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A. Descrierea primei variante a planului revizuit (amenajamentul 
silvic) si amplasarea acestuia in raport cu situl Natura 2000 cu 
precizarea coordonatelor geografice (STEREO 70) ale 
amplasamentului amenajamentului silvic sub forma de vector, in 
sistem de proiectie netionala Stereo 70

A.1. Denumirea si titularul planului revizuit

Denumirea  planului  revizuit:  „Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.  V  Berghin

Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba - revizuit”.
Titularul planului: Comuna Berghin, reprezentata prin Ocolul Silvic Sebes R.A., cu sediul in

Sebes,  jud.Alba,  str.Mircea  cel  Mare  nr.109,  C.U.I.  RO  16041457,  inregistrat  la  ORC Alba  sub
numarul J 01/25/2004.

A.2. Amenajamentul silvic, instrument de gestionare durabila
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Amenajamentul  silvic  are  drept  scop  organizarea,  modelarea  si  conducerea  structural-
functionala a padurilor, in conformitate cu sarcinile complexe de ordin social, ecologic sau economic
ale gospodaririi silvice. In acest scop, amenajamentul silvic este fundamentat pe urmatoarele principii:

Principiul  continuitatii,  ce  reflecta  preocuparea  continua  de  a  asigura  conditiile  necesare
pentru gestionarea durabila a padurilor (administrare si utilizare a ecosistemelor forestiere), astfel incat
sa li se mentina sau amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare si sanatatea.
Implica si preocuparea de a asigura, in prezent si in viitor, capacitatea de a exercita functii multiple
(ecologice, economice si sociale), la nivel local, regional, national si global, fara a genera prejudicii
altor sisteme, astfel incat acestea sa ofere societatii, permanent si la un nivel cat mai ridicat, produse
lemnoase si de alta natura, precum si servicii de protectie si sociale.

Principiul  eficacitatii  functionale,  ce  exprima  preocuparea  permanenta  pentru  cresterea
capacitatilor de productie si protectie a padurilor, precum si pentru optimizarea punerii in valoare a
acestora, realizand un echilibru corespunzator intre aspectele de ordin ecologic, economic si social, cu
cele mai mici costuri posibile.

Principiul conservarii si ameliorarii biodiversitatii, ce urmareste conservarea si ameliorarea
biodiversitatii, la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifica, interspecifica, ecosistemica si la cel al
peisajelor), in scopul maximizarii stabilitatii si a potentialuluipolifunctional al padurilor.

Planul revizuit „Amenajamentul Fondului Forestier din U.P. V Berghin Proprietate Publica a

Comunei Berghin, Judetul Alba - revizuit” respecta toate principiile enuntate mai sus.

A.3. „Amenajamentul Fondului Forestier din U.P. V Berghin 
Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba - revizuit”

A.3.1. Descrierea planului revizuit

Planul revizuit „Amenajamentul Fondului Forestier din U.P. V Berghin Proprietate Publica a

Comunei Berghin, Judetul Alba - revizuit” a fost elaborat pentru fondul forestier proprietate publica
apartinand titularului, Comuna Berghin, in suprafata totala de 244,8 ha si pentru perioada ramasa pana
la expirarea valabilitatii planului intial,  anume data de 31.12.2025. Acesta este amplasat in  treimea
mijlocie a versantului stâng al râului Mureş, in bazinele raurilor Secasul Sebesului si Secasul Tarnavei.

Planul initial  „Amenajamentul Fondului Forestier din U.P. V Berghin Proprietate Publica a

Comunei Berghin, Judetul Alba” este structurat in patru mari parti si 16 capitole:
- Partea I ......................................................... Memoriu tehnic (cap.1-11);
- Partea a II-a .................................................. Planuri de amenajament (cap.12-14);
- Partea a III-a ................................................ Evidente de amenajament (cap.15);
- Partea a IV-a ................................................ Aplicarea amenajamentului (cap.16).
In partea I sunt tratate toate aspectele legate de conditiile stationale si de vegetatie din fondul

forestier, functiile atribuite padurii si reglementarea procesului de productie.
In partea a II-a toate prevederile amenajamentului sunt sintetizate in planurile de cultura si

recoltare.
In partea a III-a toti indicatorii ce caracterizeaza structura si marimea fondului forestier sunt

prezentati in evidente si sinteze, la nivel de unitate amenajistica, subunitate de gospodarire si unitate de
productie.

In partea a IV-a sunt incluse formularele de inregistrare a realizarii aplicarii amenajamentului,
la nivel de unitate amenajistica si la nivel de unitate de productie.

Planul initial  „Amenajamentul Fondului Forestier din U.P. V Berghin Proprietate Publica a

Comunei Berghin, Judetul Alba” tratează şi reglementează întreaga activitate ce se va desfăşura în
fondul forestier în suprafaţă de 244,8 ha în perioada sa de valabilitate,  01.01.2016 - 31.12.2025 (10
ani), respectiv:

- situaţia teritorial-administrativă;
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- organizarea teritoriului (cuprinde un subcapitol special destinat ariilor naturale
protejate);

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de
amenajare;

- reglementarea  procesului  de  productie  lemnoasa  si  masuri  de  gospodarire  a
arboretelor cu functii speciale de protectie (care cuprinde si un capitol special destinat
ariilor naturale protejate);

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse (valabilitate, colectiv de elaborare, bibliografie, etc.);

- planurile de recoltare şi cultură;

- planurile privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

Planul initial  „Amenajamentul Fondului Forestier din U.P. V Berghin Proprietate Publica a

Comunei  Berghin,  Judetul  Alba” are  anexate hărţi  la  scara  1:20000,  ce  cuprind  o  parte  din

caracteristicile vegetaţiei forestiere precum şi lucrările propuse în următorul deceniu. Pe aceste hărţi

sunt evidenţiate şi ariile naturale protejate.

Intre planul initial si planul revizuit exista o relatie de incluziune, planul revizuit fiind inclus si

subordonat planului initial,  dar avand o perioada de aplicare mai scurta (de la momentul obtinerii

actului administrativ de mediu in baza prevederilor OM 1947/2021 pana la 31.12.2025) si referindu-se

doar la lucrarile silviculturale ramase de executat in acest interval de timp.

Stabilirea modului de gospodărire a pădurii din U.P.V Berghin are ca punct de plecare funcţiile

atribuite acesteia, în raport cu obiectivele social-economice şi ecologice de realizat. În tabelul următor

acestea sunt prezentate sintetic.

Obiective social-economice şi ecologice

Tabelul A.3.1.1.

Nr.
crt.

Grupa de obiective si servicii
Denumirea obiectivului de protejat

(realizat)
sau a serviciilor de realizat

1. Protecţia peisajelor naturale - protecţia habitatelor și speciilor de interes comunitar 

pentru care a fost desemnată aria din Reţeaua Ecologică 

"Natura

2000", ROSCI0211 Podişul Secaşelor;
2. Produse lemnoase - lemn de stejari pentru cherestea și construcții rurale;

3. Produse accesorii - vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante 

medicinale şi aromate, furaje, materii prime pentru industria 

lacurilor şi vopselelor, materiile prime pentru artizanat, etc.

Fiecare arboret este destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice şi

ecologice, dintre care unul este prioritar. Pentru îndeplinirea acestor obiective, fiecărui arboret în parte
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amenajamentul i-a atribuit una sau mai multe funcţii principale de protecţie şi, în cazul

majorităţii, funcţii secundare de producţie.

Alte obiective care decurg din cele prezentate în tabelul de mai sus sunt:

- protejarea mediului înconjurător;

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie.

Planul „Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.  V  Berghin  Proprietate  Publica  a

Comunei Berghin, Judetul Alba” acordă o atenţie specială conservării pădurii, pentru exercitarea cu
continuitate şi la un nivel cât mai ridicat a  rolului său protector. Acesta este deosebit de important
în menţinerea stabilităţii cadrului natural din  zonă şi fundamental pentru elaborarea unei strategii
de dezvoltare teritorială în folosul comunităţii  locale, a cărei existenţă este bazată pe valorificarea
resurselor naturale, pe principiul dezvoltării durabile.                       

Prin funcţiile atribuite de amenajament pădurii este asigurată menţinerea continuităţii
acesteia, condiţie esenţială pentru îndeplinirea rolului său, iar prin măsurile de gospodărire adoptate de
amenajament este asigurată ameliorarea continuă a structurii pădurii, ceea ce va asigura, în timp, nu
numai continuitatea exercitării rolului său protector, dar                 şi intensificarea acestuia.

Toate măsurile de gospodărire adoptate de amenajament sunt consecinţa zonării

funcţionale. Nota lor generală este caracterizată de intervenţii  cu intensitate slabă sau moderată,  în

perioade de timp mai îndelungate, cu impact mai redus asupra pădurii, cu accent deosebit pe

regenerarea naturală, iar acolo unde condiţiile sunt defavorabile acesteia, pe regenerarea artificială,

prin împăduriri, pentru instalarea rapidă a vegetaţiei forestiere în golurile din masivul forestier. Scopul

principal al tuturor măsurilor de gospodărire adoptate de amenajament este asigurarea continuităţii

pădurii  şi  ameliorarea structurii  acesteia  în  timp,  hotărâtoare  pentru  asigurarea  continuităţii  şi

eficacităţii funcţionale pe o perioadă îndelungată de timp.

Toate pădurile incluse în amenajament sunt destinate să producă arbori groşi de calitate

superioară  pentru  cherestea  şi  arbori  mijlocii  şi  subţiri  pentru  celuloză,  construcţii  rurale  şi  alte

utilizări. Toate acestea au fost grupate într-o subunitate         distinctă         de         gospodărire,         de         tip         A         (codru  

regulat, sortimente obişnuite), cu funcţii principale de protecţie şi secundare de producţie, în care se

vor aplica întreaga gamă de lucrări silviculturale, de la lucrări de regenerare şi împăduriri până la tăieri

de recoltare a produselor principale (fiind supuse reglementării  procesului de producţie lemnoasă).

Suprafaţa totală a acestor păduri este de 244,1 ha (99,7% din suprafaţa fondului forestier).

În fondul forestier mai există trei terenuri, în suprafață totală de 0,7 ha (0,3% din suprafaţa

fondului  forestier),  fără  vegetaţie  forestieră,  doua dintre  ele  fiind  destinate  nevoilor  administraţiei

silvice şi unul fiind ocupat de o constructie silvica ce serveste la adapostirea personalului silvic sau a

muncitorilor sezonieri.

Referitor la lucrările silviculturale prevăzute de planul „Amenajamentul Fondului Forestier din

U.P. V Berghin Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”, se fac următoarele precizări:

- împăduriri   se  vor  efectua  într-un  singur  arboret,  scopul  acestora  fiind:  completarea

regenerarii  naturale  instalate ca  urmare  a  aplicarii  tratamentelor  silviculturale  prevazute  in

amenajament,  dupa  indepartarea  completa  a  arboretului  actual  prin  taieri  progresive  de  racordare

(u.a.59 B).

- completari   se  vor  efectua  intr-un  singur  arboret,  scopul  acestora  fiind:  acoperirea  cu

vegetație forestieră a întregii suprafețe a unor arborete foarte tinere (u.a. 21 C). 

Speciile  forestiere care  se  vor  introduce  prin  împăduriri  si  completari  sunt  cele
caracteristice tipurilor natural fundamentale de pădure locale, asigurându-se astfel menţinerea
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sau  revenirea  la  compoziţia  naturală  a  pădurilor locale  (menţinerea  sau  extinderea
biodiversităţii  biologice),  strctura  si  suprafata  concreta  de  executare  a  acestora  fiind
determinata in fiecare  caz in parte prin lucrarile  controlului  anual al  regenerarilor.  Pana la

atingerea  starii  de  masiv,  in  regenerarile  existente  se  vor  aplica  lucrarile  de  intretinere necesare

(revizuiri, mobilizari, descoplesiri etc.).

- lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor (degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă) se

vor  executa diferenţiat în arborete cu vârste între 3 - 105 ani. Menirea principală a acestor lucrări este

de a asigura stabilitatea şi starea fito-sanitară cât mai bună a pădurilor. Astfel, arboretele vor fi
conduse prin  lucrări  de  îngrijire  către  compoziţii  ţel  corespunzătoare  tipurilor  natural
fundamentale de pădure locale. În arboretele tinere se vor menţine, într-un procent de 10 - 20%,

specii care nu prezintă interes economic în viitorul apropiat, dar care urmează să constituie o sursă de

hrană  pentru  speciile  de animale şi păsări sălbatice din zonă. În cazul tăierilor de igienă,
amenajamentul recomandă păstrarea a câţiva arbori uscaţi la ha (căzuţi la sol sau în picioare),

pentru menţinerea biodiversităţii şi crearea mediului de cuibărire pentru păsări. În următorii 4

ani se vor executa următoarele lucrări: degajări (19,7 ha - 8,0% din suprafața pădurilor, u.a.: 21 C, 22

A, 56 E, 60 B si 59 B), curăţiri (2,9 ha – 0,1% din suprafața pădurilor, u.a.: 100 H si 60 C), rărituri

(161,0 ha – 65,8% din suprafața pădurilor, u.a.: 100 B, C, D, E F, G, I; 21 A, B; 22 B, C, D; 99 A; 60

C; 54; 56 B; 58 B, C; 59 C, D, E si 60 A) şi tăieri de igienă (61,1 ha - 25,0% din  suprafața pădurilor,

u.a.: 100 A; 99 B; 62; 56 A, C, D; 57 A, B; 58 A si 59 A). Pe aceeasi suprafata, lucrarile de ingrijire si

conducere se pot executa intr-o singura interventie, in mai multe interventii sau in nici o interventie, in

functie de evolutia situatiei concrete din teren.

-  taierile  de  produse  principale (crang  cu  taiere  de  jos  si  taieri  progresive)  se  vor  exeuta

diferentiat in arboretele ce au atins varsta exploatabilitatii, cuprinse in planul decenal de recoltare a

produselor principale. 

In  cazul  crangului  cu  taiere  de  jos,  lucrare  propusa  in  arboretele  de  salcam,  se  urmareste

regenerarea naturala vegetativa a arboretului prin drajoni si lastari, in urma taierii arboretului matur pe

toata suprafata, intr-o singura interventie (6,5 ha – 2,7% din suprafata padurilor, u.a.: 22 A si 56 E).

Dupa trecerea unui sezon de vegetatie de la executarea taierilor de crang suprafetele respective sunt in

proportie  covarsitoare  acoperite  cu o regenerare  viabila  de salcam,  care  de  regula  depaseste  1 m

inaltime, de multe ori chiar de 2 m inaltime, si care preia astfel foarte rapid functiile de protectie

specifice, avand astfel un impact minim asupra sitului Natura 2000. Tratamentul taierilor in crang

se va executa  si  intr-un arboret  din suprafata  ROSCI 0211 Podisul  Secaselor,  dar  pe o suprafata

neglijabila (u.a.56 E – 0,4 ha).

In cazul taierilor progresive se urmareste promovarea regenerarii generative, preponderent pe

cale naturala, prin interventii repetate, care sa asigure succesiv conditii pentru instalarea unui semintis

de calitate (10,1 ha – 4,1% din suprafata padurilor, u.a.: 60 B si 59 B). Dupa eliminarea in totalitate a

arboretului matur, in portiunile neregenerate se va intervenii cu lucrari de impadurire – completarea

regenerarii  naturale,  dupa  maxim  doua  sezoane  de  vegetatie.  In  cazul  tratamentului  taierilor

progresive, instalarea generatiei noi este initiata cu 15-20 de ani inainte de indepartarea in totalitate a

celei batrane. Datorita tranzitiei lente de la arboretul batran la cel tanar, prin promovarea unei structuri

mozaicate, atat pe orizontala (specii, elemente de arboret), cat si pe verticala (inaltimi diferite), ceea ce

duce la o rezistenta si viabilitate sporite, impactul taierilor progresive propuse de plan va fi minim,
si  in  nici  un  caz  negativ.  Tratamentul  taierilor  progresive  se  va  executa  pe  suprafata  sitului

ROSCI0211 Podisul Secaselor (u.a.60 B – 1,8 ha si u.a.59 B – 8,3 ha).
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Din cele prezentate mai sus, se poate constata că planul „Amenajamentul Fondului Forestier

din U.P. V Berghin Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”,    a avut în vedere, a  

asigurat si va asigura in continuare ocrotirea pădurii, fiind in consonanta cu paradigma care a
generat         înfiinţarea         ariilor         naturale         protejate.   Din zonarea funcţională realizată de amenajament

pentru fondul forestier din U.P.V Berghin poate fi trasă concluzia că gospodărirea pădurilor vine în
întâmpinarea realizării obiectivelor ariilor protejate constituite în zonă. Cu alte cuvinte, planul

„Amenajamentul  Fondului  Forestier din U.P.  V Berghin Proprietate  Publica a Comunei Berghin,

Judetul Alba” poate fi parte componentă a planului de management al ariei protejate în care este

amplasat.

A.3.2. Natura proprietatii

Padurea care face obiectul planului  „Amenajamentul Fondului Forestier din U.P. V Berghin

Proprietate  Publica  a  Comunei  Berghin,  Judetul  Alba” este  proprietatea  publica  a  unitatii

administrativ–teritoriale Comuna Berghin.

Fondul forestier aflat în proprietatea Comunei Berghin, jud. Alba, s-a constituit  în perioada

octombrie - decembrie 2002 (157,1 ha - Legea nr. 1/2000) şi s-a extins în luna august 2007 (87,7 ha -

Legea nr. 247/2005), prin retrocedarea către acesta, a unor terenuri cu vegetaţie forestieră administrate

de Regia Naţională a Pădurilor.

Pentru suprafata constituita in anul 2002, s-a intocmit un prim amenajament silvic ce a intrat in

vigoare 01.01.2006. Pentru suprafetele retrocedate ulterior datei de 01.01.2006 s-a intocmit un studiu

aditional de modificare a prevederilor amenajamentului silvic, care a primit aviz CTAS in iulie 2010,

astfel suprafata amenajata devenind de 244,8 ha.

Actualul  amenajament  silvic,  intrat  in  vigoare  la  01.01.2016,  s-a  intocmit  pentru  intreaga

proprietate, de 244,8 ha.

Padurea din U.P.V Berghin este  actualmente  administrata  de Ocolul  Silvic  Sebes  R.A.,  cu

sediul in Municipiul Sebes, jud.Alba.

A.3.3. Amplasarea teritoriala a fondului forestier din U.P.V Berghin, 
jud.Alba

Fondul forestier din U.P.V Berghin este situat în treimea mijlocie a versantului stâng al Râului

Mureş, în bazinele raurilor Secaşul Sebeşului şi Secaşul Târnavei, primul afluent de dreapta al Râului

Sebeş, la rândul său afluent de stânga al Râului Mureş, iar cel de-al doilea afluent de stanga al Râului

Târnava Mare, la rândul său afluent de stânga al Râului Mureş. Teritorial se găseşte în judeţul Alba, pe

raza Comunei Berghin (144,2 ha) si Șpring (100,6 ha). 

Repartizarea  fondului  forestier  pe  unitati  administrativ-teritoriale  este  prezentata  in  tabelul

urmator:

                                                                                                                                  Tabelul A.3.3.1.

Nr.crt. Judetul Unitatea administrativ-

teritoriala

Parcele aferente Suprafata

(ha)
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1 Alba Berghin 21 – 22; 54; 56; 100 144,2

Spring 57 – 60; 62; 99 100,6

TOTAL 244,8

Accesul în U.P. se face din municipiul Sebeş, pe un drum judeţean modernizat spre Ohaba, ce

trece pe la nord de localitatea Vingard, pe lângă trupul de pădure Hambuc. Accesul mai este posibil

dinspre municipiul Alba Iulia (de pe şoseaua de centură a acestuia) pe drumul judeţean modernizat

spre Berghin şi de asemenea din drumul naţional Alba Iulia - Sibiu, din care se desprinde un drum

judeţean modernizat spre Comuna Berghin, ce trece prin localitatea Vingard. Aceste două drumuri

judeţene fac joncţiunea în Comuna Berghin. Pentru lucrările de cultură şi exploatare se folosesc

drumurile comunale sau judeţene existente, modernizate sau nemodernizate, precum şi o reţea bogată

de drumuri de pământ (care fac legătura şi între trupurile de pădure). Nu există drumuri forestiere

construire în zonă. De asemenea, nu este necesară construirea unor drumuri noi.

Coordonatele Stereo 70 ale punctelor care definesc limitele u.a.-urilor ce fac parte din U.P.V

Berghin sunt urmatoarele:

                                                                                  Tabelul A.3.3.2.

Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 1 503056.6416 403110.844

Punct limita 2 503054.826 403133.9922

Punct limita 3 503067.5349 403137.1694

Punct limita 4 503067.5349 403151.2399

Punct limita 5 503064.3577 403169.3953

Punct limita 6 503103.3919 403137.1694

Punct limita 7 503082.5131 403184.8275

Punct limita 8 503072.5276 403225.2234

Punct limita 9 503028.5006 403205.7063

Punct limita 10 503004.2177 403169.8492

Punct limita 11 502986.0623 403123.0989

Punct limita 12 502979.4809 403104.4896

Punct limita 13 502974.942 403074.76

Punct limita 14 503014.2032 403087.6958

Punct limita 15 503056.6416 403110.844

Punct limita 16 503053.0105 403279.8032

Punct limita 17 503030.6566 403333.2483

Punct limita 18 503019.6498 403360.2546

Punct limita 19 503016.5861 403384.1971

Punct limita 20 502981.5234 403383.0624

Punct limita 21 502955.6519 403365.4743

Punct limita 22 502955.198 403348.3401

Punct limita 23 502914.2347 403324.8514

Punct limita 24 502880.8741 403340.2836

Punct limita 25 502844.4497 403334.2696

Punct limita 26 502780.2248 403316.1141

Punct limita 27 502767.1756 403316.0006

Punct limita 28 502733.588 403329.9577

Punct limita 29 502704.8797 403354.354

Punct limita 30 502623.9744 403311.2348

Punct limita 31 502661.1931 403232.826

Punct limita 32 502655.406 403215.9187

Punct limita 33 502690.0149 403175.1824
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 34 502714.0709 403159.1829

Punct limita 35 502769.5585 403116.2906

Punct limita 36 502787.3735 403101.3124

Punct limita 37 502836.9606 403045.8248

Punct limita 38 502860.5627 403014.0527

Punct limita 39 502873.7254 403005.0885

Punct limita 40 502895.3985 403001.6843

Punct limita 41 502911.9653 403008.2657

Punct limita 42 502926.3762 403019.9533

Punct limita 43 502944.5317 403048.6616

Punct limita 44 502974.942 403074.76

Punct limita 45 502979.4809 403104.4896

Punct limita 46 502986.0623 403123.0989

Punct limita 47 503004.2177 403169.8492

Punct limita 48 503028.5006 403205.7063

Punct limita 49 503072.5276 403225.2234

Punct limita 50 503053.0105 403279.8032

Punct limita 51 502830.3792 403387.7147

Punct limita 52 502825.6134 403424.9334

Punct limita 53 502825.8404 403441.5002

Punct limita 54 502837.6414 403511.6257

Punct limita 55 502831.5139 403559.7376

Punct limita 56 502809.9543 403643.7066

Punct limita 57 502707.603 403643.0258

Punct limita 58 502695.575 403670.4859

Punct limita 59 502698.9791 403677.0673

Punct limita 60 502698.9791 403701.5771

Punct limita 61 502685.8164 403756.2704

Punct limita 62 502661.9874 403719.7326

Punct limita 63 502646.5553 403688.6414

Punct limita 64 502621.5915 403640.0755

Punct limita 65 502594.1314 403603.3107

Punct limita 66 502527.4101 403507.7676

Punct limita 67 502576.8837 403459.6557

Punct limita 68 502579.1531 403440.1386

Punct limita 69 502584.1459 403399.9696

Punct limita 70 502591.8619 403376.1406

Punct limita 71 502614.5563 403339.1489

Punct limita 72 502623.9744 403311.2348

Punct limita 73 502704.8797 403354.354

Punct limita 74 502733.588 403329.9577

Punct limita 75 502767.1756 403316.0006

Punct limita 76 502780.2248 403316.1141

Punct limita 77 502844.4497 403334.2696

Punct limita 78 502830.3792 403387.7147

Punct limita 79 502992.1897 403459.6557

Punct limita 80 502992.1897 403520.0226

Punct limita 81 502993.5514 403577.8931

Punct limita 82 502996.2747 403684.5564

Punct limita 83 502991.7358 403754.4549

Punct limita 84 502920.0218 403729.945

Punct limita 85 502889.8383 403730.172

Punct limita 86 502868.5057 403750.3699

Punct limita 87 502840.3647 403780.0995

Punct limita 88 502816.3088 403815.0487

Punct limita 89 502803.8269 403845.686

Punct limita 90 502803.1461 403858.8487

Punct limita 91 502708.7377 403827.7575
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 92 502685.8164 403756.2704

Punct limita 93 502698.9791 403701.5771

Punct limita 94 502698.9791 403677.0673

Punct limita 95 502695.575 403670.4859

Punct limita 96 502707.603 403643.0258

Punct limita 97 502809.9543 403643.7066

Punct limita 98 502831.5139 403559.7376

Punct limita 99 502837.6414 403511.6257

Punct limita 100 502825.8404 403441.5002

Punct limita 101 502825.6134 403424.9334

Punct limita 102 502830.3792 403387.7147

Punct limita 103 502844.4497 403334.2696

Punct limita 104 502880.8741 403340.2836

Punct limita 105 502914.2347 403324.8514

Punct limita 106 502955.198 403348.3401

Punct limita 107 502955.6519 403365.4743

Punct limita 108 502981.5234 403383.0624

Punct limita 109 503016.5861 403384.1971

Punct limita 110 502992.1897 403459.6557

Punct limita 111 502986.97 403791.6736

Punct limita 112 502970.8571 403832.9772

Punct limita 113 502944.5317 403904.4643

Punct limita 114 502803.1461 403858.8487

Punct limita 115 502803.8269 403845.686

Punct limita 116 502816.3088 403815.0487

Punct limita 117 502840.3647 403780.0995

Punct limita 118 502868.5057 403750.3699

Punct limita 119 502889.8383 403730.172

Punct limita 120 502920.0218 403729.945

Punct limita 121 502991.7358 403754.4549

Punct limita 122 502986.97 403791.6736

Punct limita 123 502658.2428 403870.4228

Punct limita 124 502648.7112 403842.9627

Punct limita 125 502625.563 403808.9212

Punct limita 126 502606.9537 403784.1844

Punct limita 127 502576.7702 403760.5823

Punct limita 128 502550.8987 403692.4994

Punct limita 129 502569.0542 403688.1875

Punct limita 130 502579.0397 403682.5139

Punct limita 131 502592.2024 403655.9615

Punct limita 132 502594.1314 403603.3107

Punct limita 133 502621.5915 403640.0755

Punct limita 134 502646.5553 403688.6414

Punct limita 135 502661.9874 403719.7326

Punct limita 136 502685.8164 403756.2704

Punct limita 137 502708.7377 403827.7575

Punct limita 138 502658.2428 403870.4228

Punct limita 139 502616.2583 404020.8862

Punct limita 140 502671.4055 404033.3681

Punct limita 141 502656.8812 404066.0479

Punct limita 142 502558.3878 404201.533

Punct limita 143 502565.4231 404172.0303

Punct limita 144 502564.7422 404136.1733

Punct limita 145 502591.2946 404091.2386

Punct limita 146 502616.2583 404020.8862

Punct limita 147 502923.7664 404013.1701

Punct limita 148 502897.4409 404068.5442

Punct limita 149 502855.6834 404100.3163
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 150 502740.8501 404159.7754

Punct limita 151 502660.8527 404207.2065

Punct limita 152 502587.8904 404267.8004

Punct limita 153 502546.1329 404313.6429

Punct limita 154 502547.4946 404243.2905

Punct limita 155 502558.3878 404201.533

Punct limita 156 502656.8812 404066.0479

Punct limita 157 502671.4055 404033.3681

Punct limita 158 502616.2583 404020.8862

Punct limita 159 502615.5775 403933.2861

Punct limita 160 502620.5703 403898.3369

Punct limita 161 502613.762 403859.7565

Punct limita 162 502582.4438 403817.5451

Punct limita 163 502573.3661 403791.2197

Punct limita 164 502546.5868 403768.5254

Punct limita 165 502520.7153 403711.7896

Punct limita 166 502508.0064 403667.7626

Punct limita 167 502501.1981 403530.6889

Punct limita 168 502527.4101 403507.7676

Punct limita 169 502594.1314 403603.3107

Punct limita 170 502592.2024 403655.9615

Punct limita 171 502579.0397 403682.5139

Punct limita 172 502569.0542 403688.1875

Punct limita 173 502550.8987 403692.4994

Punct limita 174 502576.7702 403760.5823

Punct limita 175 502606.9537 403784.1844

Punct limita 176 502625.563 403808.9212

Punct limita 177 502648.7112 403842.9627

Punct limita 178 502658.2428 403870.4228

Punct limita 179 502708.7377 403827.7575

Punct limita 180 502803.1461 403858.8487

Punct limita 181 502944.5317 403904.4643

Punct limita 182 502923.7664 404013.1701

Punct limita 183 502686.1568 404242.3827

Punct limita 184 502723.3755 404273.247

Punct limita 185 502639.8604 404334.0678

Punct limita 186 502606.3863 404368.7901

Punct limita 187 502532.8567 404360.1662

Punct limita 188 502546.1329 404313.6429

Punct limita 189 502587.8904 404267.8004

Punct limita 190 502660.8527 404207.2065

Punct limita 191 502686.1568 404242.3827

Punct limita 192 505405.9574 403762.8518

Punct limita 193 505438.0132 403762.6816

Punct limita 194 505454.1261 403772.6671

Punct limita 195 505480.2246 403782.6526

Punct limita 196 505499.2878 403795.1344

Punct limita 197 505517.4433 403809.2049

Punct limita 198 505536.7335 403824.1832

Punct limita 199 505566.0091 403860.948

Punct limita 200 505560.5625 403873.2029

Punct limita 201 505572.8174 403889.0889

Punct limita 202 505594.8309 403891.5853

Punct limita 203 505598.9159 403896.3511

Punct limita 204 505577.1293 403923.3573

Punct limita 205 505580.7604 403928.1232

Punct limita 206 505595.5117 403916.776

Punct limita 207 505639.7657 403928.577
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 208 505602.7739 403970.3346

Punct limita 209 505546.719 403985.3128

Punct limita 210 505512.9044 403959.4413

Punct limita 211 505483.1749 403889.9967

Punct limita 212 505487.7137 403862.7635

Punct limita 213 505488.1676 403852.5511

Punct limita 214 505444.5945 403820.3251

Punct limita 215 505423.0349 403790.8225

Punct limita 216 505405.9574 403762.8518

Punct limita 217 505639.7657 403928.577

Punct limita 218 505677.3815 403952.5763

Punct limita 219 505727.9331 403978.1641

Punct limita 220 505745.8616 404002.674

Punct limita 221 505759.7051 404031.9497

Punct limita 222 505772.4139 404064.1756

Punct limita 223 505782.1725 404101.1673

Punct limita 224 505784.215 404128.6275

Punct limita 225 505771.2792 404163.1228

Punct limita 226 505776.7826 404169.9879

Punct limita 227 505746.3155 404226.6669

Punct limita 228 505741.5497 404238.6949

Punct limita 229 505742.4574 404251.6307

Punct limita 230 505731.3372 404282.268

Punct limita 231 505736.33 404307.2317

Punct limita 232 505759.7051 404323.3447

Punct limita 233 505829.1497 404323.7986

Punct limita 234 505842.3124 404323.3447

Punct limita 235 505884.07 404367.8256

Punct limita 236 505922.4234 404398.9168

Punct limita 237 505948.9757 404423.8805

Punct limita 238 505960.3229 404408.4484

Punct limita 239 505980.5208 404392.3354

Punct limita 240 505980.7478 404355.1168

Punct limita 241 505967.3581 404313.1323

Punct limita 242 505974.3934 404300.8773

Punct limita 243 505973.7126 404287.9416

Punct limita 244 505966.4504 404265.2473

Punct limita 245 505963.0462 404245.5032

Punct limita 246 505963.0462 404222.355

Punct limita 247 505967.5851 404202.8379

Punct limita 248 505966.9043 404176.0586

Punct limita 249 505952.3799 404158.1301

Punct limita 250 505946.9333 404140.6554

Punct limita 251 505953.7416 404110.6989

Punct limita 252 505984.1519 404069.6222

Punct limita 253 506000.9457 404095.0399

Punct limita 254 506010.4773 404120.4575

Punct limita 255 506026.3634 404155.4068

Punct limita 256 506024.7748 404186.9519

Punct limita 257 506035.4411 404207.8306

Punct limita 258 506035.895 404259.5737

Punct limita 259 506022.7323 404291.3457

Punct limita 260 506037.9375 404327.2027

Punct limita 261 506029.7675 404342.8618

Punct limita 262 506047.0152 404354.209

Punct limita 263 506046.3344 404380.3074

Punct limita 264 506031.81 404407.3137

Punct limita 265 506008.8887 404435.0008
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 266 505981.0315 404454.5746

Punct limita 267 505891.7861 404500.5873

Punct limita 268 505823.9301 404543.0257

Punct limita 269 505730.6564 404617.2361

Punct limita 270 505699.7921 404603.6195

Punct limita 271 505663.2543 404579.7905

Punct limita 272 505640.6167 404609.8037

Punct limita 273 505610.6035 404600.6693

Punct limita 274 505542.5205 404564.3584

Punct limita 275 505498.9474 404519.8775

Punct limita 276 505409.7587 404459.7376

Punct limita 277 505386.6105 404455.6526

Punct limita 278 505327.889 404449.128

Punct limita 279 505335.0944 404368.5064

Punct limita 280 505357.3349 404130.8969

Punct limita 281 505370.0437 403999.9507

Punct limita 282 505382.2986 403870.82

Punct limita 283 505405.6738 403809.7723

Punct limita 284 505405.9574 403762.8518

Punct limita 285 505423.0349 403790.8225

Punct limita 286 505444.5945 403820.3251

Punct limita 287 505488.1676 403852.5511

Punct limita 288 505483.1749 403889.9967

Punct limita 289 505512.9044 403959.4413

Punct limita 290 505546.719 403985.3128

Punct limita 291 505602.7739 403970.3346

Punct limita 292 505639.7657 403928.577

Punct limita 293 505811.2212 404427.5116

Punct limita 294 505823.0223 404413.6681

Punct limita 295 505823.2492 404406.179

Punct limita 296 505830.0575 404384.6194

Punct limita 297 505823.2492 404357.6131

Punct limita 298 505808.044 404341.0463

Punct limita 299 505778.0875 404342.181

Punct limita 300 505760.8398 404375.0878

Punct limita 301 505776.045 404408.9023

Punct limita 302 505811.2212 404427.5116

Punct limita 303 505811.2212 404427.5116

Punct limita 304 505776.045 404408.9023

Punct limita 305 505760.8398 404375.0878

Punct limita 306 505778.0875 404342.181

Punct limita 307 505808.044 404341.0463

Punct limita 308 505823.2492 404357.6131

Punct limita 309 505830.0575 404384.6194

Punct limita 310 505823.2492 404406.179

Punct limita 311 505823.0223 404413.6681

Punct limita 312 505811.2212 404427.5116

Punct limita 313 505836.6956 404176.7961

Punct limita 314 505841.1777 404193.3063

Punct limita 315 505840.8373 404256.6234

Punct limita 316 505829.1497 404323.7986

Punct limita 317 505759.7051 404323.3447

Punct limita 318 505736.33 404307.2317

Punct limita 319 505731.3372 404282.268

Punct limita 320 505742.4574 404251.6307

Punct limita 321 505741.5497 404238.6949

Punct limita 322 505776.7826 404169.9879

Punct limita 323 505836.6956 404176.7961
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 324 505840.27 404156.3145

Punct limita 325 505830.9653 404146.1021

Punct limita 326 505831.1922 404135.4358

Punct limita 327 505839.8161 404126.358

Punct limita 328 505842.3124 404088.4585

Punct limita 329 505845.3194 404045.623

Punct limita 330 505858.1985 404035.8077

Punct limita 331 505884.5239 404030.8149

Punct limita 332 505915.3882 404033.0844

Punct limita 333 505937.4016 404038.758

Punct limita 334 505962.3654 404052.3745

Punct limita 335 505984.1519 404069.6222

Punct limita 336 505953.7416 404110.6989

Punct limita 337 505946.9333 404140.6554

Punct limita 338 505952.3799 404158.1301

Punct limita 339 505966.9043 404176.0586

Punct limita 340 505967.5851 404202.8379

Punct limita 341 505963.0462 404222.355

Punct limita 342 505963.0462 404245.5032

Punct limita 343 505966.4504 404265.2473

Punct limita 344 505973.7126 404287.9416

Punct limita 345 505974.3934 404300.8773

Punct limita 346 505967.3581 404313.1323

Punct limita 347 505980.7478 404355.1168

Punct limita 348 505980.5208 404392.3354

Punct limita 349 505960.3229 404408.4484

Punct limita 350 505948.9757 404423.8805

Punct limita 351 505922.4234 404398.9168

Punct limita 352 505884.07 404367.8256

Punct limita 353 505842.3124 404323.3447

Punct limita 354 505829.1497 404323.7986

Punct limita 355 505840.8373 404256.6234

Punct limita 356 505841.1777 404193.3063

Punct limita 357 505836.6956 404176.7961

Punct limita 358 505840.27 404156.3145

Punct limita 359 503969.861 403439.0039

Punct limita 360 503819.3409 403430.5502

Punct limita 361 503779.3989 403420.5647

Punct limita 362 503749.8963 403386.9771

Punct limita 363 503716.3087 403357.9284

Punct limita 364 503686.8061 403345.6735

Punct limita 365 503738.5491 403309.8164

Punct limita 366 503785.1292 403290.583

Punct limita 367 503849.2974 403301.1926

Punct limita 368 503913.2954 403317.5325

Punct limita 369 504008.1576 403327.518

Punct limita 370 503969.861 403439.0039

Punct limita 371 503807.1994 403471.8539

Punct limita 372 503836.0212 403500.6757

Punct limita 373 503856.4461 403507.0301

Punct limita 374 503880.0482 403533.3555

Punct limita 375 503917.2669 403519.9658

Punct limita 376 503966.0597 403519.9658

Punct limita 377 503979.4493 403548.3337

Punct limita 378 504030.7385 403556.7306

Punct limita 379 504049.8017 403575.7939

Punct limita 380 504070.4535 403576.9286

Punct limita 381 504091.7862 403556.2767
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Punct limita 382 504091.5592 403534.2633

Punct limita 383 504141.9406 403533.5824

Punct limita 384 504143.9831 403550.8301

Punct limita 385 504148.7489 403577.6094

Punct limita 386 504160.323 403607.112

Punct limita 387 504178.9324 403657.0395

Punct limita 388 504184.1521 403681.3224

Punct limita 389 504188.9179 403700.8396

Punct limita 390 504188.237 403729.6613

Punct limita 391 504146.2526 403783.5603

Punct limita 392 504059.3333 403773.5748

Punct limita 393 503999.7607 403729.6613

Punct limita 394 503941.8902 403676.1027

Punct limita 395 503922.6 403657.9473

Punct limita 396 503901.0404 403626.1752

Punct limita 397 503848.3896 403644.3307

Punct limita 398 503817.2984 403634.5721

Punct limita 399 503751.7118 403631.3949

Punct limita 400 503689.0755 403589.1835

Punct limita 401 503702.2382 403553.0995

Punct limita 402 503709.7273 403518.3772

Punct limita 403 503710.6351 403501.8104

Punct limita 404 503698.8341 403447.7979

Punct limita 405 503697.9263 403401.5015

Punct limita 406 503716.3087 403357.9284

Punct limita 407 503749.8963 403386.9771

Punct limita 408 503779.3989 403420.5647

Punct limita 409 503819.3409 403430.5502

Punct limita 410 503807.1994 403471.8539

Punct limita 411 503716.3087 403357.9284

Punct limita 412 503697.9263 403401.5015

Punct limita 413 503698.8341 403447.7979

Punct limita 414 503710.6351 403501.8104

Punct limita 415 503709.7273 403518.3772

Punct limita 416 503702.2382 403553.0995

Punct limita 417 503689.0755 403589.1835

Punct limita 418 503751.7118 403631.3949

Punct limita 419 503817.2984 403634.5721

Punct limita 420 503848.3896 403644.3307

Punct limita 421 503901.0404 403626.1752

Punct limita 422 503922.6 403657.9473

Punct limita 423 503941.8902 403676.1027

Punct limita 424 503999.7607 403729.6613

Punct limita 425 504059.3333 403773.5748

Punct limita 426 504146.2526 403783.5603

Punct limita 427 504188.237 403729.6613

Punct limita 428 504188.9179 403700.8396

Punct limita 429 504184.1521 403681.3224

Punct limita 430 504178.9324 403657.0395

Punct limita 431 504160.323 403607.112

Punct limita 432 504148.7489 403577.6094

Punct limita 433 504143.9831 403550.8301

Punct limita 434 504141.9406 403533.5824

Punct limita 435 504091.5592 403534.2633

Punct limita 436 504091.7862 403556.2767

Punct limita 437 504070.4535 403576.9286

Punct limita 438 504049.8017 403575.7939

Punct limita 439 504030.7385 403556.7306
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Punct limita 440 503979.4493 403548.3337

Punct limita 441 503966.0597 403519.9658

Punct limita 442 503917.2669 403519.9658

Punct limita 443 503880.0482 403533.3555

Punct limita 444 503856.4461 403507.0301

Punct limita 445 503836.0212 403500.6757

Punct limita 446 503807.1994 403471.8539

Punct limita 447 503819.3409 403430.5502

Punct limita 448 503969.861 403439.0039

Punct limita 449 504010.0866 403447.7979

Punct limita 450 504100.8639 403486.3782

Punct limita 451 504145.7987 403517.2425

Punct limita 452 504194.8184 403554.4612

Punct limita 453 504218.4205 403572.1628

Punct limita 454 504276.5179 403667.9328

Punct limita 455 504232.491 403721.0375

Punct limita 456 504207.0733 403780.4966

Punct limita 457 504100.8639 403874.905

Punct limita 458 504056.3831 403832.6935

Punct limita 459 504050.9364 403814.5381

Punct limita 460 504036.1851 403816.3536

Punct limita 461 503990.5695 403781.1774

Punct limita 462 503977.6338 403762.795

Punct limita 463 503910.6855 403710.3712

Punct limita 464 503889.1259 403709.0095

Punct limita 465 503858.2617 403686.5421

Punct limita 466 503801.2989 403667.4789

Punct limita 467 503728.4502 403674.2872

Punct limita 468 503670.8066 403679.053

Punct limita 469 503655.1475 403665.4364

Punct limita 470 503626.7796 403638.4302

Punct limita 471 503617.248 403611.4239

Punct limita 472 503615.3757 403590.148

Punct limita 473 503641.077 403573.9783

Punct limita 474 503655.8283 403553.3265

Punct limita 475 503671.2605 403549.6954

Punct limita 476 503688.0543 403524.9586

Punct limita 477 503688.962 403505.4415

Punct limita 478 503674.2107 403477.0736

Punct limita 479 503661.5019 403439.1741

Punct limita 480 503661.7289 403418.2953

Punct limita 481 503652.4242 403380.8497

Punct limita 482 503636.5382 403344.7657

Punct limita 483 503637.1623 403330.9789

Punct limita 484 503686.8061 403345.6735

Punct limita 485 503716.3087 403357.9284

Punct limita 486 504366.1605 403778.4541

Punct limita 487 504416.9958 403831.5588

Punct limita 488 504451.945 403869.6853

Punct limita 489 504474.1287 403905.1452

Punct limita 490 504362.5294 403965.4553

Punct limita 491 504271.2415 404034.0489

Punct limita 492 504167.3583 404102.9829

Punct limita 493 504149.6567 404097.9901

Punct limita 494 504146.0256 404077.5652

Punct limita 495 504107.4453 404032.1766

Punct limita 496 504113.3458 404013.5673

Punct limita 497 504127.4163 404010.8439
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Punct limita 498 504122.4235 403999.4968

Punct limita 499 504104.2681 403989.0574

Punct limita 500 504073.4038 403996.3196

Punct limita 501 504060.2411 403983.1569

Punct limita 502 504052.0711 403946.3921

Punct limita 503 504077.0349 403924.1516

Punct limita 504 504112.8919 403905.0884

Punct limita 505 504100.8639 403874.905

Punct limita 506 504207.0733 403780.4966

Punct limita 507 504232.491 403721.0375

Punct limita 508 504276.5179 403667.9328

Punct limita 509 504366.1605 403778.4541

Punct limita 510 504531.829 404000.8584

Punct limita 511 504550.8923 404012.6595

Punct limita 512 504575.4021 404049.8782

Punct limita 513 504574.4943 404080.7424

Punct limita 514 504628.4501 404162.9526

Punct limita 515 504669.8105 404235.9716

Punct limita 516 504687.9659 404275.9136

Punct limita 517 504736.9857 404331.2877

Punct limita 518 504802.2886 404387.6264

Punct limita 519 504786.0054 404421.1572

Punct limita 520 504772.3888 404437.4971

Punct limita 521 504762.3466 404446.6316

Punct limita 522 504706.5753 404421.1572

Punct limita 523 504683.881 404446.5749

Punct limita 524 504672.9877 404450.2059

Punct limita 525 504591.6853 404531.5083

Punct limita 526 504524.5668 404496.0485

Punct limita 527 504512.7091 404472.0492

Punct limita 528 504490.5254 404426.15

Punct limita 529 504428.2862 404336.3372

Punct limita 530 504375.2382 404236.8794

Punct limita 531 504376.146 404217.3622

Punct limita 532 504358.8983 404204.1995

Punct limita 533 504320.7719 404152.4565

Punct limita 534 504340.289 404122.5

Punct limita 535 504323.0413 404102.9829

Punct limita 536 504300.8009 404098.8979

Punct limita 537 504271.2415 404034.0489

Punct limita 538 504362.5294 403965.4553

Punct limita 539 504474.1287 403905.1452

Punct limita 540 504531.829 404000.8584

Punct limita 541 504553.1617 404553.4651

Punct limita 542 504551.5731 404565.72

Punct limita 543 504533.4176 404577.5211

Punct limita 544 504521.1627 404568.2164

Punct limita 545 504479.859 404514.6578

Punct limita 546 504477.5896 404503.3107

Punct limita 547 504470.5544 404489.6941

Punct limita 548 504494.1565 404476.5314

Punct limita 549 504512.7091 404472.0492

Punct limita 550 504524.5668 404496.0485

Punct limita 551 504591.6853 404531.5083

Punct limita 552 504553.1617 404553.4651

Punct limita 553 509624.2072 400132.8388

Punct limita 554 509660.5181 400088.5849

Punct limita 555 509701.5948 400057.2667
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Punct limita 556 509754.0187 400046.8273

Punct limita 557 509738.1326 400000.7579

Punct limita 558 509746.0756 399956.277

Punct limita 559 509721.5658 399919.9661

Punct limita 560 509701.5948 399971.2553

Punct limita 561 509672.3191 400010.2895

Punct limita 562 509626.7035 400033.6646

Punct limita 563 509573.1449 400042.7424

Punct limita 564 509534.3377 400031.8491

Punct limita 565 509494.1687 400004.162

Punct limita 566 509457.8578 399947.1993

Punct limita 567 509428.5821 399939.9371

Punct limita 568 509393.8598 399981.0138

Punct limita 569 509336.4432 400030.2605

Punct limita 570 509357.7759 400074.5144

Punct limita 571 509392.2712 400131.4771

Punct limita 572 509382.9665 400166.1994

Punct limita 573 509384.1013 400211.1342

Punct limita 574 509451.0495 400200.9218

Punct limita 575 509456.0423 400278.7633

Punct limita 576 509410.1997 400331.868

Punct limita 577 509378.2007 400377.2566

Punct limita 578 509303.0258 400419.2978

Punct limita 579 509230.2338 400372.9447

Punct limita 580 509170.3208 400357.0587

Punct limita 581 509125.386 400321.2016

Punct limita 582 509074.5508 400224.07

Punct limita 583 508986.0429 400120.5839

Punct limita 584 508932.4843 400082.0035

Punct limita 585 508949.2781 400055.2242

Punct limita 586 508975.6035 400024.36

Punct limita 587 509043.6865 400006.6584

Punct limita 588 509058.6647 400060.217

Punct limita 589 509075.4585 400066.1175

Punct limita 590 509092.7062 400030.7144

Punct limita 591 509124.0244 399998.0345

Punct limita 592 509131.7404 399969.8936

Punct limita 593 509171.6824 399949.4687

Punct limita 594 509215.2555 399944.0221

Punct limita 595 509254.7436 399917.2428

Punct limita 596 509273.353 399889.5557

Punct limita 597 509238.4037 399840.0821

Punct limita 598 509488.0412 399692.569

Punct limita 599 509700.0062 399720.71

Punct limita 600 509791.6912 399771.5452

Punct limita 601 509872.1993 399810.6362

Punct limita 602 509901.9856 399855.0603

Punct limita 603 509878.8374 399898.6334

Punct limita 604 509892.454 399898.6334

Punct limita 605 509935.5732 399946.2915

Punct limita 606 509965.9836 400003.4812

Punct limita 607 509961.4447 400042.9693

Punct limita 608 509872.483 399983.9641

Punct limita 609 509841.6187 399981.2408

Punct limita 610 509826.6405 399995.7651

Punct limita 611 509819.3783 400008.9278

Punct limita 612 509828.0021 400035.7071

Punct limita 613 509850.2426 400032.9838
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Punct limita 614 509862.9514 400028.8988

Punct limita 615 509867.4902 400013.0128

Punct limita 616 509898.8084 400030.7144

Punct limita 617 509923.3183 400060.217

Punct limita 618 509980.9618 400094.2585

Punct limita 619 509972.7919 400123.3072

Punct limita 620 509954.6364 400142.8243

Punct limita 621 509945.5587 400167.3342

Punct limita 622 509925.1338 400190.0285

Punct limita 623 509903.9714 400195.5319

Punct limita 624 509871.5752 400167.3342

Punct limita 625 509839.8032 400150.9943

Punct limita 626 509821.1938 400160.5259

Punct limita 627 509784.8829 400175.958

Punct limita 628 509750.3876 400175.958

Punct limita 629 509700.0062 400171.4191

Punct limita 630 509676.4041 400157.8025

Punct limita 631 509667.7802 400138.2854

Punct limita 632 509624.2072 400132.8388

Punct limita 633 509577.6838 400100.6129

Punct limita 634 509529.5718 400102.4284

Punct limita 635 509500.0692 400051.1393

Punct limita 636 509474.6516 400023.9061

Punct limita 637 509441.9718 400012.105

Punct limita 638 509416.5541 400018.9133

Punct limita 639 509403.8453 400033.4377

Punct limita 640 509393.4059 400050.6854

Punct limita 641 509415.1925 400075.1952

Punct limita 642 509430.6246 400113.3217

Punct limita 643 509451.0495 400200.9218

Punct limita 644 509384.1013 400211.1342

Punct limita 645 509382.9665 400166.1994

Punct limita 646 509392.2712 400131.4771

Punct limita 647 509357.7759 400074.5144

Punct limita 648 509336.4432 400030.2605

Punct limita 649 509393.8598 399981.0138

Punct limita 650 509428.5821 399939.9371

Punct limita 651 509457.8578 399947.1993

Punct limita 652 509494.1687 400004.162

Punct limita 653 509534.3377 400031.8491

Punct limita 654 509573.1449 400042.7424

Punct limita 655 509626.7035 400033.6646

Punct limita 656 509672.3191 400010.2895

Punct limita 657 509701.5948 399971.2553

Punct limita 658 509721.5658 399919.9661

Punct limita 659 509746.0756 399956.277

Punct limita 660 509738.1326 400000.7579

Punct limita 661 509754.0187 400046.8273

Punct limita 662 509701.5948 400057.2667

Punct limita 663 509660.5181 400088.5849

Punct limita 664 509624.2072 400132.8388

Punct limita 665 509577.6838 400100.6129

Punct limita 666 508911.3786 400056.8128

Punct limita 667 508986.4968 399949.4687

Punct limita 668 509039.6015 399912.25

Punct limita 669 509099.0606 399906.3495

Punct limita 670 509238.4037 399840.0821

Punct limita 671 509273.353 399889.5557
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Punct limita 672 509254.7436 399917.2428

Punct limita 673 509215.2555 399944.0221

Punct limita 674 509171.6824 399949.4687

Punct limita 675 509131.7404 399969.8936

Punct limita 676 509124.0244 399998.0345

Punct limita 677 509092.7062 400030.7144

Punct limita 678 509075.4585 400066.1175

Punct limita 679 509058.6647 400060.217

Punct limita 680 509043.6865 400006.6584

Punct limita 681 508975.6035 400024.36

Punct limita 682 508949.2781 400055.2242

Punct limita 683 508932.4843 400082.0035

Punct limita 684 508911.3786 400056.8128

Punct limita 685 509168.0514 400378.8452

Punct limita 686 509185.7529 400411.752

Punct limita 687 509230.6877 400415.8369

Punct limita 688 509253.382 400448.2898

Punct limita 689 509185.299 400492.7707

Punct limita 690 509153.0731 400497.7634

Punct limita 691 509024.1694 400443.2971

Punct limita 692 509073.1891 400380.2069

Punct limita 693 509072.2813 400345.7115

Punct limita 694 509044.1404 400327.5561

Punct limita 695 509012.3683 400356.1509

Punct limita 696 508983.3196 400373.3986

Punct limita 697 508965.1641 400405.1706

Punct limita 698 508949.732 400443.751

Punct limita 699 508920.6833 400405.6245

Punct limita 700 508885.734 400384.2918

Punct limita 701 508888.9112 400361.5975

Punct limita 702 508845.792 400348.8887

Punct limita 703 508862.5858 400286.7063

Punct limita 704 508899.3506 400270.8203

Punct limita 705 508947.0087 400217.2617

Punct limita 706 508983.3196 400205.0067

Punct limita 707 509005.56 400176.8658

Punct limita 708 508986.0429 400120.5839

Punct limita 709 509074.5508 400224.07

Punct limita 710 509125.386 400321.2016

Punct limita 711 509170.3208 400357.0587

Punct limita 712 509168.0514 400378.8452

Punct limita 713 509253.382 400448.2898

Punct limita 714 509230.6877 400415.8369

Punct limita 715 509185.7529 400411.752

Punct limita 716 509168.0514 400378.8452

Punct limita 717 509170.3208 400357.0587

Punct limita 718 509230.2338 400372.9447

Punct limita 719 509303.0258 400419.2978

Punct limita 720 509253.382 400448.2898

Punct limita 721 508997.1631 400446.4743

Punct limita 722 508979.6885 400451.2401

Punct limita 723 508958.8097 400450.3323

Punct limita 724 508949.732 400443.751

Punct limita 725 508965.1641 400405.1706

Punct limita 726 508983.3196 400373.3986

Punct limita 727 509012.3683 400356.1509

Punct limita 728 509044.1404 400327.5561

Punct limita 729 509072.2813 400345.7115

20



Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 730 509073.1891 400380.2069

Punct limita 731 509024.1694 400443.2971

Punct limita 732 508997.1631 400446.4743

Punct limita 733 508737.0295 400410.674

Punct limita 734 508748.3767 400046.2032

Punct limita 735 508911.3786 400056.8128

Punct limita 736 508932.4843 400082.0035

Punct limita 737 508986.0429 400120.5839

Punct limita 738 509005.56 400176.8658

Punct limita 739 508983.3196 400205.0067

Punct limita 740 508947.0087 400217.2617

Punct limita 741 508899.3506 400270.8203

Punct limita 742 508862.5858 400286.7063

Punct limita 743 508845.792 400348.8887

Punct limita 744 508737.0295 400410.674

Punct limita 745 502402.5913 401359.0696

Punct limita 746 502313.6863 401350.389

Punct limita 747 502233.8023 401319.5247

Punct limita 748 502193.4064 401285.9371

Punct limita 749 502176.6127 401240.5485

Punct limita 750 502144.8406 401145.2323

Punct limita 751 502088.1048 401015.8747

Punct limita 752 502025.6954 400914.4311

Punct limita 753 501999.9941 400898.8288

Punct limita 754 502042.4892 400857.4684

Punct limita 755 502086.0623 400832.5046

Punct limita 756 502141.4365 400832.0508

Punct limita 757 502190.4562 400866.7731

Punct limita 758 502223.5899 400900.3606

Punct limita 759 502241.5184 400914.2042

Punct limita 760 502280.7796 400966.855

Punct limita 761 502352.4936 401008.6125

Punct limita 762 502363.8408 401004.7545

Punct limita 763 502395.1589 401031.7608

Punct limita 764 502413.5413 401049.4623

Punct limita 765 502468.0077 401097.3473

Punct limita 766 502484.8015 401119.5878

Punct limita 767 502493.4253 401114.822

Punct limita 768 502572.8555 401197.8832

Punct limita 769 502579.607 401210.6487

Punct limita 770 502585.3373 401235.7827

Punct limita 771 502524.7435 401281.8521

Punct limita 772 502473.9082 401313.3972

Punct limita 773 502449.8522 401301.5962

Punct limita 774 502438.959 401299.5537

Punct limita 775 502407.8678 401309.3123

Punct limita 776 502391.5278 401327.4677

Punct limita 777 502427.1579 401341.0843

Punct limita 778 502402.5913 401359.0696

Punct limita 779 502427.1579 401341.0843

Punct limita 780 502391.5278 401327.4677

Punct limita 781 502407.8678 401309.3123

Punct limita 782 502438.959 401299.5537

Punct limita 783 502449.8522 401301.5962

Punct limita 784 502473.9082 401313.3972

Punct limita 785 502427.1579 401341.0843

Punct limita 786 502451.5543 401305.9081

Punct limita 787 502437.4838 401305.7379
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 788 502437.4271 401314.305

Punct limita 789 502451.4976 401314.4752

Punct limita 790 502451.5543 401305.9081

Punct limita 791 502451.4976 401314.4752

Punct limita 792 502437.4271 401314.305

Punct limita 793 502437.4838 401305.7379

Punct limita 794 502451.5543 401305.9081

Punct limita 795 502451.4976 401314.4752

Punct limita 796 502200.158 400832.3344

Punct limita 797 502226.4834 400842.8306

Punct limita 798 502236.6959 400855.3124

Punct limita 799 502241.6886 400871.8793

Punct limita 800 502252.5819 400875.2834

Punct limita 801 502308.183 400938.3736

Punct limita 802 502314.7643 400949.2669

Punct limita 803 502331.7851 400961.068

Punct limita 804 502363.8408 401004.7545

Punct limita 805 502352.4936 401008.6125

Punct limita 806 502280.7796 400966.855

Punct limita 807 502241.5184 400914.2042

Punct limita 808 502223.5899 400900.3606

Punct limita 809 502190.4562 400866.7731

Punct limita 810 502141.4365 400832.0508

Punct limita 811 502200.158 400832.3344

Punct limita 812 501999.9941 400898.8288

Punct limita 813 501946.4355 400877.7798

Punct limita 814 501943.4853 400859.6243

Punct limita 815 501888.3381 400793.5839

Punct limita 816 501848.623 400743.6564

Punct limita 817 501812.0852 400712.3382

Punct limita 818 501755.1224 400670.1268

Punct limita 819 501732.655 400643.1205

Punct limita 820 501753.0799 400642.6667

Punct limita 821 501734.6975 400601.8169

Punct limita 822 501705.6488 400570.0448

Punct limita 823 501689.5358 400527.3795

Punct limita 824 501671.3804 400504.9121

Punct limita 825 501691.5783 400482.6717

Punct limita 826 501722.2157 400461.566

Punct limita 827 501778.9515 400402.5608

Punct limita 828 501911.7132 400319.2726

Punct limita 829 501929.4148 400378.9587

Punct limita 830 501941.8967 400392.8022

Punct limita 831 501963.6832 400454.0769

Punct limita 832 502038.1206 400554.3858

Punct limita 833 502038.1206 400578.8956

Punct limita 834 502100.303 400686.2398

Punct limita 835 502099.6222 400747.7414

Punct limita 836 502094.8564 400777.9248

Punct limita 837 502086.9134 400784.5062

Punct limita 838 502086.0623 400832.5046

Punct limita 839 502042.4892 400857.4684

Punct limita 840 501999.9941 400898.8288

Punct limita 841 502113.2388 400690.7786

Punct limita 842 502132.0751 400813.7818

Punct limita 843 502147.9611 400813.7818

Punct limita 844 502141.4365 400832.0508

Punct limita 845 502086.0623 400832.5046
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 846 502086.9134 400784.5062

Punct limita 847 502094.8564 400777.9248

Punct limita 848 502099.6222 400747.7414

Punct limita 849 502100.303 400686.2398

Punct limita 850 502113.2388 400690.7786

Punct limita 851 502126.4015 400689.19

Punct limita 852 502209.2357 400817.8668

Punct limita 853 502200.158 400832.3344

Punct limita 854 502141.4365 400832.0508

Punct limita 855 502147.9611 400813.7818

Punct limita 856 502132.0751 400813.7818

Punct limita 857 502113.2388 400690.7786

Punct limita 858 502126.4015 400689.19

Punct limita 859 501787.8022 400780.6481

Punct limita 860 501688.4011 400713.9268

Punct limita 861 501732.655 400643.1205

Punct limita 862 501755.1224 400670.1268

Punct limita 863 501812.0852 400712.3382

Punct limita 864 501848.623 400743.6564

Punct limita 865 501888.3381 400793.5839

Punct limita 866 501943.4853 400859.6243

Punct limita 867 501946.4355 400877.7798

Punct limita 868 501787.8022 400780.6481

Punct limita 869 501532.2642 400560.5132

Punct limita 870 501671.3804 400504.9121

Punct limita 871 501689.5358 400527.3795

Punct limita 872 501705.6488 400570.0448

Punct limita 873 501734.6975 400601.8169

Punct limita 874 501753.0799 400642.6667

Punct limita 875 501732.655 400643.1205

Punct limita 876 501688.4011 400713.9268

Punct limita 877 501532.2642 400560.5132

Punct limita 878 501640.5161 400471.0976

Punct limita 879 501583.7803 400382.5898

Punct limita 880 501621.4529 400358.0799

Punct limita 881 501645.5089 400360.8032

Punct limita 882 501652.771 400306.3369

Punct limita 883 501702.2447 400276.8342

Punct limita 884 501734.9245 400233.2612

Punct limita 885 501772.1432 400256.4094

Punct limita 886 501810.2696 400247.7855

Punct limita 887 501816.1701 400222.8218

Punct limita 888 501789.8447 400192.4114

Punct limita 889 501719.4923 400188.7803

Punct limita 890 501680.912 400198.3119

Punct limita 891 501529.7678 400291.3586

Punct limita 892 501513.4279 400270.9337

Punct limita 893 501496.6341 400129.3212

Punct limita 894 501484.3792 400103.4497

Punct limita 895 501813.4468 399901.4702

Punct limita 896 501830.2406 399928.2495

Punct limita 897 501835.6873 400056.6994

Punct limita 898 501877.8987 400191.9575

Punct limita 899 501901.0469 400264.5793

Punct limita 900 501898.7775 400296.8052

Punct limita 901 501911.7132 400319.2726

Punct limita 902 501778.9515 400402.5608

Punct limita 903 501722.2157 400461.566
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 904 501691.5783 400482.6717

Punct limita 905 501671.3804 400504.9121

Punct limita 906 501640.5161 400471.0976

Punct limita 907 501529.7678 400291.3586

Punct limita 908 501680.912 400198.3119

Punct limita 909 501719.4923 400188.7803

Punct limita 910 501789.8447 400192.4114

Punct limita 911 501816.1701 400222.8218

Punct limita 912 501810.2696 400247.7855

Punct limita 913 501772.1432 400256.4094

Punct limita 914 501734.9245 400233.2612

Punct limita 915 501702.2447 400276.8342

Punct limita 916 501652.771 400306.3369

Punct limita 917 501645.5089 400360.8032

Punct limita 918 501621.4529 400358.0799

Punct limita 919 501583.7803 400382.5898

Punct limita 920 501529.7678 400291.3586

Punct limita 921 501585.5959 400464.0624

Punct limita 922 501560.1782 400484.4873

Punct limita 923 501491.6414 400446.8147

Punct limita 924 501469.8548 400447.2686

Punct limita 925 501432.6362 400389.1711

Punct limita 926 501365.0071 400374.6468

Punct limita 927 501291.9314 400258.4519

Punct limita 928 501325.519 400207.1627

Punct limita 929 501344.1283 400169.0362

Punct limita 930 501473.4859 400009.2682

Punct limita 931 501520.2362 399983.8506

Punct limita 932 501569.256 399887.6267

Punct limita 933 501624.1762 399886.265

Punct limita 934 501697.7058 399870.379

Punct limita 935 501763.0654 399866.294

Punct limita 936 501788.937 399874.1803

Punct limita 937 501813.4468 399901.4702

Punct limita 938 501484.3792 400103.4497

Punct limita 939 501496.6341 400129.3212

Punct limita 940 501513.4279 400270.9337

Punct limita 941 501529.7678 400291.3586

Punct limita 942 501583.7803 400382.5898

Punct limita 943 501640.5161 400471.0976

Punct limita 944 501585.5959 400464.0624

Punct limita 945 501258.7977 400199.9005

Punct limita 946 501259.4785 400177.6033

Punct limita 947 501269.2371 400130.002

Punct limita 948 501308.7252 400074.6279

Punct limita 949 501321.434 400066.9118

Punct limita 950 501309.1791 400025.6081

Punct limita 951 501362.7377 399997.9211

Punct limita 952 501397.233 399968.8723

Punct limita 953 501440.8061 399967.5107

Punct limita 954 501465.316 399953.4402

Punct limita 955 501520.2362 399983.8506

Punct limita 956 501473.4859 400009.2682

Punct limita 957 501344.1283 400169.0362

Punct limita 958 501325.519 400207.1627

Punct limita 959 501291.9314 400258.4519

Punct limita 960 501258.7977 400199.9005

Punct limita 961 501448.0683 400467.6935
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Specificatie Nr.punct X Y

Punct limita 962 501393.148 400420.4325

Punct limita 963 501365.0071 400374.6468

Punct limita 964 501432.6362 400389.1711

Punct limita 965 501469.8548 400447.2686

Punct limita 966 501491.6414 400446.8147

Punct limita 967 501560.1782 400484.4873

Punct limita 968 501585.5959 400464.0624

Punct limita 969 501640.5161 400471.0976

Punct limita 970 501671.3804 400504.9121

Punct limita 971 501532.2642 400560.5132

Punct limita 972 501448.0683 400467.6935

Se ataseaza documentatiei in format electronic si amplasamentul U.P.V Bergin si a u.a.-urilor

din cuprinsul sau, sub forma de vector in format digital cu referinta geografica in sistem de proiectie

Stereo 70, in fisiere cu extensia .shp.

A.3.4. Arii naturale protejate peste care se suprapune fondul forestier din U.P.V 
Berghin

Fondul     forestier     din     U.P.V   Berghin     se     suprapune     peste     arii     naturale     protejate  .

Conform datelor preluate, fondul forestier se suprapune parţial peste un sit din reţeaua Natura

Ecologică  ”Natura  2000”,  respectiv:  ROSCI0211 Podișul  Secașelor.  Studiul  de amenajament  va

veni în întâmpinarea scopului şi obiectivelor ariei naturale protejate menţionate, pentru elaborarea lui

fiind consultate toate structurile de conducere, evidenţă şi control ale acesteia.

În situl ROSCI0211 Podișul Secașelor se găsesc parcelele: 54, 56 - 60, 62 (124,8 ha; 51,0%

din suprafaţa fondului forestier). În schița următoare este prezentată amplasarea fondului forestier față

de ariile naturale  protejate menționate:
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Fig.A.1.  -  Schița amplasării fondului forestier din U.P.V Berghin peste situri din Rețeaua

Ecologică ”Natura 2000”
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B. Identificarea sitului Natura 2000 posibil afectat de planul 
revizuit  “AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER DIN 
U.P. V BERGHIN, PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI 
BERGHIN, JUDETUL ALBA” si a obiectivelor de conservare ale 
acestuia

 "Natura 2000" este o rețea ecologică de arii protejate, ce are ca scop principal menţinerea, într-

o stare de conservare favorabilă, a celor mai importante tipuri de habitate și specii de plante şi animale

ale Europei.  Crearea  acestei  reţele  la  nivel  european  a  început  în  anul  1992,  prin  implementarea

Directivei Habitate  a  Uniunii  Europene  (Directiva  CE  nr.  92/43  din  1992  privind  Conservarea

Habitatelor  Naturale și  a  Faunei  și  Florei  Sălbatice)  şi  a  Directivei  Păsări  a  Uniunii  Europene

(Directiva  CE  nr.  79/409  din 1979 referitoare la conservarea păsărilor sălbatice). Această reţea

reprezintă fundamentul pentru conservarea naturii în Europa.

Aşa  cum  am  mai  menţionat,  reţeaua  "Natura  2000"  are  ca  obiectiv  principal  menţinerea

speciilor şi  habitatelor  din  directivele  UE  şi,  dacă  este  cazul,  refacerea  statutului  favorabil  de

conservare a acestora (Favourable Conservation Statute - FCS), fără a ţine cont de graniţele politice.

În România, reţeaua "Natura 2000" a fost implementată începând cu anul 2007, când, într-o

primă etapă, au fost desemnate 273 de situri de importanţă comunitară. Ulterior, în anul 2011, au fost

desemnate noi situri, numărul acestora ajungând la 408. Până în prezent unele situri au fost modificate

şi actualizate, fiind adăugate noi elemente, a căror protejare a căpătat o importanţă crescută.

B.1 Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar. 
Caracteristici. Suprapunerea cu suprafata planului revizuit.

Fondul forestier  al  U.P.V Berghin se suprapune parţial  peste  un sit  din Reţeaua Ecologică

"Natura 2000": ROSCI0211 Podișul Secașelor  (parcelele: 54,  56 -  60,  62;  124,8  ha;  51,0% din

suprafaţa fondului forestier).

Situl ROSCI0211         Podișul         Secașelor   a fost propus pentru constituire în luna iunie 2007.

Conform formularului standard Natura 2000, a fost confirmat ca sit în luna decembrie 2008. Ultima

actualizare a formularului standard s-a făcut în luna februarie 2020. Are în prezent o suprafaţă totală

de 7.004 ha, fiind amplasat pe teritoriul judeţelor Alba (62%) şi Sibiu (38%). Punctul geometric central

al sitului are coordonatele 23o 48` 43`` longitudine E și 45o 59` 44`` latitudine N. Este un sit din

regiunea biogeografică continentală, fiind amplasat altitudinal între 230 - 730 m, cu o altitudine medie

de 417 m.

Teritoriul  ROSCI0211  Podişul  Secaşelor  aparţinând  judeţului  Alba  este  situat  la  limita

Ţinutului Piemonturilor Vestice cu cea a Subcarpaţilor Interni ai Transilvaniei, districtul Piemontului

colinar al Apoldului. Din punct de vedere geologic, în această zonă se găsesc depozite din Cretacicul

Inferior  şi Superior,  Neogen  şi  Cuaternar  (depozite  pannoniene  constituite  din  complexe

marnoargiloase, gresii friabile şi pietrişuri). Principalele cursuri de apă din zonă sunt: Secaşul Târnavei
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şi Secaşul Sebeşului.

Teritoriul ROSCI0211 Podisul Secaşelor aparţinând judeţului Sibiu ocupă partea sud-estică a

Podişului Secaşelor. Din punct de vedere geologic, teritoriul se încadrează în zona deluroasă, apărând

pietrişuri, nisipuri, calcare şi gresii. Principalele cursuri de apă sunt Visa, Sangatin.

După Köppen, teritoriul ROSCI0211 face parte din provincia climatică D.f.b.k. Cu o

suprafaţă  de pădure de 4.861 ha, se află cuprins în etajele fitoclimatice: deluros de gorunete, făgete şi

goruneto-făgete, deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniţă şi amestecuri dintre acestea) şi şleauri de

deal, deluros de cvercete cu stejar (şi cu cer, gârniţă, gorun şi amestecuri ale acestora). Pădurile deţin

în jur de 71% din suprafaţa sitului, restul fiind deţinut de pajişti.

B.2. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de 
interes comunitar in zona amenajamentului

ROSCI0211  Podişul  Secaşelor  a  fost  desemnat  pentru  protejarea  a  trei  specii  de  plante

vasculare din Anexa II a Directivei Habitate, şi anume: Adenophora lilifolia, Crambe tataria şi Iris

aphylla  ssp. hungarica. De asemenea, pajiştile din poligoanele respective, găzduiesc habitate din

Anexa II a Directivei Habitate, precum: 40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice, 6210 Pajişti

uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia), 6240*

Pajişti stepice subpanonice, 6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii, 6510 Pajişti de altitudine joasă

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Pădurile din cadrul sitului se încadrează în 4 tipuri de

habitate: 91Y0 - Dacian oak - hornbeam forests, 91I0 - Euro-siberian steppic woods with Quercus

ssp., 91E0 Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae), 9170 - Galio-Carpinetum oak - hornbeam forest. Pentru tipurile 91Y0, 91I0* şi 91E0*

s-a acordat calificativul IN MOD cu ocazia seminariilor biogeografice de la Sibiu din iunie 2008, fiind

necesară desemnarea de noi situri.

Situl ROSCI0211 Podișul Secașelor a fost desemnat în vederea conservării a şapte clase de

habitate de interes comunitar: râuri şi lacuri (0,3%), culturi teren arabil (2,3%), păşuni (34,3%), păduri

de foioase (60,2%), habitate de păduri - păduri de tranziţie (0,7%), alte terenuri arabile (1,9%) şi vii şi

livezi (0,3%). Sunt protejate în cadrul sitului: 9 tipuri de habitate, 6 specii de nevertebrate, 5 specii de

plante şi alte 3 specii importante de floră.

Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste:

Tabelul B.1.

Cod Denumire habitat % Reprez. Sup.rel. Conserv. Global

40A0 Tufarisuri subcontinentale 
peripanonice

1 C C C C

6440 Pajisti aluviale din Cnidion dubii 3 C C C C

6510 Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)

1 C C C C

6210 Pajisti uscate seminaturale si faciesuri 
cu tufarisuri pe substrat calcaros 

10 B C B B
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(Festuco brometalia)

6240 Pajisti stepice subpanonice 10 B C B B

9170 Paduri de stejar cu carpen de tip 
Galio-Carpinetum

5 B C B C

91E0 Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)

0,2 B C B C

91I0 Vegetatie de silvostepa eurosiberiana 
cu Quercus spp.

3 B C B C

91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen 65 A C B C

Specii enumerate in anexa a II-a a Directivei Consiliului 92/43/CEE si evaluarea sitului in ce

le priveste:

Tabelul B.2.

Specia Populatia in sit Evaluarea sitului

Gr
up
a

Cod Nume stintific
Se
cr
et

Ne-
pre
zent

Tip Marime
Unit
ati

Cat.
de 
abu
nde
nta

Calitat
ea 
datelo
r

A|B|
C|D

A|B|C

Min Max Pop. Con. Iso. Glo.

P 4068
Adenophora 
lilifolia

P V C C C B

I 4028 Catopta thrips P R C B B B

P 4091 Crambe tataria P V C C C B

P 1902
Cypripedium 
calceolus

P R C B C B

I 6199
Euplagia 
quadripunctaria

P C DD C B C B

P 4097
Iris aphylla 
subsp. 
hungarica

P V C C C B

I 4036 Leptidea morsei P R C B B B

I 6908
Morimus asper 
funereus

P P DD C B C B

I 4039
Nymphalis 
vaualbum

P R C B B B

P 6948

Pontechium 
maculatum 
subsp. 
maculatum

P C B B B

I 4043
Pseudophilotes 
bavius

P R C B B B

Groupa: A = Amphibians (amfibieni), B = Birds (pasari),  F = Fish (pesti),  I = Invertebrates
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https://eunis.eea.europa.eu/species/Pseudophilotes%20bavius
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https://eunis.eea.europa.eu/species/Nymphalis%20vaualbum
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https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/6908
https://eunis.eea.europa.eu/species/Leptidea%20morsei
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(nevertebrate), M = Mammals (mamifere), P = Plants (plante), R = Reptiles (reptile)

Secret: in caz ca datele privind specia sunt sensibile si deci trebuiesc blocate pentru orice 
acces al publicului: se noteaza “yes”
Ne-prezent: in caz ca o specie nu mai este prezenta in sit: x (optional)
Tip (de prezenta): p = permanent (permanent), r = reproducing (reproducere), c = 
concentration (concentrare), w = wintering (iernare) (pentru plante si specii nemigratoare se 
foloseste permanent)
Unitati: i = individuals (indivizi), p = pairs (perechi sau alte unitati in concordanta cu lista 
standard a unitatilor de populatie, conform art.12 si 17 (vezi reference portal))
Categoria de abundenta: C = common (comun), R = rare (rar), V = very rare (foarte rar), P 
= present (prezent) – se completeaza cu DD daca e deficit de date, sau in completare la 
marimea populatiei
Calitatea datelor: G = 'Good' (buna) (ex. bazata pe observatii); M = 'Moderate' (moderata) 
(ex. bazata pe date partiale si cateva extrapolari); P = 'Poor' (slaba) (ex.estimare superficiala); 
VP = 'Very poor' (foarte slaba) (se foloseste aceasta categorie doar daca nici macar o estimare 
superficiala a marimii populatiei nu se poate face, iar in acest caz campurile pentru marimea 
populatiei pot ramane necompletate, dar campul “categoria de abundenta” trebuie sa fie 
completat)

Alte specii importante de flora sau fauna:

Tabelul B.3.

Grupa Nume stintific Categoria de abundenta Motivatia

P Ephedra distachya V D

P Lythrum hyssopifolia R D

P Prunus tenella R D

Situl ROSCI0211 Podișul Secașelor este un sit de tip B şi doar 0,60% din suprafaţa sa are

clasificare în categoria III IUCN. Pe teritoriul său nu se găsesc rezervaţii naturale de interes naţional.

Se găseşte în vecinătatea unui alt sit "Natura 2000" şi anume Râpa Roşie de la Sebeş (judeţul Alba).

Nu se suprapune peste alte situri din Reţeaua Ecologică "Natura 2000".

Activitatile antropice, consecintele lor generale si suprafata afectata in interiorul sitului:

Tabelul B.4.

Cod Activitate Intensitate % Infl. Cod Activitate Intensitate % Infl.

140 Păşunat B 63 - 900  Eroziune B 10 -
625 Planorism, delta plan, 

parapantă, balon.
C 10 0 102  Cosire/Tăere C 15 +

167 Exploatare fără replantare B 15 - 166  Îndepărtare 
arbori uscaţi 
sau în curs de
uscare

A 50 -

150 Restructurarea deţinerii 
terenului agricol

B 65 -

Cele mai importante activitati care afecteaza in mod semnificativ situl (coduri actuale):

Pozitiv:

Tabelul B.5.

Grad
Activitati, gestionare [cod si 
descriere]

Poluare (optional) [cod] interior/exterior [i|o|b]

L A03 – Cosirea/taierea pajistilor N I
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Negativ:

Tabelul B.6.

Grad
Amenintari si presiuni [cod si 
descriere]

Poluare (optional) [cod] interior/exterior [i|o|b]

L A04 - Pasunat N O

M A04 - Pasunat N I

M
A10 – Restructurarea detinerii 
terenului agricol

N I

H
B02.04 – Indepartarea arborilor uscati
sau in curs de uscare

N I

M
B03 – Exploatarea padurilor fara 
replantare sau regenerare naturala

N I

H J01 – Incendii si stingerea incendiilor N O

M E01 – Zone urbanizate, locuire umana N O

M K01.01 - Eroziune N I

Grad: H = high (ridicat), M = medium (mediu), L = low (redus)
Poluare: N = Nitrogen input (aport azot), P = Phosphor/Phosphate input (aport fosfor/fosfati), A 
= Acid input/acidification (aport acizi/acidificare), T = toxic inorganic chemicals (substante 
chimice anorganice toxice), O = toxic organic chemicals (substante chimice organice toxice), X 
= Mixed pollutions (poluari mixte)
interior/exterior: i = inside (interior), o = outside (exterior), b = both (ambele)

Conform formularului standard al sitului ROSCI0211 Podișul Secașelor, în prezent  nu există
un plan de management pentru acest sit.

Fondul forestier din U.P.V Berghin se găseşte parțial în interiorul sitului ROSCI0211 Podișul

Secașelor,     fiind localizat în     partea     central -     vestică     a     teritoriului acestuia.  

Dintre tipurile de habitate prezente în cadrul acestui sit, în fondul forestier al U.P.V
Berghin se găseşte unul singur: 91Y0     Păduri dacice     de     stejar     şi carpen  .

Dintre speciile  de nevertebrate şi plante enumerate în anexele Directivelor Consiliului
este puțin probabil ca unele dintre acestea să vieţuiască în pădurile din U.P.V Berghin, datorită
suprafeței mici a acestora (124,8 ha). Prezenţa lor poate fi pasageră, dar nu există date certe,
referitoare la zone de hrănire, mărimea populaţiilor,  etc.  şi nici  zone clar delimitate  în care să fie
necesare măsuri speciale de protecţie.

Suprapunerea habitatului  91Y0 – Paduri dacice de stejar si carpen cu fondul forestier  din

U.P.V Berghin, in cadrul suprafetei  sitului ROSCI0211 Podisul Secaselor este prezentata in plansa

urmatoare:
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Fig.B.1.  -  Suprapunerea  habitatului  91Y0  –  Paduri  dacice  de  stejar  si  carpen  cu  fondul

forestier din U.P.V Berghin, in cadrul suprafetei sitului ROSCI0211 Podisul Secaselor
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În concluzie,  planul  “  Amenajamentul  Fondului Forestier din U.P. V Berghin Proprietate  
Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba  ”   se         va         implementa   partial        în         interiorul   ariei naturale
protejate de interes comunitar ROSCI0211         Podișul   Secașelor (parcelele: 54, 56 - 60, 62; 124,8 ha
adica 51,0% din suprafaţa fondului forestier), pe 1,8% din suprafața sitului și pe 2,6% din suprafața
pădurilor din sit.

B.3. Alte informatii

Prin planul “      Amenajamentul Fondului  Forestier din U.P. V Berghin Proprietate  Publica a  

Comunei  Berghin,  Judetul  Alba      ”      , pădurile  pentru  care a  fost  întocmit  vor  fi  supuse reglementării

procesului  de  producţie  lemnoasă.  Acest plan,  care  are  la  bază  principiile  ştiinţifice  moderne  ale

gospodăririi  şi  dezvoltării  durabile  a  pădurilor, trebuie să fie parte integrantă a planului de

management al ariilor naturale protejate (conform prevederilor  Legii  46/2008  -  Codul  Silvic,  cu

modificările  şi  completările  ulterioare).  Aceasta  pentru  că amenajamentul  pune  accent  pe  rolul

protector  deosebit  pe care îl  pot  avea pădurile  în  ansamblul  lor  (fie că fac parte  din arii  naturale

protejate, fie că sunt limitrofe sau nu acestora), mai exact pe asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea

biodiversităţii şi a stării de conservare a întregului ecosistem din care fac parte.

Tipul de habitat de pădure existent care prezintă interes comunitar (91Y0 – Paduri dacice de
stejar si carpen) va fi gospodărit având obiectiv principal asigurarea continuităţii sale, ameliorarea

indicatorilor cantitativi şi calitativi spre un nivel considerat optim, stabilit în raport cu particularităţile

tipurilor natural fundamentale de pădure locale (menţinerea biodiversităţii) şi reducerea impactului

recoltării masei lemnoase la un minim, de natură să asigure starea lor de conservare pe termen lung şi

chiar să o sporească.

Speciile de nevertebrate şi plante protejate pe teritoriul sitului peste care se suprapune fondul

forestier  al  U.P.V Berghin se pot întâlni  sporadic sau în populaţii  mici,  pasagere,  rar  permanente.

Prezenţa lor nu constituie un impediment pentru realizarea unor activităţi în zonă, respectiv pentru

gospodărirea fondului forestier, în conformitate cu obiectivele şi ţelurile urmărite. Aceasta, la rândul

ei, nu exclude şi nu este în contradicţie cu protejarea speciilor de interes comunitar, obiective realizate

direct sau indirect prin rolul protector pe care amenajamentul l-a atribuit pădurii din U.P.V Berghin.

Planul “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P. V Berghin Proprietate Publica a Comunei  

Berghin, Judetul Alba  ”   vine în sprijinul îndeplinirii obiectivelor de protejat avute în vedere de situl

peste  care  se suprapune,  pornind în primul  rând de la  funcţiile  pe care  le-a  atribuit  fiecărei  părţi

(unitate amenajistică, arboret) din fondul forestier, adică prin zonarea funcţională a pădurilor, ajungând

la un nivel macro, de ansamblu, cu efecte asupra mediului înconjurător din zonă.

Se poate afirma că zonarea funcţională realizată de amenajamentul U.P.V Berghin orientează

gospodărirea pădurilor locale în direcţia conservării şi protejării lor, componentă importantă a

managementului ariei naturale protejate din care face parte.

Ţinând cont de obiectivele majore ce stau în faţa pădurii, privind asigurarea de servicii sociale

multiple, menţinerea şi refacerea echilibrului ecologic în vederea asigurării protecţiei mediului ambiant

şi, implicit, a creşterii calităţii vieţii, producţia de masă lemnoasă, arboretelor din U.P.V.Berghin le

revin următoarele obiective concrete:
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- protejarea peisajului natural din arii incluse în rețeaua ”Natura 2000”;
- protejarea mediului înconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic;

- producerea de masă lemnoasă de calitate, cu precădere lemn foarte gros şi gros, destinat

industrializării (furnire şi cherestea) şi în secundar lemn de foc.

Drept  urmare,  cea  mai  mare  parte  (124,8  ha  –  51,0%)  a  fondului  forestier  inclus  în

amenajamentul U.P.V Berghin a fost încadrată în grupa I funcţională,  respectiv  Paduri cu funcţii
principale speciale  de  protecţie.  Restul  (120,0  ha  -  49,0%)  a  fost  încadrată  în  grupa  a  II  -  a

funcţională,  respectiv Paduri  cu  funcţii  de  producţie  şi  protecţie.  În  tabelul  de  mai  jos  sunt

prezentate sintetic funcţiile principale de protecţie atribuite:

Zonarea funcţională a amenajamentului U.P.V Berghin*

                                                                                                                    Tabelul B.7.
Grupa

funcţională

Categoria
funcţională*

Tipul de categorii
funcţionale

S.U.P.
Suprafaţa

ha %

I

5Q (fost
5B)

T.IV(fost T.III) A 124,8 51

total categoria funcţională 5Q (5B) 124,8 51

total grupa I 124,8 51

II

1C (fost
1B)

T.VI (fost T.VI) A 93,9 38

total categoria funcţională 1C (1B) 93,9 38

1D (fost
1C)

T.VI (fost T.VI) A 25,4 10

total categoria funcţională 1D (1C) 25,4 10

fără categorie functionala 0,7 0

total fără categorie funcţională 0,7 0

total grupa II 120,0 49

Total U.P. 244,8 100

* - zonare funcţională actualizată la prevederile O.M. nr. 766/2018, actualizat 2021

Corespunzător obiectivelor ecologice, economice şi sociale menţionate s-au stabilit funcţiile ce

revin fiecărui arboret în parte. Astfel, la amenajarea actuală, s-au atribuit următoarele funcţii

prioritare  de protecţie:

Grupa I funcţională ................................................. 124,8 ha (51%):

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

forestier     şi     a altor     ecosisteme     naturale     de     valoare     deosebită   ................. 124,8 ha (51%):

-  zonare  funcţională  norme  tehnice  de  amenajarea  pădurilor  ediţia  2000  - categoria

funcţională 5B  -  păduri  în  care  se  urmăreşte  menţinerea  peisajului  natural  (arii  protejate  reţeaua

"Natura 2000"), tipul funcţional III - T.III ........................................................ 124,8 ha (51%);

- zonare  funcţională  norme  tehnice  de  amenajarea  pădurilor  ediţia  2018  -  categoria

funcţională 5Q - arboretele din păduri cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și

specii  de interes deosebit incluse în arii  speciale de conservare/situri  de importanță comunitară în

scopul  conservării habitatelor (din rețeaua  ecologică Natura 2000 - SCI), tipul  funcţional IV -

T.IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 , 8  ha (51%).

Grupa a II - a funcţională ...................................... 120,0 ha (49%):

- zonare  funcţională  norme  tehnice  de  amenajarea  pădurilor  ediţia  2000  -  categoria

funcţională 1B - păduri destinate să producă lemn de cherestea (tip de categorie funcţională VI –

T.VI) .....................................................................................  93,9 ha (38%);
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- zonare  funcţională  norme  tehnice  de  amenajarea  pădurilor  ediţia  2018  -  categoria

funcţională 1C - arborete destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (tipul funcţional VI

– T.VI) .................................................................................... 93,9 ha (38%);

- zonare  funcţională  norme  tehnice  de  amenajarea  pădurilor  ediţia  2000  -  categoria

funcţională 1C - păduri destinate să producă lemn pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări

(tip de categorie funcţională VI – T.VI) ................................. 25,4 ha (10%);

- zonare  funcţională  norme  tehnice  de  amenajarea  pădurilor  ediţia  2018  -  categoria

funcţională 1D - arborete destinate să producă lemn pentru celuloză, construcţii rurale şi alte produse

din lemn (tipul funcţional VI – T.VI) ..................................... 25,4 ha (10%).

Pe o foarte mica parte din suprafata incadrata in grupa a II – a functionala (0,7 ha, 0%) nu

exista vegetatie forestiera, fiind vorba de trei unitati amenajistice afectate gospodaririi silvice. 

Planul  “  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.  V  Berghin  Proprietate  Publica  a  

Comunei Berghin, Judetul Alba  ”   a actualizat zonarea funcţională în conformitate cu noile obiective

de  protejat  (fondul  forestier  se  suprapune parţial peste arii protejate din reţeaua "Natura
2000"). Ca urmare, în prezent, arboretelor  care  se suprapun peste situl  ROSCI0211 Podisul
Secaselor (124,8 ha - 51%) li  s-au atribuit funcţii  principale de protecţie,  fiind încadrate în
grupa I funcțională.

Aşa  cum  am  mai  spus,  planul  “  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.  V  Berghin  

Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba  ”   a atribuit fiecărei părţi omogene din pădure

(unitate amenajistică) un rol de îndeplinit, concretizat prin încadrarea într-o categorie funcţională

(zonarea funcţională). Fiecărei categorii  funcţionale  îi  corespunde  un  anumit  tip  de  categorii

funcţionale (în intervalul T.I - T.VI), adică un complex de măsuri silviculturale ce se vor aplica în

vederea îndeplinirii rolului atribuit. Intensitatea tipurilor de categorii funcţionale este diferită: cu cât

este mai mare, cu atât restricţiile în ceea ce priveşte intervenţia omului în viaţa pădurii sunt mai mari,

adică se reduce numărul de intervenţii (tăieri), iar la cele permise se minimizează impactul direct şi

indirect. Prin zonarea funcţională realizată, planul   “Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V

Berghin, Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”   a stabilit un nivel relativ   ridicat al

restricţiilor în gospodărirea pădurii, ceea ce vine în sprijinul ideii de menţinere a stării de conservare a

acesteia şi implicit a tuturor componentelor sale. Conform planului, pădurile din U.P.V Berghin au

fost încadrate în:

tipul IV de categorii funcţionale ................................................................... 124,8 ha (51%);

tipul VI de categorii funcţionale ................................................................... 119,3 ha (49%).

Tipul funcţional IV - T.IV grupează păduri         cu         funcţii         principale         speciale         de         protecţie         şi  

secundare de producţie, pentru care sunt admise pe lângă codru grădinărit și cvasigrădinărit și alte

tratamente (tăieri progresive), cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare, prevăzute în normele

tehnice, potrivit condiţiilor ecologice, social - economice şi tehnico - organizatorice. În aceste păduri

este               permisă     reglementarea     procesului de     producţie     lemnoasă  .

Tipul funcţional VI - T.VI grupează păduri         cu         funcţii         principale         de         producţie         şi         funcţii  

secundare         de         protecţie  , pentru care este admisă întreaga gamă a tratamentelor, potrivit condiţiilor

ecologice, social - economice şi tehnico - organizatorice, fără impunerea unor restricţii speciale de

aplicare. În aceste păduri este     permisă   reglementarea     procesului de     producţie     lemnoasă  .

Reglementarea procesului de producţie lemnoasă trebuie să conducă la realizarea unui fond

de producţie şi protecţie cu o structură optimă, care să permită exercitarea cu continuitate pe termen

lung  şi la un înalt nivel de eficienţă a funcţiilor ecologice, economice şi sociale atribuite arboretelor
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şi crearea cadrului adecvat aplicării unei silviculturi intensive, sub imperativul menţinerii echilibrului

ecologic, protecţiei mediului şi creşterii calităţii vieţii, asigurând astfel dezvoltarea şi, implicit,

gestionarea durabilă a pădurilor.

În esenţă, reglementarea procesului de producţie lemnoasă se referă la:

- stabilirea cuantumului normal al recoltelor, respectiv a posibilităţii (de produse principale şi

secundare) şi elaborarea planurilor de recoltare a lor: planul de recoltare a produselor principale şi

planul  tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor;

-  stabilirea  lucrărilor  de cultură  necesare,  a  volumului  acestora  şi  elaborarea  planurilor  de

cultură  (planul lucrărilor de regenerare);

- elaborarea şi fundamentarea altor măsuri de gospodărire (pentru cele slab productive şi cu

compoziţia necorespunzătoare, etc.).

Stabilirea         posibilităţii         de         produse         principale   constituie cea mai însemnată componentă a

reglementării procesului de producție lemnoasă. Se realizează prin adoptarea valorii unui indicator de

posibilitate, dintre cei trei calculați, fundamentat fiecare pe baza unor metode ştiinţifice (care ţin cont

de starea  pădurii,  dinamica  procesului  de  regenerare,  normalizarea  structurii  fondului  productiv,

asigurarea continuităţii recoltelor de masă lemnoasă pe diferite perioade în viitor - 10, 20, 40 sau 60

de ani, etc.).

În cazul fondului forestier productiv din U.P.V Berghin, posibilitatea anuală de produse
principale  a  fost  adoptată  după  valoarea  indicatorului  calculat  după  metoda  creşterii
indicatoare. Metoda de calcul a acestui indicator asigură continuitatea recoltelor de masă lemnoasă,

cel puţin la nivelul adoptat în prezent, pe o perioadă de 60 de ani. Prin urmare, gospodărirea durabilă

a  pădurilor  cu funcţii  de  producţie  din  fondul  forestier         al  U.P.V  Berghin  este  asigurată  din  

perspectiva recoltelor de masă         lemnoasă         ca         produse         principale  . Având în vedere ameliorarea continuă

a structurii fondului forestier productiv, ca urmare a aplicării măsurilor de gospodărire propuse de

amenajament, valoarea posibilităţii anuale va putea creşte în viitor spre una apropiată de creşterea

medie anuală a fondului productiv, fără a depăşi capacitatea regenerativă a acesteia (în nici o perioadă

de timp din viitorii 60 de ani masa lemnoasă anuală care se va recolta nu va depăşi creşterea anuală a

pădurii).

Recoltarea produselor principale se va realiza în cadrul unor tratamente bine definite (tăieri

progresive si tăieri  în crâng), ce se vor aplica în arborete exploatabile (care au depăşit  o anumită

vârstă), latura lor culturală fiind mai importantă decât cea economică. Vor da prioritate regenerării

naturale a speciilor forestiere naturale cele mai valoroase din zonă, intervenţiile fiind prevăzute în aşa

fel  încât  viitoarele  arborete tinere constituite  în  acest  mod,  care vor lua locul  arboretelor actuale

bătrâne, să beneficieze din start de o structură cât mai diversificată (biodiversitate biologică), a căror

eficienţă funcţională s-a dovedit că poate fi maximă. În arboretele incluse în situl ROSCI0211 Podişul

Secaşelor produsele principale se vor recolta preponderent  în urma unor intervenţii         executate         în  

cadrul tratamentului tăierilor progresive. Tratamentul taierilor in crang se va aplica intr-o suprafata

neglijabila (u.a.56 E – 0,4 ha),  dar unde caracterul în sine al tratamentului și vitalitatea exemplarelor

de salcam existente vor asigura regenerarea naturala rapidă și acoperirea solului cu un arboret tânăr

după trecerea unui sezon de vegetație.  În arboretele incluse în situl ROSCI0211 Podişul Secaşelor
nu se vor executa intervenţii în cadrul tratamentului tăierilor     rase  .

În pădurile foarte tinere, tinere şi de vârstă medie se va acorda o atenţie deosebită lucrărilor de

îngrijire şi conducere a lor (degajări, curăţiri, rărituri şi tăieri de igienă), al căror scop principal este de
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modelare  continuă  a  structurii  arboretelor  spre  una  considerată  optimă,  cu  eficienţă  funcţională

maximă. Ca  linie  generală,  structura  arboretelor  va  fi  modelată  spre  cea  a  tipurilor  natural

fundamentale de pădure locale, adaptate cel mai bine condiţiilor de mediu din zonă şi care sunt cele

mai performante, cu eficienţă funcţională maximă.

Fondul forestier din U.P.V Berghin nu se suprapune peste zone de conservare specială,

în care se interzice orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice altă

formă de folosire a terenurilor, incompatibilă cu scopul de protecţie şi/sau conservare.

Planul  “Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.V  Berghin,  Proprietate  Publica  a

Comunei Berghin, Judetul Alba” prevede următoarele:

-  desfăşurarea unor activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, în limita

capacităţii  productive  şi  de  suport  a  ecosistemelor,  prin  tehnologii  de  impact  redus  precum  şi

recoltarea altor produse în afara lemnului: fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale;

- aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere (degajări, curăţiri, rărituri,

tăieri de igienă);

- aplicarea unui tratament ce asigură regenerarea naturală sub masiv din sămânţă a arboretelor

naturale  ajunse la  exploatabilitate  (la  vârste  între  90 -  120 de ani),  care va permite  crearea  unor

arborete noi,  cu  structura  diversificată, constituite din specii caracteristice tipurilor natural

fundamentale de pădure locale. Insular, în afara sitului peste care se suprapune fondul forestier, se vor

aplica tratamente fără regenerare naturală din sămânţă sub masiv, cu regenerare după îndepărtarea

masivului, pe cale naturală din lăstari şi drajoni (după tăieri în crâng în salcâmete pure); o singura

suprafața din sit, neglijabila ca și intindere, de 0,4 ha, este programata a fi parcursa cu tratamentul

taierilor în crang, dar așa cum am arătat, lucrarea promoveaza de fapt instalarea unui arboret tânăr în

decurs de un sezon de vegetație de la efectuarea ei. 

-  activităţi  cu scop ştiinţific,  didactic  şi  educativ,  turism controlat,  localizarea  şi  stingerea

operativă a incendiilor, acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, acţiunile de prevenire a

înmulţirii  în  masă  a  dăunătorilor  forestieri  şi  de  monitorizare  a  acestora,  precum şi  orice  fel  de

activităţi ce nu pun în pericol conservarea patrimoniului natural.

Prin toate măsurile prevăzute de planul “Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V

Berghin,  Proprietate  Publica  a  Comunei  Berghin,  Judetul  Alba”  ,  se  va asigura continuitatea
existenţei pădurilor din zonă şi ameliorarea continuă a structurii şi calităţii lor, prin:

-  menţinerea  unei  stări  fito  -  sanitare  cât  mai  bune  (lucrări  de  îngrijire  şi  conducere  a

arboretelor din primele stadii de viaţă şi până la maturitatea lor deplină);

- împădurirea tuturor golurilor din masivul forestier cu specii forestiere principale locale;

- înlocuirea arboretelor slab productive şi cu compoziţia necorespunzătoare;

-  măsuri de gospodărire pentru eliminarea sau diminuarea efectelor acţiunii factorilor

destabilizatori şi limitativi (doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, uscare anormală, etc.);

- măsuri de prevenire a manifestării factorilor destabilizatori şi limitativi (atacuri de dăunători

în masă, incendii, doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, uscare anormală, etc.);

- reconstrucţia ecologică a arboretelor intrate în declin şi regenerarea lor pe cale naturală, din

sămânţă, cu specii principale forestiere locale;

-  creşterea  productivităţii  pădurilor  prin  eliminarea  sau  diminuarea  speciilor  cu  valoare

inferioară care au eliminat speciile forestiere principale locale.

Planul “Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V Berghin, Proprietate Publica a Comunei

Berghin,  Judetul  Alba” are  ca  scop  principal reglementarea  gospodării  pădurilor  din  zonă  în
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conformitate  cu  obiectivele  şi  ţelurile  urmărite.  Prevede intervenţii  silviculturale  care  presupun

extrageri de masă lemnoasă, adică îndepărtarea unor arbori, care fac parte din diferite specii. Secundar,

atrage atenţia, fără a stabili nimic concret ca în cazul pădurii, asupra posibilităţii valorificării fructelor

de pădure, ciupercilor comestibile şi a plantelor medicinale. Din  cele prezentate mai sus se poate

spune că planul implică utilizarea unor resurse de care depinde diversitatea biologică.  Cea mai

importantă resursă rămâne totuşi pădurea.

Analizând toate măsurile propuse de plan, reiese ca acestea sunt fundamentate pe principiul

asigurării continuităţii pădurii, prin menţinerea unei stări fito - sanitare cât mai bune şi ameliorarea

continuă a structurii acesteia. Toate măsurile propuse de plan sunt axate pe menţinerea sau revenirea la

structura naturală  a  pădurilor  din  zonă  (adică  menţinerea  şi  refacerea  biodiversităţii),  planificând

extragerile de masă lemnoasă (tăierile) în favoarea speciilor forestiere naturale valoroase. Acolo unde

acestea au fost înlocuite de alte specii, considerate mai puţin importante, planul prevede reintroducerea

primelor  prin împăduriri.  Acestea  constituie  modalitatea  cea  mai  eficientă  pentru  ameliorarea

biodiversităţii, deoarece, prin majoritatea împăduririlor propuse de plan, urmează a fi reintroduse nu

numai speciile principale forestiere valoroase, ci şi specii forestiere de amestec. Acestea         vor         spori  

biodiversitatea         forestieră,         care   nu     poate     avea     decât     un impact pozitiv     asupra     biodiversităţii biologice  

din     zonă  .

Planul mai prevede valorificarea şi a altor resurse decât pădurea, de care depinde diversitatea

biologică, respectiv  colectarea fructelor de pădure, ciupercilor comestibile şi a plantelor medicinale.

Nu stabileşte nimic concret referitor la organizarea recoltării acestora, ci doar         atrage         atenţia         asupra  

posibilităţii de valorificare a acestora ca resurse secundare de venit. Lasă la latitudinea proprietarilor,

în măsura în care aceştia sunt interesaţi, organizarea unor astfel de activităţi.  În niciun caz nu este

vorba despre     colectarea     unor     plante     medicinale     din rândul speciilor     de     plante     de     interes comunitar  .

Planul “Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.V  Berghin,  Proprietate  Publica  a

Comunei Berghin, Judetul Alba”   nu implică utilizarea altor resurse în afara pădurii, de care ar
putea depinde biodiversitatea biologică.  Dar, aşa cum am arătat mai sus, reglementarea utilizării
pădurii este de natură     să     influenţeze     în mod pozitiv     biodiversitatea     biologică,     nicidecum     cu un  
impact     negativ.  

Planul         “  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.V  Berghin,  Proprietate  Publica  a  

Comunei Berghin, Judetul Alba”             nu         implică   exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţi de

extracţie de sol, argilă, nisip, pietriş, de pescuit şi de vânătoare, de inundare a terenurilor, etc. Referitor

la  activităţile  de  pescuit,  planul  specifică  faptul că  acestea  nu  sunt  posibile  în  zona  în  care  este

amplasat, iar referitor la cele de vânătoare, planul specifică faptul că acestea nu cad în sarcina ocolului

silvic sau al proprietarilor.  Prin urmare,  planul nu implică realizarea unor activităţi  de pescuit  sau

vânătoare.

Aplicarea corectă şi la timp a tuturor măsurilor de gospodărire prevăzute de amenajamentul

U.P.V Berghin va permite îndeplinirea cu eficacitate  maximă a funcţiilor  atribuite  pădurii,  atât  în

viitorul apropiat,         cât         şi         în         cel         mai         îndepărtat  . Principiile care stau la baza întocmirii
amenajamentul actual precum şi a celor viitoare vor asigura menţinerea şi ameliorarea structurii şi a

eficienţei funcţionale a pădurilor din zonă, condiţie esenţială pentru conservarea şi accentuarea

biodiversităţii, scopul principal al constituirii siturilor din reţeaua "Natura 2000". Prin urmare,

amenajamentul fondului forestier al U.P.V Berghin, judeţul Alba, nu contravine managementului ariei

protejate din zonă, ci dimpotrivă, poate constitui o componentă importantă a acestuia.
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C. Estimarea impactului potential al planului revizuit 
“AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER DIN U.P. V 
BERGHIN, PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI BERGHIN, 
JUDETUL ALBA”asupra speciilor si habitatelor pentru care situl 
ROSCI0211 Podisul Secaselor a fost desemnat

C.1. Principii

Cei peste 60 de ani de gospodărire silvică reglementată pe principii unitare, scurşi de la

prima amenajare  a  fondului  forestier  din  U.P.V  Berghin  (ca  parte  componentă  a  altor  unităţi  de

producţie),  pe baze ştiinţifice moderne,  stau drept mărturie,  prin integritatea şi biodiversitatea
naturală actuală a pădurilor, pentru         calitatea         managementului         asigurat   de personalul silvic,
fundamentat prin amenajamentele         silvice  . Acestea, departe de a fi simple regulamente de

exploatare, incorporează cunoştinţe  şi analize  multidisciplinare,  care  permit adoptarea  soluţiilor

tehnice optime în raport cu sarcinile care stau în faţa pădurii la un moment dat. Unul din principiile de

bază ale amenajamentului a fost, este şi va fi, cel al continuităţii, tradus în practică în primul rând prin

menţinerea  şi  asigurarea continuităţii  pădurii.  Din  acest  motiv,  se  poate  aprecia  rolul
amenajamentului ca fiind unul benefic pentru menţinerea şi conservarea habitatelor şi speciilor
din ariile naturale protejate, condiţia esenţială a îndeplinirii acestui deziderat fiind conservarea
şi protejarea componentei celei mai importante din ecosistem, adică a pădurii. Amenajamentul
silvic         a         asigurat         conservarea   biodiversităţii naturale cu mult înainte de desemnarea în acest scop
a  ariilor  naturale  protejate. Fără  reglementările  pe  care  amenajamentul  le  implementează  în

gospodărirea pădurii (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic) anumite părţi şi conexiuni

ale ecosistemelor protejate ar putea fi grav perturbate, periclitând existenţa habitatelor şi a speciilor din

cadrul  acestora.  Existenţa  pădurii, garantată  prin  aplicarea  amenajamentul  silvic  ,  constituite  
condiţia esenţială a existenţei majorităţii habitatelor şi a speciilor de plante şi animale pentru a căror

protejare au fost constituite ariile din reţeaua "Natura     2000"     din zonă  .

Prevederile amenajamentului silvic al fondului forestier din U.P.V Berghin asigură menţinerea

stabilităţii şi biodiversităţii ecosistemelor şi speciilor locale prin:

- includerea a 51% din suprafaţa fondului forestier în grupa I funcţională, cu rol prioritar de

protecţie;

-  includerea majorităţii pădurilor (51%) în tipul IV de categorii funcţionale, ce presupune

aplicarea unor lucrări silvice cu intensitate mai redusă sau a unor tratamente mai intensive, derulate pe

o perioadă lungă de 20 - 30 de ani, cu regenerare naturală sub masiv, fără impact negativ asupra

ecosistemelor forestiere, aşa cum s-a precizat la capitolul anterior;

- includerea pădurilor în diferite tipuri de categorii funcţionale este o măsură de gospodărire

care previne  manifestarea  factorilor  destabilizatori,  care  pot  duce  la  alterarea  structurii  pădurii,

scăderea viabilităţii acesteia şi prin urmare punerea în pericol a stabilităţii ecosistemelor locale;

- conducerea arboretelor cu funcţii principale sau secundare de producţie până la vârste între 90

- 120 de ani; în mod excepţional în salcâmete pure conducerea arboretelor cu funcţii principale sau

secundare de producţie se va face până la vârste de 25 de ani, iar în arborete cu structura degradată
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până a vârste de 40 şi 60 de ani;

- realizarea unor lucrări  de îngrijire şi conducere a arboretelor prin care să fie menţinută şi

ameliorată în permanenţă starea lor de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea lor naturală;

- acoperirea golurilor din masivul forestier prin împăduriri;

- promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale

de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale, folosirea de material seminologic de provenienţă

verificată;

-  introducerea speciilor de amestec în completarea regenerării naturale a speciilor de

valoare, pentru diversificarea structurii arboretelor;

-  executarea unor intervenţii cu intensitate moderată, cu impact redus asupra
ecosistemelor locale;

- planificarea tăierilor de regenerare în spiritul continuităţii recoltelor pe durate de 60 de
ani (metoda creşterii indicatoare), ce permite realizarea unui mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii
de dezvoltare, benefice faunei locale;

- prevederea unor măsuri pentru prevenirea incendiilor;

- prevederea unor măsuri pentru ţinerea sub control a efectivelor de insecte care pot produce

gradaţii şi protejarea duşmanilor naturali ai acestora;

-  prevederea  unor  măsuri  de  recoltare  raţională  şi  ecologică  a  fructelor  de  pădure  şi  a

ciupercilor comestibile şi a speciilor de plante medicinale.

La întocmirea planului  “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V Berghin, Proprietate  

Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”  , s-a ţinut cont de obiectivele de protecţie a factorilor de

mediu stabilite la nivel naţional. Elementele relevante, din această perspectivă, pentru amenajamentul

U.P.V Berghin sunt următoarele:

Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane
Pentru îndeplinirea obiectivelor enunţate în Planul naţional de protecţie a calităţii  apelor de

suprafaţă şi subterane, trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia română privitoare la

protecţia calităţii apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare, inclusiv Legea
nr. 112/2006;

-  Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1146/2002 privind aprobarea

Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, modificat

şi completat de Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 161/2006;

- Ordinele comune ale Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Rurale şi Pădurilor nr. 1182/22.11.2005 şi nr. 1270/30.11.2005, privind aprobarea codului

de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P.V Berghin vor fi respectate normele şi

legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de

suprafaţă şi subterane.

În concluzie,  planul  “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V Berghin, Proprietate  
Publica  a  Comunei  Berghin,  Judetul  Alba”   nu  implică  devierea  cursului  vreunei  ape  sau
extragerea  de ape subterane care  ar  putea afecta     speciile         şi         habitatele         de         interes         comunitar  
pentru         care         a         fost         desemnată         aria         naturală   ROSCI0211     Podișul Secașelor  .

Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei
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Pentru îndeplinirea obiectivelor enunţate în Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei,

trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia română privitoare la protecţia calităţii

aerului:

- OUG. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2001;

- HG nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei;

-  HG nr. 738/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei

atmosferei;

-  HG nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările

climatice 2005;

- HG nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice

(PNASC);

- STAS 12574/1987 - ,,Aer din zonele protejate”.

Prin  măsurile  prevăzute  în  amenajamentul  silvic  al  U.P.V Berghin  vor  fi  respectate  actele

normative enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii

atmosferei.

În concluzie,  planul  “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V Berghin, Proprietate  
Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”   nu implică emisii în aer sau poluare atmosferică care
ar putea afecta speciile  şi  habitatele  de interes     comunitar     pentru care     a     fost     desemnată aria  
naturală     ROSCI0211 Podișul     Secașelor  .

Planul naţional de gestionare a deşeurilor
În activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile umane (sediu de ocol, cabane,

magazii, unităţi de producţie, locuinţe situate în apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure, etc.)

trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia română şi europeană:

-  Gestionarea  deşeurilor,  care  pot  ajunge  pe  solul  aferent  trupurilor  de pădure,  se  va  face

conform HG nr. 856/2002, Anexa 1 (cap.1.Generarea deşeurilor; cap.2.Stocarea provizorie, tratarea şi

transportul deşeurilor; cap.3.Valorificarea deşeurilor; cap.4.Eliminarea deşeurilor), titularii planului

“  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din U.P.V Berghin,  Proprietate  Publica  a Comunei  Berghin,  

Judetul Alba”   având obligaţia ţinerii acestor evidenţe precum şi raportarea acestora către organele

abilitate;

- Directiva Consiliului nr. 75/442/CEE privind gestionarea deşeurilor, modificată de Directiva
nr. 91/156 CEE;

-  Regulamentul  Parlamentului  European  şi  al  Consiliului  Europei  nr.  2150/2002  privind

statistica deşeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P.V Berghin vor fi respectate normele şi

legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de gestionare a deşeurilor.

Neimplementarea reglementărilor stabilite de planul “  Amenajamentul Fondului Forestier din  

U.P.V Berghin, Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”   nu ar duce, în nici un caz, la

ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea obiectivelor social - ecologice şi

economice ale pădurii, pentru care a fost elaborat planul.

Planul         “  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.V  Berghin,  Proprietate  Publica  a  
Comunei Berghin, Judetul Alba”         nu   implică         producerea         de         deşeuri         solide         care         ar         putea         afecta  
speciile         şi         habitatele         de         interes   comunitar     pentru         care     a  fost     desemnată  aria  naturală  
ROSCI0211 Podișul     Secașelor.  
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Ca urmare, aplicarea întocmai a prevederilor amenajamentului silvic al U.P.V Berghin
ar conduce implicit la implementarea tuturor reglementărilor prevăzute de legislaţie privind
protecţia  factorilor  de  mediu.  În cazul  neaplicării  amenajamentului  silvic  al  U.P.V Berghin,
starea actuală a factorilor de mediu s-ar înrăutăţii prin:

- lipsa  valorificării  masei  lemnoase  şi,  prin  consecinţă,  lipsa  resurselor  pentru
asigurarea pazei şi protecţiei  pădurilor (intensificarea circulaţiei  în pădure, creşterea riscului
poluării  apelor şi  a  depozitării  necontrolate  a  deşeurilor,  creşterea  riscului  de  producere  a
incendiilor cu afectarea calităţii aerului, păşunat abuziv cu distrugerea regenerărilor naturale,
etc.);

- apariţia focarelor de infecţii şi infestări cu dăunători ai pădurii (ciuperci, insecte, etc.),
ce ar duce la uscarea pădurii şi alterarea stabilităţii ecosistemelor locale, periclitând mediul în
care vieţuiesc speciile protejate;

- apariţia tăierilor în delict, fără a ţine seama de reglementările de gospodărire durabilă a
masei lemnoase, cu afectarea biodiversităţii şi alterarea condiţiilor de viaţă a speciilor de plate şi
animale locale a căror mediu trebuie protejat;

- alterarea structurii ecosistemului forestier, prin invazia speciilor pioniere (mesteacăn,
plop  tremurător,  salcie  căprească,  etc.)  şi  eliminarea  speciilor  forestiere  principale  locale,
elemente esenţiale ale asigurării continuităţii vegetaţiei naturale locale;

- diminuarea aportului pădurilor la asigurarea calităţii vieţii comunităţilor locale;
- alterarea peisajelor naturale,  pentru a căror protecţie s-a constituit aria din reţeaua

"Natura 2000";
- neasigurarea  nevoilor  de  lemn  locale,  principala  resursă  de  energie  şi  de

materiale de construcţie pentru comunităţile din zonă, care ar duce la intensificarea presiunii
factorului antropic asupra pădurii (tăieri abuzive, circulaţie neautorizată, accidente, etc.).

În  lipsa  implementării  reglementărilor  stabilite  de  planul  “  Amenajamentul  Fondului  

Forestier din U.P.V Berghin, Proprietate  Publica a Comunei Berghin, Judetul  Alba”,  pădurile
locale în suprafaţă de 244,8 ha ar putea suferi perturbări majore, cu efecte şi asupra celorlalţi
factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate), dar şi asupra speciilor de animale ce îşi găsesc
adăpost şi hrană în pădure.

Planul         “  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.V  Berghin,  Proprietate  Publica  a  
Comunei Berghin, Judetul Alba”         nu   include acţiuni de construcţie,  funcţionare şi dezafectare
care  să  ducă  la  modificări  fizice  în  aria naturală  protejată  de  interes  comunitar,  legate  de
topografie,  utilizarea  terenurilor,  modificări  ale cursurilor  de  apă,  etc.  Scopul  lui  este  strict
reglementarea gospodăririi pădurii în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, regimul silvic
şi sarcinile de îndeplinit referitoare la protecţia unor obiective şi la producţia de masă lemnoasă.

Totodată,  planul   nu         implică     utilizarea,         stocarea,         transportul,         manipularea         sau  
producerea         de         substanţe         sau   materiale  care  ar  putea  afecta  speciile  şi  habitatele  de  interes
comunitar. Stabileşte măsuri de gospodărire a pădurilor din zonă (intervenţii silviculturale), de a căror

aplicare se ocupă structuri silvice autorizate în acest sens, a căror activitate este reglementată în ceea ce

priveşte activităţile menţionate mai sus.
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C.2. Impactul lucrarilor asupra habitatelor prin analiza efectelor 
asupra criteriilor ce definesc starea favorabila de conservare

Conform datelor înscrise în formularul standard Natura 2000 pentru situl ROSCI0211 Podișul

Secașelor,  în fondul forestier al U.P.V Berghin  a fost identificat un singur tip de habitate de
pădure (91Y0) care necesită măsuri speciale de protecţie. În tabelul următor sunt evidențiate tipuri

de habitate identificate în fondul forestier al U.P.V Berghin.

Tipuri de habitate identificate în fondul forestier din U.P.V Berghin

                                                                                                                                           Tabelul C.2.1.

U.P.
Tip habitat 

Natura 
2000

Tip habitat românesc Tip
păd
ure

Suprafaţa
ha %

V

91Y0 Păduri 
dacice de 
stejar şi 
carpen

R4128 Păduri getice-dacice de 
gorun (Quercus petraea) cu 
Dentaria bulbifera

511.3. Gorunet cu 
floră de mull de 
productivitate 
mijlocie (m)

31,3  28

total tip habitat R4128
                 

31,3
 28

R4124 Păduri dacice de gorun 
(Quercus petraea), fag (Fagus 
silvatica) și carpen (Carpinus 
betulus) cu Lathyrus hallerstenii

532.3 Goruneto-
sleau de 
productivitate 
mijlocie (m)

 
80,9

    72

total tip habitat R4124 80,9   72
Total tipuri habitate de

interes comunitar
112,2 100

Total tipuri habitate de interes naţional şi comunitar 112,2 100

Gospodărirea pădurilor în toate u.a. în care se găseşte acest tip de habitat se va face conform

principiilor enumerate la subcapitolul anterior (C.1). În tabelul următor sunt evidențiate u.a. și lucrările

propuse de amenajament în tipurile de habitate identificate în fondul forestier din U.P.V Berghin. 

Evidența tipurilor de habitate pe u.a. și lucrări propuse de amenajamentul U.P.V Berghin
                                                                                                                                                  Tabelul D.2.2.

u.a.
Supra-

față 
(ha)

Grupa  și
categoria
funcțional
ă

Caracterul
actual al

arboretulu
i

Vârsta
(ani) Compoziția

Con-
sis-
tenț

a

Factori
destabilizator
i și limitativi

Factori
destabilizator
i și limitativi

Tip
pă-
dur
e

Cod
habitat
Natura

2000

54 2,8 1-5B
natural 

fundam.de
prod.mijl.

65 9GO 1CA 0,8
10% tulpini
nesănătoas
e

RARITURI 5323 91Y0

56 A 29,6 1-5B
natural 

fundam.de
prod.mijl.

80 9GO 1CA 0,8 20% tulpini
nesănătoas
e

RARITURI
5323 91Y0

56 B 4,4 1-5B
artificial de 

prod.mijl. 20 10SC 0,9 RARITURI 5323 91Y0

56 C 1,3 1-5B
artificial de 

prod.mijl.  60 10ST 0,8 TĂIERI IGIENĂ 5323 91Y0

56 D 1,7 1-5B
total 

derivat de 
prod.infer.

80 8CA 2GO 0,9
20% tulpini
nesănătoas
e

TĂIERI IGIENĂ 5323 91Y0

56 E 0,4 1-5B
artificial de 

prod.mijl.
 40 8SC 1GO

1CA
0,8

CRANG-TAIERE 
DE JOS

5323 91Y0
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u.a.
Supra-

față 
(ha)

Grupa  și
categoria
funcțional
ă

Caracterul
actual al

arboretulu
i

Vârsta
(ani) Compoziția

Con-
sis-
tenț

a

Factori
destabilizator
i și limitativi

Factori
destabilizator
i și limitativi

Tip
pă-
dur
e

Cod
habitat
Natura

2000

57 A 14,5 1-5B
natural

fundam.de
prod.mijl.

105 8GO 1CA
1DT

0,8 TĂIERI IGIENĂ 5323 91Y0

57 B 0,5 1-5B
natural 

fundam.de
prod.mijl.

75 7GO 2CA
1DT

0,8
10% tulpini
nesănătoas
e

TĂIERI IGIENĂ 5323 91Y0

58 A 8,5 1-5B
natural 

fundam.de
prod.mijl.

65 8GO 2CA 0,7
10% tulpini
nesănătoas
e

TĂIERI IGIENĂ 5323 91Y0

58 B 8,5 1-5B
natural 

fundam.de
prod.mijl.

 75 8GO 2CA 0,8
10% tulpini
nesănătoas
e

     RĂRITURI 5323 91Y0

58 C 8,7 1-5B
natural 

fundam.de
prod.mijl.

75 8GO 2CA 0,8
20% tulpini
nesănătoas
e

RĂRITURI 5323 91Y0

59 A 2,2 1-5B
natural 

fundam.de
prod.mijl.

75
5GO 5CA

0,7 20% tulpini
nesănătoas
e

TĂIERI IGIENĂ 5113 91Y0

59 B 8,3 1-5B
total 

derivat de 
prod.infer.

120 4GO 6CA 0,5
30% tulpini
nesănătoas
e

T.PROGR.
(PUN.LUM.,

RACOR.)

5113 91Y0

59 C 9,1 1-5B
parțial derivat

75 5GO 5CA 0,8
20% tulpini
nesănătoas
e

RĂRITURI 5113 91Y0

59 D 0,9 1-5B parțial derivat 70 6GO 4CA 0,9
30% tulpini
nesănătoase RĂRITURI 5113 91Y0

59 E 9,0 1-5B
parțial derivat

25 6GO 4CA 0,9
uscare 
slaba

RĂRITURI 5113 91Y0

60 B 1,8 1-5B natural 
fundam.de
prod.mijl.

125 6GO 4CA 0,7 uscare 
slaba, 20% 
tulpini 
nesănătoas
e

T.PROGR.
(INSAMANT.,

PUN.LUM.)

5113 91Y0

Tipul de habitate identificat în fondul forestier din U.P.V Berghin se găseşte în u.a. încadrate în

grupa I funcțională, cu funcții principale de protecție și secundare de producție.

Obiectivul principal al gospodăririi arboretelor din aceste u.a. este asigurarea continuității lor și

deci și a tipului de habitate precum și ameliorarea lor continuă a eficienţei funcţionale, a indicatorilor

cantitativi și calitativi, adică menținerea și accentuarea biodiversității lor și deci și a tipului de habitate.

Gospodărirea arboretelor cu funcţii principale de protecţie şi secundare de producţie (tipul IV

de categorii funcţionale - T.IV) din tipul de habitate identificat se va realiza în cadrul unui ciclu de 110

ani, în care se va executa întreaga gamă de lucrări, de la lucrări de regenerare şi împăduriri până la

tăieri de regenerare. Trecerea de la o generație la alta se va face treptat, într-o perioadă de 20 - 25 de

ani, prin extrageri repetate de masă lemnoasă, cu intensitate moderată, urmând dinamica procesului de

regenerare naturală.

În  toate  cazurile,  o  nouă  generație  va  lua  naștere  treptat  la  adăpostul  celei  actuale,  fiind

adaptată condițiilor  staționale  locale  și  alcătuită  din  speciile  naturale  cele  mai  valoroase.  Noua

generație  va  prelua din  mers  rolul  funcțional  al  generației  actuale,  fără  sincope.  Trecerea  de la  o

generație la alta se va face pe porțiuni mici, în diferite puncte ale fondului forestier, astfel că nu vor

exista schimbări majore ale masivului forestier. Practic, prin lucrările propuse de amenajament, tipul

de habitate  identificat  va fi modelat  permanent  pentru a-i  reface  și  a-i  menține  structura  naturală,

intervenind acolo unde există tendința degradării lui. În cazul pădurilor care au şi funcţii de producţie,
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toate acestea simultan cu satisfacerea nevoii de masă lemnoasă, fără a depăși posibilitatea sau a forța

resursele existente. Se poate spune că starea favorabilă de conservare a tipului de habitate identificat

va fi asigurată prin aplicarea corectă și la timp a măsurilor și lucrărilor de gospodărire a pădurilor

propuse de amenajament.

Ca  urmare,  planul  “  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.V  Berghin,  Proprietate  

Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”  , nu are un impact negativ asupra stării favorabile de
conservare  a  tipurilor  de  habitate a  căror protecţie trebuie asigurată prin constituirea siturilor

"Natura 2000".

C.3. Impactul asupra speciilor de mamifere

În zona de implementare a amenajamentului U.P.V Berghin, conform formularului standard

Natura 2000, în situl existent în limitele teritoriale ale fondului forestier nu         se         găsesc         specii         de  
mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE.

În general, pentru orice specie de mamifere, aplicarea lucrărilor silvotehnice prevăzute de
amenajamentul U.P.V Berghin  nu are un impact negativ semnificativ asupra sa, suprafaţa

habitatelor receptor pentru aceste specii fiind suficient de mare pentru a le asigura menţinerea şi

dezvoltarea pe termen lung. De altfel, principala cauză a reducerii efectivelor lor o constituie

fragmentarea habitatelor, lucru ce  nu se realizează prin implementarea măsurilor prezentului
amenajament. În niciun caz, aplicarea prevederilor amenajamentului U.P.V Berghin nu conduce la

fragmentarea pădurilor din zonă. Teritoriul fondului forestier din U.P.V Berghin  ar constitui oricum

doar o foarte mică parte din habitatul lor.

În concluzie, impactul         aplicării         planului    “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V  
Berghin, Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”   asupra     speciilor     de     mamifere     nu  
este     semnificativ  .

C.4. Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile

În zona de implementare a amenajamentului U.P.V Berghin, conform formularului standard

Natura 2000, în situl existent în limitele teritoriale ale fondului forestier, nu         se         găsesc         specii         de  
amfibieni     şi reptile   enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE.

Efectul  lucrărilor  silvotehnice  prevăzute  de  amenajamentul  U.P.V  Berghin  asupra
oricăror populaţii de specii de amfibieni şi reptile este aproape nul, deoarece nu ar fi afectată
decât o foarte mică parte a habitatelor în care acestea ar putea exista. Ca urmare, oricare specie de
amfibieni şi reptile reuşeşte să se păstreze într-o stare bună de conservare având în vedere că teritoriul
fondului forestier din U.P.V Berghin ar constitui doar o foarte mică parte din habitatul lor.

În concluzie, impactul         aplicării         planului    “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V  

Berghin, Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”   asupra     speciilor     de     amfibieni     şi  
reptile     nu este     semnificativ  .

C.5. Impactul asupra speciilor de peşti
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În zona de implementare a amenajamentului U.P.V Berghin, conform formularului standard

Natura 2000, în situl existent în limitele teritoriale ale fondului forestier nu se găsesc specii de peşti
enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE.

Pe teritoriul fondului forestier din U.P.V Berghin nu se găsesc cursuri de apă favorabile în

general speciilor de peşti. Ca urmare, lucrările silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P.V
Berghin nu vor avea o influenţă directă asupra oricăror populaţii de peşti, acestea având o

stare de conservare bună.

În concluzie, impactul         aplicării         planului    “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V  

Berghin, Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”   asupra     speciilor     de     peşti     nu este  
semnificativ.

C.6. Impactul asupra speciilor de nevertebrate

În zona de implementare a amenajamentului U.P.V Berghin, conform formularului standard

Natura 2000, în suprafata sitului existenta în limitele teritoriale ale fondului forestier se         găsesc         6     specii  
de nevertebrate enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE. Toate sunt fluturi, cu

excepţia uneia (Morimus asper funereus - croitorul cenuşiu).

Niciuna  dintre  speciile  de  nevertebrate  de  interes  comunitar  nu a  fost identificată  sau

observată pe teritoriul fondului forestier al U.P. Efectul lucrărilor silvotehnice prevăzute de
amenajamentul U.P.V Berghin asupra oricăror specii de nevertebrate este aproape nul, deoarece,

în eventualitatea în care aceste specii s-ar găsi totuşi, nu va fi afectat decât minor habitatul acestora. Ca

urmare, eventualele specii de nevertebrate se păstrează într-o stare bună de conservare, având în vedere

că teritoriul fondului forestier din U.P.IV Şpring ar constitui doar o foarte mică parte din habitatul lor.

În concluzie, impactul         aplicării         planului    “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V  

Berghin, Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba” asupra     speciilor     de     nevertebrate  
nu este     semnificativ  .

C.7. Impactul asupra speciilor de păsări

În zona de implementare a amenajamentului U.P.V Berghin, conform formularului standard

Natura 2000, în  suprafata  sitului existenta în limitele teritoriale ale fondului forestier  nu se găsesc
specii de păsări enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE.

În general, lucrările silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P.V Berghin au o perioadă de

aplicare de 10 ani.  Periodicitatea lucrărilor este mare, revenirea cu lucrări pe aceeaşi suprafaţă în

următorii 10 ani realizandu-se doar daca situatia din teren o cere. Ne referim la lucrările silvotehnice

importante, ce implică tăieri semnificative de arbori (rărituri,  tăieri de regenerare). Cu alte cuvinte,

într-un  interval  de timp  de  10  ani,  de  regula  într-un  singur  an  se  va  interveni  cu  lucrări
silvotehnice pe o anumită suprafaţă. În restul perioadei (9 ani), nu se va mai interveni pe aceeaşi
suprafaţă, decât dacă se produc evenimente nedorite ce impun intervenţia de urgenţă (doborâturi,

rupturi, incendii, uscare în masă, etc.). Este adevărat că, amenajamentul prevede executarea anuală a

intervenţiilor  silviculturale,  dintre care cele  cu  impactul  cel  mai mare  sunt tăierile  de  produse

principale. Dar, porţiunile de pădure pe care aceste tăieri se vor executa sunt mereu altele. Ca urmare,
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deranjul provocat de executarea lucrărilor silviculturale este evident numai pe o porţiune mică
de pădure şi într-un singur an din cei 10 pentru         care     a         fost         elaborat         amenajamentul  . În plus,

majoritatea         tăierilor         de         masă         lemnoasă   prevăzute de amenajament se vor executa în perioada de
repaus vegetativ, categoric în afara perioadelor     de     împerechere     şi         cuibărit     ale     speciilor     de     păsări  
menţionate     mai         sus  .

În general, speciile de păsări sunt deranjate atât de modificarea mediului, ca urmare a tăierii

unor arbori, cât mai ales de zgomotele care însoţesc o astfel de activitate.

În ceea ce priveşte modificarea mediului, aceasta se produce mai evident în perioada de repaus

vegetativ.  Arborii identificaţi ca fiind adăpostul unor specii de păsări nu sunt extraşi, decât în
situaţii limită. În permanenţă rămân în pădure suficienţi arbori scorburoşi, chiar uscaţi, pentru
a  asigura  cuibărirea  speciilor  de  păsări  care  preferă  adăposturi  de  acest  gen.  Chiar  dacă,

accidental, un arbore care adăposteşte cuibul unei specii de păsări trebuie extras, aceasta se va face în

afara perioadei de cuibărire, deci cu un stres minim asupra acesteia, putându-şi găsi ulterior cu uşurinţă

un alt arbore propice pentru cuib.  Amenajamentul U.P.V Berghin nu prevede defrişări şi tăieri
rase care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari.

În  ceea  ce  priveşte  zgomotele  care  însoţesc  executarea  unei  intervenţii  silviculturale,
acestea sunt sezoniere, (maxim câteva săptămâni), de obicei  în afara perioadei de împerechere şi
cuibărit. Pe perioada executării tăierilor, stresul este destul de mare, dar după aceasta se revine la o

perioadă  lungă  de linişte,  propice  revenirii  la  normal  a  vieţii  speciilor  de  păsări.  În  concluzie,

aplicarea intervenţiilor silvotehnice nu are un impact semnificativ asupra speciilor de interes
comunitar din         zonă, din   punct     de     vedere     al zgomotelor     produse  .

Ca urmare, lucrările silvotehnice propuse de amenajamentul silvic din U.P.V Berghin pot
duce  cel  mult  la  relocarea  temporară,  pe  o  perioadă scurtă  de  timp,  a  unor exemplare  din
speciile de păsări, din zonele deranjate de lucrări în zonele mai liniştite. Cu totul accidental, pot
disparea arbori  în scorburile  cărora unele specii  de păsări au cuiburi,  dar în nici un caz în
timpul perioadei de cuibărit.  Dispar  accidental  arbori  cu cuiburi  goale,  chiar părăsite.  Astfel de
evenimente nu vor duce însă la modificări ale populaţiilor de păsări existente în zonă şi mai ales
la modificarea stării lor de conservare.

Alte lucrări care ar putea duce la afectarea semnificativă a populaţiilor de specii de păsări din

zonă (administrarea de insecticide, etc.) nu sunt prevăzute de amenajament. În schimb, sunt

prevăzute măsuri de prevenire a incendiilor, a manifestării factorilor biotici şi abiotici dăunători, care

ar putea pune în pericol stabilitatea fondului forestier şi ca urmare mediul de viaţă al speciilor de păsări

menţionate.

Amenajamentul  nu prevede organizarea vânătorilor, a turismului, a sporturilor extreme,
arderea resturilor vegetale, aplicarea unor tratamente chimice pentru combaterea dăunătorilor
sau  a  altor  activităţi  care  ar  putea  deranja  speciile  de  păsări  sau  distruge  cuiburile  sau
exemplare tinere şi mature. Amenajamentul nu prevede lucrări agricole, cositul pajiştilor şi a
fâneţelor. Amenajamentul  nu prevede schimbarea categoriei de folosinţă din pădure în păşune
sau terenuri arabile, care să ducă la diminuarea suprafeţei terenurilor cu pădure. Dimpotrivă,

amenajamentul prevede reîmpădurirea a 3,3 ha, terenuri de pe care a fost îndepărtată temporar
pădurea ca efect al aplicării lucrărilor silvice, care va duce la creşterea suprafeţei pădurilor. De

asemenea,  nu  prevede realizarea unor construcţii  sau înfiinţarea unor spaţii  de producţie
industriale.
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Gospodărirea pădurilor din U.P.V Berghin are ca scop principal modelarea structurii acesteia în

vederea menţinerii stabilităţii şi a biodiversităţii, pentru a-i asigura o eficienţă funcţională maximă în

raport cu obiectivele urmărite. Acolo unde structura pădurilor s-a degradat, amenajamentul prevede
măsuri de eliminare sau limitare a speciilor invazive şi de înlocuire rapidă a acestora cu specii
valoroase, preponderent indigene, corespunzătoare tipurilor natural fundamentale de pădure. În acest

scop sunt propuse împăduriri cu gorun, paltin de munte, cireş.

Din toate motivele prezentate mai sus, se poate afirma că  lucrările silvotehnice propuse de
amenajamentul U.P.V Berghin au efecte minore asupra oricăror specii de păsări şi nu determină
la modificarea stării de conservare a acestora.

În concluzie, impactul         aplicării         planului    “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V  

Berghin, Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”  asupra     speciilor     de     păsări     nu  
este     semnificativ  .

C.8. Impactul asupra speciilor de plante

În zona de implementare a amenajamentului U.P.V Berghin, conform formularului standard

Natura 2000, în situl existent în limitele teritoriale ale fondului forestier se găsesc 5 specii de plante
enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE şi  alte 3 specii de plante considerate

importante.

Niciuna din speciile  de plante  de  interes  comunitar  nu a fost  identificată  sau observată  în

fondul forestier al U.P. De obicei se găsesc în locuri însorite, mai cu seamă în pajiştile şi fâneţele din

afara fondului  forestier  sau  pe  soluri  calcaroase,  sărace  şi  superficiale.  În  interiorul  pădurilor  din

fondul forestier al U.P. găsesc izolat condiţii propice de instalare şi dezvoltare, fiind puţin probabilă

prezenţa acestora aici. Din acest motiv, efectul lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajamentul
U.P.V Berghin  asupra populaţiilor  de  specii de  plante  a căror  protecţie  ar fi necesară  este
nesemnificativ. Eventualele exemplare izolate afectate de lucrările silvice nu pun în pericol existenţa

acestor specii de plante în zonă, majoritatea lor cantonându-se în afara fondului forestier sau la liziera

acestuia.

În concluzie, impactul         aplicării         planului    “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V  

Berghin, Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”  asupra     speciilor     de     plante     nu  
este     semnificativ  .

C.9. Analiza impactului indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar

Întrucât prin amenajamentul fondului forestier din U.P.V Berghin nu au fost propuse în detaliu

alte activităţi decât lucrări silviculturale legate de regenerarea, îngrijirea şi conducerea pădurilor

din zonă,  considerăm că,  prin implementarea  prevederilor  acestuia,  nu există un impact indirect
asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din cadrul sitului ROSCI0211  Podișul
Secașelor.
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C.10. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi speciilor de 
interes comunitar

Soluţiile tehnice cuprinse în toate amenajamentele silvice, întocmite pentru toate fondurile

forestiere aparţinând diverşilor proprietari, care se suprapun peste situl ROSCI0211 Podișul Secașelor,

sunt fundamentate pe aceleaşi principii şi sunt realizate în conformitate cu Norme tehnice unitare. Ca

urmare, putem estima că impactul         cumulativ         asupra         integrităţii         sitului         ROSCI0211     Podișul  
Secașelor al lucrărilor silvice prevăzute de către toate amenajamentele silvice în vigoare, întocmite

pentru pădurile din zonă aparţinând diverşilor proprietari, este     nesemnificativ  .
Planul         “  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.V  Berghin,  Proprietate  Publica  a  

Comunei Berghin, Judetul Alba”       nu         implică     dezvoltări     conexe   care ar putea afecta ariile naturale
protejate din zona sa.

C.11. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar

Impactul rezidual al lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajamentul fondului forestier
din U.P.V Berghin este minim. În principal, impactul rezidual se cuantifică prin efectele modificărilor
ce au loc la nivel de microclimat, mai exact al condiţiilor de biotop, generate de fluctuaţiile produse în
structura  pe orizontală şi pe verticală a pădurii, cum ar fi: schimbarea proporţiei speciilor, variaţia
consistenţei, înaintarea în vârstă, înlocuirea arboretelor bătrâne cu unele noi, tinere, etc. Acestea pot
determina modificări temporare în ceea ce priveşte regimului de retenţie a apei pluviale, cantitatea de
lumină ce ajunge la suprafaţa     solului,     circulaţia     diferită     a     aerului     şi     a     apei,     la     suprafaţă     şi     în     sol,  
alterarea     structurii     solului  , etc. Toate acestea  sunt lente, reversibile şi de intensitate mică, fără a
genera schimbări majore (nu există versanţi înclinaţi vulnerabili pe care ar putea să apară eroziunea
sau  alunecarea  terenurilor,  colmatarea cursurilor  de  apă  care  să  genereze  inundaţii  majore,  etc.).
Menţinerea unei stări bune de vegetaţie şi a continuităţii masivului forestier, obiective esenţiale ale
gospodăririi pădurilor prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic, va minimiza impactul
rezidual.

C.12. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi 
speciilor de interes comunitar

C.12.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor de interes comunitar

În fondul forestier al U.P.V Berghin  a fost identificat un singur tip de habitate de interes

comunitar. În vederea reducerii impactului asupra acestuia în general şi pentru păstrarea şi ameliorarea

biodiversităţii, amenajamentul a avut în vedere următoarele:

- realizarea  unor  lucrări  de  îngrijire  şi  conducere  prin  care  să  se  menţină  şi  să  se

îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală existentă;

- executarea corectă şi la momentul oportun a tuturor lucrărilor de îngrijire prevăzute;

- conducerea arboretelor în regimul codru, până la vârste înaintate (90 - 120 de ani);

- promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul arboretelor ajunse
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la vârsta exploatabilităţii, tratament ce permite totodată şi conservarea şi accentuarea biodiversităţii;

- promovarea  compoziţiilor  de  regenerare  apropiate  de  cele  ale  tipurilor  natural

fundamentale de pădure locale, iar în cazul împăduririlor, introducerea speciilor caracteristice tipurilor

natural fundamentale de pădure locale şi folosirea de material seminologic de provenienţă verificată;

- acordarea unei atenţii deosebite arboretelor identificate cu o stare de conservare

nefavorabilă sau parţial favorabilă, determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situaţie şi

încercând, dacă este posibilă, remedierea cât mai rapidă a acestei stări;

- ameliorarea permanentă a unei stări fito-sanitare cât mai bune a arboretelor şi luarea

măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a

speciilor de plante medicinale;

- reconstrucţia ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu funcţiile pe care

trebuie să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acţiunea factorilor vătămători periculoşi,

ameliorarea compoziţiei arboretelor artificiale sau parţial derivate;

- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase şi evitarea pe cât posibil a

rănirii arborilor  rămaşi  pe picior  sau a  seminţişului  în  cazul  tăierilor  de produse principale  sau a

tăierilor de conservare;

- în paralel cu măsurile silvotehnice ce vizează arboretul se va ţine cont şi de celelalte

specii de interes comunitar astfel: se recomandă păstrarea a 1 - 2 arbori uscaţi/ha (căzuţi la sol sau în

picioare) pentru menţinerea biodiversităţii descompunătorilor şi pentru a oferi condiţii păsărilor pentru

cuibărit; se vor menţine bălţile, pâraiele, izvoarele etc. într-o stare care să le permită să îşi exercite

rolul natural în ciclul de reproducere al amfibienilor, insectelor, etc. Sub nicio formă nu se va colecta masa

lemnoasă exploatată pe firul cursurilor de apă.

- în măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice

să nu se suprapună peste perioada de reproducere a speciilor de animale sau peste perioada de cuibărit

a păsărilor ce habitează în pădure;

- nu se vor administra tratamente chimice de combatere a dăunătorilor, decât în cazurile

extreme, la  înmulţirea în masă a acestora, când există pericolul vătămării pădurii pe suprafeţe mari.

C.12.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere

În general, în scopul menţinerii stării de conservare a oricăror populaţii de mamifere se vor lua

pe cât posibil, următoarele măsuri:

- se vor evita exploatările masive a exemplarelor mature de gorun care fructifică abundent;

- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate

locurile de împerechere şi creştere a puilor, în perioada noiembrie-martie;

- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafeţe învecinate;

- delimitarea efectivă unei zone de protecţie specială de 200 m în jurul vizuinilor sau a

locurilor de odihnă în care să fie limitată exploatarea pădurii;

- delimitarea unei zone tampon de 500 m în jurul vizuinilor sau a locurilor de odihnă, în
interiorul căreia să fie limitate activitățile umane.

- la proiectarea infrastructurii de transport (drumuri de TAF) se va avea în vedere păstrarea

unei distanțe minime de 750 m față de zonele în care se găsesc vizuini sau locuri de odihnă.

- interzicerea extinderii intravilanului la mai puțin de 1000 m de zona de protecţie a
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vizuinilor sau a locurilor de odihnă.

C.12.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni şi reptile

Curățarea pădurii, îndepărtarea lăstărișului, a arborilor uscați sau în curs de uscare pot conduce

la degradarea sau distrugerea microhabitatului litier al speciilor de amfibieni. Din acest motiv, se vor

evita astfel de activităţi, pe cât posibil, în zonele în care au fost identificate populaţii ale acestora.

Este necesară evitarea unor activităţi în zona bălţilor şi a izvoarelor, deoarece ar putea genera

perturbări în creşterea şi dezvoltarea populaţiilor de amfibieni şi reptile. Cea mai importantă este

exploatarea forestieră (tăiere, scos, apropiat, transport și depozitare masă lemnoasă). Aceasta trebuie

desfăşurată astfel încât să fie evitată orice formă de degradare a habitatelor acvatice ale speciilor de

amfibieni.  Habitatele  acvatice  caracteristice  speciilor  de  amfibieni  vor  fi  menționate  în  procesele

verbale de predare - primire a parchetelor de exploatare a masei lemnoase.

În toate activităţile de exploatare se va interzice:

- desecarea sau drenarea habitatelor acvatice specifice;

- degradarea sub orice formă a habitatelor acvatice în care se identifică prezența speciilor de

amfibieni şi reptile enumerate în formularele standard ale siturilor;

- bararea cursurilor de apă;

- depozitarea rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zone umede;

- astuparea podurilor sau a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;

- poluarea apelor şi a solurilor cu carburanţi, uleiuri sau alte substanţe chimice utilizate sau
rezultate în procesul de exploatare forestieră.

C.12.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de peşti

În lipsa vegetației forestiere de pe malurile cursurilor de apă albiile minore nu sunt umbrite. În

acest caz apa se încălzește, iar cantitatea oxigenului dizolvat în apă scade. Această problemă afectează

speciile de pești de interes conservativ, care sunt adaptate unor zone cu apă rece și cantitate mare de

oxigen dizolvat.

Pe teritoriul fondului forestier din U.P.V Berghin nu există cursuri de apă în care să găsească

condiţii de viaţă favorabile speciile de peşti. Totuşi, de-a lungul cursurilor mai importante din fondul

forestier (văile principale) se vor evita următoarele activităţi, ce pot avea un impact negativ asupra unor

eventuale populaţii de peşti:

-  tăieri  de  masă  lemnoasă  în  arborete  situate  pe  malul  râurilor  şi  pâraielor  în  care  trăiesc

speciile de interes comunitar. În situaţia în care acest lucru nu este posibil se va păstra o bandă, aşa

numita zona tampon, de cel puţin 20 m pe ambele maluri în care nu se intervine cu tăieri;

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă;

- depozitarea rumeguşului, a resturilor de exploatare în albia râurilor şi a pâraielor;

- bararea cursurilor de apă;

- astuparea podurilor sau a podeţelor cu resturi de exploatare;
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- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;

-  poluarea apelor cu carburanţi, uleiuri sau alte substanţe chimice utilizate sau rezultate în

procesul de exploatare forestieră.

C.12.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate

Este posibilă apariţia pe teritoriul fondului forestier din U.P.V Berghin  a unor specii de

nevertebrate din cele enumerate în formularul standard ale sitului peste care se suprapune. În cazul în

care acestea se vor identifica, se va evita:

- fragmentarea habitatelor;

- degradarea habitatelor;

- distrugerea habitatelor.

C.12.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări

Modul de gospodărire a pădurii poate afecta pe termen lung orice specie de pasăre prin

conducerea către o compoziție și/sau consistență a pădurii nefavorabilă acestora, atât pentru cuibărit,

cât şi pentru hrănire. Pe termen mai scurt, activităţile desfăşurate în urma implementării prevederilor

amenajamentului silvic, pot afecta speciile de păsări prin; modificarea mediului (extragerea arborilor

valoroşi  pentru  cerinţele  ecologice  ale  păsărilor)  şi  deranjul  produs  de  activităţile  desfăşurate  în

pădure, cea mai importantă fiind exploatarea forestieră.

În scopul menţinerii stării de conservare a eventualelor populaţii de păsări, se vor lua, pe cât

posibil, următoarele măsuri:

- identificarea  zonelor  de  împerechere,  cuibărit  şi  creştere  a  puilor,  în  vederea  protejării

acestora în perioadele în care în pădure se execută lucrări silvice;

- evitarea exploatărilor forestiere în perioadele de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor;

- reducerea circulaţiei în pădure;

- evitarea alterării habitatelor forestiere din jurul adăposturilor şi a zonelor de împerechere,

cuibărit şi creştere a puilor;

- păstrarea arborilor bătrâni, scorburoşi şi cu cuiburi în pădure;

- reconstrucţia cuiburilor a căror distrugere nu poate fi evitată, prin lucrările de exploatare,

cunoscut fiind, că păsările care au plecat nestingherite, revin la cuiburi, în cazul în care acestea sunt

reconstruite;

- interzicerea păşunatului şi a accesului câinilor în pădure, aceştia putând provoca perturbări

semnificative în populaţiile de păsări, în mod deosebit a acelora care cuibăresc la nivelul solului;

- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii;

- extragerea arborilor prin rărire şi nu prin tăieri rase;

- colectarea  masei  lemnoase  sub  formă  de  trunchiuri  şi  catarge,  cu  mărunţirea  coroanei

arborilor la cioată;

- instalarea de adăposturi şi cuiburi artificiale în arboretele tinere;
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- îndesirea zonelor de lizieră (minim 30 m de lizieră până la intrarea în pădure) şi organizarea

de limite naturale de-a lungul drumurilor şi potecilor din pădure prin menţinerea plantelor ierboase

perene înalte şi a gardurilor vii din specii arbustive;

- excluderea  folosirii  pesticidelor  şi  a  altor  substanţe  chimice,  îndeosebi  în  vecinătatea

zonelor de cuibărit, adăpost şi odihnă.

C.12.7. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante

Chiar dacă speciile de plante de interes comunitar menţionate în formularul standard al sitului

Natura 2000 din zonă nu au fost identificate în fondul forestier al U.P.V Berghin, unele nefiind specii

caracteristice habitatelor forestiere, se vor lua câteva măsuri legate de procesul de exploatare a masei

lemnoase:

- se vor face referiri, în actele de reglementare a procesului de exploatare, la interzicerea

depozitării masei lemnoase exploatate în zone din afara fondului forestier în care aceste specii au fost

identificate;

- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee din afara fondului forestier prin zone în

care aceste specii au fost identificate;

- se va interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone din afara fondului forestier în care

aceste specii au fost identificate.

C.12.8. Masuri prevăzute de amenajament în cazul apariţiei unor calamităţi naturale ce 
afectează mediul înconjurător

În cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt şi rupturi de zăpadă, uscare în

masă, incendii, atacuri de dăunători) amenajamentul silvic al U.P.V Berghin propune următoarele

măsuri:

- semnalarea prin rapoarte de catre personalul silvic de teren a aparitiei doboraturilor si

rupturilor de vant si zapada si a celorlalti factori destabilizatori;

- materializarea pe hartă a suprafeţelor afectate de doborâturi, rupturi, uscare, incendii şi

atacuri de dăunători, în masă sau dispersate, pentru estimarea aproximativă a fenomenului şi luarea

primelor măsuri de organizare;

- măsurarea suprafeţelor afectate de calamităţi;
- organizarea activităţii de punere în valoare în regim de urgenţă (maxim 30 zile), cu personal

din cadrul ocolului silvic şi prin atragere de delegaţi în cazul în care volumul lucrărilor depăşeşte 30
zile;

-  punerea  în  valoare  a  masei  lemnoase  din  suprafeţele  calamitate,  valorificarea  urgentă  a
acesteia prin licitaţii pe picior, licitaţii de prestări servicii, vânzare către populaţie; se va face o analiză
atentă în vederea evacuării şi valorificării rapide a masei lemnoase din pădure;

- curăţarea de resturi de exploatare a suprafeţelor în care s-au produs calamităţile;
împădurirea suprafeţelor afectate de calamităţi în termen de cel mult două sezoane de vegetaţie de la
evacuarea masei lemnoase;

- măsuri de protecţie pe lizierele deschise, perimetrale calamităţilor, constând în amplasarea de
curse de tip Cluj, arbori cursă clasici pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipidae, combaterea ipidae-
lor;

- măsuri de combatere a dăunătorului Hylobius abietis în plantaţiile înfiinţate.
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Pentru volumul recoltat din calamităţi se vor face precontările necesare în sensul opririi de la

tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.  În cazul în care volumul

recoltat din calamităţi depăşeşte volumul rămas de recoltat ca produse principale, tăierile de produse

principale se vor sista. În cazuri extreme se va putea solicita revizuirea amenajamentului înainte de

data expirării.

C.13. Monitorizarea implementării măsurilor propuse în prezentul plan

Măsurile propuse de planul “  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.V  Berghin,  

Proprietate  Publica  a  Comunei  Berghin,  Judetul  Alba”   pentru  reducerea  impactului  asupra

habitatelor  şi  speciilor  de interes  comunitar  vor fi permanent monitorizate în vederea aplicării  lor

corecte, complete şi la timp.

Monitorizarea va avea ca scop următoarele:

- urmărirea felului în care se respectă prevederile amenajamentului, dar şi a prezentului
studiu;

- urmărirea felului în care se pun în practică prevederile amenajamentului;

- urmărirea felului în care se respectă legislaţia de mediu cu privire activităţile de

exploatare forestieră.

C.14. Păduri virgine și cvasivirgine

În fondul forestier din U.P.IV Şpring nu se găsesc păduri virgine sau cvasivirgine.

C.15. CONCLUZII

În concluzie,  planul  “  Amenajamentul Fondului Forestier din U.P.V Berghin, Proprietate  

Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”   poate         afecta         direct         sau         indirect         habitate         și         specii         de  
nevertebrate         şi         plante         de         interes         comunitar,   dar  fără  impact  semnificativ.  Intervenţiile

silviculturale  propuse  de  plan  pentru  gospodărirea  pădurilor din  zonă  se  vor  aplica  pe  suprafeţe

restrânse  şi  cu  luarea  tuturor  măsurilor  enumerate  mai  sus  pentru reducerea  impactului  asupra

habitatelor  și a speciilor de interes comunitar  din zonă.  Temporar, pe suprafeţe     restrânse         pot         fi  
afectate         zone         în         care         pot         apărea         izolat     exemplare         din     specii         de   nevertebrate sau plante de interes
comunitar.  În cei 10 ani de aplicare ai planului,  aceste evenimente se vor produce rar, o singură
dată pe o anumită suprafaţă. Zonele de adăpost, hrănire şi reproducere ale speciilor de nevertebrate

şi cele de instalate a speciilor de plante de interes comunitar sunt mult mai mari decât suprafaţa pe care

este  amplasat  planul,  impactul  aplicării  acestuia  fiind  nesemnificativ  din acest punct  de vedere la

nivelul întregii populaţii.

Foarte  important,  planul  “  Amenajamentul  Fondului  Forestier  din  U.P.V  Berghin,  

Proprietate  Publica  a  Comunei  Berghin,  Judetul  Alba”" nu  implică  o  deteriorare
semnificativă sau o pierdere totală a vreunui habitat natural de interes comunitar pentru
care  a  fost  desemnata  aria  naturală  ROSCI0211  Podișul  Secașelor.  Nu  va  implica nici
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izolarea         reproductivă         a     vreunei     specii         de         interes         comunitar  , deoarece aplicarea lucrărilor
silviculturale nu vor duce la fragmentarea habitatelor acestor specii, acestea urmând a fi
aplicate punctiform şi dispersat pe o suprafaţă mare, fără reveniri repetate în acelaşi punct
într-o perioadă de 10 ani.

Din  cele  prezentate  în  acest  memoriu,  reiese  că  planul  “  Amenajamentul  Fondului  

Forestier din U.P.V Berghin, Proprietate Publica a Comunei Berghin, Judetul Alba”    nu are un
impact  negativ asupra  ariei  naturale  protejate ROSCI0211  Podișul  Secașelor  nici  asupra
mediului înconjurător. Prin măsurile de gospodărire pe care le prevede, permite valorificarea
unei  resurse naturale  regenerabile  în condiţiile  protejării peisajului terestru,  prin protejarea
componentei lui celei mai importante, pădurea, asigurând totodată şi respectarea principiului
dezvoltării durabile a regiunii.
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Ocolul Silvic Sebes R.A.

Nr.

S.C.FANALRO S.R.L. Timisoara

Nr. £6 I 3

PROCES VERBAL

al Conferintei a II - a de amenajarea padurilor
privind amenajamentul fondului forestier proprietate publica aparjinand

Comunei Berghin, judeful Alba

Participant:

1. ing. S. chiop Traian - reprez. Garda Forestiera Cluj-Napoca

2. ing. Andrei Hie - specialist C.T.A.P. S.C.FANALRO S.R.L.

3. Nicolae Oprica - consilier A.P.M.Alba ^——^

4. ing. Oprifa loan - sef O.S.Sebes R.A. [

5. ing. Coltor Petru - fond forestier O.S.Sebes R.A.

6. ing. Dican Vasile - reprezentant proprietar

7. ing. Leanca Liviu - sef proiect S.C.FANALRO S.R.L. Timisoara

8. ing. Murarete Cristian - proiectant S.C.FANALRO S.R.L. Timisoara

In conformitate cu prevederile din "Norme tehnice pentru amenajarea padurilor" in vigoare, ne-am
intrunit pentru a analiza si aviza planurile de cultura si exploatare ale amenajamentului fondului
forestier proprietate publica aparfinand Comunei Berghin, judeful Alba, ob^inut prin aplicarea
legilor de proprietate - Legea nr.1/2000 si legii nr.247/2005.

1. Suprafata fondului forestier

Suprafa|a totala a fondului forestier proprietate publica aparjinand Comunei Berghin, judejul Alba
care face obiectul amenajarii este de 244,8 ha, conform documentelor de proprietate anexate.

Documentele de proprietate prin care proprietarul Comuna Berghin a fost pus in posesie sunt
urmatoarele:

- procesul verbal de punere in posesie nr. 2800 din 11.10.2002 - 55,2 ha, emis de Comisia locala
Berghin pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;

- procesul verbal de punere in posesie nr. 2988 din 05.12.2002 - 86,2 ha, emis de Comisia locala
Berghin pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;



- titlul de proprietate nr. 11523/972 din 10.10.2003 - 15,7 ha, eliberat de Comisia jude^eana Alba
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra padurilor;

- titlul de proprietate nr. 14148/1736 din 19.06.2008 - 84,3 ha, eliberat de Comisia judefeana Alba
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra padurilor;

- procesul verbal de punere in posesie nr. 1687 din 15.08.2007 - 3,4 ha, emis de Comisia locala
Berghin de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Documentele de proprietate sunt prezentate in documentatia atasata prezentului proces verbal.

2. Amplasamentul proprietatii

Fondul forestier proprietate publica apartinand Comunei Berghin, judejul Alba, organizat in U.P.V
Berghin, a facut parte, inainte de retrocedarea catre actualul proprietar, din punct de vedere al
administrate! silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul O.S.Petresti (ulterior O.S.Sebes.),
U.P.III Vingard §i O.S.Alba Mia, U.P.I Berghin, ambele din cadrul D.S.Alba. Dupa retrocedare, in anul
2006, a fost intocmit primul studiu de amenajament pentru actualul proprietar, sub denumirea U.B.V
Berghin, pentru terenurile forestiere detinute la acea data, in suprafaja totala de 157,1 ha. In anul 2010
prevederile amenajamentului U.B.V Berghin au fost modificate printr-un studiu aditional, care a introdus
in amenajament terenurile forestiere retrocedate ulterior anului 2006, in suprafaja totala de 87,7 ha.
Studiul aditional nu a modificat valabilitatea amenajamentului U.B.V Berghin, care a expirat la data de
31.12.2015. Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafaja luata in studiu, se afla pe raza U.A.T.
Berghin, judejul Alba.

In prezent fondul forestier proprietate publica apartinand Comunei Berghin, jude^ul Alba,
organizat in U.P. V Berghin, este administrat de catre Ocolul Silvic Sebes R.A., structura silvica privata,
cu sediul in Municipiul Sebes., judejul Alba.

3. Baza cartografica folosita

Pentru determinarea suprafejelor si intocmirea har|ilor s-au folosit 7 planuri de baza, foi volante,
la scara 1:5.000, executate de I.G.F.C.O.T. in perioada 1966 -1983, pe baza zborurilor fotogrametrice
efectuate in perioada 1962 - 1981, dupa reperaj si descifrare facute de I.G.F.C.O.T. si O.J.C.O.T. Sibiu in
perioada 1966 - 1983. Planurile au fost editate in plan secant Bra§ov, in sistem de cote Marea Baltica, cu
echidistanja curbelor de nivel de 2,5 m, 5 m §i 10m, dar §i ortofotoplanuri la scara 1:1.000.

Planurile de baza folosite se incadreaza in urmatoarele trapeze:
L-34-72- C - d - 2 - I ;

C - d - 4 - II, III, IV;
D - c - 1 - III;
D - c - 3 -1, III.

4. Ocupatii si litigii

Nu sunt ocupa^ii §i litigii.

5. Repartitia fondului forestier pe categorii de folosinte

Repartitia fondului forestier pe folosin^e se prezinta astfel:
A. Paduri §i terenuri destinate impaduririi §i reimpaduririi: 244,1 ha, din care:

- 244,1 ha paduri §i terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza recoltarea
de produse principale;

B. Terenuri afectate gospodaririi padurilor: 0,7 ha, din care:
0,1 ha - cladiri, curti si depozite permanente;
0,6 ha - terenuri cultivate pentru nevoile administratiei.



6. Zonarea functionala

In concordats cu obiectivele social-economice fixate, condijiile sta|ionale existente, |elurile de
gospodarire adoptate si structura reala a arboretelor, fondul forestier a fost incadrat, la actuala amenajare,
in grupa I functionala (124,8 ha) si in grupa a II - a functionala (120,0 ha), in urmatoarele categorii
functionale:

- grupa I functionala:
- 5B 124,8 ha;

- grupa a II - a functionala:
- IB 93,9 ha;
- 1C 25,4 ha;

fara 0,7 ha.
o

7. Subunitati de gospodarire

f*.

In raport cu obiectivele urmarite si functiile de productie si de protectie stabilite au fost constituite
urmatoarele subunitati de productie sau protectie:

S.U.P. A - codru regulat, sortimente obisnuite 244,1 ha;
Total U.P.V Berghin 244,1 ha.

8. Bazele de amenajare

S-au adoptat urmatoarele baze de amenajare :
Regimul: codru, cu exceptia salcametelor pentru care s-a adoptat regimul crang;
Compozifia fel: corespunzatoare tipului natural fundamental de padure pentru arboretele

exploatabile si compozitia tel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;
Exploatabilitatea: de protectie pentru arboretele incadrate in grupa I functionala si tehnica pentru

arboretele incadrate in grupa a II a functionala;
Tratamente:
- taieri progresive;
- taieri in crang.
Ciclul: HOani.

9. Reglementarea procesului de productie

9.1 Analiza si adoptarea posibilitatii'.
La S.U.P.
CI
Q

m
VD/10
VE/20
VF/40
VG/60
P.Ci
P.cv.ded..
P.cv.ind...

A s-au calculat urmatorii indicator! de posibilitate :
557m3/an
0,3
0

221 m3/an
230m3/an
443 m3/an
742 m3/an
221 nrVan
370m3/an
218m3/an

.............. 218m3/an

S-a adoptat posibilitatea de produse principale de 218 m3/an, dupa valoarea indicatorului rezultat
prin cresterea indicatoare.



S-a prevazut a se executa in deceniul care urmeaza urmatoarele cantita^i anuale de lucrari de
ingrijire a arboretelor:

cura|iri - 0,3 ha/an, cu un volum de extras de 1 m3/an;
* rarituri - 11,7 ha/an, cu un volum de extras de 189 m3/an.
Cu taieri de igiena se estimeaza a se parcurge anual o suprafa|a totala de 61,1 ha/an, cu un volum

de extras de 54 m3/an.
Taieri de conservare nu au fost prevazute a se executa in deceniul urmator.

9.2 Analiza si adoptarea planurilor decenale:
Posibilitatea de produse principale se va recolta din arboretele din u.a.: 22 A, 56 E, 59 B, 60 B;
Degajari nu s-au propus.
Cura^iri s-au propus in arboretele din u.a.: 60 C, 100 H;
Rarituri s-au propus in arboretele din u.a.: 21 A, 21 B, 22 B, 22 C, 22 D, 54, 56 B, 58 B, 58 C, 59

C, 59 D, 59 E, 60 A, 60 C, 99 A, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E, 100 F, 100 G, 100 I.

10. Probleme speciale

+ Lucrarile de teren au fost recepjionate prin procesul verbal nr. 205/14.12.2015, in prezenja
delegatului Garzii Forestiere Cluj-Napoca.

* Amenajamentul intra in vigoare la data de 01.01.2016 si va aveao valabilitate de 10 ani.
+ Beneficiarul va parcurge procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe, conform

cuH.G. 1076/2004.
* La incadrarea arboretelor in planurile de lucrari, proiectantul a analizat si aplicat prevederile

Ordinului 3397/2012 privind stabilirea criteriilor si indicatorilor de identificare a padurilor virgine si
cvasivirgine in Romania.

+ Suprafaja luata in studiu se suprapune parjial peste aria naturala protejata din rejeaua "Natura
2000" ROSCI0211 Podisul Secaselor.

* Proprietarul va prezenta titluri de proprietate sau va face dovada inrfierii demersurilor pentru
objinerea acestora pana la avizarea CTAS, pentru toate terenurile cu vegetable forestiera incluse in acest
studiu de amenajament si pentru care dovada proprieta^ii asupra lor se face la aceasta data doar prin
procese verbale de punere in posesie.

Prezentul proces-verbal confine 4 pagini §i s-a mtocmit in 7 exemplare, cdte unul pentru fiecare

parte interesata.
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