - - - - - - - - 100 

    MO  - - 2,5 - - 2,5 100 0,90 729 100 292 30 12,0 47 3,0 - - 2,5 

T. cl. vârstă - - 2,5 - - 2,5  2 0,90 729 9 292 30 12,0 47 3,0 - - 2,5 

%   - - 100 - - 100 - - - - - - - - - - - 100 

  2 MO  - - 122,9 22,2 - 145,1 97 0,57 7717 99 53 571 3,9 18 3,2 12,5 97,7 34,9 

    SAC - - - 3,9 - 3,9 3 0,50 39 1 10 4 1,0 10 4,0 - 3,9 - 

 T Grupă - - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

  % - - 82 18 - 100 - - - - - - - - - 9 68 23 

    MO  - - 122,9 22,2 - 145,1 97 0,57 7717 99 53 571 3,9 18 3,2 12,5 97,7 34,9 

    SAC - - - 3,9 - 3,9 3 0,50 39 1 10 4 1,0 10 4,0 - 3,9 - 

TOTAL - - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

% - - 82 18 - 100 - - - - - - - - - 9 68 23 

 

16.10. Structura şi mărimea fondului forestier pe clase de exploatabilitate şi specii 
 

Cl 

de 

ex 

pl 

 

SPE- 

CIA 

CLASA DE PRODUCŢIE 
TOTAL 

Vâr- 

sta 
Cl. 

pr. 

med 

CONSISTENŢA 

Suprafaţa Volum Creştere 

<0,4 0,4-0,6 >0,6 
I II III IV V 

ha % K MC % 
MC/ 

ha 
MC 

MC/ 

ha 
ha ha ha ha ha Ani ha ha ha 

5 MO  - - 1,1 - - 1,1 100 0,90 332 100 302 13 11,8 50 3,0 - - 1,1 

Total cl. exp. - - 1,1 - - 1,1 1 0,90 332 4 302 13 11,8 50 3,0 - - 1,1 

 % - - 100 - - 100          - - 100 

6 MO  - - 1,4 - - 1,4 100 0,90 397 100 284 17 12,1 46 3,0 - - 1,4 

Total cl. exp. - - 1,4 - - 1,4 1 0,90 397 5 284 17 12,1 46 3,0 - - 1,4 

 % - - 100 - - 100          - - 100 

7 MO  - - 120,4 22,2 - 142,6 97 0,57 6988 99 49 541 3,8 18 3,2 12,5 97,7 32,4 

  SAC - - - 3,9 - 3,9 3 0,50 39 1 10 4 1,0 10 4,0 - 3,9 - 

Total cl. exp. - - 120,4 26,1 - 146,5 98 0,57 7027 91 48 545 3,7 18 3,2 12,5 101,6 32,4 

 % - - 82 18 - 100          9 69 22 

TOTAL - - 122,9 26,1 - 149,0 100 0,57 7756 100 52 575 3,9 18 3,2 12,5 101,6 34,9 

% - - 82 18 - 100          9 68 23 
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17. EVIDENŢE PRIVIND CONDIŢIILE NATURALE DE VEGETAŢIE 
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17.1. Evidenţa tipurilor de staţiune şi a tipurilor de pădure în raport cu caracterul actual al 

arboretelor 

Tip 

staţiune 

Tip 

pădure 

Caracterul actual al tipului de pădure 

Total 

pădure 

Tere- 

nuri 

goale 

TOTAL 

Natural Fundamental Derivat Artificial de 

productiv. Nede- 

finit 

de productivitate 
Sub- 

prod. 
Parţial 

Total (de productiv) 

Sup. Mij. Inf. Sup. Mij. Inf. 
Sup.+ 

Mij. 
Inf. 

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha % 

2312 1121 - 18,4 - - - - - - - - 38,6 57,0 - 57,0 38 

 Total - 18,4 - - - - - - - - 38,6 57,0 - 57,0 38 

  - 32 - - - - - - - - 68 100 - 100 - 

2331 1152 - - 4,1 - - - - - - - - 4,1 - 4,1 3 

 Total - - 4,1 - - - - - - - - 4,1 - 4,1 3 

  - - 100 - - - - - - - - 100 - 100 - 

2332 1114 - 6,6 - - - - - - - - 8,3 14,9 - 14,9 10 

 1113 - 48,3 - - - - - - - - 24,7 73,0 - 73,0 49 

 Total - 54,9 - - - - - - - - 33,0 87,9 - 87,9 59 

  - 62 - - - - - - - - 38 100 - 100 - 

TOTAL - 73,3 4,1 - - - - - - - 71,6 149,0 - 149,0 100 

 - 49 3 - - - - - - - 48 100 - 100 - 

 

17.2. Repartiţia suprafeţelor pe formaţii forestiere 
Caracterul actual al tipului de pădure 

Total 

pădure 

Tere- 

nuri 

goale 

TOTAL 

Formaţia forestieră 

Natural Fundamental Derivat Artificial de 

productiv. Nede- 

finit 

de productivitate 
Sub- 

prod. 
Parţial 

Total (de productiv) 

Sup. Mij. Inf. Sup. Mij. Inf. 
Sup.+ 

Mij. 
Inf. 

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha % 

11-Molidişuri pure - 73,3 4,1 - - - - - - - 71,6 149,0 - 149,0 100  

 - 49 3 - - - - - - - 48 100 - 100  

Total - 73,3 4,1 - - - - - - - 71,6 149,0 - 149,0 100  

% - 49 3 - - - - - - - 48 100 - 100   

TOTAL 77,4 - - - - 71,6 149,0 - 149,0 100  

% 52 - - - - 48 100 - 100  

 

17.3. Repartiţia suprafeţelor pe formaţii forestiere, altitudine, înclinare şi expoziţie 

For- 

maţia 

Forest. 

Categ. de 

altitu- 

dine 

C A T E G O R I I   D E   Î N C L I N A R E T O T A L 
Total 

<16 G 16 - 30 G 31 - 40 G > 40 G ÎNS. P. ÎNS. UMB. 

Îns. P.Îns. Umbr. Îns. P.îns. Umbr. Îns. PÎns. Umbr. Îns. P.îns. Umbr. Îns. P.îns. Umbr.  

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

11 
1001-

1200 
- - - 6,6 - - - - - - - - 6,6 - - 6,6 

 
1201-

1400 
- - 1,1 28,6 38,6 45,2 2,5 - 10,5 - - - 31,1 38,6 56,8 126,5 

 
1401-

1600 
- - - - 15,9 - - - - - - - - 15,9 - 15,9 

Total - - 1,1 35,2 54,5 45,2 2,5 - 10,5 - - - 37,7 54,5 56,8 149,0 

% - - 100 26 40 34 19 - 81 - - - 25 37 38 100 

 
1001-

1200 
- - - 6,6 - - - - - - - - 6,6 - - 6,6 

 
1201-

1400 
- - 1,1 28,6 38,6 45,2 2,5 - 10,5 - - - 31,1 38,6 56,8 126,5 

 
1401-

1600 
- - - - 15,9 - - - - - - - - 15,9 - 15,9 

 TOTAL - - 1,1 35,2 54,5 45,2 2,5 - 10,5 - - - 37,7 54,5 56,8 149,0 

% - - 100 26 40 34 19 - 81 - - - 25 37 38 100 

TOTAL 1,1 134,9 13,0 - 149,0 

CAT. ÎNCL. 1 90 9 - 100 
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17.4. Repartiţia suprafeţelor pe etaje fitoclimatice, înclinare şi expoziţie 
 

 

Etaje 

fitoclima- 

tice 

C A T E G O R I I   D E   Î N C L I N A R E T O T A L 
Total 

<16 G 16 - 30 G 31 - 40 G > 40 G ÎNS. P. ÎNS. UMB. 

Îns. PÎns. Umbr. Îns. P.îns. Umbr. Îns. PÎns. Umbr. Îns. P.îns. Umbr. Îns. P.îns. Umbr.  

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

2  FM3 - - 1,1 35,2 54,5 45,2 2,5 - 10,5 - - - 37,7 54,5 56,8 149,0 

% - - 100 26 40 34 19 - 81 - - - 25 37 38 100 

TOTAL - - 1,1 35,2 54,5 45,2 2,5 - 10,5 - - - 37,7 54,5 56,8 149,0 

% - - 100 26 40 34 19 - 81 - - - 25 37 38 100 

 

 

17.5. Repartiţia suprafeţelor în raport cu eroziunea şi înclinarea terenului 
 

 

Natura şi intensitatea  

eroziunii 

Categoria de  

înclinare 

Teren gol 
Pădure cu consistenţa de: 

Total 
0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1,0 

ha ha ha ha ha 

fără eroziune 0-15 - - - 1,1 1,1 

fără eroziune 16-25 - 1,6 36,4 24,7 62,7 

fără eroziune 26-30 - 12,5 53,1 6,6 72,2 

fără eroziune 31-35 - - 13,0 - 13,0 

Total  - - 102,5 32,4 149,0 

 

 

 

17.6. Repartiţia suprafeţelor în raport cu natura şi intensitatea poluării 
 

 

NATURA POLUĂRII 

ARBORETE AFECTATE CU INTENSITATEA 

TOTAL SLABĂ MODERATĂ PUTERNICĂ F. PUTERNICĂ 

HA HA HA HA 

TOTAL POLUARE - - - - 0,0 

FĂRĂ POLUARE VIZIBILĂ - - - - 149,0 

TOTAL  - - - - 149,0 

 

 

 

17.7. Evidenţa unităţilor amenajistice în raport caracterul actual al tipului de pădure 
 

 
CRT UNITĂŢI AMENAJISTICE 

Natural fundamental 

de prod. mijlocie 

43 A, 53 B, 53 C, 53 D, 56, 57 A, 58 B 

Total CRT: 7 U.A.  73,3 HA 

Natural fundamental 

de prod. inferioară 

58 C, 58 D 

Total CRT: 2 U.A.  4,1 HA 

Tânăr nedefinit 
43 B, 53 A, 57 B, 58 A 

Total CRT: 4 U.A.  71,6 HA 

Total :13U.A.  149,0 HA 
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17.8. Evidenţa arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi 
 

Specificări Intensitate U N I T Ă Ţ I   A M E N A J I S T I C E  A F E C T A T E 

Roca la suprafaţă  /0,1S    53 A   53 D   56     57 A   58 D 

  TOTAL R1: 5 UA  66,6 HA 

  /0,2S    58 C 

  TOTAL R2: 1 UA  2,5 HA 

  /0,4S    57 B 

  TOTAL R4: 1 UA  4,2 HA 

  TOTAL R:  7 UA  73,3 HA 

Uscare   slabă    53 A   53 B   53 C   53 D   57 A   58 C 

  TOTAL U1: 6 UA  74,0 HA 

  TOTAL U:  6 UA  74,0 HA 

Rupturi   izolate    53 B   53 C   53 D   57 A   58 C 

  TOTAL Z1: 5 UA  35,4 HA 

  TOTAL Z:  5 UA  35,4 HA 

 

 

17.9. Evidenţa arboretelor provizorii, slab productive şi necorespunzătoare funcţional 
 

CRT UNITĂŢI AMENAJISTICE 

Natural fundamental de prod. inferioară 
58 C, 58 D 

Total CRT: 2 U.A. 4,1 HA 

Total: 2 U.A.  4,1 HA 
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18. EVIDENŢE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE 

REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCŢIE 
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18.1. Repartiţia arboretelor exploatabile pe subunităţi, urgenţe de regenerare, accesibilitate şi 

specii 
 

18.1.1. SU.P. „A” - Repartiţia arboretelor exploatabile pe urgenţe de regenerare, accesibilitate şi 

specii 
 

În unitatea studiată pentru SU.P. „A” nu există arborete exploatabile. 

 

 

18.2. Repartiţia speciilor în raport cu exploatabilitatea şi participarea în amestec 
 

Specia Exploatabilitate 

Amestec 
Total 

>80% 60-80% 30-50% <30% 

ha ha ha ha ha 

MO  NEEX. 8,3 27,2 93,6 16,0 145,1 

SAC NEEX. - - - 3,9 3,9 

TOTAL U.P. 8,3 27,2 93,6 19,9 149,0 

 

 

18.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilităţii şi a ciclului 
 

18.3.1. SU.P. „A” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilităţii şi a ciclului 
 

Specia 

Total arborete 
Arborete nat. parţial derivate, artificiale  

de prod. superioară şi mijlocie: 52 % 

Suprafaţa CLP 

med. 

TE 

med. 
Ciclu 

Suprafaţa CLP 

med. 

TE 

med. 
Ciclu 

ha % ha % 

MO  145,1 97 3,2 100  77,4 100 3,2 100  

SAC 3,9 3 4,0 100  - - - -  

Total 149,0 100 3,2 100 100 77,4 100 3,2 100 100 

 

 

18.4. Lista unităţilor amenajistice exploatabile şi preexploatabile 
 

În cuprinsul unităţii studiate nu există u.a. exploatabile sau preexploatabile. 
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19. EVIDENŢE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ŞI A 

POSIBILITĂŢII 
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19.1. Accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităţii decenale de produse principale şi 

secundare 
 

Drum KM 

Total 

Supraf. 

deser- 

vită 

Acc. 

med 

Fond forestier productiv Posibilitatea decenală (mc) 

Total 

supraf. 

Exploatabil Pre- 

expl 

 

Ne- 

expl. 

 

Produse principale 
Tăieri 

Con- 

ser- 

vare 

Produse secundare 

Total 
Supraf Volum 

Grăd 

+ 

Trans. 

grăd 

Cvasi- 

gră- 

dină- 

rit 

Suc- 

cesive 

+ 

progres 

Rase Crâng 

Total 

Princi 

pale 

Rări- 

turi 

Cură- 

ţiri 

Igi- 

enă 

Total 

Sec 

+ 

Igienă 
(ha) (km) (ha) (ha) (mc) (ha) (ha) 

FE020 0,3 14,9 0,48 14,9 - - - 14,9 - - - - - - - - 13 - 13 13 

FE022 0,4 134,1 1,32 134,1 - - - 134,1 - - - - - - - 98 44 16 158 158 

TFE 0,7 149,0 1,24 149,0 - - - 149,0 - - - - - - - 98 57 16 171 171 

TOTAL 0,7 149,0 1,24 149,0 - - - 149,0 - - - - - - - 98 57 16 171 171 

 

 

19.2. Situaţia fondului forestier şi a posibilităţii de produse principale şi secundare în raport cu 

distanţa de colectare 
 

Accesib. 

Total 

Supraf. 

deser- 

vită 

Acc. 

med 

Fond forestier productiv Posibilitatea decenală (mc) 

Total 

supraf. 

Exploatabil Pre- 

expl 

 

Ne- 

expl. 

 

Produse principale 
Tăieri 

Con- 

ser- 

vare 

Produse secundare 

Total 
Supraf Volum 

Grăd 

+ 

Trans. 

grăd 

Cvasi- 

gră- 

dină- 

rit 

Suc- 

cesive 

+ 

progres 

Rase Crâng 

Total 

Princi 

pale 

Rări- 

turi 

Cură- 

ţiri 

Igi- 

enă 

Total 

Sec 

+ 

Igienă 
(ha) (km) (ha) (ha) (mc) (ha) (ha) 

0,1-0,3 6,6 0,20 6,6 - - - 6,6 - - - - - - - - 13 - 13 13 

0,7-0,9 12,4 0,72 12,4 - - - 12,4 - - - - - - - - - 16 16 16 

1,0-1,2 23,3 1,00 23,3 - - - 23,3 - - - - - - - - 44 - 44 44 

1,3-1,6 90,8 1,33 90,8 - - - 90,8 - - - - - - - 98 - - 98 98 

>1,6 15,9 1,90 15,9 - - - 15,9 - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 149,0 1,24 149,0 - - - 149,0 - - - - - - - 98 57 16 171 171 
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PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI 
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20. BILANŢUL APLICĂRII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI CU PRIVIRE 

LA EXPLOATĂRI ŞI ÎMPĂDURIRI 

21. EVIDENŢA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE PROPUSE A 

FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE SUB ADĂPOST 

22. EVIDENŢA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI 
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20. BILANŢUL APLICĂRII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI CU 

PRIVIRE LA EXPLOATĂRI ŞI ÎMPĂDURIRI 
 

Specificații 

Lucrări 

de 

împăd 

PRODUSE DIN 

TOTAL 

volum 
Dega- 

jări 

Curățiri Rărituri 
Tăieri de 

regenerare 

Tăieri de 

conservare 

Tăieri de 

igienă 

Accid. 

I 

Accid. 

II 

Supr Vol Supr Vol Supr Vol Supr. Vol. Supr. Vol. Supr. Vol. Supr. Vol. 

ha (ha) (ha) (mc) (ha) (mc) (ha) (mc) (ha) (mc) (ha) (mc) (ha) (mc) (ha) (mc) (mc) 

Sarcina anuală 5,46 3,9 1,2 6 0,3 10 - - - - 2,5 2 - - - - 18 

Sarcina pe deceniu 54,6 38,6 11,9 57 2,5 98 - - - - 2,5 16 - - - - 171 

Realizat în anul I 

(2020) 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat în 

restul de 9 ani 
  

    
    

 
      

Realizat în anul II 

(2021) 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat în 

restul de 8 ani 
  

    
    

 
      

Realizat în anul III 

(2022) 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat în 

restul de 7 ani 
  

    
    

 
      

Realizat în anul IV 

(2023) 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat în 

restul de 6 ani 
  

    
    

 
      

Realizat în anul V 

(2024) 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat în 

restul de 5 ani 
  

    
    

 
      

Realizat în anul VI 

(2025) 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat în 

restul de 4 ani 
  

    
    

 
      

Realizat în anul VII 

(2026) 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat în 

restul de 3 ani 
  

    
    

 
      

Realizat în anul VIII 

(2027) 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat în 

restul de 2 ani 
  

    
    

 
      

Realizat în anul IX 

(2028) 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat în 

ultimul an 
  

    
    

 
      

Realizat în anul X 

(2029) 
  

    
    

 
      

Realizat în total pe 

deceniu 
  

    
    

 
      

Rămas de realizat 

din sarcina decenală 
  

    
    

 
      

Realizat în plus faţă 

de prevederi 
  

    
    

 
      

Realizat în minus 

faţă de prevederi 
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21. EVIDENŢA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE 

PROPUSE PENTRU A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE 
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Nu este cazul, nu sunt arborete propuse a fi parcurse cu lucrări de regenerare.
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EVIDENŢA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI 
 

a) Situaţia realizărilor prevederilor amenajamentului silvic pe unităţi amenajistice, acte de punere în 

valoare şi acte de execuţie 

Produse 

din 
UA. 

Nr. act de 

punere în 

val. 

Specia 
Supr. 

parc. (ha) 

Material rezultat (mc) Lucrări de împăduriri 

Lemn 

lucru 
Lemn foc Total  UA. 

Nr. act 

execuţie 
Specia 

Supr. 

parc. (ha) 

Supraf. efectiv împădurită 

Sem. dir. Plantaţii Total 
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Produse 

din 
U.A. 

Nr. act de 

punere în 

val. 

Specia 
Supr. 

parc. (ha) 

Material rezultat (mc) Lucrări de împăduriri 

Lemn 

lucru 
Lemn foc Total  U.A. 

Nr. act 

execuţie 
Specia 

Supr. 

parc. (ha) 

Supraf. efectiv împădurită 

Sem. dir. Plantaţii Total 
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Produse 

din 
UA. 

Nr. act de 

punere în 

val. 

Specia 
Supr. 

parc. (ha) 

Material rezultat (mc) Lucrări de împăduriri 

Lemn 

lucru 
Lemn foc Total  UA. 

Nr. act 

execuţie 
Specia 

Supr. 

parc. (ha) 

Supraf. efectiv împădurită 

Sem. dir. Plantaţii Total 
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Produse 

din 
U.A. 

Nr. act de 

punere în 

val. 

Specia 
Supr. 

parc. (ha) 

Material rezultat (mc) Lucrări de împăduriri 

Lemn 

lucru 
Lemn foc Total  U.A. 

Nr. act 

execuţie 
Specia 

Supr. 

parc. (ha) 

Supraf. efectiv împădurită 

Sem. dir. Plantaţii Total 
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 b) Situaţia realizărilor prevederilor amenajamentului silvic pe proprietari din cadrul U.P., unităţi amenajistice şi natură de lucrări (conform circulară 

D.A.P.P. nr. 3078/ADP/12.10.2014) 

 

U.P. Proprietar Anul 

u.a.. 
Împă- 

duriri 

Dega- 

jări 

Curăţiri Rărituri Tăieri de regenerare Tăieri de conservare Tăieri de igienă ProdAccidentale I Prod. Accidentale II 
Total 

volum 
Indicativ 

Supraf. 
Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

ha ha ha ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ m ɜ
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U.P. Proprietar Anul 

u.a.. 
Împă- 

duriri 

Dega- 

jări 

Curăţiri Rărituri Tăieri de regenerare Tăieri de conservare Tăieri de igienă ProdAccidentale I Prod. Accidentale II 
Total 

volum 
Indicativ 

Supraf. 
Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

ha ha ha ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ m ɜ

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



103 

 

U.P. Proprietar Anul 

u.a.. 
Împă- 

duriri 

Dega- 

jări 

Curăţiri Rărituri Tăieri de regenerare Tăieri de conservare Tăieri de igienă ProdAccidentale I Prod. Accidentale II 
Total 

volum 
Indicativ 

Supraf. 
Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

ha ha ha ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ m ɜ
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U.P. Proprietar Anul 

u.a.. 
Împă- 

duriri 

Dega- 

jări 

Curăţiri Rărituri Tăieri de regenerare Tăieri de conservare Tăieri de igienă ProdAccidentale I Prod. Accidentale II 
Total 

volum 
Indicativ 

Supraf. 
Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

ha ha ha ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ m ɜ
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U.P. Proprietar Anul 

u.a.. 
Împă- 

duriri 

Dega- 

jări 

Curăţiri Rărituri Tăieri de regenerare Tăieri de conservare Tăieri de igienă ProdAccidentale I Prod. Accidentale II 
Total 

volum 
Indicativ 

Supraf. 
Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 

faţă 
Volum 

Supra- 
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ha ha ha ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ ha m ɜ m ɜ
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