
Tiberiu Chiricheș, Liviu Năstasă

MANAGEMENT FORESTIER 
RESPONSABIL

P E N T R U A R I I P R O T E J A T E

Editura Green Steps
Brașov, 2017



MANAGEMENT FORESTIER 
RESPONSABIL

ISBN 978-606-8484-63-1 

Editor: PROPARK Fundația pentru Arii Protejate, Brașov, 2017

Publicație apărută în cadrul proiectului “Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România”, proiect co-finanțat printr-un grant din 
partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

Această publicație nu reprezintă neapărat poziția oficială a guvernului Elveției. Responsabilitatea pentru conținutul materialu-
lui aparține organizației Propark - Fundația pentru Arii Protejate.

Editura Green Steps, Brașov, 2017, www.green-steps.com

Proiect: “Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România”               



MANAGEMENT FORESTIER 
RESPONSABIL

Proiect: “Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România”               

P E N T R U A R I I P R O T E J A T E



CUPRINS
1. ” MANAGEMENT RESPONSABIL” SAU 
„GESTIONARE DURABILĂ” .................................. 3

1.1 Definiții .............................................................................3
1.2 Componentele managementului responsabil .................3
1.3 Managementul responsabil versus certificarea  
forestieră ...............................................................................4

2. PĂDURILE CU VALOARE RIDICATĂ DE 
CONSERVARE (PVRC) .......................................... 5

2.1 Definire ............................................................................5
2.2 Pragul ...............................................................................5
2.3 Conceptul PVRC ...............................................................5
2.4 Ghidul PVRC .....................................................................5
2.5 Categorii de PVRC ............................................................6
2.6 Diferențele dintre clasificarea pădurilor în 
categorii de Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare 
și încadrarea în grupe și subgrupe funcționale după 
Norme Tehnice. ....................................................................11
2.7 Identificarea și gestionarea Pădurilor cu Valoare 
Ridicată de Conservare ........................................................11
2.8 Aspecte de final .............................................................11

3. CERTIFICAREA MANAGEMENTULUI 
FORESTIER ......................................................... 12

3.1 Generalități ....................................................................12
3.2 Generalități despre standardul de certificare a 
managementului forestier în sistem FSC .............................12
3.3 Procesul de certificare ...................................................13
3.4 Puncte tari și puncte slabe ale managementului 
forestier tradițional din România, desprinse din 
evaluările în sistem FSC efectuate în ultimii ani ..................18
3.5 Avantajele certificării .....................................................22

4. LEMN MORT .................................................. 23

4.1 Definirea conceptului .....................................................23
4.2 Concepții depășite - ”Mituri” .........................................23
4.3 Concepții actuale ...........................................................24
4.4 Lemn Mort – diferenţe între pădurea cultivată și 
cea virgină ............................................................................25
4.5 Contradicţii între legislaţie și cerinţele certificării 
forestiere privitoare la Lemnul Mort ...................................25
4.6 Proceduri de lucru privind Lemnul Mort .......................25

5. ARII PROTEJATE ............................................ 26
5.1 Introducere ....................................................................26
5.2 Definiție .........................................................................27
5.3 Istoric .............................................................................27
5.4 Categorii de management .............................................28
5.5 Categorii de arii protejate în legislația românească  .....30
5.6 Sistemul de administrare a ariilor protejate în 
România ...............................................................................33
5.7 Sistemul decizional în arii protejate ...............................34
5.8 Valori si beneficii ale ariilor protejate ............................36
5.9 Presiuni și amenințări ....................................................36
5.10 Concluzii .......................................................................37

ANEXA I – APLICAȚII PRACTICE ........................ 38
BIBLIOGRAFIE: .................................................. 40
PRESCURTĂRI ȘI ACRONIME ............................. 40

Foto: Dan Dinu



1. ” MANAGEMENT 
RESPONSABIL” 

SAU „GESTIONARE 
DURABILĂ”

1.1 Definiții

În literatura de specialitate apar frecvent ambii termeni. Pe 
care din ei este corect să îl folosim? 

Termenul de “management” derivă din bine-cunoscutul ter-
men din engleză și s-ar traduce prin conducere, îndrumare 
sau gospodărire. Termenul “gestionare” provine din franceză 
(gestion, gestionnaire) unde are cam același înțeles ca și ter-
menul englezesc, totuși în limba română, a gestiona, are de 
regulă conotații legate de evidență a resurselor materiale.

Să aruncăm o privire asupra definițiilor celor doi termeni: 
• „Dezvoltarea este durabilă atunci când îndeplinește cerințele 

generațiilor actuale fără a compromite capacitatea generații-
lor viitoare de a-și satisface propriile lor necesități” [Comisia 
Internațională pentru Mediu și Dezvoltare, 1987] 

• Managementul forestier durabil se definește ca: „ad-
ministrarea și folosirea pădurilor și terenului forestier în-
tr-un mod și la un nivel la care se menține biodiversitatea, 
productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și 
potențialul de a îndeplini acum și în viitor funcțiile ecolo-
gice, economice și sociale relevante, la nivel local, națio-
nal și global și care nu aduce prejudicii altor ecosisteme” 
(Conform rezoluției de la Helsinki a Conferinței Ministeriale 
privind Protectia Pădurilor în Europa 1993). 

• Gospodărirea durabilă a pădurilor reprezintă gospodă-
rirea pădurii în vederea asigurării de produse și servicii în 
mod continuu, fără ca prin aceasta să se diminueze valorile 
inerente și capacitatea productivă a pădurii și fără induce-
rea unor efecte nedorite asupra mediului fizic și a celui so-
cial. [ITTO, 1998] 

Observăm că prima definiție seamănă izbitor de mult cu 
principiul continuității elaborat de Hartig încă de la sfârșitul 
sec. XIX și că celelalte definiții aduc unele extinderi nu doar 
asupra resurselor de lemn ci și asupra resurselor sociale și 
economice. 

Necesitatea unor îmbunătățiri a principiului continuității s-a 
manifestat de altfel și în literatura de specialitate din România, 
atunci când s-a emis necesitatea introducerii “principiului 
ecologic” (V. Giurgiu, 1988) în amenajamentul românesc.

Deși ambii termeni sunt frecvent utilizați, nu există o conven-
ție unanim acceptată, este de preferat ca termenul de gestio-
nare durabilă să se utilizeze atunci când este vorba de resurse 
iar termenul de management responsabil atunci când se fac 
referiri atât asupra gestionării resurselor cât și asupra acțiu-
nilor de ordin administrativ care conduc la realizarea acestui 
deziderat.

Cu alte cuvinte, managementul este responsabil atunci când 
resursele sunt utilizate durabil.

1.2 Componentele 
managementului responsabil

 Spre deosebire de silvicultura românească 
tradițională care punea accent doar pe aspectele de ordin 
tehnic, ecologic și economic, orientările actuale din silvicultu-
ra modernă se pot grupa, așa cum reiese din definițiile prez-
entate anterior spre trei mari grupe de componente prezen-
tate în fig. 1

Figura 1. Componentele managementului forestier 
responsabil

După cum reiese din figură putem observa că în silvicultura 
tradițională aspectele de ordin tehnic și ecologic se regăsesc 
în principal în componenta de mediu iar cele economice se 
suprapun. Caracterul de noutate îl constituie introducerea 
aspectelor de ordin social.

SE PUNE ÎNTREBAREA: CÂND ESTE MANAGEMENTUL 
FORESTIER RESPONSABIL?

Răspunsul va fi desigur diferit în funcție de cine pune între-
barea. Spre exemplu, “ecologiștii” s-ar aștepta să fie atunci 
când structurile pădurii vor fi cât mai apropiate de cele na-
turale iar procentul de intervenție în padure cât mai puțin 
vizibil, “economiștii“ ar putea susține că atunci când profitul 
este maxim, iar “socialiștii” ar fi foarte mulțumiți dacă modul 
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de gospodărire ar aduce cât mai multe locuri de muncă, bani 
pentru protecție socială, resurse pentru populație, servicii 
pentru comunitate, etc.

CARE SĂ FIE ATUNCI VARIAȚIA CORECTĂ?

În accepțiunea specialiștilor, se poate spune că managemen-
tul forestier este responsabil atunci când reușește să aducă în 
echilibru toate cele trei componente, pentru că, așa cum se 
poate observa în fig. 1, a pune accentul excesiv doar pe una 
dintre componente poate conduce la crearea de dezechilibre 
în defavoarea celorlalte două.

1.3 Managementul responsabil 
versus certificarea  forestieră
Ambii termeni sunt relativ noi în terminologia silvică din 
România, fiind mai intens uzitați în ultimii 10 ani, fapt pentru 
care în mod inerent s-au creat anumite confuzii.

Certificarea forestieră este termenul prescurtat sub care a 
pătruns în România termenul de “Certificarea managementu-
lui forestier“, iar confuzia ar fi putut, probabil, fi creată de fap-
tul că pe eticheta  produselor  certificate se scrie că provin 
din  “păduri cu un management responsabil”.

Așa cum reiese din traducerea completă a termenului de cer-
tificare forestieră, managementul responsabil nu este sub-
ordonat activității de certificare forestieră. Oricine dorește 
poate să își dezvolte un sistem de gospodărire responsabil 
fără a fi nevoit să își certifice acest sistem.

De altfel, principiile pe care se bazează managementul res-
ponsabil al pădurilor decurg dintr-o serie de acte normative 
și tratate internaționale la care România este țară semnatară, 
documente ce premerg datei de apariție a primelor organis-
me internaționale de certificare a managementului forestier.

Principalele documente și convenții internaționale referitoa-
re la protecția mediului sunt urmare a Conferinței de la Rio de 
Janeiro din 1992, spre exemplu:
• Convenția Internațională asupra Biodiversității – 1992
• Conventia Internațională asupra Schimbărilor Climatice 

- 1992
• Convenția Internațională asupra Deșertificării – 1992. 

Altele cum ar fi Convenția asupra Comerțului Internațional de 
Specii Amenințate (CITES), datează încă din 1973.

Împreună cu CITES, cele trei Convenţii formează Acordurile 
Multilaterale asupra Mediului (Multilateral Environmental 
Agreements, MEA).

Toate aceste acte normative internaționale au fost transpuse 
și în legislația românească, după cum urmează:
• Legea 13/1993 - Directiva Habitate, Berna 1979 
•  Legea 462/2001 - Directiva Habitate și Directiva Păsări
•  Legea 58/1994 - Convenția Rio de Janeiro
•  Legea 187/1990 - Convenția Paris
•  Legea 5/1991  - Convenția RAMSAR
•  Legea 13/1998 - Convenția Bonn
•  Legea 451/2002 - Convenția Europeană a Peisajului
•  Legea 69/1994  - Convenția asupra Comerțului 

Internațional de Specii Amenințate CITES. 

Din păcate, realitatea a arătat că nu toate aceste legi au 
produs efecte imediat, ci mai ales după integrarea noastră 
în U.E., atunci când rapoartele de evaluare asupra protecției 
mediului reliefau faptul că nu sunt respectate în unele cazuri, 
nici normele internaționale, nici cele interne.

Este cunoscut faptul că în silvicultură, ultima ediție a Normelor 
Tehnice datează din anul 2000, dar prevederile acelor nor-
me se bazează în mare parte pe prevederile din ediția 1986, 
adaptate parțial la condițiile restituirii pădurilor către foștii 
proprietari și că acestea nu conțin reglementări noi legate de 
adaptarea la noua legislație de mediu.

Pe de altă parte este adevărat că Normele tehnice din 1986 
respectau marea majoritate a convențiilor internaționale.

Conceptele de „gestionare durabilă”  și de „management fo-
restier responsabil” sunt o consecință directă a Conferinței de 
la Rio de Janeiro.

Certificarea managementului forestier responsabil reprezintă 
o acțiune ce a survenit ulterior și ca urmare a implementării 
acestor concepte. Certificarea forestieră la rândul ei a impus 
realizarea unor standarde internaționale de evaluare, fapt 
care reprezintă un instrument important de evaluare a mana-
gementului forestier pentru orice factor interesat de modul 
de gospodărire a pădurilor dintr-o anumită regiune.
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2. PĂDURILE CU 
VALOARE RIDICATĂ DE 
CONSERVARE (PVRC)

2.1 Definire

Pădurile cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC) reprezintă 
un instrument de evaluare a managementului forestier res-
ponsabil. Cu alte cuvinte, pentru a face dovada practicării 
unui management forestier responsabil devine imperios ne-
cesar a se identifica, carta și manageria corespunzător acele 
păduri ce prezintă valori ridicate de conservare.

Toate pădurile prezintă multiple valori de mediu și sociale, 
constituind spre exemplu habitate ale vieții sălbatice, asigu-
rând protecția bazinelor hidrografice sau adăpostind un sit 
arheologic. Acolo unde aceste valori sunt considerate a fi de 
importanță excepțională sau critică, pădurea poate fi defini-
tă ca o „pădure cu valoare ridicată de conservare”( PVRC). 
Așadar pădurile cu valoare ridicată de conservare sunt ace-
le păduri care au o importanță deosebită din perspectiva 
protejării mediului, a conservării biodiversității și a valorilor 
cultural-religioase. 

Valoare TOATE 
PĂDURILE

Ridicată - Critică
+ Conservare PVRC

Figura 4. PVRC

2.2 Pragul

Problema se pune în a stabili când o anumită valoa-
re poate fi considerată de importanță excepțională sau cri-
tică. Pentru asta se utilizează un instrument numit „PRAG”. 
Așa cum se va vedea și în paginile următoare, pragurile se 
stabilesc ținând cont de specificul fiecărei țări în parte dar și 
de specificul local, lăsând uneori la latitudinea specialistului 
silvic în a stabili gradul de importanță al anumitor valori pre-
zente în fondul forestier.

Figura. 3. Pragul

2.3 Conceptul PVRC

Conceptul de PVRC a fost elaborat de  Forest Stewardship 
Council (FSC), se regăsește în cadrul principiului al 9-lea din 
sistemul de certificare FSC și a fost publicat pentru prima 
dată în 1999. 

Considerat separat de acest sistem, conceptul de pădure cu 
valoare ridicată de conservare s-a dovedit a fi un indicator 
pentru gestionarea responsabilă a resurselor forestiere, prin 
practicarea unei silviculturi responsabile. Ca urmare, el este 
folosit independent în multe alte domenii, cum ar fi: conser-
varea și gestionarea resurselor naturale, elaborarea politici-
lor de achiziții în cadrul companiilor care prelucrează și valo-
rifică produse forestiere.

2.4 Ghidul PVRC

Compania ProForest (Anglia) a elaborat în anul 2003 primul 
ghid pentru identificarea PVRC. Acest ghid a fost ulterior 
adaptat la specificul fiecărei țări.

În România, adaptarea Ghidului practic pentru identificarea 
PVRC a fost realizată în 2005, de către un grup de lucru con-
dus de WWF România, în urma unei cooperări între WWF și 
IKEA pentru proiecte în domeniul forestier. În prezent ghidul 
se află la a doua ediție, disponibilă din 0ctombrie 2013. Din 
acest grup de lucru fac parte specialiști din domenii precum 
ecologia, sociologia, silvicultura, reprezentanți ai proprieta-
rilor de păduri, ai guvernului, industriei și ONG-uri. Ghidul 
practic pentru identificarea Pădurilor cu valoare ridicată de 
conservare (PVRC) românesc, după elaborare, a fost transmis 
factorilor interesați pentru dezbatere publică.

Ghidul practic pentru identificarea PVRC furnizează metodo-
logii practice pentru definirea valorilor ridicate de conservare 
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și pentru identificarea pădurilor ce conțin aceste valori. Acest 
ghid se dorește a fi utilizat de către proprietarii și administra-
torii de păduri, certificatori, producători de produse forestie-
re și factori interesați.

Figura 5. Ghidul PVRC

2.5 Categorii de PVRC

VRC 1. Păduri care conțin concentrații de biodiversitate 
(inclusiv specii endemice, rare, amenințate sau periclitate) 
semnificative la nivel global, regional sau național.

VRC 1.1. Arii protejate;

VRC 1.2  Specii amenințate, periclitate și endemice;

VRC 1.3  Utilizare sezonală critică.

În cadrul categoriei VRC 1 sunt incluse suprafețe de pădu-
re caracterizate de o diversitate biologică foarte ridicată. 
Această diversitate deosebită se datorează unor “zone fier-
binți pentru biodiversitate”, sau „biodiversity hot spots” (ex: 
zone cu concentrație mare a unor specii cu un statut special 
– specii amenințate, periclitate sau endemice) sau prezenței 
unor ansambluri neobișnuite de grupuri ecologice și taxono-
mice și a concentrațiilor sezonale excepționale de specii. 

Tabelul 1. 
VRC 1.1 Arii protejate - conservarea biodiversității

Definire Prag Recomandări 
Management

VRC 1.1
• Monumente ale 

naturii
• Rezervații naturale
• Rezervații știițifice
• Zone de Protecție 

Integrală
• Zone de Protecție 

Strictă

Legislația de mediu
+

Propunerile de ex-
tindere în vigoare 

+
Hotărâri de Consilii 
Locale și Județene

TI

VRC 1.1. ARII PROTEJATE

 Vor fi identificate ca VRC 1.1. doar suprafețele forestiere din 
acele tipuri de arii protejate sau porțiuni din acestea care 
adăpostesc concentrații ridicate de biodiversitate. Deci nu 
vor fi incluse aici categoriile de arii protejate sau suprafețele 
din interiorul acestora care nu îndeplinesc această condiție!

Pentru exemplificare vezi Anexa I -  aplicația 1.

Tabelul 2

Definire Prag

VRC 1.1
• Monumente ale naturii
• Rezervații naturale
• Rezervații știițifice
• Zone de Protecție Integrală
• Zone de Protecție Strictă

Legislația de mediu
+
Propunerile de extindere 
în vigoare 
+
Hotărâri de Consilii Locale 
și Județene

VRC 1.2  SPECII AMENINȚATE, PERICLITATE ȘI ENDEMICE 

Conform Criteriului 6.2 din cadrul Principiului 6  al sistemu-
lui de certificare FSC, este necesară identificarea și stabilirea 
măsurilor speciale de management pentru speciile rare, ame-
nințate, periclitate sau endemice. 

Criteriul 6.2: “Se vor aplica măsuri de protecție pentru spe-
ciile rare, periclitate și pentru habitatele acestora (ex.: locuri 
de împerechere și hrănire). Zonele de conservare și ariile pro-
tejate trebuie stabilite în funcție de volumul și intensitatea 
activităților forestiere și a unicității resurselor aflate în peri-
col. Vânătoarea, pescuitul, amplasarea de capcane și recol-
tarea produselor forestiere în mod neadecvat trebuie atent 
controlate”.
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În categoria speciilor amenințate și periclitate intra acele spe-
cii care au, în mediul lor natural, un risc de dispariție major 
datorită în principal activităților antropice și mai puțin dato-
rită factorilor naturali.

Speciile endemice se găsesc doar într-o anumită zonă geogra-
fică. Cu cât arealul lor este mai redus cu atât riscul de dispari-
ție este mai mare iar valoarea lor conservativă crește. 

Tabelul 3

Definire Prag
VRC 1.2 - Pădurile care consti-
tuie habitate pentru specii de 
plante rare amenințate
periclitate sau endemice
Atenție! - ecosisteme 
marginalecta

Populație viabilă - Specii 
de plante rare amenințate

periclitate și endemice
+

concentrații semnificative

Figura 6. Specii rare

Pădurile care conțin concentrații semnificative de specii ame-
nințate, periclitate sau endemice (PVRC 1.2.) sunt categoric 
importante pentru menținerea valorilor de biodiversitate, 
pentru că aceste specii sunt mai vulnerabile la pierderea con-
tinuă de habitat, vânătoare, boli, etc. Criteriul 6.2 al FSC se 
ocupă de speciile rare, amenințate sau periclitate, de aceea 
această componentă încearcă să identifice acele păduri care 
conțin concentrații deosebite de specii rare sau amenințate. 
(Ghidul pentru identificarea Pădurilor cu valoare ridicată de 
conservare – 2013)

Pentru speciile de păsări, amfibieni și mamifere reprezintă 
valoare deosebită de conservare doar concentrarea lor în 
perioade critice ale existenței (fiind incluse astfel în catego-
ria VRC 1.3.) Astfel, în categoria PVRC 1.2. sunt incluse doar 
acele păduri care constituie habitate pentru o serie de plante 
endemice, rare sau amenințate. Așadar nu toate habitatele 
forestiere care conțin specii endemice, rare sau amenințate 
constituie PVRC, ci doar acelea ce depășesc pragul menționat 
mai sus.

Recomandări de gospodărire: 
În general nu sunt diferențe majore față de prevederile 
amenajamentului.

Pot fi aplicate astfel chiar și tratamente intensive cu impune-
rea anumitor restricții (TII -TIII):
• Recoltare de masă lemnoasă numai în repaos vegetativ;
• Căile de scos apropiat și PP să țină cont de răspândirea 

populațiilor;
• Restricționarea pășunatului;
• Limitarea cositului la anumite perioade

VRC 1.3  UTILIZARE SEZONALĂ CRITICĂ

Tabelul 4

Definire Prag
VRC 1.3 Locuri critice pentru:
• reproducere
• refugiu în situații extreme
• culoare de pasaj /migrare

Simpla prezență a 
populației:
• Anumită perioadă
• Concentrație mare

Această subcategorie a fost creată pentru a asigura menține-
rea unor specii care, doar în anumite perioade sau în anumite 
etape din viața lor, folosesc pădurea ca ecosistem. În astfel de 
perioade speciile respective se concentrează în anumite pă-
duri care reprezintă (în acea perioadă) un habitat indispensa-
bil pentru existența și perpetuarea lor. Termenul de „utilizare 
sezonală critică”  este folosit aici tocmai pentru a sublinia im-
portanța acestor locuri pentru existența speciilor respective 
și mai ales sensibilitatea acestora în aceste perioade sau eta-
pe ale vieții (Ghidul pentru identificarea Pădurilor cu valoare 
ridicată de conservare – 2013), cum ar fi:
• adăpost în situații critice (ex. iernat)
• reproducere
• migrare

Pentru exemplificare vezi Anexa I - aplicația 1

Recomandări de management:
• Lucrări de conservare
• Zone tampon
• Restricționarea activităților în anumite perioade 
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Figura 7. Cuiburi de Stârc de noapte în fond forestier

VRC 2. Peisaje forestiere extinse de importanță globală, re-
gională sau națională, în care populațiile speciilor autohto-
ne există în forma lor naturală din punct de vedere al distri-
buției și densității

Această categorie de VRC are ca scop identificarea acelor pă-
duri care:
• conțin populații viabile ale majorității dacă nu tuturor 

speciilor care apar în forma lor naturală și  
• ale căror procese ecologice (ex. regimul perturbărilor na-

turale, succesiunea pădurilor, distribuția și abundența spe-
ciilor) sunt complet sau relativ neafectate de activități an-
tropice recente. 

Ca urmare, aceste păduri trebuie să aibă suprafețe relativ 
mari (pentru a îndeplini prima condiție) și să fie mai puțin 
afectate de activități umane recente (pentru a îndeplini a 2 
a condiție). Astfel de ecosisteme forestiere sunt importante 
fiind din ce în ce mai rar întâlnite și în continuare amenințate 
la nivel global de activitățile antropice. În general, astfel de 
suprafețe forestiere întinse cu caracteristici naturale (struc-
turi și compoziții naturale, populații viguroase ale speciilor 
componente) sunt deja incluse în arii protejate mari (parcuri 
naționale, naturale, situri Natura 2000) constituind de fapt 
unul din motivele principale care a stat la baza desemnării 
acestora (Ghidul pentru identificarea Pădurilor cu valoare ri-
dicată de conservare – 2013)

Având în vedere cele două condiții, cea de suprafață și cea de 
naturalețe, acest tip de PVRC se desemnează la scară națio-
nală de către autoritățile în domeniu.

La desemnarea acestui tip de Pădurile cu valoare ridicată de 
conservare (PVRC), pragul este reprezentat de Prezența unui 
peisaj forestier cu suprafețe mai mari de 50.000 ha, din care 
minim 35.000 ha sunt păduri. În plus din totalul suprafeței 
forestiere, minim 5.000 ha sunt ecosisteme forestiere cu ca-
racter primar și maxim 10% păduri antropizate, așa cum sunt 
definite în text (restul suprafeței forestiere până la 100% re-
prezintă păduri secundare).

Pădurile cu caracter primar sunt „Păduri cu compoziții și 
structuri naturale, fără sau cu un nivel scăzut al intervențiilor 
antropice, care nu au dus la modificarea esențială a struc-
turii” (WWF–DCP 2005).  Pe lângă acestea și pădurile cu un 
caracter secundar, adică „Păduri cu compoziție naturală (i.e. 
cu compoziția corespunzătoare pădurii primare indicată de 
tipul natural fundamental de pădure), dar în care s-au efectu-
at intervenții antropice care au modificat esențial structura.” 
(WWF–DCP 2005), păstrează numeroase caracteristici ale ce-
lor neafectate de intervenții antropice (ex: se apropie de o 
structură naturală). Desigur, pădurile antropizate nu îndepli-
nesc condițiile de „naturalețe” necesare pentru desemnarea 
de VRC 2 și ca atare pe cât posibil vor fi evitate sau excluse. 
În această categorie se vor include acele păduri care, în urma 
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intervențiilor antropice, au specii de bază regenerate natural 
din sămânță pe mai puțin de 50 % din suprafață (restul pu-
tând proveni din regenerare artificială sau din lăstari / dra-
joni), sau pe mai puțin de 70 % atunci când există și specii 
pioniere sau secundare (doar în cazul șleaurilor proporția 
speciilor secundare poate ajunge uneori la 50 - 60 %).

VRC 3. Păduri ce cuprind ecosisteme rare, amenințate sau 
periclitate

Această categorie VRC include doar acele suprafețe forestie-
re care fie sunt localizate în ecosisteme rare, amenințate sau 
periclitate fie conțin ecosisteme rare, amenințate sau pericli-
tate. Aceste păduri pot reprezenta ecosisteme care au fost 
larg răspândite în trecut însă au fost distruse în mare par-
te de diverse activități antropice sau ecosisteme care sunt 
rare în mod natural (datorită condițiilor de mediu limitative). 
Tot aici se includ și ecosistemele care adăpostesc asociații 
rare ale unor specii care, luate separat, sunt în general larg 
răspândite.

Recomandări de management:
• Restricționarea unor activități 

– epoci
– conservare

• % de intervenție responsabile
• Conducerea corespunzătoare prin lucrări de îngrijire a ar-

boretelor tinere

VRC 4. Suprafețe forestiere care asigură servicii de mediu în 
situații critice.

În anumite cazuri, serviciile de mediu pentru comunitățile 
umane din vecinătate sau pentru lucrările de investiții sunt 
cruciale. Așadar aceste servicii trebuie menținute în perma-
nență printr-un management adecvat. Pădurile ce furnizează 
aceste servicii la un nivel considerat critic constituie PVRC.

Criteriile de identificarea a acestor păduri precum și măsuri-
le de management sunt aproape identice cu prevederile din 
Normele Tehnice:
• VRC 4.1 Păduri de importanță deosebită pentru sursele de 

apă;
• VRC 4.2 Păduri critice pentru prevenirea și combaterea pro-

cesului de eroziune;
• VRC 4.3 Păduri cu impact critic asupra terenurilor agricole 

și calității aerului

PVRC 4.1. Păduri de importanță deosebită pentru sursele 
de apă

Tabelul 5

Definire Prag
A. Păduri situate în
- perimetrele de protecţie pen-
tru surse unice de apă (potabilă, 
minerală)
- versanți direcți ai lacurilor de 
acumulare și naturale

Aprovizionarea 
cu apă potabilă a 
comunităţilor locale

B. Păduri situate în bazine 
hidrografice torențiale

Distanța până la 
localități < 5km

C. Păduri ripariene Albia majoră sau zonă 
dig-mal 

PVRC 4.2 Păduri critice pentru prevenirea și combaterea 
procesului de eroziune

Tabelul 6

Definire Prag
A. Păduri situate pe  
• stâncării,
• grohotişuri 
• eroziune în adâncime 
• alunecări active
• pante mari

- înclinare de 35o 
- 30o pe substrate de fliş; 
- 25o pe substrate de 
nisipuri şi pietrişuri;
- alunecări active; 
- roca la suprafață > 0.4 S;

B. Păduri situate pe culoare 
de formare a avalanşelor - 
Pinus mugo

Zona tampon de cca 100 m 

C. Păduri situate pe nisipuri 
mobile sau terenuri 
alunecătoare
D. Terenuri degradate Perimetre de ameliorare

PVRC 4.3  Păduri cu impact critic asupra terenurilor agricole 
și calității aerului

Tabelul 7

Definire Prag
A. Benzi de pădure în jurul 
terenurilor agricole 

Fenomene care influențează 
negativ producția agricolă

B. păduri care asigură 
protecția împotriva 
poluării atmosferice sau 
a solului

Fenomene de poluare (halde 
de steril, centre ind.)
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PVRC 5. Păduri esențiale pentru satisfacerea necesităților de bază ale comunităților locale 

Figura 8. Cătune izolate/stâni izolate

În categoria 5, sunt încadrate pădurile care oferă anumite 
produse esențiale pentru existența membrilor comunității 
În România, în general aceste produse sunt reprezentate de 
lemnul de foc (necesar încălzirii locuințelor și pentru gătit) 
și lemnul pentru construcții diverse sau pentru obținerea 
unor produse meșteșugărești. Situațiile în care comunitatea 
depinde de alte resurse ale pădurii (fructe și ciuperci, furaje, 
produse medicinale) sunt mult mai rare. Pentru a fi desem-
nate ca VRC5 pădurile respective trebuie să aibă un rol cri-
tic în satisfacerea unor necesități de bază ale unei anumite 
comunități.

Atât pentru a identifica acele păduri ce oferă mijloace nece-
sare subzistenței, pentru care nu există alternativă fezabilă, 
cât și pentru stabilirea măsurilor de management, sunt ne-
cesare consultări cu membrii ai comunităților și specialiști 
sociologi.

PVRC 6. Păduri esențiale pentru păstrarea identității cultu-
rale a unei comunități sau a unei zone

Pe lângă cazurile în care pădurile sunt esențiale pentru subzis-
tența și supraviețuire (ex: VRC5), acestea pot fi de importanță 
critică pentru societate și comunități din punct de vedere al 
identității lor culturale. Așadar, o pădure poate fi desemna-
tă ca PVRC dacă aceasta conține sau asigură valori culturale 
esențiale pentru comunitatea locală. Categoria VRC6 se refe-
ră la acest tip de păduri. Deci, această valoare este desemnată 
pentru a proteja cultura și tradiţiile comunităţilor locale (ex: 
identitatea culturală a acesteia). În ghidul generic elaborat de 
ProForest această categorie a fost definită în principal pen-
tru comunități care trăiesc în păduri și sunt total dependente 
de acestea inclusiv d.p.d.v. cultural (ex: triburi indigene), caz 

neîntâlnit în România. Totuși în țara noastră există anumite 
cazuri în care o pădure este strâns legată de identitatea cultu-
rală sau religioasă a unei comunități sau a societății în ansam-
blu și sunt considerate ca făcând parte din categoria VRC6. 

Astfel de păduri sunt:
a. păduri de care se leagă obiceiuri și sărbători locale ce 

se desfășoară tradițional în spațiul pădurii;
b. păduri simbol evocate în opere literare sau legende;
c. păduri din vecinătatea unor monumente istorice sau 

comunități religioase declarate monumente istorice 
și/sau culturale;

d. păduri ce fac parte din peisaje cu valori ecologice, spi-
rituale recunoscute ca fiind semnificative la nivel regi-
onal sau național.

Exemple de astfel de păduri sunt: 
• Codrii de aramă (jud. Neamț)
• Pietrele lui Solomon (jud. Brașov)
• Vatra de Olari, OS Făget (festivalul ”Vatra de olari” Jupânești 

jud. Timiș)
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2.6 Diferenţele dintre 
clasificarea pădurilor în 
categorii de Păduri cu Valoare 
Ridicată de Conservare 
și încadrarea în grupe și 
subgrupe funcţionale după 
Norme Tehnice.

După cum știm foarte bine, identificarea prezenței unor va-
lori în fondul forestier în vederea adaptării măsurilor de gos-
podărire în scopul protejării lor nu este un principiu cu totul 
nou. Noutatea provine însă din principalele diferențe dintre 
încadrarea vegetației forestiere în grupe și subgrupe funcțio-
nale și încadrarea vegetației forestiere în categorii de Păduri 
cu valoare ridicată de conservare (PVRC):
• Proces participativ – identificarea valorilor ridicate de con-

servare se face prin consultarea tuturor factorilor interesați
• Se pune accent şi pe valorile de mediu și socio-culturale – 

trei categorii din șase fac referire la valorile de mediu, iar 
două la valorile sociale

• Abordare unitară a valorilor de mediu – valorile de mediu 
sunt abordate unitar în funcție de natura lor dar mai ales 
în funcție de măsurile de management ce pot fi adoptate

• Măsurile de management sunt diferențiate în funcție de va-
lori - măsurile de management ce se implementează sunt 
diferențiate în funcție de obiectivele ce trebuiesc luate în 
considerare (spre exemplu se face diferență între măsuri-
le de management necesare pentru protecția unei specii 
endemice și măsurile de management ce trebuie adoptate 
pentru conservarea unui ecosistem rar sau periclitat)

2.7 Identificarea și 
gestionarea Pădurilor 
cu Valoare Ridicată de 
Conservare

Figura 9. Identificarea și gestionarea PVRC

Important de subliniat este faptul că în procesul de identifica-
re a PVRC trebuie luate spre o analiză obiectivă toate valorile 
prezente la nivel de unitate amenajistică (u.a.), iar declararea 
sau nu a unei păduri (u.a.) ca PVRC să se facă în urma aplicării 
obiective a pragurilor.

Pentru exemplificare vezi Anexa I -  aplicația 2

Pădurile cu valoare ridicată de conservare (PVRC), după iden-
tificarea lor, trebuie gospodărite astfel încât valorile lor con-
servative să fie menținute sau chiar crescute. 

Totodată trebuie elaborat un plan de monitorizare pentru a 
urmări evoluția valorilor conservative ca urmare a aplicării 
măsurilor de gospodărire specifice.

Monitorizarea ajută și la crearea unei baze de date foarte uti-
le în vederea evaluării eficacității măsurilor de management 
și pentru a adapta măsurile de management parametrilor 
conservativi ce evoluează în timp.

2.8 Aspecte de final

În urma identificării valorilor conservative, se constată că în ma-
joritatea cazurilor pădurea nu înseamnă doar resursă de masă 
lemnoasă, ci o sumă de valori economice, sociale, culturale și 
de mediu.  Așadar între obiectivele managementului forestier 
trebuie să se regăsească și aspecte legate de protejarea valorilor 
complexe găzduite de ecosistemul forestier în general. 
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Un management forestier responsabil trebuie să facă dovada 
faptului că măcar acolo unde aceste valori sunt peste un ni-
vel limită numit „prag”, sunt adoptate măsuri de gospodărire 
specifice care să urmărească menținerea sau chiar sporirea 
acestor valori. 

3. CERTIFICAREA 
MANAGEMENTULUI 

FORESTIER

3.1 Generalități

În general organizaţiile, indiferent de forma de organizare şi 
de obiective, sunt preocupate din ce în ce mai mult să atingă şi 
să demonstreze o performanță de mediu și calitate evidentă, 
controlând impactul propriilor activități, produse sau servicii 
asupra mediului și luând în considerare politica și obiectivele 
lor de mediu. Aceste aspecte se înscriu în contextul legislați-
ei din ce în ce mai stricte, al dezvoltării politicilor economice 
și a altor măsuri destinate să încurajeze protecția mediului, 
a creșterii preocupării părților interesate privind problemele 
legate de mediu, inclusiv dezvoltarea durabilă.

În ceea ce priveşte pădurea, aceste deziderate privind 
dezvoltarea durabilă trebuie însă transpuse în practică astfel 
încât să devină elemente cuantificabile ale interacţiunii 
societăţii cu pădurea. Aceasta presupune a merge mai 
departe decât elaborarea definiţiilor, prin măsurarea per-
formanței managementului forestier și a efectului asupra 
mediului.

3.2 Generalități despre 
standardul de certificare a 
managementului forestier în 
sistem FSC

În ceea ce privește certificarea managementului forestier, 
standardul forestier poate fi definit ca un document norma-
tiv care specifică cerințele ce trebuie îndeplinite de manage-
mentul forestier pentru a fi certificat. Așadar, standardul de 
certificare forestieră asigură definirea cadrului referitor la 

gospodărirea adecvată a pădurii și reprezintă un instrument 
pentru certificare bazată pe performanță. 

Structura standardului de certificare FSC include o serie de 
elemente componente aflate într-o relație de subordonare. 
FSC a elaborat principiile și criteriile de gospodărire respon-
sabilă a pădurilor. Deși sunt elementele care fundamentează 
dezvoltarea standardelor de certificare conforme schemei 
de certificare FSC, acestea nu constituie un standard în sine. 
Pentru a fi aplicabile în practică, principiile și criteriile se de-
taliază până la nivele care să poată evalua performanța ma-
nagementului forestier.

Structura standardului cuprinde următoarea ierarhizare:
• Principii
• Criterii
• Indicatori / norme
• Verificatori

În forma actuală (octombrie 2011) standardul FSC are elabo-
rate 10 principii detaliate în 56 de criterii.

Principiile standardului FSC sunt:
• Principiul 1 FSC: Conformitatea cu legislația națională și 

internațională și cu principiile FSC
• Principiul 2 FSC: Dreptul de proprietate sau folosință și 

responsabilitățile aferente
• Principiul 3 FSC: Drepturile populațiilor indigene/locale
• Principiul 4 FSC: Relațiile cu comunitățile și drepturile 

angajaților
• Principiul 5 FSC: Beneficiile multiple ale pădurii
• Principiul 6 FSC: Impactul asupra mediului
• Principiul 7 FSC: Planul de management
• Principiul 8 FSC: Monitorizarea și evaluarea
• Principiul 9 FSC: Pădurile cu Valoare Ridicată de Conservare
• Principiul 10 FSC: Plantațiile

Notă: Principiile 3 și 10 ale standardului sunt parțial aplica-
bile în România deoarece în accepțiunea FSC termenii popu-
lație indigenă și plantație au următoarele definiții:

Plantație reprezintă suprafața de pădure care a pierdut prin-
cipalele caracteristici și elemente cheie ale ecosistemelor na-
tive, rezultată prin intervenție antropică de orice natură (ex: 
plantare, însămânțare, diverse tratamente silviculturale etc.)

Populație indigenă - urmașii actuali ai oamenilor care au 
locuit pe teritoriul unei țări sau pe o porțiune a acesteia în 
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momentul în care indivizi de origine culturală sau etnică dife-
rită, veniți din alte părți ale lumii, i-au dominat sau colonizat 
prin cucerire sau alte mijloace (Conform definiției Grupului 
de lucru pentru populații indigene din cadrul ONU).

Principiul reprezintă un element sau o regulă esențială a ma-
nagementului forestier și are aplicabilitate globală, putând fi 
aplicabile oricărei păduri. Exemple de principii pot fi :
• Managementul forestier trebuie să conserve diversitatea 

biologică și valorile asociate acesteia, resursele de apă, sol 
și ecosistemele/peisajele sensibile, astfel încât să mențină 
funcțiile ecologice și integritatea pădurii.

sau
• Există un plan de monitorizare care oferă informații referi-

toare la starea pădurii, producția realizată și rezultatul acti-
vităților de management.

Criteriul reprezintă un mijloc de evaluare a gradului de înde-
plinire al principiului căruia îi este subordonat. Criteriile asi-
gură detalierea principiului în elemente cu specificitate mai 
mare, rămânând însă tot la un nivel global de aplicabilitate. 
Criteriul este definit de un set de indicatori specifici. Dacă am 
considera exemplele de principii enumerate mai sus, acestea 
pot fi detaliate în criterii cum ar fi:
• Se aplică măsuri de protecție pentru speciile rare, amenin-

țate, periclitate și pentru habitatele acestora.
sau
• Monitorizarea asigură colectarea informațiilor referitoare 

la impactul social și de mediu al activităților forestiere

Indicatorul reprezintă o variabilă cantitativă sau calitativă, ce 
poate fi măsurată sau descrisă și care oferă o imagine clară 
asupra măsurii în care managementul forestier îndeplinește 
cerințele criteriului FSC căruia indicatorul îi este subordonat. 
Exemple de indicatori:
• Suprafața acoperită cu specii rare, amenințate sau pericli-

tate este identificată și delimitată pe hărți.
sau
• Programul de monitorizare include date referitoare la: cali-

tatea apei, populațiile de pești și animale acvatice din zona 
unității de management forestier.

Indicatorii au aplicabilitate locală și trebuie formulați astfel 
încât să poată asigura un răspuns clar și precis în urma eva-
luării. Indicatorii pot fi cantitativi sau calitativi. În timp ce 
indicatorii cantitativi sunt mai ușor de măsurat, cei calitativi 
trebuie să fie definiți astfel încât pragul să fie clar exprimat și 
posibil de evaluat.

Norma este pragul dat unui indicator, care permite evaluarea 
clară a nivelului de conformitate cu indicatorul respectiv și 
are de asemenea aplicabilitate locală. 

Un exemplu de normă este: 
5% din suprafața unității de management, este inclusă în re-
gim de arie protejată.

Verificatorul reprezintă dovada privind îndeplinirea unui 
indicator și reprezintă rezultatul măsurării indicatorului. 
Verificatorul arată modalitatea de măsurare a indicatorului în 
practică și se poate referi de asemenea la măsurare calitativă 
sau cantitativă. Exemplu de verificator:
• Hărți cu elementele de biodiversitate marcate
• Dovezi privind achiziția echipamentelor de protecția muncii 

(ex: contracte, facturi);
• Dovezi privind distribuția echipamentelor de protecție către 

muncitori (fișe de magazie, procese verbale, registre etc);
• Interviu cu managerul și consultarea muncitorilor.

Un exemplu de structură ierarhică în cadrul unui standard de 
certificare este prezentat în Anexa I - aplicația 3.

3.3 Procesul de certificare

3.3.1 TIPURI DE CERTIFICARE

Așa cum s-a amintit în capitolele anterioare, finalitatea certi-
ficării managementului forestier este etichetarea produselor 
finite care conțin lemn provenit din păduri gospodărite res-
ponsabil. Pentru a fi siguri că acest lucru este real este ne-
voie să fie evaluat managementul pădurilor din care provine 
lemnul dar și faptul că pe traseul de la pădure la punctul final 
de desfacere lemnul provenit din păduri certificate nu este 
înlocuit cu lemn provenit din surse controversate.

Pentru aceasta, FSC a elaborat două categorii de standarde: 
• pentru certificarea managementului forestier (Forest 

Management F.M., detaliat în 10 principii și 56 criterii - des-
pre care s-a vorbit la cap.3.5) ;

• pentru certificarea lanțului de custodie (Chain Of Custody 
COC) specific pentru companiile care exploatează, prelu-
crează sau comercializează lemn sau produse din lemn. 

• Pentru certificarea produselor companiilor ce utilizează o 
parte din lemn ca fiind necertificat dar din păduri adminis-
trate cu respectarea unor principii asemănătoare cu cele 
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ale managementului forestier responsabil, a fost elaborat 
standardul pentru lemn controlat (Controlled Wood)- este 
cazul firmelor care nu pot procura de pe piață suficient 
lemn certificat

Standardul pentru lanțuri de custodie este mai puțin detaliat 
și are ca principal obiectiv asigurarea modului de separare a 
lemnului certificat de cel necertificat și al traseabilității pro-
duselor de la factura de vânzare la factura de cumpărare a 
materialului lemnos pe toată durata de valabilitate a certifi-
catului. De asemenea, se pune accent și pe responsabilitatea 
socială a acestor companii, cu accent deosebit pe respecta-
rea normelor de securitate și sănătate a muncii.

Pădure certificată

Certificarea managementului forestier are ca finalitate eli-
berarea unui certificat de tip FM dacă lemnul este vândut 
doar pe picior sau FM/COC dacă este vândut și sub formă de 
buștean.

Firme de exploatare/ 
prelucrare/ 
comercializare

Orice firmă care intră în posesia lemnului certificat prin 
vânzare/cumpărare de pe traseul pădure certificată – 
unitate de desfacere a produselor finite va fi evaluată 
conform standardului FSC COC și va primi un certificat 
tip COC.

Magazine de desfacere 
a produselor finite 
etichetate cu sigla FSC

Magazinele de desfacere către utilizatorul final nu trebuie să 
fie certificate întrucât acestea au evidența intrărilor, nu exe-
cută modificări asupra produsului iar beneficiarul final nu mai 
revinde produsul.

De asemenea, nu trebuie certificate firmele de distribuție 
care NU INTRĂ ÎN POSESIA FIZICĂ a produselor certificate ci 
doar asigură prestarea serviciului de transport sau firmele 
care asigură temporar prestarea unui serviciu fără a intra în 
posesia materialului respectiv, (ex. Asigură tratarea lemnului 
unei companii certificate după care îl returnează facturând 
doar prestarea de serviciu).

3.3.2 VARIANTE DE CERTIFICARE

Așa cum s-a amintit la cap. 3.2, printre criteriile care stau la 
baza elaborării schemelor de certificare se regăsesc: 
• accesul liber și nediscriminatoriu;
• adaptabilitate la condițiile locale; 
• costuri de certificare acceptabile.

Pentru a răspunde la aceste criterii,  FSC a elaborat mai multe 
variante de certificare:
• Certificarea pentru locaţii unice (single site certification) 
• Certificarea de grup (group certification)
• Certificarea pentru locaţii multiple (multisite certification)
• Certificarea suprafeţelor forestiere mici sau cu activităţi 

reduse de management (Small or Low Intensity Managed 
Forests - SLIMF)

Certificarea pentru locații unice (single site certification) 
este frecvent utilizată pentru certificarea managementului 
forestier (FM/COC) într-un ocol silvic cu păduri aparținând 
unui singur proprietar care are pădurile în administrarea unui 
singur ocol silvic. 

Exemplu: Ocolul Silvic Municipal Baia Mare. 

De asemenea în cazul certificării lanțurilor de custodie (COC) 
este frecvent întâlnită pentru firmele cu o singură locație.

Avantajele acestei variante: implementare mai facilă a stan-
dardului deoarece există un singur administrator și un singur 
proprietar. Volum de muncă mai redus din partea personalu-
lui care răspunde de implementarea standardului.

Dezavantaje: costuri de certificare pe unitatea de suprafață 
ușor mai ridicate

Certificarea de grup (group certification) se utilizează pen-
tru certificarea managementului unor păduri aparținând unui 
grup de proprietari de pădure, inclusiv asociații de (grupuri 
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de) proprietari (spre exemplu composesorate, obști sau pă-
duri comunale) administrate de un singur administrator. 

Exemplu: Ocolul Silvic Pădurile Șincii, Ocolul Silvic Baraolt.

Destul de rar întâlnită în Romania în cazul lanțurilor de cus-
todie, deoarece ar presupune asocierea mai multor firme și 
implementarea acelorași tip de proceduri. Uneori este practi-
cată atunci când firmele care se asociază au același patronat.

Avantaje: costuri mai reduse pentru fiecare proprietar; evalu-
area se face prin sondaje.

Dezavantaje: implementarea unitară a standardului pe fi-
ecare proprietate este mai dificilă, presupune un volum de 
muncă suplimentar din partea liderului de asociație, neres-
pectarea standardului de către un proprietar poate atrage 
consecințe pentru toți asociații.

Certificarea pentru locații multiple (multisite certification) 
este varianta optimă pentru certificarea managementului 
unor suprafețe forestiere dispersate, situate la distanțe mari 
unele față de altele, deținute de un singur proprietar. RNP 
Romsilva a optat pentru această variantă de certificare pen-
tru o bună parte din pădurile statului.

Această variantă este utilizată de regulă și în cazul lanțurilor 
de custodie de companii foarte mari, cu sisteme unitare de 
management și evidență, care își desfășoară activitatea în 
mai multe locații. 

Avantaje: costuri foarte reduse pe unitatea de suprafață; eva-
luarea se face prin sondaje.

Dezavantaje: cu cât numărul de site-uri incluse în același 
certificat crește, crește și dificultatea implementării unitare 
a standardului pe fiecare locație. De asemenea cresc efortu-
rile de monitorizare a modului de respectare a standardului. 
Neconformitățile identificate în cadrul unui sit se extind la 
toate celelalte. Este necesară dezvoltarea unui mecanism de 
auto-evaluare și monitorizare. 

Certificarea suprafețelor forestiere mici sau cu activități 
reduse de management (Small or Low Intensity Managed 
Forests - SLIMF) – pentru certificarea suprafețelor mici de 
pădure (spre exemplu o proprietate forestieră de câteva zeci 
de hectare). 

Criteriile de încadrare în categoria SLIMF, în conformitate cu 
standardele FSC sunt:
• Suprafața pădurii este de maximum 100 ha, sau
• Volumul recoltat anual este de maximum 20% din crește-

rea medie anuală și nu depășește în medie 5000 m3 anual.

Această variantă ar fi utilă pentru micii proprietari de pădure 
dar până în prezent în România nu au fost solicitări din partea 
micilor proprietari.

3.3.3. ETAPELE PROCESULUI DE CERTIFICARE

În mare, procesul de certificare a managementului forestier 
cuprinde următorii pași:

1. SOLICITAREA CERTIFICĂRII.

Deoarece certificarea este un proces voluntar, administra-
torii/ proprietarii de pădure  trebuie să solicite certificarea, 
completând un Formular de Solicitare (Aplication form), care 
oferă informații generale despre ocolul silvic, respectiv,  fir-
ma de prelucrare a lemnului. 

2. PRE-EVALUAREA: 

În majoritatea cazurilor o pre-evaluare a managementului 
forestier este necesară. Pre-evaluarea are drept scop 
familiarizarea managerului forestier cu cerințele schemei 
de certificare, dar și a reprezentanților organismului de 
certificare cu specificul organizației care solicită certificarea. 
Certificatorul și managerul identifică împreună punctele 
tari dar și punctele slabe ale managementului forestier. Pre- 
evaluarea se finalizează cu un raport în care se specifică po-
tențiale neconformități cu prevederile standardului de certi-
ficare și posibile acțiuni corective. 

Tot cu această ocazie se identifică și posibilii factori interesați 
de modul de gospodărire a pădurilor respective (ex: ONG-uri 
de mediu sau sociale, instituții de stat, comunități locale, so-
cietăți comeciale, specialiști de profil etc.)

Atenție: evaluatorii pot stabili împreună cu managerii fores-
tieri CE trebuie făcut pentru rezolvarea neconformităților nu 
CUM trebuie făcut. Modul de soluționare este la latitudinea 
managerului forestier.
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3. REZOLVAREA NECONFORMITĂȚILOR 

Managerul forestier trebuie să adreseze (soluționeze) toate 
potențialele neconformități identificate și orice alte necon-
formități cu cerințele standardului. De asemenea, managerul 
urmărește să identifice și să corecteze și alte eventuale punc-
te slabe care nu au fost identificate cu ocazia pre-evaluării.

Din moment ce acestea au fost rezolvate, managerul poate 
cere evaluarea managementului forestier.

4. EVALUAREA PRINCIPALĂ

Evaluarea principală este un proces mai amplu care se desfă-
șoară în mai multe etape:

• Consultarea factorilor interesați 

Așa cum s-a mai precizat în tabelul 8, pentru certificarea în 
sistem FSC, consultarea factorilor interesați este o etapă 
obligatorie. Ea demarează de regulă înainte de evaluarea 
principală (minim patru săptămâni în avans), când organis-
mul de certificare desfășoară o acțiune de consultare publi-
că, contactând părțile interesate (care pot afecta sau pot fi 
afectate de managementul forestier). Aceasta este o parte 
a transparenței procesului de certificare. Deseori consulta-
rea factorilor se continuă și în perioada evaluării principale. 
Confidențialitatea informațiilor sau a persoanelor este res-
pectată dacă acest lucru este solicitat.

• Completarea listei de verificări și întocmirea raportului

Menirea evaluării principale este de a oferi informații sufici-
ente pentru a se putea determina dacă modul de gospodărire 
al pădurii respective îndeplinește cerințele standardelor de 
certificare. 

În acest sens, în timpul vizitei de evaluare principală se fac 
verificări pe baza listei de verificări aferente standardului. 
Verificările se fac atât în teren cât și la sediul administrației 
pădurilor. Cu această ocazie se verifică și eventualele aspecte 
semnalate de factorii interesați. De asemenea au loc interviuri 
atât cu personalul propriu al managerului forestier cât și cu 
cel al firmelor care își desfășoară activitatea în pădure.

Atunci când anumite prevederi ale standardului nu sunt 
îndeplinite sau sunt îndeplinite parțial, se consemnează 
neconformități. 

Neconformitățile sunt minore dacă nu sunt sistematice sau 
de mare amploare și deci au un impact limitat, ceea ce nu 
duce la neîndeplinirea unui criteriu sau principiu FSC. 

Neconformitățile sunt considerate majore dacă periclitează 
îndeplinirea prevederilor unui principiu sau criteriu în ansam-
blul său. De obicei, neconformitățile majore sunt sistematice 
sau au o extindere mare în timp sau afectează o suprafață 
mare.

Evaluarea principală se finalizează cu un raport. Lista de veri-
ficări reprezintă o parte a raportului.

Atenție: raportul reprezintă doar descrierea cât mai fidelă a 
modului în care managementul forestier respectiv îndeplineș-
te exigențele standardului. Auditorii care întocmesc raportul 
nu iau decizia de acordare sau nu a certificatului, ci reprezintă 
doar interfața dintre managementul forestier auditat și or-
ganismul de certificare care ia decizia. Rolul lor este cu alte 
cuvinte de a prezenta cât mai fidel, imparțial, concis și argu-
mentat managementul respectiv.

• Verificarea raportului de catre experți independenți

Raportul finalizat de către auditori este trimis spre verificare 
către mai mulți experți independenți și poate cunoaște modi-
ficări în urma observațiilor acestora.

• Aprobare și publicare raport 

Forma finală a raportului este înaintată comisiei de aprobare 
din cadrul organismului de certificare care ia decizia acordă-
rii (sau ne-acordării) certificatului și face public raportul, mai 
puțin informațiile care s-au convenit de ambele părți să ră-
mână confidențiale.

5. ACORDAREA CERTIFICATULUI

Certificatul este acordat cu condiția îndeplinirii cerințelor 
specificate mai sus, pe o perioadă de 5 ani.

În cazul în care, în urma raportului nu este identificată nicio 
neconformitate, certificatul este acordat necondiționat.

Dacă însă sunt identificate neconformități, certificatul se 
poate acorda cu condiția rezolvării neconformităților într-un 
anumit orizont de timp (de regulă 3 luni pentru o neconformi-
te majoră și un an pentru neconformitățile minore).
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Dacă numărul neconformităților majore este mai mare de 5, 
certificatul nu se acordă decât după ce aceste neconformități 
au fost rezolvate.

6. MONITORIZAREA

Certificatorul asigură monitorizarea periodică (de obicei anu-
ală) a organizațiilor certificate, pentru a evalua:
• modul de rezolvare a condițiilor emise cu ocazia elaborării 

certificatului;
• problemele ridicate de factorii interesați;
• modificările apărute în obiectul certificatului (suprafața, 

proprietatea, produsele incluse în certificate etc.);
• conformitatea cu noile cerințe ale standardului (periodic, 

standardele de certificare sunt actualizate/completate cu 
prevederi specifice);

• conformitatea continuă cu prevederile standardelor de 
certificare.

După fiecare monitorizare, raportul de evaluare se actuali-
zează. Cu această ocazie se pot închide neconformitățile de la 
vizitele anterioare, se pot identifica neconformități noi sau se 
poate schimba gradul unor neconformități (ex. Dacă o necon-
formitate considerată minoră nu este rezolvată sau este rezol-
vată parțial se consideră că acea problemă devine sistematică 
și în conformitate se modifică rangul de la minoră la majoră).

Atenție: 
• 5 neconformități majore pot atrage suspendarea imediată 

a certificatului;
• Rezolvarea parțială a unei neconformități anterioare nu 

conduce la închiderea neconformității respective;
• Nerezolvarea în termen a neconformităților majore condu-

ce la anularea certificatului.

7. RE-CERTIFICAREA

Dacă se dorește continuarea certificării după perioada de va-
labilitate a unui certificat este necesară o nouă re-evaluare 
care se derulează înainte de expirarea certificatului. În urma 
acestei re-evaluări rezultă eliberarea unui nou certificat.

Trebuie subliniat faptul că Standardul de certificare nu urmă-
rește perfecțiunea, el are însă praguri minime pentru fiecare 
indicator care trebuie atinse. Este important de amintit că în-
deplinirea cerințelor standardului pentru anumiți indicatori 
nu compensează neatingerea nivelului minim de performan-
ță de către alți indicatori, cu alte cuvinte, în aprecierea per-
formaței managementului nu se face o medie a performanței 
atinse la fiecare indicator sau criteriu.

Presupunând, spre exemplu, că performanța atinsă de ma-
nagementul forestier ar fi apreciate prin note de la 1 la 5, 1 
fiind nota minimă ce indică neîndeplinirea completă a unui 
indicator, 2 îndeplinirea parțială iar 3 pragul minim de per-
formanță considerat ca admisibil de standard, dacă anumite 
criterii sunt notate cu note mai mici de 3 pentru ele se vor 
identifica neconformități și stabili acțiuni corective indiferent 
că alți indicatori au scoruri mai mari de 3 care ar putea teo-
retic contrabalansa notele mai mici. O exemplificare grafică 
este prezentată în fig. 16.

Figura 16.  Exemplificare grafică a  modului de îndeplinire a standardului
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În cazul ipotetic prezentat pentru criteriile 1.5  ,1.1 și 2.2 se 
vor identifica neconformități indiferent că la criteriile 1.2 
și 2.5 măsurile de management exced pragului minim de 
performanță impus de standard.

Verificarea managementului forestier în cazul standardului 
FSC se face de regulă la 3 nivele:

a. existența legislației, reglementărilor tehnice, proce-
duri de lucru etc.;

b.  nivelul de cunoaștere a acestora;
c. modul de implementare a prevederilor din reglemen-

tările legale 

Atenție: Prevederile standardului se aplică pentru TOT per-
sonalul care lucrează în pădure (inclusiv cel ai firmelor con-
tractoare) !

3.4 Puncte tari și puncte slabe 
ale managementului forestier 
tradițional din România, 
desprinse din evaluările în 
sistem FSC efectuate în ultimii 
ani

În capitolele anterioare s-a amintit că activitatea de certifica-
re a managementului forestier a debutat în România în anul 
2001. De atunci au fost evaluate peste 1 000 000 ha, în spe-
cial păduri de stat administrate de RNP Romsilva dar și fond 
forestier privat aflat în administrarea unor ocoale din afara 
sistemului de stat.

În decursul celor 10 ani, au fost evaluate în conformita-
te cu standardul FSC păduri din județele: Neamț, Suceava, 
Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Hunedoara, Timiș, Arad, Cluj, 
Mureș, Maramureș, Covasna, Vrancea.

Din cadrul rapoartelor s-au desprins o serie de aspecte co-
mune ale managementului forestier din România. Desigur, de 
la caz la caz au existat o serie de particularități asupra cărora 
nu se va insista.

Evaluările pentru certificare derulate în regiune au scos în 
evidență numeroase puncte tari ale managementului foresti-
er dar și o serie de neconformități cu prevederile standarde-
lor de certificare. 

În continuare sunt prezentate principiile FSC precum și aspec-
tele care necesită atenție în mod special:

PRINCIPIUL 1: LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI 
INTERNAŢIONALĂ ŞI PRINCIPIILE FSC

Modul de aplicare a managementului forestier trebuie să 
respecte toate legile țării respective, tratatele și înțelegerile 
internaționale la care țara este semnatară precum și toate 
principiile și criteriile F.S.C.

Puncte tari:

În România legislaţia referitoare la managementul forestier, 
protecţia mediului şi cea socială a fost în mare parte adaptată 
la legislaţia internaţională. De asemenea există un set de 
Norme tehnice pentru silvicultură. În general legislaţia 
naţională este cunoscută şi respectată. Cu două excepţii, nu 
au fost identificate neconcordanţe între legislaţia naţională şi 
standardul FSC.

Puncte slabe:

Există unele puncte slabe referitoare la cunoașterea preve-
derilor unor acorduri internaționale ratificate de România, in-
clusiv referitoare la conservarea biodiversității. În unele zone 
există activități ilegale insuficient ținute sub control (tăieri de 
arbori, pășunat, construcții etc.).

Nu există prevederi referitoare la menținerea unei cantități 
de “lemn mort” în pădure și nu există prevederi referitoare 
la constituirea unor zone tampon de-a lungul cursurilor per-
manente de apă.

PRINCIPIUL 2: PROPRIETATEA, DREPTURILE 
DE FOLOSINŢĂ ŞI RESPONSABILITĂŢILE 
AFERENTE

Proprietatea și drepturile de folosință ale terenului și resur-
selor forestiere trebuie clar definite, documentate și funda-
mentate, din punct de vedere legal.

Puncte tari:

În general, fondul forestier a fost gospodărit pe bază de 
amenajamente, însoţite de hărţi detaliate ale acestuia prin 
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care se poate demonstra proprietatea. De asemenea sistemul 
legislativ din România respectă dreptul de proprietate.

Puncte slabe:

În anumite zone, procesul de retrocedare a terenurilor 
către foştii proprietari nu este finalizat şi există neclarităţi 
referitoare la dreptul de proprietate asupra terenului.

PRINCIPIUL 3: DREPTURILE POPULAŢIILOR 
INDIGENE

Drepturile legale sau impuse prin tradiții de lungă durată 
ale comunității locale care deține, utilizează și gospodăreș-
te terenurile și resursele aferente acestora, trebuie respec-
tate și recunoscute în mod obligatoriu.

Conform Inițiativei Naționale FSC, se consideră că în România 
nu există populații indigene, așa cum sunt acestea definite de 
Organizația Națiunilor Unite 

PRINCIPIUL 4: RELAŢIILE CU COMUNITĂŢILE 
ŞI DREPTURILE ANGAJAŢILOR

Managementul forestier trebuie să îmbunătățească sau cel 
puțin să mențină bunăstarea socială și economică a munci-
torilor și comunităților locale pe termen lung.

Puncte tari:

În linii mari, personalul propriu al ocoalelor silvice îndeplinește 
criteriile standardului referitoare la responsabilitățile sociale 
și normele de sănătate și securitate a muncii;

Personalul silvic are un grad corespunzător de calificare și 
a dovedit un bun nivel de însușire a cunoștințelor specifice 
domeniului.

În România nu au fost semnalate cazuri de discriminare 
socială, muncă forțată etc.

Puncte slabe:

Unul dintre principalele puncte slabe identificate în relație cu 
principul 4 FSC este referitor la cunoașterea și respectarea 
prevederilor convențiilor Organizației Internaționale a Muncii 

(ILO). Neconformarea cu regulile de protecție a muncii și în 
principal neutilizarea echipamentelor individuale de protec-
ție conforme cu prevederile legislației naționale și internațio-
nale a fost des observată în special la firmele de exploatare. 
Pe de o parte, muncitorii nu sunt întotdeauna dotați cu echi-
pamente adecvate, pe de altă parte, nici echipamentele de 
protecție asigurate nu sunt purtate întotdeauna.

De asemenea, impactul social al activităților forestiere nu 
este întotdeauna evaluat înainte de demararea activității, iar 
procesul de consultare a factorilor interesați (care pot fi afec-
tați de activitățile forestiere) nu este întotdeauna adecvat.

PRINCIPIUL 5: BENEFICIILE MULTIPLE ALE 
PĂDURII

Operațiunile de management forestier vor urmări utilizarea 
eficientă a funcțiilor multiple de producție și protecție ale 
pădurii pentru asigurarea viabilității economice, precum și 
o largă paletă de avantaje de mediu și sociale.

Puncte tari:

Gospodărirea pădurilor ia în calcul atât produsele lemnoase 
cât și cele nelemnoase ale pădurii. 

Managementul forestier se desfășoară pe bază de bugete 
anuale de venituri și cheltuieli, care se fundamentează pe 
cotele de recoltă stabilite prin amenajamente. Bugete includ 
taxele și impozitele stabilite pentru asigurări sociale și de să-
nătate precum și cele aferente bugetului național sau buge-
telor locale.

Puncte slabe:

Neconformitățile frecvent semnalate se referă în principal 
la situațiile în care arborii rămași pe picior sunt prejudiciați 
(în mod excesiv). De asemenea, de cele mai multe ori, modul 
de selectare a utilajelor și echipamentelor de exploatare nu 
ține cont de necesitatea protejării componentelor mediului ci 
doar de aspectele tehnice sau financiare.

PRINCIPIUL 6: IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Managementul forestier trebuie să conserve biodiversita-
tea biologică și valorile ce derivă din aceasta, resursele de 
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apă, solurile, peisajele și ecosistemele unice sau fragile și 
prin aceasta să mențină funcțiile ecologice și integritatea 
pădurii.

Puncte tari:

Impactul asupra mediului este luat în calcul la nivel general în 
procesul de elaborare a amenajamentelor silvice. 

Există elaborate legi și norme de respectare a măsurilor de 
protecție a mediului. Se practică obținerea unei autorizații 
de mediu pentru aplicarea amenajamentelor. Prevederile din 
această autorizație sunt incluse deseori ca anexe la contrac-
tele de exploatare sau la autorizarea parchetelor.

Managementul forestier are la bază conducerea arboretelor 
spre compoziții apropiate de tipul natural fundamental.

Biodiversitatea în pădurile din România este încă bine repre-
zentată pe suprafețe întinse.

La nivel național sunt îndeplinite pragurile minime impuse de 
standard referitoare la pădurile cu rol de protecție absolută 
și protecție a biodiversității.

Există o suprafață apreciabilă de arii protejate.

Există multe arborete cu funcții de prioritare de protecție a 
solurilor, apelor sau de diminuare a efectelor poluării.

Există reglementări stricte privind utilizarea pesticidelor și al-
tor substanțe chimice în silvicultură.

Există reglementări conforme cu standardul FSC referitoare 
la construcția de drumuri forestiere.

Puncte slabe:

Cele mai frecvente neconformități legate de acest principiu 
sunt legate de gradul de implementare a prevederilor legale 
referitoare la protecția mediului.

O evaluare a acestui impact la nivel de activități forestiere 
(ex: înainte de începerea lucrărilor de exploatare) nu este sis-
tematic derulată. 

Protejarea speciilor rare, amenințate, periclitate este prevă-
zută de legislația națională, dar nu întotdeauna este luată în 

calcul în derularea activităților forestiere iar personalul nu 
este informat/instruit în acest sens.

Densitatea rețelei de drumuri forestiere și amplasarea aces-
tora duce uneori la situații în care lemnul este transportat 
prin târâre sau semi-târâre pe distanțe mari, cu efecte ne-
gative asupra solului și apelor. De asemenea, există în mul-
te locuri din zona montană căi de scos/ apropiat prin albiile 
pâraielor.

Carburanții și lubrifianții sunt adeseori transportați și depozi-
tați în condiții precare, ceea ce favorizează scurgerile în sol/
apă. Muncitorii nu sunt întotdeauna instruiți referitor la pre-
venirea și combaterea scurgerilor accidentale de combustibili 
sau alte substanțe.

Deși utilizarea substanțelor chimice este menținută pe cât 
posibil la un nivel scăzut, există cazuri în care se utilizează 
unele pesticide considerate cu grad înalt de risc. Nu întot-
deauna substanțele chimice folosite sunt înregistrate și depo-
zitate corespunzător și nu există proceduri clare de evacuare 
a ambalajelor și resturilor acestor substanțe în conformitate 
cu prevederile legii.

PRINCIPIUL 7: PLANUL DE MANAGEMENT

Se va elabora un plan de management ce va fi actualizat în 
permanență. Obiectivele de management pe termen lung și 
mijloacele de atingere ale acestora vor fi clar stabilite.

Puncte tari:

Structura amenajamentelor silvice excede uneori pragului 
minim impus de standard. Planurile de management admi-
nistrativ și de prevenire a incendiilor corespund de asemenea 
pragului de performanță impus de standard. 

Puncte slabe:

Unele neconformități pot fi legate de: procesul de consultare 
publică în elaborarea planurilor de management, instruirea 
muncitorilor, inclusiv din punct de vedere tehnic dar și al pro-
tecției componentelor mediului, a biodiversității etc. cu oca-
zia activităților forestiere.
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PRINCIPIUL 8: MONITORIZAREA ŞI 
EVALUAREA

Monitorizarea trebuie stabilită de așa natura încât să ofere 
date precise despre starea actuală a pădurii, a producției 
forestiere, a lanțului de custodie, activitățile de manage-
ment și impactul lor social și de mediu.

Puncte tari:

Sistemul de monitorizare al managementului forestier și al 
stării pădurii include proceduri clare, la un nivel detaliat. 

Puncte slabe:

Neconformități pot exista în situațiile în care monitorizarea 
nu se referă la impactul activităților asupra solului, apelor, 
biodiversității. De asemenea, rezultatele monitorizărilor nu 
sunt întotdeauna făcute publice.

PRINCIPIUL 9: PĂDURILE CU VALOARE 
RIDICATĂ DE CONSERVARE

Sunt acele păduri care prezintă unul sau mai multe din ur-
mătoarele atribute:
• Suprafețe forestiere care conțin concentrații de biodiver-

sitate de importanță globală, regională sau națională (ex. 
endemite, specii periclitate, refugii).

• Suprafețe forestiere extinse de importanță globală, regi-
onală sau națională, în care populațiile speciilor autoh-
tone există în forma lor naturală din punct de vedere al 
distribuției și densității.

• Suprafețe forestiere care sunt localizate în sau conțin eco-
sisteme rare, amenințate sau periclitate.

• Suprafețe forestiere care asigură servicii de bază în situ-
ații critice (ex. protecția bazinelor hidrografice, controlul 
eroziunii).

• Suprafețe forestiere ce satisfac nevoi de bază ale comu-
nităților rurale (de ex. mijloace necesare subzistenței, 
pentru sănătate), în cazul țării noastre cele care asigură 
singurele resurse pentru încălzirea locuințelor precum și 
lemnul sau alte produse forestiere necesare activităților 
și meșteșugurilor tradiționale.

• Suprafețe forestiere a căror valoare este esențială pen-
tru păstrarea identității culturale a unei comunități sau a 
unei zone, reprezentate în cazul țării noastre de păduri de 
care se leagă obiceiuri și sărbători locale, ce se desfășoară 

tradițional în spațiul pădurii sau de suprafețe de pădure 
aflate în apropiere de comunități religioase, locuri de pe-
lerinaj și monumente istorice.

(Definițiile au la bază Principiile și Criteriile FSC din februa-
rie 2000) Managementul în asemenea suprafețe va urmări 
menținerea la nivelul actual sau chiar ameliorarea caracte-
risticilor ce definesc aceste păduri. Luarea deciziilor privind 
managementul în aceste suprafețe se va face cu maxim de 
precauție.

Puncte tari:

Prin sistemul actual din amenajarea pădurilor sunt identifica-
te și protejate multe din pădurile cu valoare ridicată de con-
servare definite conform standardului.

Puncte slabe:

Conceptul de păduri cu valoare ridicată de conservare este 
nou și insuficient cunoscut în practică. Din acest motiv se în-
tâlnesc frecvent situații în care pădurile cu valoare ridicată de 
conservare nu sunt identificate, sau nu s-a derulat un proces 
de consultare adecvat în vederea identificării. În alte cazuri, 
aceste păduri nu sunt clar definite/delimitate și nu sunt pre-
văzute măsuri de gospodărire care să mențină sau să îmbu-
nătățească atributele specifice acestor păduri. Monitorizarea 
acestor păduri din punct de vedere al atributelor de conser-
vare specifice nu se realizează întotdeauna.

PRINCIPIUL 10: PLANTAŢIILE

Amenajarea și gospodărirea plantațiilor se va face în con-
cordanță cu principiile și criteriile 1-9 precum și cu cele pre-
văzute la Principiul 10. Plantațiile asigură o multitudine de 
beneficii sociale și economice și contribuie la satisfacerea 
necesităților de produse forestiere dar, totodată, trebuie 
să se integreze în managementul pădurilor naturale, să asi-
gure reducerea presiunii asupra acestora și să promoveze 
refacerea și conservarea lor.

Puncte tari:

Suprafețe acoperite cu plantații, așa cum sunt acestea defi-
nite de FSC sunt relativ reduse în România și se referă spre 
exemplu la arboretele de plop euramerican.
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Puncte slabe:

Nu există suficiente preocupări și fonduri privind renaturarea 
acestor suprafețe, în special a arboretelor în care din diverse 
motive nu mai înregistrează productivitățile scontate.

3.5 Avantajele certificării

Certificarea este un mecanism de piață: există cerere și ofertă 
pentru lemnul certificat FSC și implicit un interes crescut în 
producerea și comercializarea produselor certificate. 

În consecință, decizia de intrare în procesul de certificare este 
în general legată de obținerea unor avantaje (spre exemplu: 
accesul producătorului respectiv pe piața lemnului certificat 
– în principal Europa de Vest, America de Nord și Japonia vezi 
cap3.3).  Este de reținut faptul că certificarea este susținută 
și de marii comercianți care cer și promovează produse cer-
tificate în ideea de a-și proteja reputația și a se menține pe o 
piață din ce în ce mai competitivă.

Cumpărătorii de pe aceste piețe sunt tot mai mult informați și 
educați referitor la rolul pădurilor dar și rolul certificării ma-
nagementului forestier.

Certificarea forestieră poate aduce beneficii:
• deținătorilor de certificat FSC;
• consumatorilor;
• comunităților locale;
• muncitorilor;
• organizațiilor neguvernamentale cu specific de mediu sau 

social.

Producătorii de materie primă certificată și firmele produ-
cătoare de produse certificate (deținătorii de certificate) pot 
obține următoarele beneficii:
• accesul la noi piețe de desfacere;
• îmbunătățirea sistemelor de management, incluzând aici 

mecanismele de planificare, monitorizare, evaluare și raportare;
• recunoașterea calității gospodăririi practicate, în acord cu 

un standard internațional;
• îmbunătățirea proceselor de gestiune a firmei și a eticii de 

afaceri; 
• Siguranța pieței existente în condițiile în care aceasta devi-

ne din ce în ce mai dificilă;
• firmele pot răspunde la cererea de produse de origine 

controlată.

Atenție: Mulți dintre deținătorii de certificate doresc ca 
certificarea să le aducă beneficii economice sau profituri 
imediate așteptându-se să valorifice produsele certificate 
la prețuri mai bune.

Există într-adevăr  situații în care unii deținători de certifi-
cate (fie pentru managementul forestier fie pentru lanțul 
de custodie) au obținut în anumite situații conjuncturale 
venituri suplimentare prin valorificarea oportunității de a fi 
unici furnizori de produse certificate în regiunea respectivă. 

În cadrul cursurilor au fost prezentate câteva studii de caz 
în acest sens. Fără a fi de neglijat aceste avantaje nu sunt 
însă neapărat elocvente. Certificarea fiind un mecanism de 
piață, acest gen de situații când trebuie valorificat faptul că 
cererea este mai mare decât oferta se mai pot repeta și în 
viitor.

Din discuțiile care s-au purtat cu mai mulți deținători de cer-
tificate a reieșit însă că pe termen mediu sau lung cel mai 
mare beneficiu a constat în faptul că au avut oportunitatea 
să acceseze noi piețe pe care fără a fi certificați nu le-ar 
fi putut accesa, fapt ce ar fi contribuit la scăderea cifrei de 
afaceri și implicit la pierderi iminente. De asemenea statistic 
vorbind gradul de seriozitate și responsabilitate al deținăto-
rilor de certificate se pare că este mai ridicat decât media 
celorlalte firme, probabil și din cauză că deținerea unui cer-
tificat recunoscut internațional aduce firmelor respective un 
beneficiu de imagine pe care nu vor să îl piardă.

Așadar beneficiife pe termen mediu și lung pot fi mult mai 
importante decât avantajele conjuncturale pe termen scurt.

La nivel de comunități locale se pot obține următoarele 
beneficii:
• participarea la luarea deciziilor legate de gospodărirea pă-

durilor, care ar putea afecta bunăstarea comunității;
• garanții asupra accesului la anumite produse cum ar fi lemn 

de foc, ciuperci și fructe de pădure;
• garanții asupra accesului la anumite servicii (ex. agrement);
• sporirea nivelului de ocupație prin crearea de posturi de 

muncă la nivel local;
• reprezentarea propriilor interese față de alte grupuri de 

factori interesați (guvern, industrie, etc.).
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Muncitorii și sindicatele pot obține următoarele beneficii:
• îmbunătățirea condițiilor de lucru;
• îmbunătățirea nivelului de pregătire personal al 

muncitorilor;
• asigurarea dreptului de a negocia colectiv;
• respectul legislației și al normelor cu privire la siguranța mun-

cii și sănătate din partea proprietarilor pădurii sau ai firmei.

Organizațiile neguvernamentale pot obține următoarele 
beneficii:
• participarea la luarea de decizii asupra modului de gospo-

dărire a pădurilor printr-un instrument deschis și transpa-
rent. Ecologiștii doresc moduri de gospodărire a pădurii 
care să fie bazate pe standarde măsurabile ale celor mai 
bune practici care pot fi verificate independent și care iau 
în considerare impactul asupra biodiversității. Certificarea 

FSC este singurul sistem care îndeplinește această condiție 
și este recunoscut internațional.

• Sporirea nivelului de recunoaștere la nivelul societății civile.

4. LEMN MORT

4.1 Definirea conceptului

Conceptul de „Lemn Mort” definește arbori (sau părți de 
arbori), în declin sau inactivi din punct de vedere fiziologic, 
căzuți sau pe picior, atacați de insecte, ciuperci, organisme 
descompunătoare, etc.

Figura 17. Exemple de lemn mort

Lemnul mort reprezintă în principal materialul lemnos de ex-
tras cu ocazia lucrărilor de igienă și materialul lemnos nevalo-
rificabil rezultat din arborii putregăioși.

4.2 Concepţii depășite - ”Mituri”

Concepțiile depășite legate de Lemnul Mort atribuie acestuia 
atributul de focar de infecții și sursă de incendii. Așadar el 
trebuie eliminat. Totodată se consideră ca Lemnul Mort re-
prezintă o resursă economică, așadar acesta trebuie recoltat 
și valorificat.

La o analiză mai atentă, bazată și pe exemple din practică se 
observă faptul ca ecosistemele forestiere sunt cu atât mai 

stabile cu cât sunt mai apropiate (ca structură) de ecosiste-
mele naturale. Trebuie așadar, ca măsurile silviculturale să 
nu creeze dezechilibre de niciun fel. Ori extragerea lemnu-
lui mort din pădure produce un dezechilibru major la nivelul 
unor elemente de bază ale ecosistemului: păsări și mamifere 
insectivore, organisme descompunătoare, materie organica 
ce reintră în circuitul natural, mamifere mici, amfibieni, etc. 

Ecosistemele naturale își dezvoltă propriile „sisteme de apă-
rare”, ca urmare a expunerii permanente la o „doză” normală 
de agenți patogeni. Fără această expunere constantă pădu-
rile ar fi incapabile să-și dezvolte sisteme naturale de apă-
rare și ar fi total lipsite de apărare în fața acțiunii factorilor 
destabilizatori biotici. Un foarte bun exemplu de ecosisteme 
forestiere stabile în fața agenților biologici destabilizatori îl 
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reprezintă pădurile virgine. De asemenea, tot ca exemplu în 
favoarea păstrării echilibrului ecosistemic poate fi menționa-
tă existența pădurilor pe Terra cu mult timp înainte de „preo-
cupările omului legate de protecția pădurilor” 

O măsura cu adevărat eficientă de a reduce infestarea pă-
durilor cu agenți patogeni, ar fi (pe lângă aplicarea corectă 
a tratamentelor, lucrărilor de îngrijire și promovarea tipului 
natural de pădure) aplicarea cu responsabilitate a lucrărilor 
silviculturale, astfel încât să se reducă la minim prejudiciile 
aduse arborilor rămași pe picior, pentru a nu se crea „porți” 
de pătrundere a agenților patogeni. (manșonare, dirijarea di-
recției de doborâre a arborilor, tehnologii de exploatare cu 
efect redus asupra mediului, evacuarea materialului lemnos 
din pădure în timp cât mai scurt și multe altele…..).

În ce privește atributul de sursă de incendii, acest lucru este 
oarecum incert, nefiind exemple concrete (cel puțin la noi în 
țară) de incendii de pădure izbucnite datorită prezenței lem-
nului mort. Tot așa și aici pot fi aduse exemple de măsuri de 
gospodărire ce pot cu adevărat să reducă semnificativ numă-
rul și amplitudinea incendiilor de pădure (managementul pă-
șunilor, deșeurile, etc.…..) dar acestea nu fac obiectul analizei 
de față. 

În ce privește valoarea economică a Lemnului Mort, lucrurile 
sunt ceva mai complexe. 

În majoritatea cazurilor, Lemnul Mort inventariat în APV-uri 
are o valoare economică foarte mică, egală cu zero (arborii 
putregăioși), sau chiar poate produce lipsă în gestiune (scor-
buri). Așadar cheltuielile cu exploatarea de foarte multe ori 
nu se recuperează prin valorificarea lemnului de foc rezultat. 
Se cunosc foarte multe situații în care agenții economici pre-
feră să nu recolteze Lemnul Mort (vezi definiția de mai sus) 
pus în valoare.

Totuși există situații punctuale când, recoltarea Lemnului 
Mort poate aduce rezultate economice. Este vorba de locații 
accesibile și arbori aflați în declin din specii valoroase (stejar, 
gorun) cu diametre mari, a căror material lemnos nu este încă 
depreciat. În aceste condiții recoltarea materialului lemnos 
provenit din Lemn Mort este profitabilă, dar aceasta trebuie 
făcută cu discernământ în paralel cu păstrarea unei cantități 
suficiente de lemn Mort, în pădure provenită din arbori mai 
puţin valoroşi. 

4.3 Concepţii actuale

Lemnul Mort (LM), în concepție actuală, este un factor de 
stabilitate în ecosistemul forestier. „Arborii morți sunt mai vii 
decât cei vii”.  După moarte fiziologică ei devin sursă de hra-
nă, habitat, refugiu, loc de hrănire, loc de reproducere pentru 
un mare număr de microorganisme, insecte, ciuperci, plante, 
păsări și mamifere.

Exemple:
Insecte: Cerambix cerdo, Ips tipographus, 
Ciuperci: Iasca, Pleurotus ostreatus, 
Amfibieni: salamandra, 
Păsări: Dendrocopus sp.,
Mamifere: Sciurus vulgaris,Glis glis, Rhinolopus euriale

Pentru biodiversitate sunt foarte valoroși arborii de dimen-
siuni mari, pe picior, nu numai uscați ci și în curs de uscare.

Jumătate din perioada de existență a unui arbore, de la sta-
diul de sămânță, până la descompunere totală, este Lemn 
Mort.

Figura 18. Ciclul de existență fizică a unui arbore în natură

Alte funcții ale Lemnului Mort:
• Îmbunătăţirea regimului hidrologic
• Rol antierozional
• Materie organică pentru regenerarea pădurilor în condiții 

grele
• Menținerea unei stări fitosanitare favorabile
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4.4 Lemn Mort – diferenţe 
între pădurea cultivată și cea 
virgină

Pădurile virgine asigură, în mod natural, prin eliminare natu-
rală o cantitate de lemn mort optimă pentru continuitatea 
biodiversității în timp și spațiu.

Spre exemplu: Pădurea Bialowieza (Polonia) – între 87 și 160 
mc/ha; Pădurea Fontainebleau (Franța) – între 142 și 256 mc/
ha; Pădurea Havesova (Polonia, Slovacia) – 121 mc/ha

Importantă este nu numai cantitatea ci și calitatea acestui 
lemn mort. Sunt preferați ca Lemn Mort, arbori de dimensi-
uni mari, din esențe variate, în picioare.

Figura 19. Lemn mort rămas în picioare

Problematica legată de conceptul de lemn mort este de a re-
face în pădurile cultivate procentul optim de lemn mort dar și 
de a asigura continuitatea lui în timp și spațiu. Așa cum se va 
vedea în capitolul următor legislația românească nu este (în 
acest moment – ianuarie 2012 - ) favorabilă atingerii acestui 
deziderat, astfel încât trebuie adoptate proceduri speciale de 
management privitoare la menținerea lemnului mort în pă-
durile cultivate.

4.5 Contradicţii între legislaţie 
și cerinţele certificării 
forestiere privitoare la Lemnul 
Mort

Legislația din România, în momentul de față, trasează obliga-
tivitatea extragerii tuturor arborilor morți din fondul fores-
tier din rațiuni în principal economice dar și pentru a păstra 
stabilitatea arboretelor cultivate.

Figura 20. Extrase din legislația românescă privitor la lemnul 
mort

Criteriul 6.3.8. de certificarea forestieră conform principiilor 
FSC trasează obligativitatea ca „O parte a lemnului mort (căzut 
sau pe picior)  trebuie să  rămână pe loc pentru biodiversitate”

4.6 Proceduri de lucru privind 
Lemnul Mort
Așadar, pentru a îndeplini cerințele criteriului 6.3.8. de cer-
tificare forestieră, dar și pentru a respecta legislația încă în 
vigoare, este nevoie de adoptarea unor proceduri de lucru 
speciale privind Lemnul Mort.

Cu ocazia lucrărilor de punere în valoare vor fi identificați ar-
borii morți pe picior sau doborâți (minim 5-7 arbori/ha), care 

NATURA 2000 ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ ÎN ROMÂNIA 25

MANAGEMENT FORESTIER RESPONSABIL



se vor însemna cu vopsea cu litera  „M”, fiind menționați în 
procesul verbal de marcare și în APV (schiță și memoriu justi-
ficativ), cu precizarea ca nu sunt marcați și nu vor fi extrași cu 
ocazia lucrărilor de exploatare. Monitorizarea lor se va face 
cu ocazia predării a parchetului spre exploatare, a controale-
lor în parchete (Anexa 5) și inspecțiilor de fond.

La alegerea lor este nevoie ca specialistul silvic să acorde ma-
ximă atenție și să ia în considerare toate aspectele prezentate 
mai sus legate de aspecte economice și biodiversitate, pre-
cum și aspectele legate de protecția muncii. Sunt de preferat 
arborii pe picior, cu diametre mari, fără valoare economică 
sau cu valoare economică redusă, în declin fiziologic (deci nu 
obligatoriu morți), situați în locuri cât mai puțin accesibile.

Figura 21. Amplasarea lemnului mort pe schița parchetului

Dacă pe parcursul lucrărilor de exploatare Lemnul Mort pre-
zintă pericol din punct de vedere al NSSM arborii respectivi 
pot fi doborâți și lăsați la fața locului.

Trebuie subliniat însă faptul că obiectivul principal în apli-
carea acestei proceduri de lucru este ca arborii valoroși din 
punct de vedere a biodiversitații să rămână pe picior după 
finalizarea lucrărilor de exploatare, pentru a asigura perpetu-
area elementelor de biodiversitate. 

5. ARII PROTEJATE

5.1 Introducere

 Limitată de nivelul dezvoltării tehnice, populația Terrei a cre-
at o mare presiune asupra rezervelor naturale ale planetei, 
acestea fiind exploatate excesiv, uneori aproape până la epu-
izare. Această presiune este resimțită cu atât mai pregnant 
cu cât dezvoltarea economică este mai accelerată si cu cât 
expansiunea demografică este mai accentuată. Efectele ne-
gative asupra ecosistemelor naturale nu au întârziat să apară, 
primele semnale fiind date de dispariția în anumite zone a 
unor specii sensibile la schimbările de habitat. 

Ecosistemele forestiere sunt și ele afectate tot mai puternic 
de presiunea exercitată de necesitățile populației umane. 
Așadar managementul acestora trebuie să țină cont tot mai 
mult de prezența valorilor de mediu și a celor social-culturale 
asociate. În acest context managementul ariilor protejate de-
vine un model pentru managementul responsabil al ecosiste-
melor forestiere (Management Forestier Responsabil).

În cercul celor ce se ocupă de „conservarea”, naturii în ge-
neral, se utilizează frecvent termenele de „protejare” și de 
„conservare” a naturii sau a biodiversității. Pentru cei care 
nu sunt implicați zi de zi în acțiuni legate de protecția și con-
servarea naturii, acești termeni par să aibă același sens și să 
transmită ideea de „restricții în utilizarea resurselor, restricții 
în activitatea umană”. Este foarte important să se înțeleagă 
diferența între acești termeni:
• protecția naturii implică într-adevăr, în termeni tehnici, în 

primul rând acțiuni de păstrare a speciilor și ecosistemelor 
într-o stare cît mai naturală, protejarea lor de efectele acți-
unilor umane, ceea ce duce de cele mai multe ori la restric-
ții în ce privește activitățile umane

• conservarea naturii se referă la o abordare mai comple-
xă și mai dinamică: poate însemna menținerea în stare cât 
mai naturală a speciilor şi habitatelor rare fără să se inter-
vină în procesele naturale, dar permite şi intervenţii acti-
ve pentru menţinerea valorilor naturale sau chiar impune 
managementul activ al resurselor naturale, mai ales în 
cazul ecosistemelor „secundare” ce au rezultat în urma 
activităților umane desfășurate de-a lungul secolelor (de 
exemplu a fânețelor).
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5.2 Definiție

Conform CBD (Conservation on Biological Diversity, Rio de 
Janeiro, 1992), articolul 2, diversitatea biologică sau biodi-
versitatea reprezintă „variabilitatea organismelor vii din toa-
te sursele, incluzând, printre altele, cele terestre, marine sau 
din alte ecosisteme acvatice și complexele ecologice ale căror 
părții sunt acestea, incluzând diversitatea speciilor, comuni-
tăților și a ecosistemelor”.

Aria protejată este „un spațiu geografic clar delimitat, recu-
noscut, desemnat și administrat în baza unor acte legale sau 
prin alte mijloace eficiente, cu scopul de a se realiza conser-
varea pe termen lung a naturii precum și a serviciilor de me-
diu și a valorilor culturale asociate” – Ghid pentru utilizarea 
Categoriile de Management ale Ariilor Protejate, IUCN, 2008.

În legislația românească, respectiv în Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, con-
servarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 
ariile protejate sunt definite ca arii naturale protejate, indi-
cându-se că valorile protejate / conservate sunt în principal 
cele naturale: ”arie naturală protejată – zonă terestră / acva-
tică și/sau subterană în care există specii de plante și animale 
sălbatice elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, 
geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu 
valoare ecologică, științifică ori culturală deosebită, care are 
un regim special de protecție și conservare stabilit conform 
prevederilor legale.”

Este de remarcat faptul că definiția dată de IUCN este mai 

cuprinzătoare, fiind acoperitoare pentru tot ceea ce se re-
găsește în spațiul geografic delimitat ( valori naturale, ser-
vicii de mediu, valori culturale / tradiționale nedăunătoare 
mediului). 

5.3 Istoric

Primele forme de protecție a naturii în lume au fost în princi-
pal suprafețe protejate din rațiuni spirituale sau religioase ori 
pentru folosirea exclusivă de către diverși lideri ai societăților 
respective.

Ex.: siturile sacre (motive spirituale sau religioase - ex Egipt 
1580 î.Ch.); decretul împăratului Asoka al Indiei pentru pro-
tejarea animalelor, peștilor și a pădurilor, prin constituirea de 
rezervații de vânătoare; Kublai Kan în sec XIII restricționează 
vânătoarea la anumite specii dar și recoltarea lemnului din 
anumite păduri.

Conceptul de arie naturală protejată în accepțiune modernă, 
a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii și s-a 
concretizat în 1864 prin constituirea rezervației Yosemite  și 
în 1872 a Parcului Național Yellowstone 

Pe teritoriul actual al României prima formă cunoscută de 
protejare a naturii datează din 1467 –braniștea dăruită de 
Mircea cel Bătrân Mănăstirii Cozia. În 1904 a fost constituită 
prima rezervație naturală: Codrul secular Slătioara. În 1930 a 
fost emisă prima lege pentru protecția “monumentelor natu-
rii”, și constituirea Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor 
Naturii – CMN. În 1935 a fost înființat Parcul Național Retezat.

Figura 22. Evoluția suprafeței și a numărului de arii protejate
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5.4 Categorii de management

Obiectivele de management în ariile protejate în care se pune 
accent în principal pe protecție strictă, pentru menținerea 
ecosistemelor și proceselor naturale, diferă față de cele din 
ariile protejate în care se caută soluții pentru menținerea şi 
promovarea utilizării durabile a resurselor naturale.

Ariile protejate pot avea unul sau mai multe obiective de 
management:
1.  cercetarea științifică;
2.  protecția sălbăticiei (zonelor fără intervenție umană) – 

excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor na-
turale care contravin obiectivelor de management;

3.  protecția diversității speciilor și a diversității genetice;
4.  menținerea serviciilor de mediu;
5.  protecția caracteristicilor naturale și culturale;
6.  turism și recreere;
7.  educație;

8.  utilizarea durabilă a resurselor și ecosistemelor naturale;
9.  menținerea activităților culturale și tradiționale.

În funcție de principalele obiective de management dintr-o 
arie protejată, aceasta aparține unei anumite categorii de 
management sau categorii de arii protejate. O categorie de 
management sau de arii protejate grupează arii protejate cu 
obiective și măsuri de management asemănătoare.

Pentru a evita confuziile ce se creează prin clasificarea ariilor 
protejate la nivel național și pentru a reflecta cât mai bine 
obiectivele ariilor protejate, IUCN a definit șase categorii de 
arii protejate în funcție de obiectivele principale de manage-
ment. Chiar dacă, așa cum s-a arătat mai sus, fiecare țară își 
definește propriile categorii de arii protejate, este de dorit ca 
fiecare țară să accepte și să realizeze o corespondență cu ca-
tegoriile definite de IUCN, care se constituie într-un standard 
global pentru planificarea, desemnarea și managementul ari-
ilor protejate.

Tabelul 9

Denumire Arii gospodărite în special pentru C.
Rezervaţie naturală strictă/ zonă de 
sălbăticie

Protecţie strictă
I a
I b 

Parc naţional Conservarea naturii şi educație / recreere II

Monument al naturii Conservarea caracteristicilor naturale III
Arie de management al habitatelor/
speciilor

Conservare de specii și habitate prin management activ IV

Peisaj terestru/marin protejat (parc 
natural)

Conservarea prin menținerea interacțiunii om-natură V

Arie pentru utilizarea durabilă a resurse-
lor naturale

Conservare prin utilizarea durabilă a resurselor naturale (fără scop 
industrial)

VI

CATEGORIA IA: REZERVAȚII NATURALE STRICTE: ARII 
PROTEJATE ADMINISTRATE ÎN SPECIAL PENTRU INTERES 
ȘTIINȚIFIC

Definiție:
Arii protejate desemnate pentru protecția biodiversității și 
eventual a caracteristicilor geologice / geofizice, cu un control 
strict și limitarea vizitării, utilizării și impactului uman pentru 
a se asigura protecția valorilor de conservare. Asemenea arii 
protejate pot servi ca zone de referință indispensabile pentru 
cercetare științifică și monitorizare.

Categoria de arie protejată definită în România care cores-
punde acestei categorii IUCN este rezervația științifică. La 
noi în țară suprafața acestora poate varia de la câteva hecta-
re, cum ar fi de exemplu Rezervația Ştiințifică Piatra Rea (50 
ha) la câteva sute de hectare, cum ar fi Rezervația Ştiințifică 
Gemenele din Parcul Național Retezat (cca 1.600 ha) sau chiar 
zeci de mii de hectare cum sunt rezervațiile științifice din 
Rezervația Biosferei Delta Dunării Sacalin – Zătoane (21.410 
ha) și Roșca Buhaiova (peste 9.000 ha). Accesul în aceste zone 
este permis unui număr limitat de vizitatori, în principal cer-
cetători și numai cu aprobări speciale.
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CATEGORIA IB: ZONE DE SĂLBĂTICIE: ARIE PROTEJATĂ 
ADMINISTRATĂ ÎN SPECIAL PENTRU PROTECȚIA 
ZONELOR NATURALE SĂLBATICE

Definiție:
Arii protejate constituite pe suprafețe întinse, nemodificate 
sau puțin modificate, ce își mențin caracterul natural, fără 
a avea așezări umane permanente sau semnificative, adică 
așezări cu consum relativ redus de resurse naturale și impact 
redus, arii protejate administrate pentru menținerea stării 
naturale.

Ţara noastră nu dispune de asemenea zone.

Un exemplu relevant în acest sens poate fi aria protejată 
Noatak Wilderness, Alaska, SUA.

CATEGORIA II: PARC NAȚIONAL: ARIE PROTEJATĂ 
ADMINISTRATĂ ÎN SPECIAL PENTRU PROTEJAREA 
ECOSISTEMELOR ȘI RECREERE.

Definiție:
Arii protejate cu suprafețe naturale sau aproape naturale, în-
tinse, desemnate pentru a proteja procese ecologice la scară 
mare împreună cu complexul de specii și ecosisteme carac-
teristice zonei, care oferă bazele necesare pentru experien-
țe spirituale, științifice, educative, de recreere și de vizitare, 
compatibile ecologic și cultural cu zona respectivă.

Obiectivul principal este de a proteja biodiversitatea naturală 
împreună cu structurile ecologice și procesele naturale asoci-
ate și de a promova educația și recreerea.

Sunt zone relativ întinse, cu suprafețe variind la noi în țară 
între câteva mii de hectare și peste 40.000 ha, cu specii și 
ecosisteme rare, peisaje deosebite și un impact redus al acti-
vităților umane pe cea mai mare parte a suprafeței.

În general activitățile umane nu sunt permise pe mare par-
te din suprafața acestor parcuri, excepție făcând unele acti-
vități tradiționale pe care localnicii le desfășoară de secole. 
Dar și aceste activități tradiționale sunt reglementate astfel 
încât biodiversitatea și procesele naturale să fie cât mai bine 
menținute.

Trebuie însă menționat că, în majoritatea parcurilor națio-
nale din România sunt suprafețe, uneori destul de întinse, în 
care este permisă exploatarea resurselor naturale și cu scop 

comercial, nu neapărat în beneficiul comunităților locale. 
Dar, în cazul în care parcul național este gospodărit în confor-
mitate cu obiectivele de management ce se impun categoriei 
II IUCN, și în cazul acestor activități de exploatare a resurselor 
ar trebui să se impună standarde deosebite, care să reducă în 
mod semnificativ impactul asupra biodiversității.

Majoritatea parcurilor naționale nu au așezări umane pe su-
prafața lor. În interiorul parcurilor naționale se delimitează 
diferite zone, cu specificarea clară a restricțiilor pentru fieca-
re din aceste zone. Activitățile de management sunt adaptate 
acestei zonări, iar regulamentul parcului și planul de manage-
ment stabilesc regulile de utilizare a resurselor naturale pen-
tru fiecare zonă de management definită.

CATEGORIA III: MONUMENTE ALE NATURII: ARIE 
PROTEJATĂ ADMINISTRATĂ ÎN SPECIAL PENTRU 
CONSERVAREA CARACTERISTICILOR NATURALE 
SPECIFICE.

Definiție:
Arii protejate desemnate pentru a proteja monumente natu-
rale specifice, respectiv o anumită formațiune terestră, ca-
vernă submarină, formațiune geologică cum ar fi o peșteră 
sau chiar un organism viu cum ar fi un arbore secular. Sunt 
în general arii protejate mici și adesea au valoare deosebită 
pentru vizitatori.

În ţara noastră acestei categorii IUCN îi corespunde categoria 
de monumente ale naturii. Câteva exemple: Doisprezece 
Apostoli (Munții Călimani), Peștera Smeilor de la Onceasa 
(Munții Apuseni), Masa Jidovului (Comuna Şugag, satul Tău 
Bistra, județul Bihor), Ghețarul Focul Viu (Parcul Natural 
Apuseni), etc.

CATEGORIA IV: ARII CU MANAGEMENT ACTIV 
AL HABITATULUI SAU SPECIEI: ARIE PROTEJATĂ 
GOSPODĂRITĂ ÎN SPECIAL PENTRU CONSERVARE PRIN 
MĂSURI DE MANAGEMENT ACTIVE.

Definiție:
Arii protejate desemnate pentru protecția anumitor specii 
sau habitate şi în care managementul reflectă această priori-
tate. Multe arii protejate din categoria IV necesită intervenții 
periodice active pentru a satisface cererile anumitor specii 
sau pentru menţinerea habitatelor, dar acest management 
activ nu este obligatoriu pentru ariile protejate din această 
categorie.
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În România în această categorie se încadrează rezervaţiile 
naturale ce se pot întinde pe suprafețe de câțiva ari sau 
pe zeci, foarte rar pe cîteva mii de hectare. Adesea sunt 
înființate pentru conservarea unor habitate ce au apărut prin 
modificarea celor naturale sub acțiunea umană, cum ar fi de 
exemplu mozaicurile de fânețe și păduri extrem de bogate în 
specii și din ce în ce mai rare în Europa. Exemple de rezervații 
naturale la noi în țară: Valea Neajlovului (DB), Peștera Izverna 
(MH), Pădurea Lapiș (SL), Lacul Tătarilor (SB), Dealurile 
Beștepe (TL), Dealul cu Fluturi (CJ), Rusca Montană (CS).

CATEGORIA V: PEISAJ TERESTRU / MARIN PROTEJAT: 
ARIE PROTEJATĂ ADMINISTRATĂ ÎN SPECIAL PENTRU 
CONSERVAREA PEISAJULUI TERESTRU/MARIN ȘI 
RECREERE.

Definiție:
Arie protejată în care interacțiunea dintre oameni și natură 
de-a lungul timpului a produs o zonă cu un caracter distinc-
tiv, cu o semnificativă valoare ecologică, biologică, culturală 
și estetică și în care păstrarea integrității acestei interacțiuni 
tradiționale este vitală pentru protecția și menținerea zonei 
și a valorilor de conservare a naturii asociate precum şi a altor 
valori.

Obiectivul principal îl constituie protejarea ecosistemelor natu-
rale și utilizarea durabilă a resurselor naturale atunci când con-
servarea și utilizarea durabilă pot fi reciproc benefice una alteia.

Sunt arii protejate care se întind de obicei pe suprafețe mari, 
de ordinul zecilor de mii de hectare. La noi cele mai mari 
depășesc 150.000 de hectare. Pe suprafața lor se regăsesc 
și așezări umane, de multe ori chiar și orașe. Ca şi în cazul 
parcurilor naţionale, se realizează o zonare internă prin care 
se indică activitățile ce sunt premise. Restricțiile, când sunt 
necesare, se impun în funcție de valorile de biodiversitate și 
culturale. Suprafețele în care se impun restricții importante 
pentru conservarea biodiversității sunt semnificativ mai re-
duse decât în cazul categoriei II. În aceste arii protejate se 
recomandă ca toate activitățile economice să se desfășoare 
cu o atenție deosebită la valorile pentru care acestea au fost 
declarate. Ele ar trebui să se constituie în adevărate modele 
de dezvoltare durabilă, având la bază principiile conservării 
naturii.

În multe ţări peisajele protejate poartă denumirea de parcuri 
naturale, dar adesea ele primesc denumirea de parcuri 
naționale sau parcuri regionale.

Categoria de arii protejate definită în legislația româneas-
că care corespunde acestei categorii IUCN este cea de parc 
natural.

CATEGORIA VI: ARIE PROTEJATĂ DESTINATĂ UTILIZĂRII 
DURABILE A RESURSELOR NATURALE:

Definiție:
Arii protejate desemnate pentru conservarea ecosistemelor 
și habitatelor împreună cu valorile culturale asociate și siste-
me tradiționale de management ale resurselor naturale. Sunt 
în general suprafețe mari, predominant în stare naturală, cu 
o parte aflată sub un management durabil al resurselor natu-
rale și unde aceste resurse sunt utilizate într-o măsură mică, 
ne-industrial, utilizare considerată ca fiind unul din scopurile 
principale pentru aceste arii protejate,fiind compatibilă cu 
conservarea naturii.

Exemplu: În țara noastră nu există arii protejate care s-ar pu-
tea încadra în această categorie.

5.5 Categorii de arii protejate 
în legislaţia românească 
• rezervații științifice
• parcuri naționale
• parcuri naturale
• rezervații naturale (floristice, faunistice,  geologice, mixte)
• monumente ale naturii
• arii protejate de interes / cu desemnare internațională...

Categoriile de arii protejate în România  - corespondența cu 
categoriile IUCN:
Ia  - Rezervație Naturală Strictă - Rezervație științifică
Ib  - Zonă de Sălbăticie
II  - Parc național - Parc național
III  - Monument al naturii - Monument al naturii
IV  - Arie pentru managementul habitatelor / speciilor-
Rezervație naturală
V  - Peisaj terestru / marin protejat - Parc natural
VI  - Arie protejată cu utilizare durabilă a resurselor
naturale

Între categoria de management și obiectivele de manage-
ment a ariilor protejate există o strânsă interdependență, 
aruncând o privire de ansamblu asupra principalelor caracte-
ristici ale managementului ariei protejate respective.
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Tabelul 10

Relația dintre obiectivele de management si categorii
Domenii/obiective de management la Ib II III IV V VI
Cercetare ştiinţifică 1 3 2 2 2 2 3
Protecţia ecosisteme şi procese naturale (fără intervenţie 
umană)

1 1 1 3 3 3 1

Protecţia diversităţii speciilor/genetice 1 2 1 2/3 1 1 1
Menţinerea serviciilor de mediu 2 1 1 - 2 2 1
Protecţia caracteristicilor naturale/culturale 2 2 2 1 3 1 3
Turism si recreere - 2 1 1 3 1 3
Educaţie - - 1 2 2 1 3
Utilizare durabilă a resurselor - - 3 - 3 1 1
Activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor naturale des-
făşurate de către şi în beneficiul comunităţilor din zonă

- - 2 - 2 1 1

Menţinerea atributelor culturale tradiţionale - - 3 - 3 1 2
Legenda:  1 - obiectiv primar         2 - obiectiv secundar         3 - obiectiv potențial aplicabil         - - obiectiv nerelevant

Managementul forestier, pentru a fi responsabil față de complexitatea valorilor sociale, economice și naturale de pe suprafețe-
le pădurii administrate ar trebui să facă o analiză asemănătoare asupra obiectivelor de management. De aceea spuneam încă 
de la început că managementul ariilor protejate poate constitui un model pentru managementul forestier.

Pentru exemplificare vezi Anexa I - aplicația 4

Figura 23. Harta ariilor protejate din Romania

Realizarea rețelei Natura 2000 se face prin implementarea a două acte normative europene:
• Directiva „Păsări” - Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice
• Directiva „Habitate” - Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale sălbatice

Conform legislației românești zonele incluse în rețeaua Natura 2000 (N2000) sunt arii protejate și se încadrează în următoarele 
categorii: - situri de importanță comunitară –  Sites of Community Interest (SCI).

NATURA 2000 ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ ÎN ROMÂNIA 31

MANAGEMENT FORESTIER RESPONSABIL



• arii speciale de conservare - Special Areas of Conservation 
(SAC),

• arii de protecție avifaunistică - Special Protection Areas (SPA)

Siturile de Importanță Comunitară se declară de statele mem-
bre pentru conservarea și menținerea speciilor și habitatelor 
de interes comunitar până la acceptarea acestora ca și Arii 
speciale de Conservare de către Uninunea Europeană. Ariile 
Speciale de Conservare se delimitează pentru conservarea și 

menținerea în stare de conservare favorabilă a speciilor și ha-
bitatelor prevăzute în anexa II a Directiva Habitate sau pentru 
readucerea lor în starea de conservare favorabilă.

Ariile de Protecție Avifaunistică se delimitează cu scopul de 
a se conserva şi menţine în stare favorabilă de conservare 
speciile de păsări sau pentru readucerea la starea favorabilă 
de conservare acolo unde este cazul.

Figura 24. Implementarea rețelei N2000

În ţara noastră propunerile de Situri de Interes Comunitar 
(pSCI) s-au făcut prin Ordinul de Ministru nr.1964/2007 
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a si-
turilor de importanță comunitară ca parte integrantă a re-
țelei ecologice europene Natura 2000 în România. S-au de-
limitat un număr de 273 SCI- uri care reprezintă 13,21% din 
suprafața țării. Aceste propuneri au fost analizate de Comisia 
Europeană și discutate cu Ministerul Mediului și reprezen-
tanții ONG-lor în cadrul Seminariilor Biogeografice ce au avut 
loc în anul 2008, urmând să devină, prin aprobarea conform 
prevederilor legale din România, Arii Speciale de Conservare.

Ariile Speciale de Protecție Avifaunistică s-au declarat prin 
Hotărârea de Guvern nr.1284/2007 privind declararea ariilor 

de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a re-
țelei ecologice europene Natura 2000 în România. S-au de-
clarat 108 SPA- uri - 11,89% din suprafața țării, pentru 118 
specii de păsări.

Siturile de Interes Comunitar propuse se suprapun parțial cu 
Ariile de Conservare Specială Avifaunistică, acoperind împre-
ună 17,84% din suprafața ţării.
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Figura 25. Harta siturilor N 2000 din România

În România siturile Natura 2000 se suprapun parțial peste ari-
ile naturale protejate de interes național.

Rețeaua Ecologică Natura 2000 trebuie să țină cont de re-
alitățile economice, sociale și culturale ale zonelor unde au 
fost declarate situri. Conservarea speciilor și habitatelor tre-
buie să fie realizată printr-un management activ dar durabil. 
Pentru atingerea acestui scop, Directiva Habitate (92/43/CEE) 
prevede obligațiile statelor membre cu privire la gospodări-
rea siturilor Natura

2000. Aceste prevederi au fost preluate în mare parte și în 
OUG57/2007. Conform acestui act legislativ, activitățile ce se 
pot desfășura în siturile Natura 2000, altele decât rezerva-
țiile biosferei, parcurile naționale și naturale, se reglemen-
tează prin planuri de management sau prin regulamente ela-
borate de administratorii acestora avizate de către Agenția 
Națională pentru Arii Protejate (ANAP) și aprobate prin ordin 
al autorității centrale pentru protecția mediului.

O importanță deosebită pentru managementul siturilor 
Natura 2000 o are Articolul 6 din Directiva Habitate, transpus 
în legislația românească prin Articolul 28 din OUG 57 din 
2007.

Prevederile acestui articol important se pot sintetiza astfel:
• Managementul se face în baza unui plan de management 

special elaborat sau în baza măsurilor incluse în alte planuri 
de dezvoltare

• Trebuie să se evite deteriorarea habitatelor și deranjarea 
speciilor, ca urmare orice plan sau proiect care nu se leagă 

direct sau nu este necesar pentru 
managementul sitului se va supune 
procedurii de evaluare a impactului 
și se aprobă numai dacă impactul 
nu este semnificativ și numai după 
consultarea publicului
• Aprobarea unui plan sau proiect 
cu impact major se poate face nu-
mai dacă este de interes public ma-
jor și nu există soluții alternative.

În cazul în care se impune 
aprobarea unui plan sau proiect cu 
impact major pentru un habitat sau 
o specie prioritară acest lucru se 

justifică doar dacă planul sau proiectul este legat de sănăta-
tea sau siguranța populației, are consecințe benefice de im-
portanță majoră pentru mediu și dacă se asigură măsuri com-
pensatorii prin desemnarea unei zone similare ca sit Natura 
2000 pentru a se asigura menținerea speciei sau habitatului. 

5.6 Sistemul de administrare a 
ariilor protejate în România
Ariile protejate de interes național sunt administrate de:
1.  structuri de administrare special constituite adică de că-

tre administrații de arii protejate sau
2.  persoane fizice sau juridice care au calitatea de custozi

Până în prezent s-au constituit structuri de administrare 
pentru:
• parcuri naționale
• parcuri naturale
• geoparcuri
• rezervații ale biosferei.

Custozii administrează arii protejate care nu sunt incluse în par-
curi naționale, naturale sau rezervații ale biosferei, și anume:
• rezervații științifice
• rezervații naturale
• monumente ale naturii.

Pentru ariile speciale de conservare și ariile speciale de pro-
tecție avifaunistică, viitoarele situri Natura 2000, legislația 
prevede că administrarea se poate face atât prin adminis-
trații special constituite cât și prin custozi. În cazul în care 
acestea se suprapun parțial sau total pe parcuri naționale 
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sau naturale existente sau pe rezervații ale biosferei, există 
posibilitatea de a atribui administrarea lor structurilor de ad-
ministrare existente.

Administrațiile de arii protejate și custozii de arii protejate 
sunt, în prezent, în subordinea:

a. autorității publice centrale pentru mediu (Ministerul 
Mediului și Pădurilor - MMP) – Administrația 
Rezervației Biosferei Delta Dunării

b. unor regii autonome, companii și societăți comerciale
c. autorităților publice locale
d. instituții științifice de cercetare și învățământ din sec-

torul public și privat
e. muzee
f. organizații neguvernamentale

Aceste instituții și organizații pot administra arii protejate în 
baza unui contract încheiat cu autoritatea centrală de me-
diu (în prezent MMP), prin care se obligă să aloce resurse-
le financiare și de personalul necesar managementului ariei 
protejate.

Structuri de administrare special constituite există în pre-
zent pentru parcuri naționale și naturale și pentru Rezervația 
Biosferei Delta Dunării. Numărul persoanelor angajate la 
fiecare administrație se stabilește prin contractul de admi-
nistrare încheiat cu Ministerul Mediului de către instituţia / 
organizaţia care preia administrarea ariei protejate.

Figura 26. Sistemul de administrare a ariilor protejate în România

5.7 Sistemul decizional în arii 
protejate
Prezentat într-un mod simplificat sistemul decizional este sis-
temul care stabilește cine și cum ia decizia în probleme de 
interes public. Termenul utilizat în literatura de specialitate 
engleză pentru sistemul decizional este cel de „governance”. 
Pe plan internațional din punct de vedere al sistemului deci-
zional în care se încadrează, se disting următoarele tipuri de 
arii protejate:

1. arii protejate guvernamentale – decizia, responsabilitatea 

managementului și a utilizării resurselor destinate manage-
mentului revin ministerului sau unei entități care raportează 
direct ministerului;

2. arii protejate aflate sub management colaborativ (engleză: 
„comanaged protected areas”) – implică de obicei mecanis-
me complexe pentru a permite împărțirea responsabilităților 
și a deciziei între diverși factori interesați, mecanisme care 
permit implicarea autorităților de la nivel național la cel lo-
cal, a reprezentanților comunităților locale, a deținătorilor 
și administratorilor de terenuri și resurse, a întreprinzăto-
rilor privați. Factorii interesați implicați acceptă de obicei 
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responsabilitatea care le revine în a determina managemen-
tul unei arii protejate în conformitate cu obiectivele acestu-
ia. Un tip special de management în această categorie este 
cel în care decizia, responsabilitatea managementului și a 
utilizării resurselor destinate managementului revin unei sin-
gure agenții (adesea agenția guvernamentală), dar aceasta 
este obligată – adesea prin lege – să colaboreze cu factorii 
interesați.

3. arii protejate private – decizia și responsabilitatea conser-
vării revine deținătorului privat de teren, care a hotărât să 
practice un management de conservare pe terenul pe care îl 
deține sau îl administrează. În acest caz, răspunderea publică 
a administratorului din punct de vedere al conservării este 
limitată.

4. arii protejate conservate de comunități – decizia și respon-
sabilitatea revine comunității locale, formele de administrare 
sunt stabilite de aceasta.

Legislația din țara noastră asigură cadrul necesar pentru a 
se realiza un management colaborativ special: deciziile din 
parcurile naționale și naturale și din rezervațiile biosferei tre-
buie să țină cont pe cât posibil de recomandările Consiliului 
Consultativ de Adminstrare și, în anumite situații nu se pot 
lua fără acordul Consiliului Ştiințific.

Consiliile Consultative de Administrare au ca membrii repre-
zentanți ai instituțiilor și organizațiilor care au interese eco-
nomice sau de altă natură în aria protejată. În componența 

acestora pot fi reprezentate autoritățile locale, proprietarii și 
administratorii de terenuri și de resurse naturale, organizații 
neguvernamentale, instituții economice, dar şi instituţii de 
învăţământ sau muzee cu rol în conservarea biodiversității. 

Așa cum sugerează și denumirea, Consiliile Consultative de 
Administrare au doar un rol consultativ. Cu toate acestea, 
dacă mecanismul decizional este corect implementat, suges-
tiile și cerințele Consiliului Consultativ pot fi adaptate în mod 
corespunzător cerințelor ariei protejate și încorporate în sis-
temul decizional. 

Consiliile Științifice au ca membrii persoane nominalizate 
prin ordin al ministrului, persoane care au cunoștințe științi-
fice sau experiență practică relevantă legată de managemen-
tul ariilor protejate și care pot contribui la managementul efi-
cient al ariilor protejate, ajutând administrația ariei protejate 
în procesul decizional.

Consiliile științifice au rol de decizie și, dacă funcționează în 
mod corespunzător, pot ajuta în mod semnificativ administra-
țiile de arii protejate în luarea deciziilor de importanță majoră 
pentru management, inclusiv în prevenirea sau oprirea activi-
tăților cu potențial impact negativ asupra ariei protejate. 

Ambele consilii sunt numite prin ordin al ministrului, diferen-
ța majoră constând în faptul că pentru Consiliile Consultative 
de Administrare prin acest ordin se nominalizează instituțiile 
care vor fi reprezentate, iar pentru Consiliile Ştiințifice se no-
minalizează persoane fizice.

Figura 27. Sistemul decizional în România
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Indiferent de sistemul de administrare și chiar de cel de de-
cizie, managementul unei arii protejate este elementul cheie 
pentru atingerea scopului pentru care s-au desemnat ariile 
protejate.

5.8 Valori si beneficii ale 
ariilor protejate
Majoritatea ariilor protejate conțin valori care, printr-un ma-
nagement adecvat pot aduce în mod direct sau indirect bene-
ficii comunităților și omenirii în general.

Tabelul 13

Categorie valori Exemple
Valoare intrinsecă Fauna

Flora
Ecosisteme
Peisaje terestre și acvatice

Bunuri și servicii
locale

Produse din plante
Produse animaliere
Recreere și turism
Prezentări media (de exemplu 
filme)
Locuri istorice și artefacte
Cunoștințe și cercetări științifice
Educație

Bunuri și servicii
generale

Suport de viață pentru om
Suport de viață pentru alte 
viețuitoare
Calitatea și cantitatea apelor
Calitatea aerului
Protecția resurselor piscicole
Protecție pentru agricultură
Protecția asezărilor umane

Valori ale
comunităților 
(nonmateriale)

Cultură
Identitate
Spiritualitate
Bunăstare socială
Moștenirea generațiilor viitoare

Valori individuale
(non-materiale)

Satisfacție existențială
Satisfacție experimentală
Sănătatea fizică
Sănatatea mentală
Bunăstare spirituală

Acest gen de valori pot fi foarte ușor de identificat și în fon-
dul forestier. Marea majoritate a valorilor prezente sunt 

gestionate de administratorul de pădure și reprezintă sub 
acest aspect valori economice, chiar dacă ele au o mare va-
loare și sub aspect ecologic.

Exemplu: 
Valori ce constituie obiectul managementului forestier 
sau rezultă direct din acesta: Ecosistemele forestiere, 
Fauna cinegetică (cerbul, mistrețul, iepurele, vulpea, etc), 
ecosistemele acvatice ale apelor de munte, lemnul, carnea de 
vânat, serviciile de mediu (protectia antierozională, împotriva 
poluării, etc), suport de viață pentru resursele forestiere, 
satisfacție profesională, etc.
Valori afectate de managementul forestier sau obținute in-
direct în urma implementării lui: elemente de biodiversitate 
(Taxus baccata, Barza neagră, Râsul, etc), peisaje forestiere, 
protecția așezărilor umane din aval, identitate culturală, tu-
rism, ”laborator” pentru cercetare, sănătate fizică și mentală, 
etc.

5.9 Presiuni și amenințări

La adresa valorilor prezente în arii protejate apar o serie de 
presiuni și amenințări, care nemanageriate corespunzător 
pot duce la destabilizarea, afectarea semnificativă sau chiar 
dispariția acelor caracteristici pentru care a fost desemnată 
aria protejată. Tot astfel și la adresa valorilor prezente în alte 
suprafețe de fond forestier se manifestă presiuni și amenin-
țări specifice care necesită, ca și în ariile protejate, măsuri de 
mangement specifice.

Conform IUCN se consideră presiune o acțiune/fenomen 
care a avut efect negativ în ultimii – de obicei 5 ani - în timp 
ce amenințarea este o acțiune/ fenomen ce va continua sau 
poate apărea în viitor și cu potențial efect negativ în urmă-
torii ani.
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Figura 28. Presiuni și amenințări prezente în parcurile naționale din România

5.10 Concluzii

Ariile protejate sunt esențiale în conservarea capitalului 
natural și cultural întrucât includ cele mai reprezentative și 
semnificative zone din punct de vedere al biodiversității, al 
valorilor naturale și culturale asociate. Măsurile de manage-
ment în aceste arii se elaborează și se implementează în așa 
fel încât să se mențină sau chiar să se refacă, acolo unde este 
nevoie, ecosistemele naturale și populațiile de specii sălba-
tice, menținându-se în același timp sau căutându-se soluții 
pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Înființarea de arii protejate și managementul eficient al aces-
tora reprezintă o necesitate deoarece:
• reprezintă cel mai eficient mod de conservare in-site, întru-

cât fiind desemnate adesea pe suprafețe relativ mari, pot 
include ecosisteme naturale și seminaturale reprezentative 
și permit conservarea și monitorizarea lor,

• sunt zone model, unde acțiunile eficiente de conservare a 
ecosistemelor naturale și seminaturale, inclusiv prin utili-
zare durabilă, pot demonstra că, menținerea într-o stare 
corespunzătoare a componentelor capitalului natural per-
mite asigurarea resurselor și serviciilor ce stau la baza dez-
voltării socio-economice durabile,

• sunt adevărate „laboratoare”, în care acțiunile de protec-
ție strictă sau management activ cu scop de conservare a 
biodiversității permit acumularea de cunoștințe valoroase 

fie cu privire la procesele naturale, fie pentru găsirea „for-
mulelor” eficiente pentru asigurarea tranziției de la o dez-
voltare economică concentrată pe profit la un model de 
dezvoltare durabilă.
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ANEXA I – APLICAȚII 
PRACTICE

APLICAȚIA 1 

CAPITOLUL 2 – PĂDURILE CU VALOARE RIDICATĂ DE 
CONSERVARE

2.1. Categorii de PVRC

Pădurea Macedonia

Context: 
Pe raza Ocolului Silvic Lunca Timișului,  Direcția Silvică Timiș, 
a fost identificată o pădure (UP VIII Banloc Mănăstire, ua 
64A,B) ce  adăpostește o concentrație foarte mare, în perioa-
da cuibăritului, de exemplare din specia Nycticorax nyctico-
rax (Stârc de noapte). 

Stârcul de noapte colonizează această pădure împreună cu 
alte specii cum ar fi: Stârc cenușiu, Egreta mică, etc.

Au fost identificate cuiburi în aproape toți arborii de pe su-
prafața de 5.3 hectare, cât măsoară parcela 64, de la 3-4 cui-
buri până la 10 cuiburi într-un singur arbore.

Parcela în cauză se află la 200 – 300 m de malul râului Timiș, 
pe un sol mlăștinos având o pădure în principal din stejar și 
frasin de vârste foarte mari (vezi Anexa 1), dovedindu-se a 
fi un loc ideal de cuibărit pentru specii de păsări coloniale și 
iubitoare de zone umede. 

Intreare: Este PVRC?

Răspuns:
Având în vedere faptul ca Stârcul cenușiu este o specie de 
interes comunitar și pe suprafața în cauză această specie se 
găsește în concentrație foarte mare în perioada cuibăritului, 
parcela 64 este desemnată ca PVRC 1.3.

Amenajamentul silvic prevede tăieri de igienă iar în deceniul 
următor tăieri progresive. Devine astfel imperios necesar ca 
după identificarea și materializarea pe hartă a acestei su-
prafețe să fie adoptate noi măsuri de management care să 
aibă ca obiectiv principal protejarea coloniei de specii de 
păsări iubitoarea de apă ce se concentrează aici pe perioada 
cuibăritului.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

APLICAȚIA 2

CAPITOLUL 2 – PĂDURILE CU VALOARE RIDICATĂ DE 
CONSERVARE

2.7. Identificarea și gestionarea Pădurilor cu Valoare 
Ridicată de Conservare

Pădurea Semenic (studiu de caz la cursul de la Văliug)

Context:
Este vorba de parcela 43 din UP 12 de la Ocolul sivic Văliug, 
Direcția Silvică Caraș Severin. Este situată la intersecția dru-
murilor Văliug Gărâna și Văliug Stațiunea Semenic. Pe supra-
fața în cauză se află numeroase captări de apă și amenajări 
pentru transportul apei în orașul Reșița, pentru folosință in-
dustrială. De asemenea parcela în cauză se află pe suprafața 
Parcului Național Semenic Cheile Carașului, în zona de dez-
voltare durabilă.
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Intrebare: Este PVRC?

Rezolvare:
• amenajări pentru captarea și transportul apei → posibil 

PVRC 4.1. Păduri cu rol hidrologic deosebit de important 
(4.1.A surse unice de apă) →prag:  aprovizionarea cu apă 
potabilă a comunităților locale → Nu este PVRC 4.1.

• Parcul Național Semenic Cheile Carașului → posibil PVRC 1.1. 
Arii Protejate → parcela se află în zona de dezvoltare dura-
bilă (nu de protecție integrală/strictă) → Nu este PVRC 1.1.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

APLICAȚIA 3

CAPITOLUL 3 – CERTIFICAREA MANAGEMENTULUI 
FORESTIER

Generalități despre standardul de certificare a 
managementului forestier în sistem FSC

PRINCIPIU:
Managementul forestier trebuie să conserve diversitatea bi-
ologică și valorile asociate acesteia, resursele de apă, sol și 
ecosistemele/peisajele sensibile astfel încât să mențină func-
țiile ecologie și integritatea pădurii.

CRITERIU: 
Se aplică măsuri de protecție pentru speciile rare, amenința-
te, periclitate și pentru habitatele acestora

INDICATOR: 
Suprafața acoperită cu specii rare, amenințate sau periclitate 
este identificată și delimitată pe hărți

VERIFICATOR: Hărți cu elementele de biodiversitate marcate 
Atenție: în elaborarea unui standard FSC, principiile și 
criteriile sunt preluate ca atare (nu este permisă modificarea 
acestora) iar indicatorii, normele, verificatorii se stabilesc la 
nivel local.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

APLICAȚIA 4

CAPITOLUL 5 – ARII PROTEJATE

Categorii de management 

Pădurea limitrofă lacului Vidraru UP V Valea cu pești, OS 
Vidraru, Direcția Silvică Argeș (studiu de caz la cursul de la 
Vidraru)

Context: 
Suprafața de pădure este inclusă in fondul forestier național 
la grupa I, de protecție. Funcția ei principală este de protecție 
a acumulării de apă Vidraru.

Intrebare: 
Care sunt obiectivele de management?
Cărei categorii de AP se aseamănă cel mai mult managemen-
tul forestier în acest caz.

Raspuns:
Tabelul 11

Obiective de management

Cercetare științifică 2
Protecția sălbăticiei (zonelor fără intervenție umană) 3
Protecția diversității speciilor/ genetice, ecosisteme-
lor și habitatelor

2

Menținerea serviciilor de mediu 1
Protecția caracteristicilor naturale/culturale 2
Turism și recreere 1
Educație 2
Utilizarea durabilă a resurselor naturale 3
Activități tradiționale de utilizare a resurselor 
naturale desfășurate de către și în beneficiul 
comunităților

-

Menținerea atributelor culturale-tradiționale -

Se observă faptul că din punct de vedere a obiectivelor de 
management pădurea se încadrează undeva între un Parc 
național și Parc natural. Important nu este să clasificăm pă-
durile în categorii, asemănător ariilor protejate ci să gândim 
obiectivele de management în aceeași manieră astfel încât să 
poată fi aplicat un management responsabil față de valorile 
economice, social-culturale și naturale.
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