
Ingka Investments România 

Starea pădurilor cu Valori Ridicate de Conservare 

pe categorii – rezultatele monitorizării 
Categorie VRC Suprafața 

(ha) 
Stare VRC 

Cod Denumire 
1 Păduri cu concentrații de biodiversitate semnificative 1073,06 

1.1 Păduri din arii naturale protejate (rezervații naturale) 538,9 Favorabilă 

1.2 
Păduri cu concentrații de specii floristice rare, amenințate, 
periclitate sau endemice 

300,65 Favorabilă 
1.3 Păduri cu utilizare sezonieră critică de către specii faunistice 233,51 Favorabilă 
2 Peisaje forestiere extinse semnificative 0 
3 Păduri cu ecosisteme rare, amenințate sau periclitate 98,3 

3.A.1
Complex de păduri cuprinzând rariști de arbori, tufărișuri și 
mlaștini oligotrofe sau eutrofe 

4,9 Favorabilă 
3 B Păduri și tufărișuri rare, relictare, amenințate sau periclitate 36,2 

3 B 3 Păduri și tufărișuri periclitate antropic 36,2 
3 B 3.1 Păduri de baltă de Alnus glutinosa cu rogozuri 1 Favorabilă 

3 B 3.2 
Păduri galerii de Alnus glutinosa de pe malul râurilor din regiunea de 
deal 

14,9 Favorabilă 
3 B 3.3 Păduri de Alnus incana de pe râurile de munte 17,71 Favorabilă 

3 B 3.7 
Păduri de Salix alba, Salix fragilis (uneori cu Populus alba) cu Leucojum 
aestivum 

2,59 Favorabilă 
3.D Ecosisteme forestiere cu caracter primar 57,2 Favorabilă 

4 Păduri care asigură servicii de mediu esențiale în situații 
critice 

2224,09 

4.1 Păduri de importanță deosebită pentru sursele de apă 1079,41 
4 1a Păduri din perimetrele de protecție a izvoarelor și surselor de apă 83,41 Favorabilă 

4 1b 
Păduri din bazine hidrografice torențiale sau cu transport excesiv de 
aluviuni 

891,9 Favorabilă 

4 1c 
Păduri ripariene cu rol de protecție a malurilor cursurilor de apă și 
reducerea efectelor inundațiilor 

104,1 Favorabilă 

4.2 Păduri critice pentru prevenirea și combaterea procesului de 
eroziune 

1144,68 

4 2a 
Păduri situate pe stâncării, grohotișuri, pe terenuri cu eroziune si pe 
terenuri cu pante mari 

1044,22 Favorabilă 
4 2c Păduri situate pe nisipuri mobile sau pe terenuri alunecătoare 36,9 Favorabilă 
4 2d Plantații forestiere instalate pe terenuri degradate 63,56 Favorabilă 

5 
Păduri esențiale pentru satisfacerea necesităților de bază ale 
comunităților locale 

0 

6 
Păduri esențiale pentru păstrarea identității culturale a 
unei comunități sau a unei zone 115,8 

6 b Păduri simbol evocate în opere literare sau legende 14,87 Favorabilă 

6 c 
Păduri din vecinătatea unor monumente istorice sau comunități 
religioase declarate monumente 

100,93 Favorabilă 
Total suprafață VRC 3511,25 


