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Descrierea activităţii 
 

Justificarea şi importanţa studiului se pot concentra pe faptul că „Habitatul de vegetaţie 

de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. (91I0*) este un habitat prioritar care suferă ca 

urmare a procesului de înlocuire a exemplarelor de Quercus cu exemplare de tei care au o 

capacitate de regenerare mai mare. În absenţa unor măsuri active de management există riscul 

ca habitatul prioritar să se reducă dincolo de limita de păstrare a acestuia într-o stare favorabilă 

de conservare, şi pentru aceasta este necesar un studiu ştiinţific pentru reconstrucţia tipurilor 

naturale fundamentale de pădure de Quercinee, respectiv pentru refacerea habitatului prioritar 

de Quercus spp. (91I0*).” 

Scopul acestui studiu este fundamentarea reconstrucţiei ecologice a tipurilor de pădure 

natural fundamentale afectate de substituirea speciilor de stejari prin specii de tei şi stabilirea 

soluţiilor silvotehnice corespunzătoare. 

Obiectivele cercetării se referă la: 

 - explorarea stadiului actual al cunoaşterii şi experienţei acumulate pe plan naţional în 

reconstrucţia ecologică a pădurilor 

 - caracterizarea tipurilor de pădure afectate de derivare 

 - analiza distribuţiei spaţiale şi a cauzelor formării teişurilor 

 - evaluarea capacităţii de regenerare a speciilor de Quercus, în arborete cu diverse 

proporţii participare a acestora 

 - evaluarea modului de comportare în timp a culturilor experimentale de refacere sau 

lucrări de regenerare a arboretelor din raza parcului 

 - determinarea favorabilităţii staţionale pentru principalele specii lemnoase 

 - stabilirea soluţiilor optime de refacere a arboretelor derivate 

Metodologia de lucru 

Rezolvarea obiectivelor stabilite a presupus documentare bibliografică, inventarieri şi 

observaţii în teren, analiza datelor. Literatura de specialitate consultată acoperă preocupări 

referitoare la vegetaţia zonei, procesele ecologice specifice Dobrogei, geneza teişurilor şi 

tipurile de pădure derivate cu tei, gospodărirea şi regenerarea pădurilor dobrogene. 

Activităţile de teren pentru evaluarea potenţialului de dezvoltare a speciilor de cvercinee 

s-a desfăşurat după metodologia studiilor tipologice (Paşcovschi et Leandru 1958, Doniţă et al. 

1990) şi respectiv a celor fitosociologice (Cristea et al. 2004). Observaţiile din teren, 

consemnate în fişe tip, se referă la: 

 - condiţiile de biotop (relief, textura şi compactitatea solului, litieră, înţelenire) 

 - structura arboretului (stratificare, consistenţă, înălţimi şi diametre medii, proporţia de 

participare a speciilor de arbori prin metoda Bitterlich şi acoperirea proiectivă, vitalitate, 

provenienţă) 

 - compoziţia floristică completă a fitocenozelor (inventarul tuturor speciilor de plante 

vasculare şi indicii de acoperire-dominanţă Braun-Blanquet)  

 - starea regenerării (specii, proporţii de participare, provenienţa, desimea şi frecvenţa, 

starea de dezvoltare şi de sănătate a puieţilor) 
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Ca indicatori sintetici au fost consideraţi: tipul de pădure, tipul de staţiune, tipul de 

pătură erbacee. În cazul vegetaţiei cu compoziţie degradată, cum este cazul arboretelor derivate, 

reconstituirea tipului natural fundamental, ca vegetaţie naturală potenţială, se va baza pe 

indicaţiile staţiunii şi ale plantelor din straturile ierbos şi arbustiv. 

Pentru analize în laborator au fost colectate 123 de probe de sol. Parametrii 

măsuraţi/determinaţi au fost pH-ul şi textura. 

Descrierea vegetaţiei forestiere a avut la bază 274 relevee fitosociologice proprii, cu 

suprafaţa de 400 m
2
. La acestea se adaugă 67 de relevee din lucrarea Vegetaţia Parcului 

Naţional Munţii Măcinului (Popescu et al. 2013). S-au folosit tipurile de eşantionaj preferenţial 

şi pe transecte, cu o stratificare prealabilă după tipul de pădure, compoziţia actuală a arboretului 

şi relef. Suprafeţele de probă au fost localizate în 120 unităţi amenajistice: 

OS. Măcin, UP I Luncaviţa, ua: 17A, 66, 67, 68, 69A, 70A, 72A, 72B, 78C, 79A, 95A, 

100B, 103A, 104B, 105, 106B, 127A, 138A, 145B, 147B, 148A, 153A, 155A, 158A, 160, 166A 

 O.S. Măcin, UP II Greci, u.a.: 1, 5B, 8A, 8B, 32, 47B, 48A, 48G, 49A, 49B, 55A, 57A, 

57C, 60C, 64A, 64B, 65, 66A, 69B, 70A, 71A, 78, 80, 88A, 111A 

 O.S. Cerna, U.P. II Cerna, u.a.: 10B, 13A, 14D, 15A, 17A, 19C, 25E, 61A, 64D, 65C  

 O.S. Cerna, U.P. III Ţiganca, u.a.: 1A, 10A, 13, 14A, 17A, 32A, 35B, 36, 41A, 42A, 44, 

45A, 45B, 48A, 48C, 49A, 49B, 50A, 51A, 53, 54A, 56A, 58, 59A 

 O.S. Cerna, U.P. IV Valea Mitrofanului, u.a.: 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24A, 26, 

27, 30, 33A, 34, 38A, 39A, 40A, 40B, 41A, 41B, 42B, 43A, 43B, 45C, 45D, 46B, 47B, 48A, 

51A, 53, 54A, 54B, 56, 65A. 

 

 
Figură 1 Amplasarea suprafeţelor de probă în fondul forestier al PNMM 

 
 

Evaluarea capacităţii de regenerare a arborilor s-a realizat, la nivel de releveu, prin 

numărarea puieţilor în câte 20 de suprafeţe de 1 m
2
, distribuite randomizat. 
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S-au făcut observaţii asupra menţinerii în timp a puieţilor de gorun şi stejar plantaţi în 

cadrul unor cercetări experimentale anterioare (Mănescu 2002), în parcelele: O.S. Cerna, U.P. 

III Ţiganca, u.a. 50 şi 51A; U.P. IV Valea Mitrofanului, u.a. 14, 26A, 56A,  

Analiza datelor fitocenologice s-a realizat cu ajutorul programelor JUICE (Tichy 2002), 

PC-ORD (McCune et Mefford 2006), iar analiza spaţială în QGIS (v.1.8).  Modelarea curbelor 

de răspuns ale speciilor faţă de factorii ecologici s-a realizat cu HyperNiche 2 (McCune et 

Mefford 2009). 

 Numele plantelor vasculare urmează Flora ilustrată a României (Ciocârlan 2000). 

Evoluţia activităţii 
 

În perioada septembrie-octombrie-noiembrie-decembrie 2011 precum şi în intervalul 

ianuarie-februarie-martie 2012 au fost identificate unităţile de producţie, parcele şi subparcele 

de la nivelul SCI-ului Munţii Măcinului precum şi informaţia specifică compoziţiei, vârstei şi 

dominanţei tipurilor de pădure urmând ca în perioada următoare să fie parcursă etapa de 

identificare a parcelelor în teren care vor intra în studiul de fundamentare. Au fost consultate 

lucrări de specialitate, publicate şi manuscrise, ce abordează următoarele teme: particularităţi 

biologice, ecologice şi de areal ale teiului (Ivănescu et al. 1966, Lăzărescu 1968, Anca 1969, 

Şofletea et Curtu 2001), caracteristici ecologice şi silviculturale ale pădurilor de şleau şi 

teişurilor din România (Paşcovshi et Leandru 1958, Leandru 1967, Purcelean et Paşcovshi 

1968, Purcelean et al. 1970, Leandru 2011), refacerea arboretelor degradate (Dămăceanu et al. 

1960, 1964, Lupe 1975, Giurgiu 1995, Vlonga 2001, Mănescu 2002), regenerarea cvercineelor 

(Petcuţ 1941, Vlad 1941, Constantinescu 1971, Florescu et Nicolescu 1996) 

În perioada aprilie-mai-iunie 2012 activităţile referitoare la fundamentarea 

reconstrucţiei ecologice a arboretelor derivate s-au desfăşurat la birou şi în teren. În etapa de 

birou, s-au realizat următoarele: documentare bibliografică, organizarea activităţilor de teren 

(selectarea parcelelor de parcurs, pregătirea materialului cartografic, fişe de teren, suport 

informaţional, echipament). Obiectivele urmărite au fost: 

- evaluarea distribuţiei reale a arboretelor derivate în cuprinsul Parcului, prin analiza 

critică a tipului natural fundamental de pădure al arboretelor, în raport de condiţiile de vegetaţiei 

şi biotop actuale 

- evaluarea regenerării naturale existente la speciile principale de arbori, în arborete cu 

diverse categorii de participare a speciilor de cvercinee 

- identificarea unor corelaţii dintre distribuţia speciilor de stejar şi condiţiile staţionale, 

în vederea detectării optimului staţional şi competiţional 

- observaţii „in situ” asupra calităţii/stadiului/reuşitei unor lucrări de regenerare a 

arboretelor 

Investigaţiile de teren au fost realizate în cadrul următoarelor unităţi amenajistice:  

- U.P. II Cerna, u.a. 61A , 64D; 

- U.P. III Ţiganca, u.a. 44, 45, 59A, 58; 

- U.P. IV Valea Mitrofanului, u.a. 42A, 42B, 43A, 43B; 

- U.P. I Luncaviţa, u.a. 85B, 86A, 86B, 99A, 115, 138A, 166A; 

- U.P. II Greci, u.a. 4A, 55 A, 121D. 
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În perioada iulie-august-septembrie 2012 activităţile de teren au continuat evaluarea 

potenţialului de dezvoltare a speciilor de cvercinee, desfăşurîndu-se după modelul studiilor 

tipologice. Investigaţiile de teren au fost realizate în cadrul următoarelor unităţi amenajistice: 

 - UP I Luncaviţa, u.a. 70A, 72B, 95A, 95B, 127A, 138A, 166A; 

 - UP II Greci, u.a. 55A, 78, 88A; 

 - UP II Cerna, u.a. 54A, 55A, 47A, 47C; 

  - UP III Ţiganca, u.a. 10A, 13, 15, 17A (intensiv, în 42 supr. de probă), 44, 45, 53; 

 - UP IV Valea Mitrofanului, u.a. 43A, 43B, 48A, 51A. 

În perioada octombrie-noiembrie-decembrie 2012, activităţile din cadrul proiectului 

s-au desfăşurat în conformitate cu obiectivele: (1) studiu bibliografic asupra experienţei 

acumulate în domeniul reconstrucţiei ecologice a pădurilor derivate de cvercinee, (2) 

cunoaşterea condiţiilor ecologice din arboretele derivate ale Parcul Naţional Munţii Măcinului. 

Observaţii asupra vegetaţiei s-au defăşurat în cuprinsul unităţilor amenajistice:  

- UP II Greci, u.a. 32; 

- UP IV Valea Mitrofanului, u.a. 9, 24A, 27. 

În perioada ianuarie-februarie-martie 2013 s-au desfăşurat următoarele activităţi (a) 

completarea bazei de date cu inventarierile tipologice efectuate în anul 2012, (b) analize de 

laborator pentru probele de sol colectate, (c) inventarieri de vegetaţie în sezonul prevernal 

(martie 2013), (c) sinteza datelor de vegetaţie, (d) actualizarea bazei de date GIS în vederea 

selecţiei arboretelor pentru care se propun lucrări de reconstrucţie ecologică 

În intervalul aprilie-mai-iunie-iulie 2013 studiul este axat pe cele două aspecte majore: 

fundametarea tipologică şi analiza soluţiilor tehnice de reconstrucţie ecologică. Cercetările 

întreprinse în această etapă urmăresc definirea nişelor ecologice pentru principalele specii 

arborescente din teritoriul parcului şi evaluarea riscurilor/efecte negative ale intervenţiilor de 

reconstrucţie în contextul gospodăririi durabile a vegetaţiei. 

Astfel, s-au colectat date de teren referitoare la tipurile de pădure, caracteristicile 

staţionale, structura vegetaţiei, starea regenerării naturale şi a tratamentelor silviculturale 

executate. Au fost parcurse următoarele unităţi amenajistice: 

-UP I Luncaviţa, ua: 78B, 78C, 79A, 85A, 100B, 103A, 104B, 106A, 106B, 148A, 

145B, 147B, 153A, 153B, 156A, 158A, 160; 

-UP II Greci, ua: 1, 5B, 8A, 8B, 47B, 48A, 48B, 49A, 49B, 55A, 57A, 57C, 60B, 64B, 

65A, 69B, 79, 80, 111F; 

-UP II Cerna, ua: 13A, 14D, 15A, 17A, 47A, 47C, 54A, 55A;  

-UP III Ţiganca, ua: 17A, 32A, 35B, 36, 41A, 42A, 42B, 42C, 45A, 45B, 48C, 49A, 

49B, 50A, 51A, 54A, 56A;  

-UP IV Valea Mitrofanului, ua: 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21B, 23, 24A, 26, 30, 

33A, 34, 38A, 39B, 40A, 40B, 41A, 41B, 42B, 45C, 45D, 46B, 56, 

65A. 
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Rezultate obţinute 
 

Prezentarea tipurilor de habitate identificate - descrierea generala a principalelor 

tipuri de habitate naturale de Quercinee  identificate (Gafta et Mountford 2008) 
 

91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. [Euro-Siberian steppic woods 

with Quercus spp.] CLAS. PAL.: 41.7A 

Păduri xerotermofile de stejar din câmpiile din sud-estul Europei. Clima este foarte 

continentală, cu o mare amplitudine a temperaturilor. Substratul constă din loess (soluri de tip 

cernoziom). Quercus robur, Q. cerris, Q. pedunculiflora şi Q.pubescens domină stratul 

arborescent al acestor păduri, care sunt bogate în elemente stepice continentale şi geofite din 

Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957. 

Plante: Quercus pubescens, Q. robur, Q. pedunculiflora, Q. petraea, Q. cerris, Acer 

campestre, A. tataricum, Sorbus torminalis, Tilia tomentosa, Cornus sanguinea, Crataegus 

monogyna, Euonymus verrucosa, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Rhamnus 

cathartica, Ulmus minor, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Dactylis polygama, 

Galium dasypodum, Geum urbanum, Lathyrus niger, Polygonatum latifolium, Pulmonaria 

mollis subsp. mollis, Tanacetum corymbosum, Tulipa bibersteinniana, Vincetoxicum 

hirundinaria, Viola jordanii. 

Acest tip de habitat, care forma odată vegetaţia naturală a Europei de sud-est, este foarte 

fragmentat în prezent. În Austria, este adesea degradat ca urmare a invaziei salcâmului 

(Robinia). 

La nivel naţional cuprinde urmatoarele tipuri de habitate, conform clasificarii 

habitatelor din Romania (Doniţă et al. 2005): R4138, R4146, R4148, R4156, R4157, R4159. 

La nivel naţional cuprinde urmatoarele asociaţii vegetale:  Aceri tatarici-Quercetum 

roboris Zólyomi 1957; Quercetum pedunculiflorae-cerris Morariu 1944; Quercetum 

pedunculiflorae Borza 1937; Convallario-Quercetum roboris Soó (1939) 1957. 

 

91Z0 Păduri moesiace de tei argintiu [Moesian Silver lime woods] CLAS. PAL.: 41.841 

 Facies dominat de Tilia tomentosa al pădurilor mixte caducifoliate din sudul Europei 

centrale şi partea mijlocie a Peninsulei Balcanice, distribuite în general în arealul alianţei 

Quercion frainetto, dar local prezente şi în conjuncţie cu pădurile estice de Carpinion betuli, în 

particular arborete de Tilia tomentosa din etajul pădurilor de Carpinus betulus şi Quercus 

petraea din Bulgaria. 

 Prezent în special pe versanţii nordici ai piemonturilor, pe soluri acide şi cu umiditate 

ridicată, acest habitat este reprezentat de obicei prin arborete monodominante ce emană un 

parfum deosebit în timpul înfloririi teilor. Primăvara, stratul ierbos este bine dezvoltat şi format 

din Corydalis cava, C. solida, Scilla bifolia, Erythronium dens-canis, Ranunculus ficaria. 

 Plante: Tilia tomentosa, T. platyphyllos, Carpinus betulus, Quercus dalechampii, Acer 

platanoides, A. campestre, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni, Corydalis solida, 

Dactylis polygama, Erythronium dens-canis, Glechoma hirsuta, Melica uniflora, Ranunculus 

ficaria, Poa nemoralis, Scilla bifolia, Viola hirta, V. reichenbachiana. 
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 La nivel naţional cuprinde următoarele tipuri de habitate, conform clasificării 

habitatelor din Romania (Doniţă et al. 2005): R4135 

 La nivel naţional cuprinde urmatoarele asociaţii vegetale: Tilio tomentosae-

Carpinetum betuli Doniţă 1968. 

 

91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos [Eastern white oak woods] 

CLAS. PAL.: 41.7371, 41.7372 

Păduri extrazonale dominate de stejar pufos, cu floră submediteraneană, ocupând 

enclave mai calde în cadrul arealelor subcontinentale ale lui Quercion frainetto şi Carpinion 

illyricum. 

Include subtipurile: 

41.7371 Păduri tracice de stejar pufos şi cărpiniţă 

Păduri de Quercus pubescens şi Q. virgiliana din câmpiile bazinului Mării Negre şi 

dealurile Turciei europeane, din nordul câmpiei tracice în sudul şi sud-estul Bulgariei, unde sunt 

reprezentate în principal prin masive forestiere insulare, mai ales în partea centrală a dealurilor 

Maritsa şi Tundja, şi de pe colinele de la poalele estice şi nordice ale munţilor Rodopi. Stejarii 

sunt însoţiţi de Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Acer campestre sau Tilia tomentosa şi de 

elemente floristice submediteraneene. 

41.7372 Păduri moesiace de stejar pufos 

Păduri submediteraneene termofile de Quercus pubescens şi Q. virgiliana din sudul 

munţilor Dinarici, lanţul muntos balcanic şi din regiunile învecinate, incluzând sud-estul şi 

sudul României. 

Plante: Quercus pubescens, Q. virgiliana, Carpinus orientalis, C. betulus, Fraxinus 

ornus, Galium dasypodum, Paeonia peregrina. 

La nivel naţional cuprinde urmatoarele tipuri de habitate, conform clasificarii 

habitatelor din Romania (Doniţă et al. 2005):   R4158, R4161, R4162, R4163 

La nivel naţional cuprinde urmatoarele asociaţii vegetale:  Galio dasypodi-

Quercetum pubescentis Doniţă 1970; Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis Doniţă 1970; 

Echinopo banatici-Quercetum pubescentis Boşcaiu et al. 1971; Paeonio peregrinae-Quercetum 

pubescentis (Sârbu 1978) Sanda et Popescu 1999; Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis 

Jakucs et Fekete 1957; Tilio tomentosae-Quercetum pedunculiflorae Doniţă 1968; Lathyro 

collini-Quercetum pubescentis Klika 1932. 

 

91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun [Pannonian-Balkanic turkey oak - sessile oak 

forests] CLAS. PAL.: 41.76 

Păduri subcontinentale xero-termofile de Quercus cerris, Q. petraea sau Q.frainetto şi 

alte specii de stejari caducifoliaţi, local păduri de Q. pedunculiflora sau Q. virgiliana, din 

Câmpia Panonică, dealurile şi câmpiile din vestul şi sudul României, nordestului Greciei 

continentale, din Anatolia supra-mediteraneană şi munţii de mică înălţime cu Acer tataricum. 

Sunt distribuite în general la altitudini cuprinse între 250 şi 600 (800) m deasupra nivelului 

mării şi dezvoltate pe substrate diferite: calcare, andezite, bazalt, loess, argilă, nisip, etc., pe 

soluri brune slab acide, de obicei profunde. 

Plante: Quercus petraea, Q. dalechampii, Q. polycarpa, Q. cerris, Q. frainetto, Acer 

tataricum, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Tilia tomentosa, Ligustrum vulgare, Euonymus 
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europaeus, Festuca heterophylla, Carex montana, Poa nemoralis, Potentilla alba, P. 

micrantha, Tanacetum corymbosum, Campanula persicifolia, Digitalis grandiflora, Vicia 

cassubica, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Achillea distans, A. nobilis, Silene nutans, S. 

viridiflora, Hieracium racemosum, H. sabaudum, Galium schultesii, Lathyrus niger, Veratrum 

nigrum, Peucedanum oreoselinum, Helleborus odorus, Luzula forsteri, Carex praecox, 

Pulmonaria mollis, Melittis melissophyllum, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Genista 

tinctoria, Lithospermum purpurocaeruleum (syn. Buglossoides purpurocaerulea), Calluna 

vulgaris, Primula acaulis subsp. rubra, Nectaroscordum siculum, Galanthus plicatus. 

La nivel naţional cuprinde urmatoarele tipuri de habitate, conform clasificării 

habitatelor din Romania (Doniţă et al. 2005): R4132, R4133, R4134, R4136, R4137, R4140, 

R4142, R4149, R4150, R4151, R4152, R4153, R4154, R4155 

La nivel naţional cuprinde urmatoarele asociaţii vegetale: Quercetum petraeae-

cerris Soó (1957) 1969 (inclusiv subas. tilietosum tomentosae Pop et Cristea 2000); Aremonio-

Quercetum petraeae Hoborka 1980; Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerris Soó 1957; 

Quercetum cerris Georgescu 1941; Quercetum frainetto-cerris (Georgescu 1945) Rudski 1949; 

Carpino-Quercetum cerris Klika 1938 (Boşcaiu et al. 1969); Quercetum frainetto Păun 1964; 

Fraxino orni-Quercetum dalechampii Doniţă 1970; Nectaroscordo-Tilietum tomentosae Doniţă 

1970; Galantho plicatae-Tilietum tomentosae Doniţă 1968; Orno-Quercetum praemoesicum 

Roman 1974 (inclusiv subas. coryletosum colurnae). 

 

Caracterizarea distribuţiei spaţiale a tipurilor de habitate de interes conservativ 

comunitar 
 

Cu excepţia Culmii Pricopanului care este foarte stâncoasă, pădurea ocupă cea mai 

mare parte a ariei protejate SCI – Munţii Măcinului. 

Dintre acestea, Pădurile moesiace de tei argintiu ocupă peste 26% din suprafaţa sitului, 

fiind urmate de Pădurile balcano-panonice de cer şi gorun cu peste 18%, Vegetaţie forestieră 

ponto-sarmatică cu stejar pufos cu 10%, Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 

0,14%, restul 0,9% de fiind ocupat de Pădurile dobrogene de fag. 

 

Tabel 1 Evidentierea presiunilor si a habitatelor degradate, a statutului de conservare 

actual 

Tip Habitat Ameninţări 
Stare de 

conservare 

91I0 * Vegetaţie 

de silvostepă 

eurosiberiană cu 

Quercus spp. 

Habitatul nu se află sub o influenţă semnificativă din punct de vedere al 

presiunilor şi ameninţărilor, însă supravieţuirea lui depinde de un management 

durabil. Printre ameninţările potenţiale se numără păşunatul, tăieri ilegale de 

arbori, crearea de căi de comunicaţie ce ar duce la fragmentarea habitatului, 

eroziune. S-a constatat prezenţa unor specii atipice pentru habitat, cu tendinţă de 

invadare (Urtica dioica). Datorită regenerarii repetate din lăstari de-a lungul 

mai multor generaţii se reduce vitalitatea arboretelor 

Favorabilă 

91Z0 Păduri 

moesiace de tei 

argintiu 

Paşunatul, deficitul hidric în perioadele de secetă, tăieri necontrolate. Favorabilă 

91AA Vegetaţie 

forestieră ponto-

sarmatică cu 

Tăieri ilegale de arbori, crearea de căi de comunicaţie (şosele) ce ar duce la 

fragmentarea habitatului, eroziune.  

Instalarea speciilor nitrofile, invadante: Urtica dioica. 

Favorabilă 
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stejar pufos Plantaţii cu specii alohtone sau străine habitatului, precum Robinia 

pseudaccacia, Ailanthus altissima, Cerasus mahaleb, Pinus sp. O parte din 

acestea se extind prin regenerare naturală Păşunatul. 

91M0 Păduri 

balcano-

panonice de cer 

şi gorun 

Prezenţa carierei de granit de la Greci aflată în imediata apropiere a sitului şi 

deci a pădurilor. Parcele adiacente pot fi afectate datorită prafului, căilor de 

comunicaţie asta însemnând posibile intrări de specii alohtone. 

Extinderea terenurilor agricole până aproape de limită pădurii, fără o zonă 

tampon 

Păşunatul în interiorul ariei protejate. 

Favorabilă 
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Figura 2 Distribuţia spaţială a habitatelor forestiere din Parcul Naţional Munţii 

Măcinului 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management 

pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM  

 

13 

 

 

Tabel 2 Evaluarea starii de conservare a habitatului 91I0* 
Parametrii Limite Indicatori 

Dinamica suprafetei Sa nu se reduca suprafata actuala sub nici o forma  

Compoziţia specifică   

Specii native Quercus pedunculiflora, Tilia tomentosa, Carpinus orientalis  

Specii dominante şi 

constante 

Quercus pedunculiflora, Quercus petraea subsp. dalechampii, Tilia 

tomentosa, Carpinus betulus, Carpinus orientalis, Cornus mas, Acer 

tatricum 

 

Specii dominante de arbori Quercus pedunculiflora,  Tilia tomentosa, Carpinus orientalis,   

Specii importante de plante Myrrhoides nodosa, Paeonia peregrina, Cotinus coggygria, Carpinus 

orientalis, Smyrnium perfoliatum 

 

Specii nedorite  Urtica dioica,    

Structura vegetaţiei   

Inaltimea vegetatiei > 15 m la arbori maturi  

Consistenta arboretelor 0.6-0.7  

Numărul straturilor de 

arbori 

Minim 1  

Stadiu de dezvoltare De la stadiul de nuieliş de până la cel de codru  

Acoperirea cu arbusti 30-60 %  

Acoperirea speciilor 

ierboase 

70-80%  

Lemn mort   

Grosimea litierei 3-5 cm  

Caracterisitici fizice   

Dinamică   

Perturbări diverse Păşunatul, tăierile ilegale, despăduririle, substituirea speciilor, 

intelenirea solurilor 

 

Regenerarea Frecventa pe cale vegetativa prin lastari; foarte rar sau deloc prin 

samanta 

 

 

 

Tabel 3 Evaluarea starii de conservare a habitatului 91Z0 
Parametrii Limite Indicatori  

Dinamica suprafetei Sa nu se reduca suprafata actuala.  

Compoziţia specifica   

Specii native >90% din acoperirea fiecarui strat  

Specii dominante şi 

constante 

Acer campestre, Alliaria petiolata, Anthriscus cerefolium, Anthriscus 

nemorosa, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekenii, Carpinus 

betulus, Dactylis polygama, Dentaria bulbifera,  Fraxinus excelsior, 

Fraxinus ornus, Glechoma hirsuta, Hedera helix, Melica uniflora, Poa 

nemoralis, Polygonatum latifolium, Quercus petraea, Tilia 

platyphyllos, Tilia tomentosa, Viola suavis 

 

Specii dominante de arbori Tilia tomentosa, Carpinus betulus, Quercus dalechampii  

Specii nedorite  Urtica dioica  

Structura vegetaţiei   

Inaltimea vegetatiei 14 – 20 m  

Consistenta arboretelor 0.7-0.9  

Numarul straturilor de 

arbori 

>=2  

Structura pe clase de Pluriena  
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Parametrii Limite Indicatori  

Dinamica suprafetei Sa nu se reduca suprafata actuala.  

varsta 

Acoperirea cu arbusti 30 - 60%  

Acoperirea speciilor 

ierboase 

30 – 70 %  

Grosimea litierei 0 – 5 cm  

Dinamica   

Perturbari diverse Pasunatul, tăieri necontrolate,   

Regenerarea Este buna (posibila plantarea pentru completare numai cu speciile 

native). 

 

 

 

Tabel 4 Evaluarea stării de conservare a habitatului 91AA 
Parametrii Limite Indicatori 

Dinamica suprafetei Sa nu se reduca suprafata actuala sub nici o forma  

Compoziţia specifică   

Specii native Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Pyrus elaeagrifolia  

Specii dominante şi 

constante 

Quercus pubescens, Carpinus orientalis  

Specii dominante de arbori Quercus pubescens  

Specii importante de 

plante 

Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Paeonia peregrina, Cotinus 

coggygria, Galium dasypodium, Pyrus eleagrifolia 

 

Specii nedorite  Urtica dioica, Ailanthus altissima, Ballota nigra.  

Structura vegetaţiei   

Inaltimea vegetatiei 8-10 m (maxim)  

Consistenta arboretelor 0,6-0,7 pe versanti stancosi; 0,8-0.9 pe platouri  

Numărul straturilor de 

arbori 

1  

Structura pe clase de varsta Echienă  

Stadiu de dezvoltare De la stadiul de nuieliş de până la cel de codru  

Acoperirea cu arbusti 20-40%  

Acoperirea speciilor 

ierboase 

50-100%  

Lemn mort <5%  

Grosimea litierei 1-5 cm  

Dinamică   

Perturbări diverse Păşunatul, despăduririle, plantaţii cu salcâm, vişin turcesc, oţetar, 

sălcioară, pin 

 

Regenerarea Este slabă spre medie  

 

 

Tabel 5 Evaluarea starii de conservare a habitatului 91M0 
Parametrii Limite Indicatori 

Compoziţia specifica   

Specii native >90% din acoperirea fiecarui strat  

Specii dominante şi 

constante 

Tilia tomentosa, Quercus dalechampii, Quercus polycarpa, Fraxinus 

ornus, Carpinus orientalis, Cornus mas, Crataegus monogyna, 

Fraxinus excelsior, Dactylis polygama, Nectaroscordum siculum, Poa 

nemoralis, Geum urbanum, Polygonatum latifolium, Myrrhoides 

nodosa  
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Parametrii Limite Indicatori 

Specii dominante de arbori Tilia tomentosa, Quercus dalechampii, Carpinus orientalis,  

Specii importante de plante Carpinus orientalis, Nectaroscordum siculum, Myrrhoides nodosa, 

Paeonia peregrina, Galanthus plicatus, Mercurialis ovata 

 

Specii nedorite  Urtica dioica  

Structura vegetaţiei   

Inaltimea vegetatiei 14 – 16 m  

Consistenta arboretelor 0.60-0.85  

Numarul straturilor de 

arbori 

1,2  

Structura pe clase de varsta Echienă  

Stadiu de dezvoltare De la nuielis la codru  

Acoperirea cu arbusti 30 - 60%  

Acoperirea speciilor 

ierboase 

30 – 70 %  

Lemn mort <1%  

Grosimea litierei 0 – 5 cm  

Caracterisitici fizice   

Teren neacoperit cu 

vegetaţie 

10 - 30%  

Dinamica   

Perturbari diverse Pasunatul, eroziunea solului, specii invazive  

Regenerarea Este slaba spre medie (posibila plantarea pentru completare numai cu 

speciile native). 

 

  

 

Caracterizarea vegetaţiei forestiere edificate de speciile de tei 
 

Unităţile de vegetaţie fitogeografice din Munţii Măcinului sunt (Doniţă et al. 1992, 

Popescu et al. 2013): 

- zona de silvostepă, cu temperaturi medii anuale de 10.5 °C şi precipitaţii medii anuale 

în jur de 450 mm; specii edificatoare caracteristice sunt Quercus pubescens şi Q. 

pedunculiflora; pe teritoriul Parcului Naţional Munţii Măcinului (PNMM) această unitate are un 

caracter mai mult extrazonal, fiind condiţionată de solul superficial. 

- etajul pădurilor submediteraneene, în care temperaturiile medii sunt în jur de 10 °C iar 

precipitaţiile anuale se încadrează între 450-500 mm; specii caracteristice sunt Quercus petraea 

s.l., Q. pubescens, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis. 

- etajul pădurilor de foioase mezofile, cu temperaturi medii de circa 9.5 °C şi precipitaţii 

între 550-600 mm; specii edificatoare caracteristice sunt Tilia tomentosa, Carpinus betulus, 

Quercus petraea. 

În distribuţia vegetaţiei un rol foarte important revine climatului local condiţionat de 

expoziţie şi volumului fiziologic util al solurilor, modificând uneori semnificativ favorabilitatea 

cenotică dictată de climatul regional. 

Vegetaţia forestieră din nordul Dobrogei a fost descrisă, în context mai restrâns sau mai 

larg, de diverşi autori: Doniţă (1968), Dihoru et Doniţă (1970), Doniţă et al. (1992), Paşcovschi 

et Doniţă (1967), Petrescu (2007), Popescu et al. (2013). Din aceste lucrări se desprinde faptul 

că teiul argintiu îşi găseşte optimul de dezvoltare în această parte a Europei. În Dobrogea, 
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Podişul Central Moldovenesc (Dobrescu et Kovacs 1973) şi nordul Bulgariei (Tzonev 2012) se 

întâlnesc pe suprafeţe mari arborete dominate de teiul argintiu. 

Cea mai recentă şi completă descriere din punct de vedere fitosociologic pentru zona 

avută în vedere – Parcul Naţional Munţii Măcinului, este oferită de Popescu şi colab. (2013). Au 

fost identificate 12 asociaţii vegetale lemnoase, din care 9 sunt edificate de specii de stejari 

(Quercus sp.) sau se dezvoltă în staţiuni potenţiale ale acestora: Tilio tomentosae-Carpinetum 

betuli Doniţă 1968, Carpino betuli-Quercetum robori-pedunculiflorae Doniţă et Popescu 2013, 

Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis Doniţă 1970, Nectaroscordo-Tilietum tomentosae 

Doniţă 1970, Querco pedunculiflorae-Tilietum tomentosae Doniţă 1970, Polyquerco-Tilietum 

tomentosae Doniţă 1970, Fraxino orni-Quercetum dalechampii Doniţă 1970, Fragario viridis-

Polyquercetum Doniţă 1970, Achilleo coarctatae-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 

1958.  

 

 
Figură 3 Profil de vegetaţie în etajul gorunetelor şi şleaurilor din Dobrogea de Nord 
 (din Dihoru et Doniţă 1970): 1 – Tilio tomentosae-Carpinetum subas. typicum (1a) şi tilietosum 

cordatae (1b),  

2 – Nectaroscordo-Tilietum, 3 – Galantho-Tilietum, 4 – Tilio-Quercetum pedunculiflorae,  

5 – Fraxino orni-Quercetum dalechampii, 6 – Fragario-Polyquercetum,  

7 – Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis, 8 – Galio dasypodi-Quercetum pubescentis 

  

 

Descrierea tipurilor de pădure din Dobrogea, unele cu pronunţat caracter regional, a fost 

oferită de Paşcovschi şi Leandru (1958), Leandru (1964, 1967), Purcelean şi Paşcovschi (1968), 

Doniţă şi Purcelean (1975), Doniţă şi colab. (1990). De asemenea, unităţile de vegetaţie 

dobrogene ocupă un loc aparte în sistemului român de clasificare a habitatelor (Doniţă et al. 

2005).  

Din punct de vedere al tipologiei forestiere se disting următoarele categorii de tipuri:  

- gorunete sau stejărete, dacă proporţia speciilor de Quercus este de (75)80-100% 

- goruneto-şleauri sau stejăreto-şleauri, dacă proporţia speciilor de Quercus este de 50-70% 

- şleauri, dacă proporţia speciilor de Quercus este de 10-40% 

- arborete derivate, dacă lipsesc sau sunt doar diseminate speciile de Quercus 

Conform Îndrumarului pentru amenajarea pădurilor (*** 2008) prin tip de pădure total 

derivat se înţelege arboretul constituit în cea mai mare parte din specii provizorii sau cu valoare 

economică redusă care nu poate fi readus la tipul natural fundamental prin tăieri de îngrijire, 

completări, etc., urmând a fi refăcut sau substituit. Caracterul relativ al acestei definiţii este dat 

de lipsa unei limite precise de participare a speciilor de „bază” (ele se pot însă deduce din 
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descrierile tipurilor) şi interpretabilitatea termenului „provizoriu”. De asemenea, includerea 

criteriului „valoare economică” poate deturna de la conceptul de naturalitate, punând sub 

semnul întrebării utilitatea folosirii caracterului actual al arboretelor în reconstrucţia ecologică a 

pădurilor din ariile protejate. Mai mult, este acceptat faptul că succesiunea vegetaţiei în 

cuprinsul şleaurilor se desfăşoară, reversibil sau nu, în favoarea speciilor de amestec (tei, 

carpen) (Paşcovschi 1967, Doniţă et Purcelean 1975, Florescu et Nicolescu 1996). De aceea, 

reconstrucţia ecologică va trebui să aibă în vedere un model ecosistemic de echilibru (Stănescu 

et Şofletea 1998). Acest model trebuie să se identifice la nivel local, pe baza cercetărilor de 

teren, şi să nu ignore posibilitatea ca arborete formate exclusiv din specii de amestec să aibă 

caracter (cvasi)natural (Paşcovschi 1967). Propunerea habitatului 91Z0 Păduri moesiace de tei 

argintiu (Tzonev et al. 2004, Tzonev 2012, Doniţă et al. 2005, Gafta et Mountford 2008) 

reflectă faptul că teişurile de Tilia tomentosa constituie un tip de vegetaţie naturală, specific 

sud-estului Europei. Aceasta s-ar explica prin raporturile de competiţie dintre tei şi stejari şi 

modul (relativ) natural de evoluţie a vegetaţiei. Pe de altă parte, literatura silvică românească 

prezintă teişurile pure ca păduri degradate, respectiv „tip de pădure derivat”. E vorba de o altă 

percepţie asupra caracterului natural al vegetaţiei, conform căruia o pădure naturală trebuie să 

aibă în compoziţie cel puţin una din speciile principale, care sunt de regulă cu longevitate şi 

valoare economică ridicate. Având la bază criterii productive, folosirea tipurilor de pădure în 

evaluarea gradului de „degradare” a vegetaţiei trebuie făcută cu precauţie, cu atât mai mult cu 

cât lipsesc modele, cu suport real, pentru structura naturală a şleaurilor (Paşcovschi 1967). 

 

Tabel 6 Tipurile de pădure potenţial afectate de fenomenul de derivare 

 

 

 Analizând descrierile parcelare, dublate de observaţiile şi inventarierile în teren, se 

constată că tipurile de pădure în care se manifestă degradarea compoziţională prin eliminarea 

Grupa ecologică Tipul natural de padure 

Deluros de gorunete 

de silvostepa 

extrazonală 

5161 Gorunet normal cu carpinita (m-i) 

5162 Gorunet cu carpinita de prod inf. 

5332 Goruneto-sleau dobrogean de prod inf. 

5333 Şleau dobrogean de prod inf. 

8421 Amestec de gorun si stejar pufos (i) 

8112 Stejar brumariu pur pe cernoziom slab degradat cu substrat de loess (m) 

8311 Amestec de stejar brumăriu si stejar pufos (m) 

Deluros de stejărate 

(pufos), pe soluri 

diverse, scheletice 

8212 Stejar pufos pe sol profund din Dobrogea 

8221 Stejar pufos pur din silvostepa pe substrat de loess sau lut (i) 

8211 Stejar pufos pur din zona forestiera (i) 

8233 Stejar pufos cu gorun din zona forestiera dobrogeană (i) 

8223 Stejar pufos pur din silvostepa dobrogeana pe sol superficial (i) 

8224 Stejar pufos cu cărpiniţă din silvostepă (i) 

8531 Stejăreto-şleau dobrogean cu stejar pufos (m) 

Deluros de stejărete 

(brumariu) cu specii 

de şleau, pe 

cernoziomuri 

cambice-

argiloiluviale 

8115 Stejar brumariu din silvostepa de deal dobrogeana de productivitate mijlocie (m) 

8116 Stejar brumariu tardiflor de silvostepa dobrogeana de productivitate mijlocie (m) 

8422 Amestec de gorun si stejar brumariu din Dobrogea (m) 

8513 Stejareto-şleau dobrogean cu stejar brumăriu (m) 

8423 Amestec de gorun, stejar brumariu si stejar pufos (i) 

8114 Stejar brumariu pur din silvostepa dobrogeana (i) 

8521 Stejăreto-şleau dobrogean cu stejar brumăriu şi stejar pufos (i) 

Câmpie de stejareto-

şleauri (i-m), soluri 

diverse, scheletice 

8521 Stejareto-sleau dobrogean cu stejar brumariu si pufos (i) 

8531 Stejareto sleau dobrogean cu stejar pufos (m) 
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speciilor de Quercus datorită competiţiei teilor sunt în general altele decât cele de mai sus. 

Sinteza lor e prezentată în tabelul 7 iar distribuţia spaţială în figurile 4 şi 10. 

 

Figură 4 Distribuţia spaţială a tipurilor de pădure din Parcul Naţional Munţii Măcinului 

 

 

Tabel 7 Evidenţa arboretelor derivate din cadrul PNMM pe tipuri de pădure. Caracterul 

actual al arboretelor s-a determinat prin analiza compoziţiei arboretului 

Tip de pădure 
Nr.  

ua-uri 

Supr.  

(ha) 

Proporţie  

(%) 

5162 Gorunet cu cărpiniţă de Pi 1 6.5 0.2 

5314 Şleau de deal cu gorun şi fag de Pm 3 77.4 2.4 

5323 Goruneto-şleau Pm 6 75.3 2.4 

5324 Şleau de deal cu gorun Pm 85 1218.2 38.2 

5325 Şleau de silvostepă cu gorun Pm 2 8.5 0.3 

5331 Şleau de deal dobrogean Pm 110 1630.9 51.2 

5333 Şleau dobrogean de Pi 15 84.5 2.7 

6333 Şleau de lunca din silvostepa de Pm 7 12.5 0.4 

8223 Stejar pufos pur din silvostepă dobrogeană cu sol superficial Pi 2 11.2 0.4 

8311 Amestec de stejar brumăriu şi stejar pufos Pm 1 5.7 0.2 

8511 Şleau de silvostepă cu stejar brumăriu Ps 1 4.7 0.1 

8512 Şleau de silvostepă din regiunea de dealuri Pm 7 50 1.6 

Total 240 3185.4 100 

 

După cum se poate remarca din tabelul de mai sus, cea mai mare pondere (cca. 90%) 

revine tipurilor 5331 şi 5324. Ambele sunt şleauri cu gorun şi tei argintiu de productivitate 
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mijlocie. Prezenţa derivării în cadrul stejăretelor de pufos (8223) sau brumăriu (8311) este mai 

degrabă o eroare de încadrare tipologică. Interesant este faptul că din cele 3185.4 ha cu arborete 

derivate, doar 37.8% sunt considerate ca atare în evidenţele amenajistice, restul fiind socotite 

natural fundamentale (56.8%), artificiale (2.6%) sau tinere nedefinite (2.8%). Uneori, 

determinarea caracterului actual al arboretelor se face inconsecvent. De exemplu, subparcele cu 

7TE 2CA 1DT sunt încadrate fie ca natural fundamentale, fie ca total derivate. Deşi nu 

respingem prima variantă, pentru uniformitate s-au reanalizat toate unităţile amenajistice şi s-a 

stabilit caracterul arboretelor pe baza compoziţiei. 

Constatările de mai sus confirmă necesitatea reanalizării în detaliu a compoziţiei 

arboretului, înaintea selectării suprafeţelor de reconstrucţie ecologică, în aşa fel încât să se 

detecteze zonele cu un deficit real de cvercinee. Găsim această opinie exprimată în literatură 

(Giurgiu 1995) astfel: „...se impune de urgenţă inventarierea arboretelor care necesită lucrări de 

reconstrucţie ecologică. În acest scop este necesară o cercetare metodologică pentru stabilirea 

criteriilor de clasificare a arboretelor după gradul de îndepărtare a lor faţă de starea optimă şi 

după urgenţa intervenţiilor. Evident aceste criterii se vor afla în corelaţie cu nivelurile de 

biodiversitate, complexitate, stabilitate şi funcţionalitate ecoprotectivă şi productivă, specifice 

arboretelor respective. Desigur, însăşi starea optimă va trebui definită prin cercetări asupra 

ecosistemelor naturale sănătoase, admise ca fiind optim structurate sub raportul strategiilor 

naturii, cu indicarea posibilei abateri admise, din considerente ale strategiei societăţii, faţă de 

structurile pădurilor naturale.” 

Acest demers devine deosebit de important în contextul unui Parc Naţional, în care 

intervenţiile în compoziţia fitocenozelor trebuie să fie judicios planificate şi executate strict 

unde ele sunt indispensabile conservării ecosistemelor. Din aceeaşi perspectivă trebuie 

reanalizate criteriile de clasificarea a arboretelor pe categorii de degradare. 

Pentru descriere detaliată s-au selectat doar tipurile de pădure ce deţin o pondere mai 

mare de 1% din suprafaţă, în baza considerentelor: (i) în acele unităţi nedescrise nu am întâlnit 

în teren fenomene de derivare, (ii) proporţia în care se manifestă degradarea compoziţională nu 

depăşeşte 5% din suprafaţa totală din parc a respectivelor tipuri.  

 

 

 5314 – Şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate mijlocie 

Acest tip de pădure a fost identificat doar în rezervaţia „Valea Fagilor”, unde 

fitocenozele cu participarea fagului sunt cantonate exclusiv în partea inferioară a versanţilor cu 

expoziţii umbrite (N, NV, NE). Panta terenului este mică spre medie, doar în imediata 

vecinătate a văii Luncaviţa devine mai accentuată (până la 30°). Solul este de tip eutricambosol, 

cu volum edafic foarte mare. 

Arboretul, cu acoperire de (70) 80-90%, este compus din Tilia tomentosa, Fagus 

sylvatica s.l., T. cordata, Ulmus glabra, Acer platanoides, Cerasus avium  în etajul dominant şi 

Carpinus betulus, Acer campestre în etajul dominat. Deşi prezent în compoziţia u.a-urilor din 

rezervaţie, gorunul nu apare în zona cu fag, ci în partea superioară a versanţilor sau pe culmi, 

rar. În stratul arbustiv, ce realizează acoperiri de 2-10%, se dezvoltă exemplare de fag, tei, 

frasin, ulm, jugastru, arţar, soc, alun. Regenerarea apare mai frecvent la fag, tei argintiu (din 

lăstari şi sămânţă), jugastru, arţar şi frasin. Dintre speciile ierboase domină ca frecvenţă şi 

acoperire cele mezofile eu-megatrofe, cu areal european: Carex pilosa, Hedera helix, 
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Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera, Galium odoratum, Viola reichenbachiana, Allium 

ursinum, Galium aparine, Geranium robertianum. Acoperirea acestui strat variază între 20-

60%.  

Tipul ocupă 77.4 ha. Întreaga suprafaţă este considerată cu caracter derivat. Având în 

vedere localizarea în zona de protecţie strictă, nu se pune problema unor lucrări de 

reconstrucţie.  

Asociaţia vegetală asimilabilă acestui tip de pădure este Tilio tomentosae-Carpinetum 

betuli Doniţă 1970. Fragmentele care conţin fag, ± (co)dominant au fost încadrate recent la 

Symphyto tauricae-Fagetum Oprea et al. 2011 (sin. Doronico orientali-Fagetum tauricae 

Doniţă et Popescu în Popescu et al. 2013). Acestei asociaţii îi corespunde habitatul Natura 2000 

– 91X0 Păduri dobrogene de fag. 

 

 
Figură 5 Şleau de deal cu gorun şi fag 

 

 

 5323 – Goruneto-şleau de productivitate mijlocie 

Astfel de arborete se dezvoltă în staţiuni cu regim hidric uşor deficitar comparativ cu 

şleaurile cu carpen, ceea ce defavorizează speciile de amestec (tei, frasin, carpen) şi permite 

menţinerea gorunului în proporţie mai mare. Determinanţii ecologici favorizanţi sunt: treimea 

superioară a versanţilor, expoziţii însorite sau semiînsorite, volum edafic mijlociu, conţinut mai 

ridicat de schelet, teren cu panta medie sau mare. Combinaţia acestora trebuie să fie de aşa fel 

încât să inducă o favorabilitate intermediară între şleauri şi gorunete. De fapt, în teren e greu de 

identificat tipul pe suprafeţe mari, dezvoltându-se mai degrabă ca fragmente în interiorul 

şleaurilor sau la contactul acestora cu pădurile xerofile, acolo unde particularităţile staţionale 

locale sau intervenţiile silviculturale i-au permis. 

Stratul arborescent, cu acoperire de 70-80% este compus din gorun (0.5-0.7), tei 

argintiu, frasin comun, frasin caucazian, carpen, arţar, jugastru. În subarboret participă, alături 

de lăstarii de tei argintiu, corn, păducel, salbă râioasă. Există regenerare din sămânţă la toate 

speciile, inclusiv la gorun. La tei sunt mai abundenţi şi viguroşi puieţii din lăstari sau drajoni. 
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Stratul ierbos este bine dezvoltat, fiind alcătuit din graminee (Dactylis polygama, Poa 

nemoralis, Melica uniflora, Bromus benekenii), Carex pilosa, Hedera helix, Polygonatum 

latifolium, Alliaria petiolata. Dau o notă aparte speciile subtermofile Potentilla micrantha, 

Scutellaria altissima, Nectaroscordum siculum, Mercurialis ovata, Piptatherum virescens, 

Lathyrus aureus.  

 

 
Figură 6 Goruneto-şleau de productivitate mijlocie 

 

Conform sintezelor amenajistice, suprafaţa ocupată de tip la nivel de parc este de 644.4 

ha, din care arboretelor derivate le revin 75.3 ha, ceea ce reprezintă 11.7% din fondul forestier
1
 

al PNMM, respectiv 2.4% din totalul arboretelor derivate. În realitate, această pondere este şi 

mai redusă, dat fiind faptul că separarea goruneto-şleaului de şleaul de deal este dificilă atunci 

când proporţia gorunului este scăzută sau lipseşte. Este nevoie de o analiză staţională detaliată. 

De exemplu, doar expoziţia SV nu este suficientă pentru un goruneto-şleau; dacă înclinarea este 

mică (5-10°) şi volumul edafic mare staţiunea poate fi în optimul şleaurilor, cu tipul de pădure 

corespondent 5331. 

Asociaţia în care se poate încadra tipul e Tilio tomentosae-Carpinetum betuli Doniţă 

1970. Tipul de habitat poate fi 91M0 dacă fitocenozele includ taxoni subtermofili ori xerofili, 

sau 91Z0 dacă sunt doar specii mezofile. Printre elementele specifice pădurilor de tip balcanic 

este şi gârniţa, semnalată în literatură (Leandru et Grapini 1970) şi regăsită în teren.  

 

                                                 
1
 Proporţia tipurilor s-a calculat la suprafaţa efectiv împădurită (10077 ha), excluzând enclavele şi terenurile 

neproductive. 
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 5331 – Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie 

De această unitate sunt legate şi tipurile derivate Teiş derivat de productivitate 

superioară şi Amestec derivat de foioase de productivitate mijlocie (Leandru, în Dămăceanu et 

al. 1964; Doniţă et Purcelean 1975). Analizând descrierile tiplogice (Purcelean 1960, Leandru 

1964, Doniţă et Purcelean 1975) se constată că foarte asemănător este tipul de pădure 5324 – 

Şleau de deal cu gorun (m). Separare sa de 5331 în spaţiul fitogeografic dobrogean este 

insuficient documentată şi subiectiv aplicată. Acest lucru se observă uşor analizând distribuţia 

tipurilor de pădure în cadrul Parcului: în UP IV Valea Mitrofanului, majoritatea arboretelor de 

şleau cu gorun sunt încadrate la 5324, pe când în imediata vecinătate, în UP III Ţiganca acest tip 

e „substituit” integral de 5331. O astfel de segregare nu poate fi susţinută de diferenţe între UP-

uri referitor la climă, sol, altitudine, expoziţii, substrat geologic, pantă sau floră. Din acest 

motiv, aici nu s-a făcut o descriere separată a tipului 5324, fiind considerată identică celei 

prezentate mai jos. 

 

 
Figură 7 Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie 

 

Pe teritoriul PNMM pădurile amestecate de tipul şleaurilor au cea mai mare răspândire. 

Sunt cantonate pe platouri, culmi largi, versanţi umbriţi cu diferite înclinări sau chiar versanţi 

însoriţi dacă panta este mică şi altitudinea mare (aducând un plus de umiditate). Tipul de sol cel 

mai frecvent este preluvosolul tipic, profund, cu volum edafic mare şi foarte mare, lipsit de 

schelet, cu textură lutoasă până la luto-argiloasă. Regimul hidric este relativ echilibrat. 

Compoziţia stratului arborescent este foarte diversă, iar structura poate fi echienă sau 

plurienă. Teiul argintiu este specia dominantă, de regulă. El poate fi însoţit în diverse proporţii 

de carpen, tei fluturesc, tei pucios, arţar, jugastru, gorun (0.1-0.4). În partea inferioară a 

versanţilor umbriţi carpenul capătă o pondere mai mare, iar pe culmi sau platouri dominant 

poate fi frasinul comun. Gorunul participă în proporţie de 10-40%, dar uneori poate lipsi, atât 

din cauze naturale cât şi antropice. În multe arborete de vârstă mică sau mijlocie se observă 
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grupuri de până la 20-30 de tei, dovada unei regenerări vegetative viguroase. În etajul arbustiv, 

cu acoperire variabilă (1-70%), se dezvoltă cu frecvenţă şi abundenţă mai mari: exemplare 

juvenile de tei argintiu, jugastru, arţar, frasin şi arbuştii corn, sorb, păducel, salbă râioasă, alun. 

În sinuzia ierboasă vernală, cu acoperiri ridicate, de până la 80-100%, nota caracteristică o dau 

speciile Stellaria media, Galium aparine, Veronica hederifolia, Scilla bifolia, Anthriscus 

cerefolium, Lamium purpureum, Ranunculus ficaria, Corydalis solida, Anemone ranunculoides, 

Allium ursinum. În timpul verii flora e mai puţin luxuriantă, menţinându-se, cu anumite variaţii, 

mezofitele eu-mezotrofe: Carex pilosa, Hedera helix, Polygonatum latifolium, Bromus 

benekenii, Melica uniflora, Dactylis polygama, Viola suavis, Dentaria bulbifera, Mercurialis 

perennis. Dintre diferenţialele geografice apar Nectaroscordum siculum, Scutellaria altissima, 

Myrrhoides nodosa, Fraxinus ornus. 

Asociaţia vegetală corespondentă este Tilio tomentosae-Carpinetum betuli Doniţă 1970, 

iar tipul de habitat Natura 2000 este 91Z0 Păduri moesiace de tei argintiu. 

Suprafaţa ocupată de şleaul de deal dobrogean (m) este de 5108.3 ha (3364.4 ha tipul 

5324 + 1743.9 ha tipul 5331), reprezentând 50.7% din pădurile PNMM. Degradarea prin 

derivare se manifestă pe 2849.1 ha, însemnând în valori relative 89.4% din pădurile derivate, 

respectiv 55.7% din tipul de pădure. Cel mai frecvent se observă teizarea şi mai rar cărpinizarea, 

care e localizată, ca fâşii în lungul văilor. 

 

 

 5333 – Şleau dobrogean de productivitate inferioară 

Odată cu reducerea rezervei de apă a solurilor şi creşterii insolaţiei, şleaul cu tei şi 

carpen trece în şleaul cu gorun şi cărpiniţă, de productivitate inferioară. Ecologic, reprezintă o 

situaţie de tranziţie între şleauri şi gorunetele cu mojdrean şi cărpiniţă sau chiar rariştile cu stejar 

pufos. Se localizează în partea superioară a versanţilor, pe soluri cu volum edafic mijlociu, slab 

scheletice, expoziţii însorite şi pantă mică, sau expoziţii umbrite şi pantă mare. 

 

 
Figură 8 Şleau dobrogean de productivitate inferioară 
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Arborii edificatori sunt teiul argintiu sau frasinul, în amestec cu gorunul, mojdreanul, 

arţarul. Mai rar apare carpenul. În etajul inferior este cărpiniţă, mojdrean, jugastru. Stratul 

arbustiv are acoperiri variabile (1-30%) şi nu este prea divers, fiind format din corn, păducel, 

salbă râioasă, păr. Faţă de tipul precedent pătura ierbacee este mai bogată în taxoni mezoxerofili 

sau subtermofili: Lithospermum purpureocaeruleum, Vincetoxicum hirundinaria, Mercurialis 

ovata, Asparagus tenuifolius, Paeonia peregrina, Nectaroscordum siculum, Galanthus plicatus, 

Lathyrus aureus, Potentilla micrantha. Dintre mezofite au o frecvenţă mai mare Dactylis 

polygama, Melica uniflora, Poa nemoralis, Dentaria bulbifera,  

Asociaţiile corespunzătoare sunt Nectaroscordo-Tilietum tomentosae Doniţă 1970, 

Galantho plicatae-Tilietum tomentosae Doniţă 1970. 

Suprafaţa tipului la nivelul PNMM este 781.3 ha (7.8%), din care derivate sunt 84.5 ha, 

însemnând 10.8% raportat la tip şi 2.7% din total arborete derivate. 

 

 

 8512 – Şleau de silvostepă din regiunea de dealuri de productivitate mijlocie 

La contactul dintre etajul pădurilor submediteraneene şi silvostepă pătrunde în 

compoziţia şleaurilor stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), dând naştere la un tip aparte. 

Factorii ecologici care îi condiţionează apariţia sunt de natură climatică – reducerea 

precipitaţiilor şi creşterea temperaturilor comparativ cu tipul central (de placor) al zonei, şleaul 

de deal dobrogean (5331). Faţă de stejăretele de pufos cu care se învecinează, beneficiază de un 

plus de umiditate. Se dezvoltă pe terenurile depresionare, baza versanţilor, văile largi. Aria sa de 

răspândire este exclusiv în partea sudică a PNMM, în O.S. Cerna, UP II Cerna (cea mai mare 

parte) şi UP III Ţiganca (în mică parte). 

 

 
Figură 9 Şleau de silvostepă din regiunea de dealuri 

 

În compoziţia arboretului intră stejarul brumăriu, teiul argintiu, gorunul, cărpiniţa, 

mojdreanul, jugastrul. Specii arbustive mai frecvente sunt cornul, păducelul, saba râioasă. 

Stratul ierbos are acoperire ridicată în primăvară (Dentaria bulbifera, Anemone ranunculoides, 
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Scilla bifolia, Corydalis solida, Veronica hederifolia, Adoxa moschatelina, Isopyrum 

thalictroides, Anthriscus cerefolium, Stellaria media, Arum orientale, Galanthus plicatus, 

Nectaroscordum siculum). În sezonul estival se menţin Polygonatum latifolium, Viola suavis, 

Bromus benekenii, Melica uniflora, Glechoma hirsuta, Mercurialis ovata, Poa nemoralis, 

Dactylis polygama. 

Suprafaţa însumată a acestui tip în amenajamentele silvice e de 1318.9 ha, din care 50 ha 

sunt derivate, ceea ce reprezintă 2.4% raportat la tip şi 1.6% la total arborete derivate. Prezenţa 

tipului în PNMM este supraevaluată, în detrimentul şleaurilor de deal dobrogene. Una din cauze 

o constituie şi confuzia lui Quercus pedunculiflora cu Q. pubescens sau Q. petraea. 

Unităţi de clasificare corespondente sunt asociaţia Tilio tomentosae-Quercetum 

pedunculiflorae Doniţă 1968, respectiv tipul de habitat 91AA* Păduri est-europene de stejar 

pufos (Gafta et Mountford 2008). 

Criteriile pentru selectarea arboretelor care fac obiectul reconstrucţiei ecologice a 

tipurilor natural fundamentale de pădure de cvercinee (afectate prin substituirea de specii cu o 

capacitate mai mare de regenerare: Tilia tomentosa, T. cordata, T. platyphyllos) au fost 

următoarele: 

 - zonarea Parcului Naţional Munţii Măcinului: s-au luat în analiză arboretele din zona de 

dezvoltare durabilă, în aşa fel încât restricţiile asupra lucrărilor de reconstrucţie să fie minime; 

 - compoziţia stratului arborescent: s-au considerat derivate arboretele în care proporţia 

speciilor din genul Quercus este sub 20%, iar speciile dominante sunt Tilia sp. şi/sau Carpinus 

betulus; 

 - concentrarea spaţială: am considerat important ca măsurile de reconstrucţie să se aplice 

ca primă urgenţă în zone ale parcului unde există suprafeţe întinse ocupate de arborete derivate 

situate pe platouri şi pe versanţi însoriţi sau parţial însoriţi, acolo  unde umiditatea este mai 

scăzută iar temperatura este mai ridicată, condiţii care favorizează gorunul în competiţia cu 

speciile de carpen, tei, frasin, jugastru, etc.;astfel, independent de delimitările administrative, se 

vor realiza  suprafeţe pilot (unităţi staţionale), cu „nuclee” cu gorun introdus în proporţie de 30-

40%, care să asigure surse naturale de extindere/conservare a compoziţiei naturale a şleaurilor. 

 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management 

pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM  

 

26 

 

 
Figură 10 Distribuţia arboretelor derivate şi parţial derivate 

 - vârsta arboretului: s-a acordat prioritate arboretelor mature, aflate la vârsta 

exploatabilităţii, cuprinse în planul decenal, în care se va aplica tratamentul tăierilor progresive 

în ochiuri, atât pentru a evita situaţii contradictorii reglementărilor silvice cât şi din considerente 

biologice, legate de capacitatea de regenerare generativă;  

 

Valorile prag ale proporţiei speciilor de stejari la stabilirea caracterului actual al 

arboretelor sunt: 0% – pentru total derivat şi 10% – pentru parţial derivat. S-a considerat că 

arboretele cu o participare de minim 20% a speciilor de Quercus pot fi încadrate la tipurile 

natural fundamentale. De fapt, descrierile tipologice prevăd compoziţii normale de şleau chiar şi 

cu 10% cvercinee. 

 

 

Tabel 8 Lista unităţilor amenajistice cu arborete derivate, mature, din zona de conservare 
UP u.a. Supr. TS TP Exp Incl Alt Vârsta Compoziţia actuală 

I Luncavita 86B 5.7 6152 5324  0 240 130 7TE 2CA 1DT 

I Luncavita 138A 9.1 6151 5333 NV 36 170 120 7TE 1GO 1FR 1CA 

I Luncavita 86A 12.9 6152 5324 NV 25 220 110 4TE 1GO 4CA 1DT 

I Luncavita 137B 1.3 6151 5333 N 40 150 105 6TE 3CA 1DT 

I Luncavita 115 10.2 6152 5324 NE 7 120 80 7TE 1GO 2DT 

I Luncavita 176 0.7 6152 5331 N 7 170 75 4JU 3CA 3TE 

I Luncavita 126C 6.5 6121 5162 V 40 200 65 4TE 5MJ 1GO 

I Luncavita 72A 6.6 6152 5324 V 20 200 60 5CA 3TE 1GO 1DT 

I Luncavita 89C 0.4 6152 5324 E 20 380 60 7TE 1CA 2DT 

I Luncavita 166A 6.9 6152 5324 E 25 260 60 6TE 2CA 1FR 1DT 

II Greci 44C 9.7 6151 5333 V 38 270-290 80 4TE 2CA1GO1FR1MJ1CR 

II Greci 44B 3.1 6152 5331 NV 16 270-350 75 6TE 2FR 2DT 
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UP u.a. Supr. TS TP Exp Incl Alt Vârsta Compoziţia actuală 

II Greci 55A 10.1 6152 5331 SV 6 330 70 4TE 3FR 2CA 1DT 

II Greci 55B 3.9 6151 5333 SV 37 180-250 70 4TE 1CA 3MJ 2CR 

II Greci 87A 3.8 6152 5331 NE 12 200-220 70 9TE 1DT 

II Greci 88A 7.7 9310 5325 V 20 210-230 70 9TE 1DT 

II Greci 44A 15.9 6152 5323  6 290 45 5TE 2FR 1GO 2TE 

II Greci 40C 20.0 6152 5323 SV 10 290 40 5TE 3FR 1GO 1DT 

II Greci 67B 14.7 6152 5331  0 290 40 9TE 1DT 

III Tiganca 41B 0.6 7420 5324 N 20 210 100 7CA 3TE 

III Tiganca 42B 1.9 7420 5324 N 15 210 70 6CA 3TE 1JU 

III Tiganca 42C 1.9 7420 5324 NE 25 230 100 6CA 3TE 1JU 

III Tiganca 48B 0.4 7420 5324  0 220 100 5TE 5CA 

III Tiganca 49A 13.3 7420 5324  0 220 70 5CA 4TE 1JU 

III Tiganca 50B 2.9 7420 5324 NE 30 210 130 5TE 3CA 2DT 

III Tiganca 51A 13.6 7420 5324  0 220 5 5TE 1ST 1CA 2DT 

III Tiganca 51B 7.6 7420 5324 E 30 210 135 6TE 3CA 1DT 

III Tiganca 53 40.9 7420 5324  0 240 130 5TE 4CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 4A 16.6 7420 5324 V 20 250-290 100 5TE 2FR 1GO 2CA 

IV V. Mitrofanului 5 15.9 7420 5324 NV 20 300-350 130 5TE 3FR 1GO 1DT 

IV V. Mitrofanului 6B 12.4 7420 5324  8 300 120 6TE 1GO 2FR 1DT 

IV V. Mitrofanului 8A 14.6 7420 5331 NV 10 290-330 130 7TE 2CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 14 20.1 7420 5331 NE 20 250-320 110 6TE 2FR 2DT 

IV V. Mitrofanului 23A 11.8 7420 5331 S 20 220-270 120 6TE 2FR 1CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 41A 14.2 7420 5331  0 260 100 6TE 3CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 41B 12.9 7420 5331 E 20 250 140 6TE 2CA 2DT 

IV V. Mitrofanului 42B 9.4 7420 5331  0 260 125 7TE 2CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 42A 5.5 7420 5331 N 25 230 140 7TE 2CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 43A 5.3 7420 5331 N 25 240 90 6TE 3CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 43B 2.8 7420 5331 N 18 230 60 5TE 4CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 44A 5.4 7420 5331 NE 20 260 60 5TE 4CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 44B 18.0 7420 5331  0 270 60 5TE 4CA 2DT 

IV V. Mitrofanului 45A 2.7 7420 5331 N 20 260 60 6TE 2CA 2DT 

IV V. Mitrofanului 45B 2.0 7420 5331  0 270 60 6TE 2CA 2DT 

IV V. Mitrofanului 46A 8.5 7420 5331 S 17 270 60 6TE 1PA 2FR 1DT 

IV V. Mitrofanului 46B 20.0 7420 5331 SE 10 280 110 6TE 2FR 1CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 47A 9.8 7420 5331 N 20 270 60 5TE 2FR 2CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 47B 7.4 7420 5331  0 278 110 6TE 2CA 2DT 

IV V. Mitrofanului 47C 0.4 7420 5331  0 280 60 10TE 

IV V. Mitrofanului 48A 17.0 7420 5331 S 15 270 60 7TE 1CA 2FR 

IV V. Mitrofanului 48B 1.9 7420 5331  0 300 120 7TE 3DT 

IV V. Mitrofanului 49 13.2 7420 5331 NE 15 260-300 55 5TE 3CA 2DT 

IV V. Mitrofanului 56 18.9 7420 5331 SE 10 270-290 140 6TE 3CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 61A 5.0 7420 5331 NE 35 200 120 5TE 5CA 

IV V. Mitrofanului 62A 10.2 7420 5331 NE 35 240-260 90 6TE 3CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 63A 3.6 7420 5331 NE 35 220-270 120 5TE 4CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 63B 16.5 7420 5331 SE 6 270 5 5TE 3CA 2DT 

IV V. Mitrofanului 64A 4.5 7420 5331 SE 30 280 100 5TE 4CA 1DT 

IV V. Mitrofanului 64B 26.9 7420 5331 E 7 230-280 5 5TE 3CA 2DT 

IV V. Mitrofanului 65A 6.6 7420 5331 NE 14 250-280 100 6TE 3CA 1DT 
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Nişele ecologice ale speciilor 

 
Pentru identificarea concordanţei dintre cerinţele ecologice ale speciilor şi potenţialul 

staţional se pot folosi criteriile: fitocenotic, staţional sau experimental. În cazul degradării 

compoziţiei arboretelor prin derivare, preponderent este criteriul staţional (Abrudan 2006, 

Chiriţă et al. 1977, Doniţă et al. 1990). Cercetările din staţionarul ecologic Babadag (Popescu-

Zeletin et al. 1971) au pus în evidenţă particularităţi ale regimului termic şi hidric din diverse 

tipuri de vegetaţie – date ce pot fi folosite pentru evaluarea aptitudinilor staţionale ale speciilor 

principale de arbori şi fundamentarea alegerii speciilor. Soluţii corecte se pot obţine prin 

corelarea condiţiilor staţionale din arboretele supuse reconstrucţiei ecologice cu observaţiile din 

alte arborete din zonă, similare staţional dar corespunzătoare tipului natural fundamental. Odată 

cunoscute condiţiile staţionale se vor identifica grupele ecologice care, prin intermediul 

normelor tehnice pentru regenerarea pădurilor, permit selectarea compoziţiilor optime. 

Determinarea nişelor ecologice ale principalelor specii din şleaurile dobrogene s-a bazat 

pe criteriul bioindicatorilor (flora indicatoare), capabili să reflecte rezultanta condiţiilor de viaţă, 

respectiv lumină, căldură, apă, nutrienţi, competiţie. S-au folosit două metode: 

a. Analiza asocierii interspecifice. În cazul gospodăririi intensive a pădurilor, speciile 

arborescente au adesea o valoare ecologic-informativă redusă, dar se poate obţine o 

caracterizare corectă a condiţiilor de habitat cu ajutorul plantelor din straturile arbustiv şi ierbos, 

care au o răspândire naturală. Gradul de asociere al speciilor s-a cuantificat cu ajutorul 

coeficientului de fidelitate phi. Acesta i-a valori de la -1 (taxonii nu cresc niciodată în aceeaşi 

fitocenoză) la +1 (taxonii apar întotdeauna împreună). S-au utilizat datele fitosociologice din 

353 de suprafeţe de probă (relevee). În tabelul 9 sunt enumerate pentru principalele specii 

arborescente edificatoare câte zece specii fidele (valori pozitive ale coeficientului phi), respectiv 

antagoniste (valori negative ale coeficientului phi). Aceşti taxoni, cu preferinţe ecologice 

cunoscute, reprezintă indicatori ai habitatului potenţial al gorunului sau stejarului, chiar în lipsa 

acestora din urmă – aşa cum este cazul arboretelor total derivate. Ei pot fi folosiţi, 

complementar, la identificarea parcelelor unde se pot demara activităţile de refacere. 

 
 

Tabel 9  Relaţiile de asociere interspecifică pentru principalele specii de arbori 
Quercus petraea s.l. 

Asociere pozitivă Asociere negativă 

Specia phi*100 Specia phi*100 

Fraxinus ornus 44.24 Asarum europaeum -48.08 

Cornus mas 43.31  Allium ursinum -37.76 

Mercurialis ovata 40.58 Tilia cordata -34.70 

Nectaroscordum siculum  35.28 Fagus sylvatica -33.72 

Carpinus orientalis 30.78 Milium effusum -33.04 

Poa nemoralis 30.08 Galium odoratum -31.19 

Potentilla micrantha 23.06 Viola reichenbachiana -30.55 

Paeonia peregrina 22.29 Mercurialis perennis -30.27 

Lithospermum purpureocaeruleum 22.03 Stachys sylvatica -29.49 

Vincetoxicum hirundinaria 21.08 Carex pilosa -29.45 

Quercus robur s.l. 

Asociere pozitivă Asociere negativă 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management 

pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM  

 

29 

 

Specia phi*100 Specia phi*100 

Leonurus cardiaca 24.63 Galium aparine -22.58 

Acer tataricum 24.63 Bromus benekenii -21.90 

Parietaria officinalis 23.05 Lamium purpureum -19.69 

Carpinus orientalis 24.32 Dentaria bulbifera -19.35 

Arctium tomentosum 22.53 Corydalis solida -18.46 

Acer campestre 21.47 Stellaria media -18.51 

Ligustrum vulgare 17.96 Anthriscus nemorosa -17.83 

Pyrus pyraster 14.52 Paeonia peregrina -16.50 

Anthriscus sylvestris 13.51 Galanthus plicatus -16.47 

Convallaria majalis 13.30 Melica uniflora -16.16 

Tilia tomentosa 

Asociere pozitivă Asociere negativă 

Specia phi*100 Specia phi*100 

Viola suavis 42.08 Quercus pubescens -55.79 

Dentaria bulbifera 40.38 Vinca herbacea -55.03 

Carpinus betulus 38.34 Teucrium chamaedrys -54.54 

Bromus benekenii 37.01 Poa angustifolia -49.07 

Tilia platyphyllos 28.93 Ajuga laxmannii -48.92 

Ajuga reptans 28.70 Fragaria viridis -47.99 

Melica uniflora 28.62 Tanacetum corymbosum -47.20 

Polygonatum latifolium 26.96 Festuca rupicola -45.37 

Hedera helix 24.62 Carex praecox -44.00 

Carex pilosa 22.94 Asparagus verticillatus -42.33 

Carpinus betulus 

Asociere pozitivă Asociere negativă 

Specia phi*100 Specia phi*100 

Viola reichenbachiana 49.71 Fraxinus ornus -59.98 

Tilia cordata 48.36 Carpinus orientalis -49.20 

Hedera helix 47.14 Cornus mas  -47.47 

Carex pilosa 46.02 Asparagus tenuifolius -39.01 

Asarum europaeum 45.63 Mercurialis ovata -35.93 

Galium odoratum 44.67 Quercus pubescens -32.63 

Mercurialis perennis 43.43 Vincetoxicum hirundinaria -30.69 

Dentaria bulbifera 42.91 Piptatherum virescens -29.81 

Allium ursinum 41.52 Fragaria viridis -29.31 

Milium effusum 41.08 Tanacetum corymbosum -28.82 

Fraxinus excelsior 

Asociere pozitivă Asociere negativă 

Specia phi*100 Specia phi*100 

Tilia platyphyllos 32.42 Quercus pubescens -33.71 

Tilia tomentosa 30.47 Tanacetum corymbosum -29.92 

Scutellaria altissima 19.71 Vinca herbacea -29.61 

Bromus benekenii 19.62 Poa angustifolia -29.29 

Viola suavis 18.16 Ajuga laxmannii -28.18 

Anthriscus nemorosa 15.97 Fragaria viridis -26.69 

Scilla bifolia 15.45 Teucrium chamaedrys -26.37 

Anemone ranunculoides 15.37 Sedum maximum -26.22 

Veronica hederifolia 15.25 Festuca rupicola -25.54 

Poa nemoralis 14.12 Asparagus tenuifolius -25.33 

 
 Din analiza datelor din tabelul 9 se desprind concluziile: 
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 - gorunul (Quercus petraea s.l.) creşte de preferinţă în staţiuni cu specii mezoxerofile, 

subtermofile, evitându-le pe cele bogate în nutrienţi şi regim hidric echilibrat datorită slabei sale 

competitivităţi; faţă de optimul său ecologic, cel fiziologic este deplasat spre dreapta pe scara 

umidităţii edafice, de aceea productivitate mai mare şi calitate mai bună a trunchiurilor se obţine 

în condiţii mezofitice dar este necesară o intervenţie mai intensivă a silvicultorilor pentru 

menţinerea aici a gorunului. 

 - stejarul (Quercus robur s.l.) apare frecvent însoţit de anumite plante ruderale sau 

nitrofile (Leonurus cardiaca, Parietaria officinalis, Arctium tomentosum, Anthriscus sylvestris); 

mai puţine sunt speciile tipice de pădure care să aibă o asociere pozitivă semnificativă, între 

care se remarcă totuşi Acer tataricum şi Convallaria majalis; această caracterizare ar putea fi 

denaturată de frecvenţa mai redusă a stejarului în eşantionajul efectuat (însă proporţională cu 

situaţia la nivelul PNMM) 

 - teiul argintiu (Tilia tomentosa) se dezvoltă bine în compania speciilor mezofile-

mezoxerofile, eu-mezotrofe, în timp ce odată cu creşterea uscăciunii, proprii pădurilor de stejar 

pufos, intră în regres 

 - carpenul (Carpinus betulus) are ca însoţitoare fidele plante exigente faţă de umiditate 

şi troficitatea azotată, comune în pădurile de foioase central-europene; odată cu creşterea 

deficitului hidric intră în regres mai repede decât teiul argintiu 

 - frasinul (Fraxinus excelsior s.l.) poate deveni (co-)dominant în condiţii de platou sau 

culmi largi, cu diferite clase de profunzime a solului, diversitate edafică ce ar explica fidelitatea 

scăzută din partea celorlalte specii, cu excepţia teiului argintiu şi a celui fluturesc (Tilia 

platyphyllos); comparativ cu carpenul se dovedeşte mai tolerant la condiţiile de stres hidric (în 

special Fraxinus coriariefolia). 

Intervenţiile în arborete pure de tei cu scopul reinstalării stejarilor (în proporţie de 20-

30%) nu vor afecta negativ speciile ierboase caracteristice habitatelor dobrogene respective, 

deoarece astfel de specii au un grad de asociere interspecifică mai ridicată cu speciile de 

Quercus. 

 

         
Figură 11 Nectaroscordum siculum             Figură 12 Galanthus plicatus 
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Figură 13 Lathyrus aureus              Figură 14 Symphytum tauricum      

  

 

b. Analiza multivariată a structurii compoziţionale a fitocenozelor. Metodele de 

ordonare numerică (analiza indirectă a gradienţilor ecologici) permit vizualizarea relaţiilor 

simultane dintre fitocenoze pe baza similitudinilor compoziţiei floristice. S-a utilizat metoda 

analizei destinse a corespondenţelor, DCA (fig. 15). Grupurile de relevee au fost create a priori 

prin clasificare numerică divizivă (TWINSPAN). Pentru a uşura interpretarea ecologică a 

şleaurilor cu gorun sau stejar, s-au luat în considerare şi fitocenoze aflate la extremele 

gradienţilor termo-hidrici – păduri de stejar pufos şi respectiv şleaurile cu participarea fagului 

(din rezervaţia Valea Fagilor). De asemenea, s-au calculat valorile indicatoare ale fitocenozelor, 

ca medii ale exigenţelor speciilor componente pentru factorii lumină (L), căldură (temperatură, 

T), continentalitate (K), umiditate edafică (U), aciditatea (R) şi conţinutul de nutrienţi (N) din 

sol. Aceşti factori sunt reprezentaţi sub formă de vectori în ordinograma din figura 15. Primele 

două axe de ordonare explică împreună 0.61 din variabilitatea floristică reală (0.526 + 0.084). 

Axa 1, ce reflectă cea mai mare parte din varianţă, se corelează puternic negativ cu umiditatea 

solului (r = -0.930) şi troficitatea azotată (r = -0.813), respectiv puternic pozitiv cu regimul 

termic (r = 0.919), lumina (r = 0.861) şi continentalitatea climei (r = 0.895). Reacţia solului sau 

numărul de specii nu manifestă o corelaţie semnificativă cu axele, deci nu influenţează 

clasificarea vegetaţiei. 

În diagrama de ordonare releveele reprezentând arboretele derivate sunt concentrate în 

partea stângă a Axei 1, alături de şleaul cu gorun şi fag. Preferinţa lor pentru staţiunile mai 

umede şi mai bogate în nutrienţi este confirmată de poziţionarea spre capătul vectorilor 

respectivi (U şi N). Pe de altă parte, arboretele cu o proporţie minimă de 20 % specii de 

cvercinee sunt mai apropiate ecologic de pădurile de stejar pufos, respectiv spre valori mai 

ridicate pentru temperatură, lumină şi continentalitate. Slaba corelare dintre aciditatea solului şi 

axele de ordonare este explicabilă prin omogenitatea mai mare a acestui factor în teritoriul 

studiat, fapt confirmat de determinările de pH la 50 de probe de sol din orizontul A (valori în 

intervalul 5.5-7.5 şi media 6.9). Într-un singur releveu, în valea Jijilei, s-a măsurat un pH mai 
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scăzut (5.04), fiind vorba de un gorunet cu elemente de floră acidofilă (Luzula luzuloides, 

Cytisus nigricans, Lychnis viscaria, Polytrichum formosum). 

În figurile 16 şi 17 este redată grafic variaţia abundenţei speciilor în lungul gradienţilor 

ecologici, respectiv legătura dintre dezvoltarea arborilor şi ceilalţi taxoni ai fitocenozelor. 

Analizând comparativ figurile 15-16-17 se pot identifica nişele ecologice comune ale speciilor. 

 
Figură 15 Diagrama ordonării DCA a releveelor din pădurile PNMM 

Grupuri de relevee rezultate din clasificarea divizivă: 1 – stejăret de pufos; 2 – gorunet cu 

mojdrean şi cărpiniţă; 3 – şleau de deal dobrogean (m) şi teiş amestecat; 4 – şleau de deal 

cu fag; 5 – goruneto-şleau şi şleau dobrogean (i). Factori ecologici (reprezentaţi ca 

vectori): L – lumină, T – căldură, K – continentalitate, U – umiditate edafică, R – 

aciditate, N – troficitate 

 

 

   Quercus petraea              Quercus pubescens 

   
 

   Tilia tomentosa               Tilia cordata 
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   Carpinus betulus               Carpinus orientalis 

   
 

   Fagus sylvatica               Ulmus glabra 

   
Figură 16 Distribuţia abundenţelor speciilor în releveele ordonate prin metoda DCA (vezi 

fig. 15). Mărimea simbolului e proporţională cu acoperirea speciei respective (e marcată 

inclusiv clasa 0) 
 

 

 

 

   Fraxinus excelsior                 Fraxinus ornus 

    
 

   Carex pilosa                Carex michelii 
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   Mercurialis ovata               Mercurialis perennis 

   
 

   Nectaroscordum siculum             Vincetoxicum hirundinaria 

   
Figură 17 Distribuţia abundenţelor speciilor în releveele ordonate prin metoda DCA (vezi 

fig. 15). Mărimea simbolului e proporţională cu acoperirea speciei respective (e marcată 

inclusiv clasa 0) 

 

 Comportamentul ecologic al speciilor este ilustrat grafic (figurile 18 şi 19) sub forma 

curbelor de răspuns faţă de factorii umiditate şi temperatură. Modelarea este realizată cu 

ajutorul funcţiei Gauss, pe baza valorilor relativizate ale abundenţelor (raportate la maximul 

fiecărei specii). Analizând intervalele de optim rezultă următoarea ierarhizare faţă de umiditate, 

în ordine crescătoare: stejar pufos – mojdrean – cărpiniţă – gorun – tei argintiu – carpen – fag. 
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Figură 18 Curbele de răspuns ale abundenţelor (AD) relativizate ale speciilor faţă de 

factorul umiditate (U – exprimat ca valori medii indicatoare Ellenberg pe releveu) 

 

 
Figură 19 Curbele de răspuns ale abundenţelor (AD) relativizate ale speciilor faţă de 

factorul temperatură (T – exprimat ca valori medii indicatoare Ellenberg pe releveu) 

 

Se desprinde o tendinţă generală pentru gorun, care e întâlnit mai rar în staţiunile 

caracterizate de specii eu-megatrofe, mezofile-mezohigrofile (Asarum europaeum, Geranium 

robertianum, Circaea lutetiana, Chaerophyllum temulum). Corelând aceste constatări cu 

dominanţa celorlalte specii arborescente, rezultă o nişă ecologică de „refugiu”, corespunzătoare 

unor condiţii mai puţin favorabile teilor sau carpenului, care le diminuează forţa competitivă. 

Considerăm că această variaţie gradată a abundenţei unei specii, strâns corelată cu factorii 
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ecologici nu ar putea fi generată prin erori de gospodărire. Prin urmare, nu trebuie ignorată 

ipoteza caracterului natural al teişurilor şi rolul hotărâtor al competiţiei interspecifice în 

transformarea nişei fiziologice şi modelarea structurii şleaurilor. 

Ca studiu de caz, se prezintă analiza detaliată a vegetaţiei forestiere din u.a. 17A, UP III 

Ţiganca, O.S. Cerna. Suprafaţa arboretului este de 41.9 ha, iar compoziţia conform descrierii 

parcelare este 6TE 1GO 1CA 1JU 1DT. S-au fixat ca obiective: (1) identificarea condiţiilor în 

care gorunul se menţine într-un arboret parţial derivat, (2) evaluarea intensităţii corelaţiei dintre 

vegetaţie şi factorii staţionali, în condiţiile în care sunt constanţi factorii legaţi de climă 

(precipitaţii şi temperaturi), istoricul vegetaţiei şi modul de gospodărire (aceeaşi unitate 

amenajistică). S-a amplasat un sondaj din 42 de relevee în care s-au făcut inventarieri floristice 

repetate în august 2012, martie, aprilie şi iunie 2013. În fiecare punct s-au luat probe de sol din 

orizontul A pentru determinarea pH-ului, texturii şi proporţiei de schelet şi s-au făcut măsurători 

pentru estimarea radiaţiei solare potenţiale. Aceasta din urmă s-a calculat prin modelare 

matematică, cu ajutorul programului DACHrad (Fischer et Gilgen 2002), având ca date de 

intrare: latitudinea, altitudinea, expoziţia, panta, vizibilitatea cerului condiţionată de relief 

(unghiul orizontului pe 8 direcţii cardinale). Pe un gradient-transect s-au făcut profile de sol 

pentru cunoaşterea volumul edafic şi proprietăţile orizonturilor inferioare. 

În urma observaţiilor din teren, a prelucrării şi analizei datelor, se pot desprinde 

următoarele: 

- compoziţia stratului arborescent este deosebit de diversă, însumând 16 taxoni – Tilia 

tomentosa, Quercus petraea, Fraxinus ornus, F. excelsior, F. coriariaefolia, Acer campestre, 

Carpinus orientalis, Acer platanoides, Carpinus betulus, Tilia cordata, T. platyphyllos, Cerasus 

avium, Quercus pubescens, Ulmus glabra, Quercus pedunculiflora, Sorbus torminalis 

- diversitatea condiţiilor de biotop este considerabilă – orientarea versanţilor include 

expoziţiile NE, E, SE, S, SV, V, NV; înclinarea terenului variază de la 0 (teren plan) la 35°; 

radiaţia solară potenţială ia valori între 1900 şi 5900; volumul edafic şi textura solului variază 

pe suprafeţe mici în strânsă corelaţie cu forma de relief; pH-ul se încadrează în domeniul slab 

acid-neutru  (6.4...7.4), fără  oscilaţii semnificative. 

- pe culmile în care gorunul este abundent alături de mojdrean (uneori frasin) şi 

cărpiniţă, solul are un volum edafic mai redus, un conţinut mai mare de schelet şi textură mai 

uşoară, ceea ce afectează rezerva de apă utilă a solului 

- gradul de insolaţie nu se corelează puternic cu distribuţia abundenţei speciilor de 

arbori, ceea ce indică faptul că trebuie să se ţină cont simultan şi de proprietăţile edafice; astfel, 

pe platouri, la aceaşi valoare a radiaţiei solare potenţiale, se dezvoltă fitocenoze diferite dacă se 

modifică profunzimea solului 

- luate individual, fragmentele de fitocenoză surprinse în relevee se pot încadra la cel 

puţin patru tipuri de pădure (Purcelean et Paşcovschi 1968) – şleau de deal dobrogean de 

productivitate mijlocie, şleau de deal dobrogean de productivitate inferioară, goruneto-şleau de 

productivitate mijlocie, gorunet cu cărpiniţă de productivitate inferioară 
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Figură 20 Raportul între gorun (roşu), tei (albastru închis) şi carpen (albastru deschis) în 

cele 42 de relevee, din u.a. 17A (UP III, OS Cerna). În fundal este redată radiaţia solară 

potenţială, calculată în ArcGIS (scara descrescătoare a intensităţii: roşu-galben-verde-

albastru) 

 

 

 - mozaicarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţiei ar putea fi considerată o caracteristică 

a habitatelor dobrogene, atrăgând după sine necesitatea unei analize tipologice mai complexe; 

- reacţia solului nu reprezintă un factor limitativ în dezvoltarea speciilor 

- scăderea în timp a proporţiei gorunului (de la 30 la 10%), reliefată de evidenţele 

amenajamentelor  se datorează, în acest caz, unor deficienţe la inventariere şi nu degradării reale 

a arboretului 

- compoziţia la nivel de u.a., rezultată din măsurători în cele 42 suprafeţe de probă este: 
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Figură 21 Comparaţii între compoziţia arboretului din u.a. 17 A – U.P. III,  faţă de datele 

măsurate în teren (T)  şi 5 amenajamente silvice consecutive (1972-2012) 

 

În concluzie, pentru acest arboret nu este necesară intervenţia cu lucrări de reconstrucţie 

ecologică, ci trebuie doar respectate recomandările normelor tehnice pentru regenerarea şi 

conducerea arboretelor. Din punct de vedere tipologic, reiese faptul că fenomenul de derivare 
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este dependent de mărimea suprafeţei pe care se face evaluarea şi modul de separare a unităţilor 

amenajistice. 

 

 

Tabel 10 Compoziţia releveelor din u.a. 17A, UP III Ţiganca, clasificate în două grupuri 

pe baza similitudinii floristice. Grup 1 – şleau dobrogean cu carpen,  

grup 2 – şleau dobrogean cu cărpiniţă 

  Grup 1 Grup 2 

Specia
2
 strat3 

     112122334411222223333 

18956156218250134345790478 

 112314 11333 2 

2892302367169407 

Sp. diagn. gr. 1     

Pulmonaria officinalis 1 ++.++++++.+.+.......1.+.+1 ................ 

Ajuga reptans 1 .+1..1+.+++++..++..+1...+1 .....+..+....... 

Carpinus betulus 4 1.+...1.....1..321..+.1122 ..............1. 

Tilia tomentosa 3 ........+.121..1.111111111 ...........+1... 

Geum urbanum 1 .+.+1+++1+..+..+..+.+...+. +....1.......... 

Lathyrus aureus 1 ...+.+++...1+.+...+.+..... .+.............. 

Gagea lutea 1 ..+.+.+..+.....+1..+..++.. ........1....... 

Cerasus avium 2 ....++.+.......1+...+..++. ................ 

Scutellaria altissima 1 +..+...+++..+++.....+...+. ...............+ 

Acer campestre 3 .......+....+.....+..+.+.. ................ 

Cerasus avium 4 ..2..1.....1...11.......1. ................ 

Viola reichenbachiana 1 +...+1.........+.........+ ................ 

Isopyrum thalictroides 1 ......1........1..1...1..+ ................ 

Lapsana communis 1 ...+++.............++...++ ................ 

Ulmus glabra 2 1.1...2.........1......... ................ 

Sorbus torminalis 4 .......1.1.......1........ ................ 

Tilia cordata 2 .....+.........21......... ................ 

Tilia cordata 4 .....2.........11......... ................ 

Carpinus betulus 2 .....+...+.....1...+...... ................ 

Astragalus glycyphyllos 1 .....++++................. ................ 

Sorbus torminalis 2 1++..+2+......+........... +............... 

Scrophularia nodosa 1 ...........+....+.+.+....+ ................ 

Brachypodium sylvaticum 1 ....+...+.+++............. .+.............. 

Sp. diagn. gr. 2    

Carpinus orientalis 4 .....+...2...12........... 3223222223112.2. 

Smyrnium perfoliatum 1 .........+................ +++1...2.3...11. 

Paeonia peregrina 1 +..+....+......+.++...+.1. 12212++2..++++.. 

Piptatherum virescens 1 .......................... ..+1++1......... 

Tanacetum corymbosum 1 .......................... ++.+++.......... 

Fraxinus excelsior 4 2......................... 1..1..1....1.23. 

Erysimum cuspidatum 1 .........+................ .++++1.+........ 

Sedum maximum 1 .......................... ...+++.......... 

Corydalis marschalliana 1 .......................... .........+...11. 

Ajuga laxmannii 1 .......................... ...++..+........ 

Carex michelii 1 .......................... 11.1+........... 

Thlaspi perfoliatum 1 .......................... ++.+1........... 

Quercus pubescens 4 .1........................ ...+.111........ 

Sp. diagn.habitate sud-europene     

Galanthus plicatus 1 2+11211+121+11+11111112+11 211211212221122. 

Cornus mas 3 2++221121211121++11111+1++ 2+.11322113+121+ 

Nectaroscordum siculum 1 21211+.2111++1++2111+21112 2+111+2.11+12121 

Tilia tomentosa 4 33432322213331.34444433344 12..1.121.112.21 

Fraxinus ornus 4 1+.121133321133..221+21.1. 2332333222322..1 

Mercurialis ovata 1 ++++1++1+11+++++.+++.1+++. 1+.+++++1+.++..+ 

Anthriscus nemorosa 1 ...13++1...+.+.+1+1..11++1 +++3+333+345422. 

                                                 
2
 Speciile cu frecvenţă mai mică de 10 relevee au fost omise 

3
 Coduri pentru stratificarea vegetaţiei: 4 = arbori, 3 = arbuşti, 2 = puieţi, 1 = ierburi şi subarbuşti 
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  Grup 1 Grup 2 

Specia
2
 strat3 

     112122334411222223333 

18956156218250134345790478 

 112314 11333 2 

2892302367169407 

Potentilla micrantha 1 ++.++1++1+++1.+...+.+.+.++ .1.+++.......... 

Myrrhoides nodosa 1 ...++....+.+.............+ ++++1++.+.....+. 

Asparagus tenuifolius 1 1+.+...+.+...1............ .....1+.++...... 

Carpinus orientalis 3 ...12......+.....++....... ........1..2.2.. 

Fritillaria orientalis 1 ..............+.+......... ..........+..... 

Orchis purpurea 1 .........+..............+. .....+.......... 

Laser trilobum 1 ........+................. .+.............. 

Specii frecvente    

Quercus petraea 4 221343332233323+2123222122 232222233233421. 

Scilla bifolia 1 1111111+11.++111+111+1111+ 2112+112+1++1111 

Viola suavis 1 +++121+1+1+1++++++1+++1+++ 1+++++2++..11++. 

Polygonatum latifolium 1 222222+2121111+++22+12211+ 222211+++1.+.+1. 

Corydalis solida 1 .12.+.11.+1+1++11111112211 1++1++.+1+++++++ 

Dactylis polygama 1 +++2+2++1+11+++++.++1+1+++ 1+++111++..+++.. 

Galium aparine 1 1+11+2.++1+++1+1+++++++.++ .+++++++.++.+21. 

Veronica hederifolia 1 .111+1+.11++1+121111.1+111 1++11+.1+++++.+. 

Lamium purpureum 1 .1+1+..++11++111++11+121.+ +.+++..2++++1231 

Melica uniflora 1 +++112+112++121..+++.1++.+ 2+1++112.1.1++.1 

Poa nemoralis 1 11+312313331312+21++1.1.1+ 22122+1+11....+. 

Dentaria bulbifera 1 122+1112111121+12+11112211 ...1....++++1.+1 

Arum orientale 1 1++.++.+1++++.+++++.++++++ 1+++++.1.+.+.+++ 

Alliaria petiolata 1 +.+++1..+1+1+++..11.+1++++ 123132232..1.332 

Anemone ranunculoides 1 111.+.+1++1++++11+11+++111 .......++++++11+ 

Stellaria media 1 .1211+.++1...1122+11+1111+ +..+.+.1++1++232 

Anthriscus cerefolium 1 .1211+.+++++.1+21.+++1111+ .++1+.11+....341 

Polygonatum multiflorum 1 ++++++++11+++.+.+++++++11+ +..1+...1+....1. 

Allium oleraceum 1 +++.....+......+1+++.+++++ 1++++..1++++.1++ 

Bromus benekenii 1 +1+1+1+++1+++.1+..++++1+.+ .1.......+.+.+.1 

Ranunculus ficaria 1 ....1.++++...1+31.+2.+12+2 .+.....1++++.++2 

Carex polyphylla 1 .+.+.+++++++++....+.+.+... ++++++1++....+.. 

Acer campestre 4 11.111.++..1...+.1...1+... 1..1..111..12111 

Glechoma hirsuta 1 ...+1.2.+2.+.++...+....... 1+1+2+.+++....+. 

Vincetoxicum hirundinaria 1 ....+..1+1.1.11...+....... ++...+1.1+.++2+. 

Galium mollugo 1 ..+..+.+1+.++++.++..++.... .+.+.1..+....... 

Lithospermum purpureocaeruleum 1 +1......13.2+1+...1....... 32++2.1..+...... 

Crataegus monogyna 3 +..++.++2..+.........+...+ .++++2....+.+... 

Tilia tomentosa 2 1331213+1.....+.2......... 1......32.....11 

Evonymus verrucosus 3 +.++++.+++++..+...+...1... +.++............ 

Fraxinus ornus 2 .++1++2.+2......1......... 11.1.+..21...... 

Acer campestre 2 12+1++.++.....++.......... ...1....1.....1. 

Carex digitata 1 +..+.+..++1+..1.....+...++ .........1...... 

Polygonum dumetorum 1 ...++..+.+...1+........... ..1..+.+++....+. 

Quercus petraea 2 +2+1++1+.................. +1...+..1....... 

Acer platanoides 4 ..+..+..........+1.1....11 1.......+.....13 

Acer platanoides 2 ...+1+++.......+2......... +.......+......1 

 

 

 

Tabel 11 Caracteristicile structurale şi staţionale ale celor 42 de relevee 
Nr. 

crt. 

Alt. 

(m) 
Exp. 

Panta 

(°) 
Relief 

Rad. 

solară 

Strat 

arbori 

Strat 

arbuşti 

Strat 

ierbos 
Compoziţie (Biterlich) 

1 227 SE 15 versant 5035 60 25 40 8TE 8GO 4FR 1CA 1JU 
2 265 S 21 versant 5554 70 40 20 4GO 3CR 1MJ 1JU 1TE 1AR 
3 291 S 7 platou 5110 40 50 70 2MJ 2GO 1JU 1CR 

4 322 - 0 platou 4721 50 30 80 10FR 4GO 

5 332 - 2 platou 4721 70 30 60 7GO 5TE 2MJ 1JU 
6 306 NE 11 versant 3995 80 30 40 8GO 5TE 

7 330 SV 5 platou 4945 60 8 3 8AR 1TE 1MJ 
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Nr. 

crt. 

Alt. 

(m) 
Exp. 

Panta 

(°) 
Relief 

Rad. 

solară 

Strat 

arbori 

Strat 

arbuşti 

Strat 

ierbos 
Compoziţie (Biterlich) 

8 347 NE 8 versant 4326 70 10 40 7GO 7TE 1JU 

9 356 NV 11 versant 4132 80 10 50 19TE 4GO 1AR 1CA 

10 351 NV 3 platou 4562 70 40 60 4GO 6MJ 1STP 
11 348 ESE 13 versant 4996 75 10 40 4TE 4TED 3GO 2CR 1CI 1JU 

12 330 E 9 versant 4646 75 3 70 5MJ 4GO 2TE 
13 302 SE 7 vale 4738 75 3 70 9TE 3CA 3TED 1GO 

14 307 NNE 10 vale 3962 80 5 40 5TE 3CI 3TED 1AR 1ULM 

15 328 - 0 platou 4704 80 20 10 8GO 4TE 4MJ 
16 328 ENE 13 versant 4286 70 20 40 7GO 3TE 1MJ 1AR 

17 309 NE 25 versant 3154 80 10 15 5GO 2CR 1MJ 
18 289 SSV 30 versant 5790 80 10 40 8GO 3MJ 2TE 

19 298 SV 26 versant 5368 80 10 50 7MJ 3GO 
20 288 NNE 36 versant 1894 70 15 30 4FR 2GO 2TE 1CA 1CR 

21 275 ESE 15 versant 4872 70 30 70 5MJ 2GO 1JU 

22 302 S 32 versant 5915 70 10 60 4JU 2GO 
23 334 E 10 versant 4660 80 5 30 20TE 3JU 1GO 1MJ 

24 318 V 15 versant 4534 75 15 40 16TE 1MJ 3GO 
25 330 E 5 vale 4701 85 5 50 2AR 7GO 18TE 1MJ 

26 355 E 5 culme 4757 80 30 40 8GO 7TE 2MJ 

27 346 E 10 versant 4663 80 10 40 16TE 3GO 
28 332 E 10 versant 4620 70 10 50 4GO 2MJ 21TE 

29 360 ENE 17 versant 4173 80 10 40 5GO 14TE 1MJ 
30 340 ENE 12 versant 4330 80 2 40 16TE 5GO 1MJ 1CA 

31 315 ESE 5 culme 4772 70 3 70 11GO 7MJ  
32 277 E 10 versant 4558 80 15 20 13TE 9GO 1CI 

33 303 S 20 versant 5539 70 50 5 3GO 4MJ 

34 330 E 10 versant 4672 85 10 50 1MJ 1GO 3JU 12TEF 1CA 
35 322 E 10 versant 4649 70 10 30 15TE 9GO 

36 326 VSV 5 platou 4815 70 10 80 5TE 4MJ 10GO 1FR 1 JU 
37 330 E 10 versant 4649 80 5 40 2CA 18TE 3GO 

38 298 ENE 10 vale 4257 70 2 30 14TE 3GO 1CA 

39 325 - 0 culme 4718 70 10 75 9GO 1MJ 1TE 2JU 
40 315 E 5 platou 4677 70 15 25 3GO 7MJ 1CR 

41 300 ENE 25 versant 3643 80 15 10 4GO 8MJ 3CR 
42 250 S 30 versant 5868 80 3 40 3GO 1TE 1FR 1JU 1CR 5MJ 

 

 

Un alt exemplu este arboretul din u.a. 88A, UP II Greci, OS Măcin, cu suprafaţa de 7.7 

ha, vârsta 70 de ani, tip de pădure „natural fundamental subproductiv”, compoziţia 9TE 1DT. 

Din determinările din teren (7 supr. probă) a rezultat compoziţia 5TE 2CR 1GO 1MJ 1DT (CA, 

ST, STB, JU, SB, AR). Şi aici există variaţii ale staţiunii şi vegetaţiei pe spaţii mici. 

A fost verificată starea degradării potenţiale a habitatului 91I0* în trei parcele din UP II 

Cerna. Conform descrierilor anterioare era vorba de arborete de tip parţial derivat în u.a 54A şi 

55A, şi total derivat în u.a. 47A şi C. Analiza compoziţiei în 17 suprafeţe de probă evidenţiază 

că proporţia speciilor de cvercinee depăşeşte în fiecare u.a. 20%, însă nu stejarul brumăriu dă 

nota caracteristică ci gorunul, în cazul u.a.-urilor 54A şi 55A, respectiv gorunul şi stejarul pufos 

în u.a.-urile 47A şi 47C.  
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Figură 22 Corelaţii între condiţiile de geotop şi vegetaţie în u.a. 17A, UP III Ţiganca: în 

vale – tei argintiu şi carpen 

 

 

  
Figură 23 Corelaţii între condiţiile de geotop şi vegetaţie în u.a. 17A, P III Ţiganca: în 

partea sup. a versanţilor – gorun şi cărpiniţă 

 

 

 Observaţii şi determinări s-au făcut în mai multe parcele, dar au avut o desime mai mică 

a releveelor (1-4). În arboretele derivate din u.a.-urile 106B din UP I Luncaviţa, 14 din UP IV 

Valea Mitrofanului şi 32B din UP II Greci s-au cartat pe transecte exemplarele de gorun (Anexa 

2). 
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Figură 24 Corelaţii între condiţiile de geotop şi vegetaţie în u.a. 88A, UP II Greci: teren 

concav cu tei argintiu dominant 
 

 

 
Figură 25 Corelaţii între condiţiile de geotop şi vegetaţie în u.a. 88A, UP II Greci: culme 

cu sol superficial cu gorun, cărpiniţă şi corn  
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Figura 26 Corelaţii vizibile între condiţiile de relief (pantă, expoziţie) şi  

distribuţia speciilor dominante, tei şi gorun (UP III Ţiganca) 

 

 

     

Figura  27 Profile de sol în două arborete diferite ca dominanţă în stratul arborescent:  

tei-carpen  (stânga) şi respectiv frasin-gorun (dreapta) 

 

 Din cercetările efectuate reiese că intensitatea degradării tipurilor natural fundamentale 

poate fi supraestimată în datele de amenajament din următoarele motive: (i) explorarea 

insuficientă a compoziţiei arboretului la nivelul întregii suprafeţe a unităţii amenajistice; (ii) 

neomogenitatea vegetaţiei din cadrul subparcelelor, în sensul că în partea inferioară a versanţilor 

arboretele au caracter total derivat, în timp ce în partea superioare se realizează o compoziţie 

normală de şleau, goruneto-şleau sau chiar gorunet. 

 

Starea regenerării naturale a speciilor arborescente 
  

 Capacitatea de regenerare a speciilor de cvercinee 

 Principala specie de Quercus întâlnită în şleaurile din Parc, gorunul, reuşeşte să producă, 

sub seminceri, puieţi cu o frecvenţă destul de ridicată (70-80%) şi desimi de 1-8 ex./m
2
. Pentru 

evaluarea reuşitei regenerării naturale, aceste aprecieri cantitative vor trebui puse în legătură cu 

informaţiile legate de intensitatea fructificaţiei din anul precedent cât şi cu proporţia speciilor 

S 
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din compoziţia actuală sau din compoziţia ţel. În situaţii particulare (fructificare abundentă, 

microdepresiuni cu acumulare de ghindă) s-au observat desimi de 20-30 ex/m
2
. Lipsesc puieţii 

de gorun acolo unde există o competiţie mai puternică la nivelul stratului ierbos-subarbustiv, fie 

din partea regenerării celorlalte specii lemnoase (tei argintiu, frasin, jugastru) sau a unor specii 

ierboase copleşitoare (Anthriscus nemorosa, Urtica dioica). Regenerarea din lăstari a fost 

observată, atât la cioate proaspăt tăiate cât şi la arborii maturi. În condiţiile umbririi din partea 

arboretului matur (chiar la consistenţe de 0.4-0.5), înălţimile puieţilor de gorun sau stejar rămân 

inferioare celor corespunzătoare speciilor de amestec, după cum e cunoscut (Constantinescu 

1964, Paşcovschi 1967, Mănescu 2002, etc.). 

  

     
Figură 26 Puieţi de gorun din regenerare naturală, în teren descoperit sau la adăpostul 

arboretului matur 

 

Regenerarea speciilor de amestec din pădurile de şleau este foarte bună. Puieţii de tei au 

creşterile cele mai mari, probabil corelat şi cu o capacitate mai mare de toleranţă a umbririi. În 

cadrul teritoriului studiat s-au identificat toate cele trei specii spontane de tei – Tilia tomentosa, 

T. platyphyllos şi T. cordata, enumerate în ordinea descrescătoare a frecvenţei şi abundenţei pe 

care o ating în arboretele pure sau cele amestecate cu cvercinee. În cazul frasinului comun 

(Fraxinus excelsior), s-a observat o dezvoltare foarte bună (luxuriantă chiar) a puieţilor din 

sămânţă în anumite staţiuni de culme, la consistenţe ale arboretului sub 0.8. În aceste cazuri 

frasinul poate  „invada” domeniul ecologic al gorunului. Carpenul nu este un competitor de 

prim rang, puieţii săi realizând desimi şi dimensiuni mai reduse decât teiul sau frasinul şi 

localizându-se cu preferinţă spre baza versanţilor sau firul văilor. Nu s-au întâlnit situaţii în care 

tinereturile de carpen să fie copleşitoare, nici chiar în situaţia unei ponderi mari a acestuia în 

compoziţia arboretului matur. Acerineele, Acer platanoides şi A. campestre, se regenerează 

foarte uşor, iar în unele situaţii pot deveni dominante categorice în acest strat. 

Prin aplicarea tratamentului tăierilor progresive, în ochiurile deschise se instalează 

natural o nouă generaţie, cu reuşită de 100% a închiderii stării de masiv. Aşadar, în condiţiile 

respectării normelor silvice continuitatea naturală a pădurii din arealul şleaurilor pe teritoriul 

PNMM nu întâmpină dificultăţi. Dozarea compoziţiei arboretelor se poate ajusta prin intervenţii 

silviculturale. Prin lucrările de instalare artificială a vegetaţiei (plantaţii cu gorun), cum e cazul 

u.a. 39B din UP IV Valea Mitrofanului, se poate produce o îmburuienire puternică cu specii 

ruderale, străine pădurii. 

Dintre speciile lemnoase cu potenţial invaziv s-a întâlnit, accidental, Ailanthus altissima. 
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Figură 27 Suprafaţă de regenerare cu puieţi de gorun şi stejar pufos plantaţi în vetre şi 

îmburuienire puternică de specii ruderale (Erigeron annuus), în O.S. Cerna, U.P. IV, u.a. 

39B 

 

     
Figură 28 Puieţi de gorun din regenerare naturală sub masiv, în arboret cu frasin-gorun-

tei (stg.), respectiv tei-carpen-arţar (dr.) 

 

  

     
Figură 29 Regenerare abundentă la speciile de amestec (Tilia spp., Carpinus betulus, 

Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Acer campestre, A. platanoides), în condiţii de consistenţă 

ridicată a arboretului (0.8) 
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Figură 30 Ochiuri deschise prin tratamentul tăierilor progresive, cu reuşită 100% a 

regenerării pe cale naturală a speciilor de amestec 

 

 

În detaliu se prezintă mai jos o piaţă de probă pentru evaluarea regenerării, din u.a. 46B, 

U.P. IV Valea Mitrofanului, O.S. Cerna. Descriere arboret: 

 - arboretul parcurs cu tăieri progresive (tăiere de însămânţare); consistenţa: 0.7. 

 - înălţimile la puieţii din sămânţă: gorun – 10-20 cm; tei, arţar, frasin, jugastru, ulm – 

30-100 cm; lăstarii ajung la 250-300 cm 

 - gorunul este dezavantajat dimensional, frecvenţă şi capacitate de extindere în suprafaţă 

(aria de dispersie a ghindei) 

 - starea de sănătate a puieţilor este bună 

 - solul este râmat de mistreţi 

- ochiurile mai vechi au starea de masiv închisă cu speciile: frasin (10-12 m înălţime), tei 

(8-9 m), jugastru, arţar, ulm 

Releveu efectuat în 01.05.2013, la 280 m altitudine, pe versant cu expoziţie estică şi 

înclinare 15°: 

Strat arborescent (70%): Tilia tomentosa 3, Carpinus betulus 3, Quercus petraea 2,  

Acer campestre 1 

Strat arbustiv (30%): Tilia tomentosa 1, Ulmus glabra +, Acer platanoides 2, Fraxinus 

excelsior 2, Acer campestre +, Sorbus torminalis +, Sambucus nigra + 

Strat puieţi (5%): Quercus petraea +, Acer platanoides 1, Tilia tomentosa +, Tilia 

platyphyllos +, Cerasus avium +, Fraxinus excelsior 1, Carpinus betulus + 

Strat ierbos (40%): Polygonatum latifolium 2, Galium odoratum 1, Bromus benekenii 

+, Dactylis polygama +, Ranunculus ficaria 1, Geum urbanum 1, Veronica hederifolia 1, Viola 

reichenbachiana 1, Anthriscus cerefolium 1, Anthriscus nemorosa +, Galium aparine 1, Viola 

suavis 2, Ajuga reptans +, Anemone ranunculoides 1, Brachypodium sylvaticum +, Dentaria 

bulbifera +, Milium effusum +, Hordelymus europaeus +, Stellaria media +, Moehringia 

trinervia +, Hedera helix +, Corydalis solida 1, Lamium purpureum +, Polygonatum 

multiflorum 1, Carex digitata +, Melica uniflora +, Scilla bifolia +, Lamium maculatum +, 

Tilia platyphyllos 1, Potentilla micrantha +, Poa nemoralis +, Lactuca quercina +, Myrrhoides 

nodosa +, Asarum europaeum +, Pulmonaria officinalis +, Lathyrus aureus r, Scutellaria 
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altissima +, Allium ursinum +, Mycelis muralis +, Polygonum dumetorum +, Lathyrus niger +, 

Neottia nidus-avis +, Scrophularia nodosa +, Silene italica r. 

 

Tabel 12 Compoziţia seminţişului în u.a. 46B din UP IV, O.S. Cerna (în aval de un arbore 

matur de gorun) 
Suprafaţa nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total % 

Acer campestre   2 1 1 1  1 1  1  1  1 1   4 3 18 12 

Acer platanoides 3 1  2  1 2 3 3 4  1 2 3 1 4 5 6 8 4 53 34 

Carpinus betulus      2               2 1 

Cerasus avium      1 1              2 1 

Fraxinus excelsior 6 1    1 2 4 2 2  1  3 3 6 5 3 5 4 48 31 

Quercus petraea    1   1   4    1       7 5 

Sorbus torminalis             4        4 3 

Tilia platyphyllos             2        2 1 

Tilia tomentosa 2  3  2 3  2 1    1      1 1 16 10 

Ulmus glabra    1            1   1  3 2 

Total 11 2 5 5 3 9 6 10 7 10 1 2 10 7 5 12 10 9 19 12 155 100 

 

 
 

Tabel 13 Densitatea puieţilor de gorun în u.a. 155A din UP I, O.S. Măcin 

Suprafaţa nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Media 

Quercus petraea 7 8 6 11 9 2 7 5 4 3 7 7 3 11 14 0 9 6 7 5 2 9 8 3 9 7 p/m
2
 

 

  

 

Tabel 14 Compoziţia seminţişului în u.a. 20 din U.P. IV, O.S. Cerna 

Suprafaţa nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total % 

Acer campestre     1  3      2     1 1 1 9 5 

Acer platanoides 2 3 2 3 5 7 2 2 2  4 3 4 2 5 6 5 7  5 69 38 

Carpinus betulus    2 1 1              1 5 3 

Cerasus avium 1   2  1   1    2 1    1   9 5 

Fraxinus excelsior 5 1 1 2 6 5 4  2  1 1 4 4 3 2 3  2 3 49 27 

Fraxinus ornus   3 3 4 2               12 7 

Quercus petraea    1 1 1   2  1  1  1  2 1   11 6 

Sorbus torminalis    1                 1 1 

Tilia platyphyllos      2  2   1 2       3  10 6 

Tilia tomentosa     1     1      1     3 2 

Ulmus glabra                    2 2 1 

Total 8 4 6 14 19 19 9 4 7 1 7 6 13 7 9 9 10 10 6 12 180 100 

 

 

 Vitalitatea arborilor 

 La vârsta de 60-80 de ani, în arboretele de amestec gorunul realizează înălţimi mai 

reduse decât teiul şi frasinul, cât şi coroane foarte înguste, modelate după spaţiul liber rămas. 

Cele mai nefavorabile (ecologic sau antropic) staţiuni pentru gorun par să fie cele de pe platouri. 

În cazul versanţilor umbriţi, dacă panta este mare are şanse mai mari de supravieţuire. În staţiuni 

de creastă, în cazul precipitaţiilor reduse de la sfarşitul verii, coroana exemplarelor de tei era 

parţial lipsită de frunze, în timp ce gorunul îşi păstrase ± integral aparatul foliar. În afara 
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eliminării prin competiţie, uscarea arborilor de gorun s-a observat cu totul izolat, din cauze şi cu 

intensităţi în limite naturale. 

 

 

Evaluarea comportării în timp a arboretelor din suprafeţe experimentale de reconstrucţie 

ecologică 

 

 În luna iulie 2013, s-au făcut observaţii privind evoluţia în timp a culturilor 

experimentale din 4 unităţi amenajistice, descrise anterior în mod amănunţit de Mihaela 

Mănescu (2002), în cadrul unui studiu mai amplu referitor la refacerea pădurilor degradate din 

Dobrogea de Nord. Categoriile de degradare abordate au fost: (i) scăderea productivităţii, (ii) 

diminuarea consistenţei şi înierbarea solului, (iii) reducerea proporţiei speciilor de stejari. În 

cadrul proiectului de faţă am analizat doar arboretele din a 3-a categorie aflate pe suprafaţa 

PNMM. 

a) Suprafaţa experimentală 1 

Locul: ua 26A, UP IV Valea Mitrofanului, OS Cerna 

Tip de pădure: 5324 – Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie 

Forma de degradare: Arboret derivat, 7CA 2TE 1DT(FR, PA, ULM) 

Metoda de refacere: Plantaţii cu gorun şi stejar brumăriu, instalate sub adăpost în cadrul 

tratamentului cu tăieri progresive, în ochiuri eliptice de 20x50m 

Anul instalării: 1984 

Suprafaţa: 1.5 ha 

Constatări 2002: Din cauza neexecutării la timp a degajărilor, 50% din puieţii plantaţi au fost 

eliminaţi. Puieţii rămaşi au o stare de vegetaţie bună şi înălţimea medie de 3.2 m. 

 

 
Figură 31 Aspect din suprafaţa experimentală 1 

    

 

Constatări 2013: S-au observat exemplare de gorun, ± grupate, îndeosebi în treimea superioară a 

versantului; coroanele sunt relativ bine dezvoltate, indicând o reducere a stresului competiţional 
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(prin operaţiunile culturale aplicate); câţiva indivizi sunt uscaţi; există variaţii dimensionale 

semnificative între arborii de gorun, d1.3=5-30 cm; modul de regenerare este atât din sămânţă cât 

şi din lăstari, dovadă că a existat gorun şi în arboretul precedent; proporţia carpenului s-a redus 

simţitor, de la 70 la 20%, şi a crescut cea a teiului, de la 20 la 40%, şi a frasinului, de la 

diseminat la 30%. Pe ansamblu u.a. nu s-a reuşit trecerea pragului de 10% pentru gorun, dar 

trebuie ţinut cont că plantarea lui s-a făcut doar în 1.5 ha din 29.4 ha. 

 

b) Suprafaţa experimentală 2 

Locul: ua 56, UP IV Valea Mitrofanului, OS Cerna 

Tip de pădure: 5324 – Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie 

Forma de degradare: Arboret derivat, 6CA 2TE 2DT 

Metoda de refacere: Plantaţii cu gorun şi stejar brumăriu, instalate sub adăpost în cadrul 

tratamentului cu tăieri progresive, în ochiuri eliptice de 25x50m 

Anul instalării: 1985 

Suprafaţa: 2 ha 

Constatări 2002: Neexecutarea la timp a degajărilor a dus la eliminarea a 50% din puieţii 

plantaţi. Puieţii rămaşi au o stare de vegetaţie activă şi înălţimea medie de 3.2 m. 

Constatări 2013: Deşi s-au demarat tăierile de regenerare acum mai bine de 25 de ani, arboretul 

matur acoperă încă 60% din suprafaţă, dar în altă compoziţie – 5TE 4CA 1DT. În ochiurile 

deschise noua generaţie acoperă 90-100%, fiind formată din ulm, jugastru, carpen, tei argintiu, 

tei pucios, tei fluturesc, arţar. Participarea carpenului în aceste tinereturi este sub 5%. Nu s-au 

observat arbori de gorun sau stejar brumăriu, dar există exemplare de ulm (10-15 cm în 

diametru) plantate în rânduri. Presupunem că vechile culturi au fost integral compromise şi s-au 

făcut completări cu ulm. 

 

c) Suprafaţa experimentală 3 

Locul: ua 14, UP IV Valea Mitrofanului, OS Cerna 

Tip de pădure: 5323 – Goruneto-şleau de productivitate mijlocie 

Forma de degradare: Arboret parţial derivat, 4TE 3FR 1GO 1DT şi lipsa capacităţii de 

regenerare din sămânţă. 
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Figură 32 Aspect din suprafaţa experimentală 3 

 

Metoda de refacere: Plantaţii cu gorun, instalate sub adăpost în cadrul tratamentului cu tăieri 

progresive, în ochiuri eliptice de 28-30 x 30-40 m 

Anul instalării: 1993 

Suprafaţa: 2 ha 

Constatări 2002: Plantaţia de gorun s-a menţinut în proporţie de 90% iar puieţii au o creştere 

viguroasă, având înălţimea medie de 80 cm. 

Constatări 2013: Arboretul matur nu a fost încă îndepărtat, având consistenţa de 0.5-0.6. Spre 

culme există multe (> 80) exemplare bătrâne (25-70 cm în diametru). Nu s-au regăsit ochiuri cu 

puieţi de gorun plantaţi. În cele mai vechi, s-au instalat natural puieţi de frasin (din sămânţă şi 

lăstari), jugastru, tei argintiu (lăstari), arţar, cireş, care ating acum înălţimi de 5-6 m. La 

marginea ochiurilor, acolo unde competiţia e mai slabă, apar puieţi de gorun din sămânţă de 15-

20 cm sau din lăstari, de 1-1.2 m. În ochiurile mai noi puieţii sunt concuraţi puternic de speciile 

ierboase (Alliaria petiolata, Anthriscus nemorosa) – sub „covorul” compact al ierburilor foarte 

rar a răsărit câte un puiet de gorun, dar puieţii de frasin, tei şi jugastru sunt deasupra. Un factor 

limitativ pentru regenerare îl constituie amplasarea grămezilor de crăci sub semincerii de gorun. 

În porţiunile unde coronamentul arboretului matur este închis sau doar slab rărit apar de 

asemenea puieţi de gorun. 

 

d) Suprafaţa experimentală 4 

Locul: ua 51A, UP III Ţiganca, OS Cerna 

Tip de pădure: 5324 – Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie 

Forma de degradare: Arboret derivat, 6TE 3CA 1DT 

Metoda de refacere: Plantaţii cu gorun, instalate sub adăpost în cadrul tratamentului cu tăieri 

progresive, în ochiuri eliptice de 30x40m 

Anul instalării: 1992 

Suprafaţa: 2 ha 

Constatări 2002: Puieţii se menţin în proporţie de 70% şi au o înălţime medie de 90 cm. 
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Figură 33 Aspect din suprafaţa experimentală 4 

 

Constatări 2013: S-au identificat 5 suprafeţe cu arbori de stejar cu diametru de10-15 cm. 

Arboretul matur a fost îndepărtat integral, iar cel tânăr este excesiv de dens. Este nevoie să se 

intervină  urgent cu curăţiri, pentru a evita compromiterea culturilor. În tinereţe s-au aplicat 

lucrări de îngijire, dovadă diferenţele semnificative între diametrul stejarului şi al celorlalte 

specii din jur (carpen, jugastru, ulm, tei argintiu, tei pucios). Cea mai mare desime cu stejar a 

fost de 20 de exemplare, dar în unele suprafeţe au mai rămas doar 1-2 arbori de stejar, în curs de 

uscare. 

 În afară de acestea, s-au făcut observaţii asupra reuşitei culturilor de producţie din u.a. 

50A, UP III Ţiganca, în care s-au plantat acum 20 de ani puieţi de gorun, pe 10 ha. În 1982 

arboretul matur avea consistenţa 0.4 şi compoziţia 6TE 3CA 1DT. În anul 2013, noul arboret 

era recent parcurs cu rărituri; s-au menţinut exemplare de gorun şi stejar, mai mult sau mai puţin 

grupat, cu distribuţie pe cca. ½ din suprafaţa u.a.-ului; acoperirea însumată a acestora nu 

permite depăşirea pragului de 10% din compoziţia arboretului, la această vârstă. 

  

 

Consideraţii asupra degradării compoziţiei în pădurile de şleau 
 

Interesul pentru starea şi evoluţia vegetaţiei în pădurile de şleau este reflectată în studiile 

tipologice asupra teişurilor, ca arborete derivate (Paşcovschi et Ivanschi 1963, Leandru 1967, 

Purcelean et al. 1970, Cambir et al. 1970, etc.). Legat de reuşita de-a lungul timpului a 

regenerării naturale a stejarului în arboretele amestecate găsim decrise de Petcuţ (1934) două 

ipoteze, care nu fac altceva decât să confirme rolul important al intervenţiei omului (prin tăieri 

rase) în menţinerea stejarului în şleauri. Paşcovschi (1967) expune o serie de consideraţii 

referitoare la succesiunile naturale şi antropogene în şleaurile de deal din Dobrogea şi respectiv 

raporturile acestor succesiuni cu evoluţia naturală a vegetaţiei. Pornind de la contradicţia ce 

există între dificultăţile de regenerare a stejarilor şi prezenţa lor constantă în pădurile de şleau, 

este înaintată următoarea ipoteză: periodic, sub influenţa unor factori climatici extremi (ger, 

secetă, incendii), tinereturile speciilor de amestec din pădurea virgină s-au uscat în masă, lăsând 
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loc dezvoltării seminţişului de stejar. În aceeaşi direcţie pare să fi acţionat şi păşunatul (Petrescu 

1927), deoarece vitele mâncau de preferinţă lujerii şi frunzele de carpen, tei sau frasin. 

Dămăceanu şi colab. (1964) realizează un prim studiu detaliat cu privire la ameliorarea 

pădurilor degradate din Nordul Dobrogei, identificând ca principale cauze ale degradării: (i) 

exploatarea necorespunzătoare din trecut, cu regimuri (crâng) şi tratamente greşit concepute sau 

aplicate, în care nu s-a ţinut cont de condiţiile climatice şi exigenţele speciilor (tăierile 

dezordonate efectuate până în 1900, tăierile rase executate între anii 1900-1930, tăierile 

succesive aplicate după anul 1930); (ii) neglijarea operaţiunilor culturale, care a dus la 

favorizarea puieţilor din lăstari în faţa celor din sămânţă, respectiv a speciilor de amestec în 

detrimentul stejarilor; (iii) păşunatul. Chiriţă şi colab. (1977) adăugă la cele expuse mai sus: 

capacitatea deosebită de regenerare a teiului (în special vegetativă) şi consumul ghindei de către 

animalele sălbatice. Degradarea se manifestă în pădurile din  silvostepă prin reducerea 

consistenţei sub 0.7 şi înierbarea puternică a solului, iar în zona forestieră prin reducerea 

numărului arborilor din speciile de stejari şi transformarea lor în arborete de tei şi carpen. 

Analizând critic astfel de afirmaţii, observăm că ele sunt formulate preponderent din perpectivă 

economică şi nu se ţine seama de realităţile fitogeografice ale zonei, biologia speciilor şi 

ecologia asociaţiilor. Astfel, în silvostepă, prin însăşi definiţia acestei zone de vegetaţie, 

pădurile sunt la limita domeniului lor ecologic, iar consistenţa scăzută este o caracteristică 

pentru comunităţile forestiere de aici. Ar fi contrar principiilor de conservare a habitatelor să se 

intervină cu lucrări de „reconstrucţie” care să creeze păduri închise. Astfel de lucrări s-au 

executat în trecut şi pe teritoriul parcului. De exemplu, în UP II Greci există parcele create 

artificial prin plantaţii cu mojdrean şi vişin turcesc în habitatul pajiştilor stepice sau tufărişurilor 

ponto-panonice. Pentru zona forestieră se consideră, în mod tradiţional, că toate habitatele se 

înscriu integral în domeniul ecologic (nu doar fiziologic) al gorunului. Prin urmare, în cazul 

dispariţiei acestei specii arboretele sunt catalogate automat ca fiind degradate. Dacă acest 

raţionament este sau nu corect în cazul Munţilor Măcinului, a constituit una din ipotezele 

noastre de studiu. Rezolvarea sa este esenţială pentru corectitudinea clasificării arboretelor în 

„naturale” sau „derivate”. În domeniul succesiunii vegetaţiei sunt adesea imposibil de identificat 

factorii cauzali prin observaţii directe, de aceea s-au folosit deducţii sau scenarii bazate pe 

cunoaşterea realităţi contemporane. Vom face mai jos o analiză a factorilor şi teoriilor legate de 

caracterul actual al pădurilor din Dobrogea de Nord. 

 - Ca o consecinţă a particularităţilor biologice (periodicitatea fructificaţiei, modul de 

diseminare), în şleaurile de deal cu gorun şi stejar pedunculat se instalează şi se menţine mult 

mai bine seminţişul ce aparţine speciilor de amestec – tei, frasin, jugastru, arţar, carpen, ulm, 

etc., decît cel de gorun şi stejar, care se pierde în scurt timp de la instalare. Această succesiune 

în defavoarea stejarilor se produce doar în staţiunile cu un regim trofic şi hidric echilibrat, fără 

presiuni exogene.  

 - Datorită temperamentului de umbră, seminţişul (lăstărişul) de tei, carpen, acerinee, etc., 

se poate instala şi se poate menţine un timp destul de îndelungat sub coronamentul etajului 

superior alcătuit din cvercinee; însă, seminţişul de gorun şi stejar chiar dacă se instalează, nu se 

poate dezvolta sub acoperişul subetajului constituit din speciile de umbră. Doar în cazuri 

excepţionale ar fi valabilă teoria (Paşcovschi 1967) conform căreia stejarii ar fi capabili să 

revină într-un arboret cu subetaj dens de carpen (sau tei) datorită unor hazarde naturale (secete 

prelungite sau geruri severe) ce ar distruge integral populaţiile speciilor de amestec. Totuşi, e 
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greu de presupus că nu ar fi urmări şi asupra puieţilor sau ghindelor de stejari. În plus, speciile 

de amestec, cu sămânţă uşoară sau protejată în solul pădurii ar reveni mai viguros decât 

cvercineele, dacă vorbim de zona de optim ecologic a şleaurilor. Desigur, procesul de 

succesiune este diferenţiat în raport de condiţiile staţionale locale. Spre exemplu, în partea 

inferioară a versanţilor cu expoziţia nordică, unde umiditatea mai ridicată favorizează teiul şi 

carpenul, cele două specii de stejar sunt mai uşor înlocuite decât în partea superioară a aceloraşi 

versanţi, unde apa este mai repede îndepărtată prin scurgere laterală, insolaţie, vântuire. 

Asemenea, textura mai uşoară, conţinutul mai mare de schelet, pânza freatică mai coborâtă ar 

favoriza cvercineele. 

 - Deşi se recunoaşte diferenţierea ecologică a speciilor de şleau, aceasta nu este aplicată 

în tipologie, considerându-se că în zonele de deal şi câmpie stejarii trebuie să acopere întreg 

spectrul vegetaţiei zonale. Generalizând, seria trofo-hidrică a pădurilor dobrogene ar fi: stejăret 

de pufos – stejăret de pufos cu cărpiniţă – gorunet cu mojdrean – goruneto-şleau – şleau de deal 

dobrogean – teiş amestecat – şleau de deal cu fag. Caracterul natural al teişurilor, singura verigă 

fără specii de Quercus, este respins doar în baza unor ipoteze (Paşcovschi 1967), de aceea o 

astfel de clasificare nu trebuie absolutizată. 

 - Faptul că se observă astăzi succesiuni dinspre stejărete spre şleauri, nu înseamnă că 

pădurea iniţială a fost naturală şi fenomenul e antropogen. Regenerarea şi dezvoltarea abundentă 

a speciilor de amestec trădează favorabilitatea staţională pentru şleauri. Altfel, în staţiunile de 

stejărete condiţiile fiind mai puţin prielnice ar trebui să aibă loc o selecţie naturală severă a 

celorlalte seminţişuri şi să supravieţuiască doar exemplarele cel mai bine înzestrate genetic. Nu 

trebuie desconsiderată atenţia specială pe care omul a acordat-o stejarilor în diverse perioade de 

timp, fie din raţiuni silviculturale fie datorită beneficiului ca sursă de hrană pentru porcii 

domestici crescuţi intensiv (nu neapărat în Dobrogea). Un raţionament asemănător se poate face 

şi în cazul şleaurilor cu gorun. 

 - Variaţiile detectate în distribuţia florei lemnoase şi ierboase, pe spaţii mici (parcele) 

sau mari (catenă montană), se corelează strâns cu determinanţii ecologici şi indică un control 

natural al compoziţiei pădurilor. Spre exemplu, ne-a fost relativ uşor să identificăm arboretele 

artificial create, deoarece constituiau excepţii de la reguli general valabile de distribuţie a 

vegetaţiei.  

 - Existenţa teişurilor pure sau amestecate de vârste mari, 150-160 de ani, confirmă faptul 

că astfel de compoziţii fără gorun au existat şi în arboretul anterior. Acest lucru este cu atât mai 

plauzibil cu cât regenerarea este din lăstari, ea oglindind fidel frecvenţa arborilor materni la 

momentul exploatării. Presupunând o prezenţă majoră a stejarilor în arboretul matur, ar fi de 

aşteptat să regăsim măcar în parte urmaşi din lăstari după tăierile rase incriminate a fi sărăcit 

populaţia de cvercinee. Acest lucru nu se poate confirma prin observaţiile din teren. 
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Figură 34 Arboret de tei şi carpen, de vârstă înaintată şi cu diversitate structurală ridicată 
 

 - Gorunul lipseşte din parcele alăturate de vârste variabile (între 20-120 de ani), 

regenerate în perioade în care se aplicau tratamente diferite. În aceste condiţii e greu de acceptat 

că generaţii la rând de silvicultori au făcut constant şi pe suprafeţe mari greşeli de gospodărire 

ori nu s-au preocupat de promovarea stejarilor. Este posibil ca în zona de optim a teiului 

argintiu indiferent de tratament promovarea cvercineelor în viitorul arboret să fi fost imposibilă 

(în lipsa unor eforturi intensive de ajutorare a regenerării). 

 - Este cunoscut faptul că nu doar cvercineele au fost afectate de exploatări. Teiul a 

suferit mult datorită tăierilor pe alese şi distrugerii prin recoltarea barbară a florilor de tei. De 

asemenea, carpenul s-a resimţit de pe urma ciolpănirilor. 

 - În istoricul vegetaţiei forestiere din amenajamentele silvice ale UP IV şi III se afirmă 

că „datorită lipsei accesibilităţii fondului forestier şi a instalaţiilor de transport, cu material 

lemnos nesolicitat de piaţă (carpen, tei, diverse tari), arboretele unităţii de producţie nu au fost 

exploatate până în anul 1948 decât sporadic”. Se confirmă caracterul natural al proporţiei 

ridicate a teişurilor şi se contrazice, pentru acest teritoriu, teoria efectului negativ pe care l-ar fi 

avut extragerea lemnului în cantităţi mari sau tratamentele greşit aplicate. Foarte preţioasă este 

şi descrierea din anul 1895 a lui P. Grigorescu: „Statul nu posedă astăzi în judeţul Tulcea, ca 

pădure mai importantă, cu esenţe de oarecare valoare, decât masivul neaccesibil de la 

izvoarele Taiţei, cuprins între vârfurile de la Cocoş, muntele Ioaneş, de la satul Greci şi 

Ţiganca, şi câteva coaste după râul Slava, populate mai numai cu carpen, jugastru şi tei”. 

Rezultă că la acea vreme masivul forestier de pe teritoriul PNMM a rămas relativ protejat de 

distrugerile omului şi totodată că era mai sărac în stejar (!). Trebuie subliniat că starea 

dezastruoasă a pădurilor dobrogene, descrisă în aceeaşi lucrare (Grigorescu 1895), are la bază 

îndeosebi situaţia din podişul Babadag. Unii autori au extrapolat ulterior această stare pentru 

toată Dobrogea de Nord, ceea ce nu pare să fie pe deplin adevărat. 
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Figură 35 Păduri de tei în bazinul superior al Taiţei – element specific al spaţiului 

geografic nord balcanic 

 

 - Menţinerea pădurilor cu proporţie ridicată de gorun (mijlociu productiv) din apropierea 

localităţilor (ex. Nifon) arată că nu se poate generaliza ideea dispariţiei stejarilor prin extrageri 

masive a lemnului pentru construcţii sau prin păşunat intensiv. A existat un complex de factori, 

antropici şi naturali, care în funcţie de modul lor de combinare a înclinat balanţa spre o specie 

sau alta. Acolo unde gorunul se află în optimul său ecologic, acţiunea omului nu a avut prea 

mare influenţă. 

 - Argumentarea ponderii mai ridicate a stejarilor în trecutul istoric se bazează pe studii 

palinologice sau evidenţe sintetice la nivel regional, care nu oferă informaţii exacte asupra 

direcţiei de desfăşurare a succesiunilor sau a modului de grupare a speciilor pe suprafeţe de 

nivelul parcelelelor sau unităţilor de producţie.  

 - Dacă vom ţine cont de importanţa din vechime a teiului, ca specie meliferă dar nu 

numai (Giurescu 1976), şi consecinţa acesteia asupra proporţiei teiului în pădurile de şleau, se 

poate admite faptul că ponderea stejarilor nu s-a redus radical şi specific în ultimul secol. 

 - În PNMM, dezvoltarea teişurilor pare să fie susţinută şi de condiţiile particulare de 

relief. Ele sunt concentrate în bazinetele văilor Mitrofan, Curături şi Morilor, care se găsesc în 

interiorul masivului împădurit (cu precipitaţii mai abundente decât la periferie), au pante mici şi 

profil transversal larg, cu terase largi şi pante domoale ce favorizează acumularea de apă şi 

depunerea materialului fin de pe crestele şi versanţii repezi ai ramei montane înconjurătoare. 

Teişurile pure sau amestecate sunt întâlnite uneori şi în locurile cele mai înalte, pe platouri sau 

culmi largi. Insolaţia mai mare de aici este compensată de drenajul slab al apei, volumul edafic 

mare, temperaturile mai reduse şi plusul de apă din precipitaţii (conform gradientului de 40 

mm/100 m). 
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Figură 36 Relieful specific al zonei de concentrare maximă a teişurilor pure sau 

amestecate din munţii Măcin – interfluvii şi glacisuri deluvio-proluviale 

 

 Făcând o analiză din perspectiva conservării biodiversităţii, Petrescu (2007) pune starea 

pădurile dobrogene într-o altă lumină decât cea din studiile tipologice. Se menţionează ca factor 

limitativ pentru habitatele forestiere diminuarea diversităţii structurale, în special prin reducerea 

ponderii sau dispariţia speciilor de stejari. Cu toate acestea, se apreciază că e vorba de un impact 

mediu, cea mai mare parte a speciilor tipice pădurilor primare păstrându-se. Principala cauză a 

fenomenului de derivare se consideră a fi modul de gospodărire silvic (prin predominarea 

principiului economic). Se fac mai multe recomandări practice, printre care: 

 - evitarea diminuării proporţiei cvercineelor şi copleşirea acestora de către tei, în cadrul 

lucrărilor de conducere şi exploatare a arboretelor 

 - refacerea structurii prin evoluţie naturală, fără intervenţii antropice (în zonele strict 

protejate) sau, dacă nu se poate altfel, prin tratamente adecvate axate pe diversificarea structurii 

(zonele tampon şi protecţie) 

 - includerea în planurile de exploatare mai ales a arboretelor derivate sau artificiale şi 

mai puţin a celor de tip natural fundamental 

 - interzicerea efectuării oricăror tratamente în cazul în care nu există garanţia asigurării 

unei regenerări naturale pe întreaga suprafaţă a speciilor edificatoare principale (stejarii) în 

proporţii cel puţin egale cu cele ale arboretului preexistent 

 - în cazul arboretelor parţial sau total derivate este necesară regenerarea doar pe cale 

naturală, deoarece efectuarea plantaţiilor ar accentua caracterul antropic 

 - în cazul în care se acceptă plantaţii, nu se vor folosi scheme regulate sau terasări 

deoarece au impact peisagistic negativ şi crează structuri artificiale ale arboretelor 

Soluţiile pentru reconstrucţia tipurilor naturale fundamentale de pădure de 

cvercinee disponibil 
 

În vederea ameliorării compoziţiei teişurilor pure sau aproape pure, acestea se lasă să 

ajungă pînă la vîrsta de 70-80 de ani, cînd ating longevitatea tehnică şi în acelaşi timp au o 

capacitate de lăstărire slăbită. În acel moment se poate proceda la introducerea speciilor indicate 

să constituie viitoarea pădure de amestec, fie prin semănături, fie prin plantaţii, în grupe sau în 

S 
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ochiuri. După aceea, la scurt timp, adică după 2-3 ani, se începe să se extragă teiul, operaţie care 

se face prin una, două sau mai multe tăieri de iluminare. 

Este recomandabil ca speciile de stejar introduse prin activitatea de refacere să nu 

depăşească în noul arboret 30-40%. Prin aceste operaţii, teiul nu se va putea elimina complet, 

deoarece în jurul cioatelor bătrîne vor apărea vetre întinse de drajoni şi lăstari. Prin lucrări de 

mobilizare a solului şi prin degajări, speciile introduse vor fi ajutate în creşterea lor şi vor fi 

ferite de eliminare de către drajonii şi lăstarii de tei. 

Competiţia dintre specii poate fi ameliorată prin intervenţiile silvicultorului, intervenţii 

îndreptate către diminuarea acoperişului care împiedică accesul luminii sau cel al precipitaţiilor 

atmosferice.  

În cercetărilor anterioare (Dămăceanu et al. 1964) se arată că în ceea ce priveşte 

particularităţile ecologice ale modului de instalare şi dezvoltare a seminţişurilor, şleaul de deal 

dobrogean se aseamănă mai mult cu tipurile de pădure din silvostepă decât cu cele din zona 

forestieră de deal. Cu toate că este un tip de pădure de “deal” din punct de vedere ecologic, 

şleaul de deal dobrogean este mai xerofit decât unele tipuri de pădure de câmpie, cum este 

şleaul normal de câmpie. Pentru a scoate în evidenţă condiţiile ecologice care determină modul 

de instalare şi dezvoltare a seminţişurilor, deci pentru a putea elabora cele mai indicate metode 

de regenerare de aplicat în acest tip de pădure, s-au efectuat aceleaşi experienţe ca şi în cazul 

şleaului normal de câmpie. După 4 ani de la efectuarea primelor tăieri de regenerare, se constată 

diferenţe importante în ceea ce priveşte modul de instalare a seminţişului, în parcelele în care s-

au aplicat tratamente variate şi variante ale acestora diferite. Astfel, seminţişul se menţine mai 

bine în ochiurile mici, decât în ochiurile mari. În cadrul aceloraşi ochiuri, seminţişul se menţine 

mai bine în partea sudică a acestora, partea cea mai umbrită a lor, unde temperatura aerului şi a 

solului este mai scăzută decât în celelalte părţi ale suprafeţei, iar umiditatea solului este mai 

ridicată. Această situaţie iese mai clar în evidenţă în ochiurile mari, în care, pe partea nordică a 

suprafeţei, cea mai încălzită şi cea mai uscată, seminţişul lipseste aproape complet.În schimb, în 

ochiurile cu diametrul de ½ H, în care umbra arboretului bătrîn din jur acoperă, în cea mai mare 

parte din timpul zilei, aproape întreaga suprafaţă a acestora, seminţişul de gorun se menţine 

aproape pe toată suprafaţa. 

Analizînd situaţiile prezentate în rîndurile precedente, se constată, în primul rînd, o 

diferenţă importantă între evoluţia seminţişului în funcţie de condiţiile climatice în şleaul 

normal de cîmpie şi în şleaul  de deal dobrogean. Pe cînd în ochiurile din şleaul normal de 

cîmpie de la Buriaşu, după cum s-a arătat, seminţişul de stejar se menţine şi se dezvoltă mai 

bine în partea de est şi cea  de nord, cea luminată şi încălzită a suprafeţei lor, în şleaul de deal 

dobrogean din pădurea Babadag, din contră, seminţişul se menţine mai bine în partea sudică a 

ochiurilor, cea umbrită, mai umedă şi mai rece a acestei suprafeţe. De asemenea, pe când în 

şleaul  normal de câmpie, seminţişul se menţine şi se dezvoltă mai bine în ochiurile mai mari, 

cu diametrul de 2H, porţiunea cu seminţişul cu cele mai mari înălţimi pornind din partea 

centrală către cea de nord şi est a acestora, în şleaul de deal dobrogean, seminţişul se menţine şi 

se dezvoltă mai bine în ochiurile mici, a căror suprafaţă este acoperită în cea mai mare parte din 

timpul zilei de către umbra arborilor bătrâni care îl mărginesc. Aceste diferenţe în menţinerea şi 

dezvoltarea seminţişurilor în cele două tipuri de pădure se datorează, după cum este şi natural, 

condiţiilor ecologice diferite, care iau naştere în interiorul arboretului prin aplicarea tăierilor de 

regenerare. Astfel dacă se compară temperatura de la suprafaţa solului din ochiurile cu 
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diametrul de 2H în şleaul normal de câmpie şi în şleaul de deal dobrogean, se constată că atât în 

partea sudică cât şi în cea centrală a suprafeţei acestora, în şleaul de deal dobrogean, se 

determină o temperatură mai scăzută decât în şleaul normal de câmpie. Numai în partea nordică, 

cea mai însorită, în ochiurile din şleaul de deal dobrogean, în prima jumătate a zilei temperatura 

este mai ridicată decât în şleaul normal de câmpie. Diferenţele menţionate între temperatura de 

la suprafata solului din ochiurile din cele două tipuri de pădure se pot datora mai multor cauze: 

- între temperatura normală anuală de la staţiile meteorologice cele mai apropiate de cele 

două blocuri experimentale diferenţele sunt relativ mici (0,5 
o
C); 

- în anumite porţiuni ale suprafeţei ochiurilor, temperatura este mai ridicată în ochiurile 

din şleaul normal de câmpie, iar în alte porţiuni ale acestei suprafeţe, temperatura este mai 

ridicată în ochiurile din şleaurile de deal dobrogean constituie altă dovadă că nu condiţiile 

climatice generale determină diferenţele menţionate, ci că ele se datorează unor elemente locale; 

Astfel, se menţionează, că există diferenţe importante dintre stratul litlogic de la Buriaşu 

şi cel de la Babadag. Pe când în pădurea Buriaşu loessul pe care s-a format solul este mai fin, 

mai greu şi aşezat pe strauri silicioase – nisipuri şi pietrişuri – sau mâloase, compacte, în 

pădurea Babadag, solul este mai uşor, mai afânat, iar loessul pe care s-a format este aşezat pe 

roci calcaroase. Pe lângă aceasta mantaua de loess este mai subţire decât la Buruiaşu, fiind mai 

puternic erodată. Astfel, este cunoscut că argila este mai rea conducătoare de căldură decât 

calcarul. De aceea, pe porţiunile din suprafaţa ochiurilor din şleaul de deal dobrogean umbrite 

mai mult timp, acesta se răceşte mai repede şi mai mult decât argila din ochiurile din şleaul 

normal de câmpie, iar pe porţiunile încălzite de razele soarelui, calcarul se încălzeşte mai repede 

şi mai mult decât argila. Rezultatul este că în părţile luminate din suprafaţa ochiurilor, 

temperatura este mai ridicată în şleaul de deal dobrogean decât în şleaul normal de câmpie., iar 

în porţiunile umbrite temperatura este mai mare în şleaul normal de câmpie decât în şleaul de 

deal dobrogean. 

- prin compararea umidităţii solului s-a constatat că umiditatea solului este mai mare în 

şleaul normal de câmpie decât în şleaul de deal dobrogean cu toate că  temperatura la 

suprafaţa solului  este mai ridicată în şleaul normal de câmpie decât în şleaul de deal 

dobrogean şi cantitatea de precip. atmosferice este mai mare în şleaul de deal dobrogean 

decât în şleaul normal de câmpie ; 

- diferenţa de umiditate se poate explica, în principal, prin relieful terenului, natura 

stratului litologic, structura şi textura solului din cele două tipuri de pădure, în care s-au 

făcut expermentările; 

Considerăm că acestea sunt principalele condiţii ecologice, datorită cărora, în şleaul de 

deal dobrogean, seminţişul, îndeosebi cel de gorun, de regulă, se poate menţine şi dezvolta 

mulţumitor în porţiunile umbrite, cele din partea sudică a ochiurilor şi benzilor mari (ochiuri cu 

diametrul de 2H şi benzi cu lăţimea de aceeaşi mărime). De asemenea, acesta se menţine  şi se 

dezvoltă bine pe o mai mare parte a ochiurilor mici (cu diametrul de 1H, şi chiar ½ H), decât în 

cazul ochiurilor mari, deoarece suprafaţa ochiurilor mici este umbrită în proporţie mai mare de 

arboretul din jur, decât cea a ochiurilor mari. 

În concluzie, în şleaul de deal dobrogean, instalarea, menţinerea şi dezvoltarea 

seminţişurilor sunt determinate în principal, de factorul apă şi în al doilea rând de factorul 

căldură. Din acest punct de vedere, şleaul de deal dobrogean se aseamănă foarte mult cu 

stejeretele de câmpie decât cu celelalte şleauri de deal. În afară de condiţiile ecologice 
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enumerate mai sus, de importanţă deosebită pentru regenerarea şleaului de deal dobrogean este 

şi cunoaşterea relaţiilor interspecifice din interiorul arboretului, mai ales dintre cele trei specii 

de tei şi gorun. Interesant este faptul că teiul, care cucereşte mai mult terenul în tipul de pădure 

studiat, este teiul argintiu care, pe lângă regenerarea din sămânţă şi din lăstari, posedă şi o 

remarcabilă uşurinţă de drajonare, care lipseşte celorlalte specii de tei (tei pucios şi tei cu frunza 

mare), care de asemenea participă la compoziţia specifică a arboretului. 

În şleaul de deal dobrogean, este indicat tratamentul tăierilor progresive în ochiuri. 

Ţinând cont de condiţiile staţionale în care creşte acest tip, deschiderea ochiurilor este indicat să 

se facă printr-o tăiere unică, cît mai repede după instalarea seminţişului de gorun. Pentru 

protejarea seminţişurilor contra uscăciunii din perioadele de secetă din timpul verii, este necesar 

să se dea ochiurilor forma de elipsă cu axa mare orientată pe direcţia est-vest. Axa mică a 

elipsei să fie cuprinsă între 1/2 şi 1 înălţimi a arboretului vecin. Pentru acelaşi motiv este indicat 

ca tăierile de lărgire a ochiurilor să se facă în partea sudică, cea umbrită, a ochiului. În şleaul de 

deal dobrogean, pe lângă aspectele de mai sus, lucrările de ajutorare a regenerărilor naturale  

trebuie să creeze condiţii de protejare a ghindei contra gerurilor puternice de iarnă.  

Un procedeu care dă rezultate bune din acest punct de vedere constă în mobilizarea 

solului cu sapa pe suprafaţa proiecţiei coroanei semincerilor, în anul de fructificaţie abundentă, 

înainte de căderea ghindei.Mobilizarea solului se poate face cu sapa la adâncimea de 6-7cm, iar 

solul se lasă în brazde, fără să fie mărunţit după săpare. Rezultatele sunt şi mai bune când, după 

căderea ghindei, terenul se greblează.În acest caz, se măreşte numărul de ghinde, acoperite de 

sol şi deci protejate contra gerului (Constantinescu N., 1973). 

Literatura de specialitate în domeniul refacerii, substituirii şi ameliorării arboretelor slab 

productive (degradate, de productivitate redusă sau necorespunzătoare din punct de vedere 

economic) s-a îmbogăţit cu lucrări ştiinţifice străine şi româneşti. Ameliorarea arboretelor cu 

consistenţă redusă prin plantaţii efectuate sub adăpost, este considerată de N.I. Onischiv (1979) 

ca una din măsurile silvotehnice cele mai uşor de aplicat şi mai eficiente pentru ridicarea 

productivităţii pădurilor. 

Alentiev (1976), pe baza cercetărilor sale a ajuns la concluzia că extragerea 

subarboretului şi rărirea plafonului conduce la mărirea cantităţii de lumină ce are ca urmare 

îmbunătăţirea condiţiilor pentru creşterea şi dezvoltarea puieţilor, inclusiv creşterea rezistenţei 

acestora. 

În Germania, cercetările ştiinţifice făcute de Weidenbach (1980), au subliniat avantajele 

regenerării naturale care constau în principal în crearea de arborete cu cele mai bune însuşiri 

ereditare şi rentabilitate maximă. Prin regenerarea naturală a arboretelor se poate renunţa la 

folosirea ierbicidelor, se previne pierderea de humus şi azot, se păstreză fertilitatea solului şi 

echilibrul ecologic. Cauzele folosirii limitate a regenerării natural sunt: neregularitatea anilor de 

fructificaţie, vătămarea şi distrugerea seminţişului natural şi a subarboretului prin lucrările de 

exploatare şi transport a masei lemnoase, vătămarea regenerării naturale de către vânat, etc. 

(Popescu 1990) 

În România, prin arboret degradat se înţelege arboretul cu consistenţa sub 0,4, cu arbori 

rău conformaţi, deterioraţi ca urmare a acţiunii nefavorabile a unor factori naturali sau antropici. 

Arboretele necorespunzătoare funcţional sunt acelea care îndeplinesc în mod nesatisfăcător 

funcţiile de protecţie sau cele de producţie atribuite (Giurgiu, 1988). Pădurea este din ce în ce 

mai influenţată de om. Pădurile se defrişează din ce în ce mai intens reducându-se sensibil 
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suprafaţa lor în favoarea aşezăriloe omeneşti şi terenurilor de cultură. Pădurea menţinută este 

folosită ca sursă de lemn de construcţie, lemn de foc şi pentru păşunat. Lemnul se recoltează fir 

cu fir, după necessitate. În acest fel se extrag exemplarele de calitatea cea mai bună şi din specii 

mai de valoare, realizându-se o succesiune antropogenă negativă a vegetaţiei forestiere. Speciile 

de valoare, sunt înlocuite încetul cu încetul cu altele de valoare mai mică dar cu posibilitate de 

înmulţire mai activă, deci cu adaptare  mai avansată pentru supravieţuire. 

Teiul argintiu este bine adaptat în acest sens, regenerându-se foarte activ pe cale 

vegetativă. De aceea, în majoritatea pădurilor cu participarea teiului, acesta câştigă teren, 

majorându-şi proporţia din ce în ce, constituind pe alocuri teişuri pure. 

Carpenul, fructificând abundent, se înmulţeşte uşor din sămânţă, dar  condiţiile climatice 

nefiindu-i prea favorabile, arareori constituie arborete în care domină. Aceste arborete derivate, 

sunt de productivitate mai scăzută decât cele fundamentale din care provin (Leandru  2011). 

Activitatea din ce în ce mai întinsă a omului a provocat modificări sensibile în 

compoziţia acestuia. Astfel, în primul rând s-a ajuns la modificarea raportului dintre specii prin 

reducerea proporţiei stejarului şi creşterea participării teiului şi carpenului. În arboretele de 

şleau şi teişuri derivate regenerarea naturală a stejarului este foarte dificilă şi fără o intervenţie 

fermă a omului nu se poate realiza. 

Acţiunea îndelungată şi de intensităţi diferite exercitată de om asupra şleaului, a 

provocat realizarea unor arborete care se deosebesc mai mult de sau mai puţin de cele 

fundamentale. Aceste arborete au fost încadrate în funcţie de structura actuală în tipuri de 

pădure diferite, făcând parte din categoriile: arborete parţial derivate cu specii de amestec, 

arborete derivate cu specii de amestec, arborete degradate, arborete parţial derivate cu specie 

principală, arborete derivate cu specie principală (Negulescuet al. 1973, Leandru 1967). 

Reducerea proporţiei stejarului în favoarea speciilor de amestec, până la completa lui dispariţie, 

duce la realizarea categoriei de arborete derivate cu specii de amestec. În unele situaţii, 

reducerea proporţiei stejarului se face în favoarea teiului argintiu, realizându-se teişuri derivate 

aproape pure. În aceste situaţii, proporţia celorlalte specii de amestec este foarte redusă. 

Brăcuirea arboretelor de şleau situate în porţiunile cu spor de umiditate în sol sau aer, 

favorizează adesea, înmulţirea carpenului. Pe alocuri, în aceste situaţii, carpenul realizează 

arborete aproape pure, dar mai frecvent îşi împarte dominaţia cu teiul, realizând arborete 

amestecate cu tei în diverse proporţii. Aceste arborete au productivitate simţitor mai redusă 

decât cele fundamentale. Necesitatea de a regenera la anumite termene şleaurile implică 

intervenţia creatoare a omului, în toate fazele de dezvoltare. (Leandru 2011) 

 Odată cu apariţia degradării arboretelor, silvicultorii au căutat metode practice de 

refacere şi substituire a acestora. Printre cele mai vechi lucrări de acest gen din ţara noastră sunt 

cele iniţiate de profesorul M. Drăcea în anul 1920. Originalitatea concepţiei profesorului M. 

Drăcea constă în faptul că obiectivul urmărit prin adoptarea tăierilor în ochiuri nu era numai 

regenerarea naturală a arboretelor din pădurea de şleau, ci o regenerare naturală combinată cu 

semănături directe sub adăpost (regenerare asistată). Astfel, M. Drăcea recomandă să se 

introducă ghindă prin semănături directe sub masiv cu cîţiva ani inainte de tăierea de regenerare, 

în sol mobilizat.  

Această lucrare se face în benzi, iar solul se mobilizează numai pe 0,5-1,0 m lăţime, în 

cazul când urmează să se facă o tăiere uniformă. În cazul când se deschid ochiuri, atunci 

mobilizarea se efectuează pe toată suprafaţa acestora, iar semănăturile se fac pe rânduri. Astfel, 
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se consideră  că se poate asigura un procent ridicat de stejar în noua generaţie, urmând ca 

speciile de amestec să se instaleze pe cale naturală. Procedeul propus avea în vedere necesitatea 

îngrijirii puieţilor de stejar, ceea ce se  putea realiza cu uşurinţă  în ochiuri sau benzi. Acest 

procedeu s-a aplicat de ing. M.Rădulescu în pădurile Ciolpani şi Snagov şi ing. Dăscălescu şi 

ing. Gh.Ceacăreanu în pădurea Balta Neagră (Vlad 1971). S-au făcut lucrări în ochiuri deschise, 

din care s-au îndepărtat cioatele, s-a mobilizat solul şi s-au efectuat semănături cu ghindă. 

Ochiurile ocupau de obicei, 1/3 din suprafaţa în curs de regenerare şi aveau diametrul egal cu 

înălţimea arboretului din jur. După ridicarea puieţilor de stejar, se făcea racordarea ochiurilor 

ajungându-se în final la realizarea unui stejăreto-şleau provenit din sămânţă. 

Un alt procedeu care dădea rezultate bune este cel al semănăturii în benzi sub masiv.Se 

efectuează o tăiere “de însămânţare”, se taie tot tineretul şi lăstarii, se mobilizează solul în benzi 

şi se seamănă ghinda, un rând sau două. În anul următor, se îndepărtează arboretul rămas şi 

astfel se ajunge la realizarea unor tinereturi cu predominarea netă a stejarului, uşor de îngrijit 

spre a nu fi copleşit de lăstari speciilor de amestec. În prezent se efectuează regenerarea şleaului 

printr-o serie de lucrări de ajutorarea instalării seminţişului prin îndepărtarea subarboretului, 

rărirea stratului arborilor, semănături de ghindă, (mai ale în benzi), extragerea arboretului în 3-4 

reprize începând cu anul imediat următor instalării puieţilor de stejar (Floricică et Stanciu 

1960). Aceste lucrări au dus la instalarea pe suprafeţe întinse a tinereturilor de stejar, care 

descopleşiţi şi degajaţi la timp au dat tinereturi viabile de stejar cu participarea în proporţie 

convenabilă a speciilor de amestec (Leandru 2011). 

 Pentru arboretele de tip provizoriu provenite din şleauri, Rădulescu (1952) a 

recomandat să se substituie prin semănături cu ghindă în “ochiuri” sub masiv, în “coridoare” 

sau în “rânduri” pe toată suprafaţa cu 7-8 ghinde la metru liniar, când consistenţa arboretelor 

este sub 0,5. Speciile de amestec se instalează pe cale naturală, din sămânţa arborilor din jur sau 

pe cale artificială prin semănături şi plantaţii. Reuşita lucrărilor de substituire a arboretelor de 

tip provizoriu s-a stabilit că este condiţionată de punerea la timp în lumină a puieţilor de stejar 

instalaţi (Popescu 1990). 

O altă metodă de refacere a arboretelor de stejar slab productive, este “Metoda ing. Rusu 

Octav de refacere a arboretelor se stejar slab productive (derivate) prin plantaţii cu puieţi de 

talie mijlocie, în tăblii” (1976). Esenţa metodei constă în executarea de plantaţii în tăblii cu 

puieţi de cvercinee de talie mijlocie, în vârstă de 3-4 ani, în urma aplicării tăierilor rase de 

refacere sau de substituire. 

Prin cercetările efectuate de Popescu I.C. (1986) pentru refacerea cvercetelor slab 

productive, din zonele de câmpie şi de deal, cu consistenţa peste 0,7, cu solul neînţelenit, care 

nu pot fi regenerate pe cale naturală din lipsa de fructificaţie, s-a stabilit că prin reducerea 

consistenţei la 0,4-0,5, uniform pe toată suprafaţa de regenerat, extragerea subarboretului şi 

efectuarea de plantaţii sau semănături directe sub masiv, cu o pregătire parţială a solului, se pot 

reface cvercete slab productive, fără dezgolirea solului, urmând ca după 2-3(4) ani să se 

exploateze şi restul arboretului matern, pentru a pune în lumină culturile instalate. Scopul 

cercetărilor a constat în stabilirea metodelor şi tehnologiilor de refacere, substituire şi 

ameliorare a cvercetelor slab productive fără defrişarea arboretului degradat pe toată suprafaţa şi 

fără prelucrări multiple ale solului, urmărindu-se în principal găsirea celor mai eficiente metode 

de instalare a culturilor forestiere sub adăpostul arboretului degradat prin semănături directe şi 

plantaţii, pîstrând nealteraţi factorii biologici. 
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Cercetările ştiinţifice s-au efectuat în 21 suprafeţe experimentale permanente şi 27 

culturi forestiere de cvercinee instalate în coridoare, benzi sau ochiuri, precum şi în regenerările 

naturale de stejar şi gorun completateprin semănături directe sau plantaţii de către ocoalele 

silvice, în condiţii de producţie. 

Atât suprafeţele expermentale permanente, cât şi culturile forestiere de cvercinee create 

în condiţii de producţie se află în 19 grupe ecologice specifice pădurilor de cvercineee din 

zonele cercetate (Transilvania, Banat, Oltenia, Câmpia Dunării şi Dobrogea). 

Metoda de cercetare ştiinţifică aplicată a fost metoda cercetărilor în staţionare (suprafeţe 

experimentale permanente), completată cu cercetări pe itinerar în culturile forestiere instalate în 

condiţii de producţie de către ocoalele silvice din zonele în care s-au desfăşurat cercetările. La 

cercetările ştiinţifice s-au făcut măsurători biometrice privind creşterile în înălţime şi 

diametru;s-au făcut obsevaţii asupra stării de vegetaţie şi comportarea culturilor instalate sub 

adăpost în diferite stadii de dezvoltare a acestora. S-au recoltat date asupra vătămărilor 

provocate de factorii biotici şi abiotici şi în special cele provocate de vânat. 

La cercetările ştiinţifice pe itinerar s-au recoltat date referitoare la condiţiile staţionale, 

tehnologiile de înfiinţare a culturilor de cvercinee sub adăpost, precum şi măsurători biometrice 

pentru caracterizarea culturilor. De asemenea s-au cules date privitoare la starea arboretelor 

înainte de refacere(consistenţă, tăiere de rărire a arboretului până la extragerea totală a 

arboretului matern, vârstă, productivitate, compoziţie, structură, etc.). 

 

În continuare prezentăm  rezultatele din câteva suprafeţe experimentale înfiinţate în 

cadrul grupelor ecologice din prezentul studiu: 

 

Grupa ecologică 67 (XLII) – Deluros de gorunete de silvostepă (extrazonală), soluri diverse, 

Ved. Mijlociu 

Suprafaţa experimentală permanentă Alba  

Suprafaţa expermentală permanentă Alba în suprafaţă de 2,00 ha, a fost amplasată în u.a. 70A, 

U.P. IV Alba din cadrul Ocolului Silvic Niculiţel, Direcţia Silvică Tulcea. 

Descriere parcelară u.a. 70A: 

- altitudine 200 m, versant cu panta 5-7
o
, expoziţie vestică, sol profund format pe loess; 

- compoziţia arboretului: 8Cr 1Stb, Stp, Go, 1Ju, Mj, Ar, Fr, Ul, Te, Pd, Co; 

- tip de pădure: 516.2 - Gorunet cu cărpiniţă de productivitate inferioară (i); 

- provenienţă: lăstari; 

- vârsta:64 ani; 

- consistenţa : 0,9 

- Hm=8 m, Dm=26 cm; 

- clasa a V-a de producţie; 

- caracterul actual al tipului de pădure: total derivat de productivitate inferioară; 

- seminţiş natural: 9 Cr 1Fr, Mj, Pd. 

Tehnologii de instalare şi îngrijire a culturilor: 

- suprafaţa experimentală Alba a fost instalată prin plantaţii sub adăpost în primăvara anului 

1982; 
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- înainte de instalarea culturilor expermentale s-a executat o răritură prin extragerea arborilor 

deperisanţi, cu defecte, proveniţi din lăstari, etc. ceea ce a dus la reducerea numărului de arbori 

de la 2575 buc./ha, la 1178 buc./ha rezultând consistenţa 0,7; 

- pregătirea solului s-a făcut în vetre de 60 x 80 cm, la schema 1 x 2 m în teren neînierbat; 

- plantarea puieţilor sub adăpost, în gropi de 30 x 30 x 30 cm, amplasate în vetre; 

- compoziţia de regenerare: 50Go25Pa25Co; 

- lucrările de întreţinere au constat în 2 mobilizări de sol/an, în tăblii şi degajări de speciile 

copleşitoare;  

- la 5 ani s-a efectuat o nouă răritură a arboretului, reducându-se consistenţa de la 0,7 la 0,4; 

- gradul de înierbare a solului în anul 1988, în plantaţie (arboretul rărit) a fost de 55%, faţă de 

45% în suprafaţa martor (arboretul nerărit) - în general plante negraminee; 

Rezultate obţinute: 

- pe baza datelor biometrice recoltate se constată că reuşita culturilor este de 49,2 %, înălţimea 

medie este de 23,7 cm la puieţii de gorun, 18,6 cm la puieţii de stejar roşu şi 22,3 cm la puieţii 

de paltin de camp; 

- se menţionează că procentul de menţinere a puieţilor de gorun a scăzut de la 77,3% în anul 

1982, la 23,3% în anul 1988, reducerea procentului de menţinere a fost provocată de caracterul 

xerofit al condiţiilor staţionale şi mai ales din cauza secetelor din ultimii ani. 

 

Grupa ecologică 68 (XLIII) – Deluros de stejerete (de stejar brumăriu)± specii de şleau, 

cernoziomuri cambice-argiloiluviale, V.ed. mijlociu – mare 

Suprafaţa experimentală permanentă Nifon   

Suprafaţa experimentală permanentă Nifon, în suprafaţă de 2,00 ha a fost amplasată în u.a. 12A, 

U.P.VI Hamcearca din Ocolul silvic Cerna, Direcţia Silvică Tulcea. 

Descriere parcelară u.a. 12A: 

-altitudine 230m, versant cu panta de 5
o
, expoziţie estică, cu sol profund, format pe loess; 

-compoziţia arboretului: 4Cr 2Te 2Ju 1Stb,Go, Stp 1Cd, Pd; 

-tip de pădure: 851.2 - Şleau de silvostepă din regiunea de dealuri (m); 

-provenienţă: lăstari; 

-vârsta: 110 ani; 

-consistenţa : 0,8; 

-clasa a IV-a de producţie; 

-caracterul actual al tipului de pădure: total derivat de productivitate inferioară; 

-seminţiş natural: 9 Cr 1Pa, Ju. 

Tehnologii de instalare şi îngrijire a culturilor: 

- suprafaţa experimentală Nifon a fost instalată prin plantaţii sub adăpost în primăvara anului 

1982; 

- reducerea consistenţei arboretului la 0,5 printr-o răritură forte; 

- pregătirea solului s-a făcut în vetre de 60 x 80 cm, la schema 1 x 2 m; 

- plantarea puieţilor sub adăpost, în gropi de 30 x 30 x 30 cm, amplasate în vetre, în rânduri pure 

de gorun în alternanţă cu rânduri de paltin de câmp şi corn; 

- compoziţia de regenerare: 50Go25Pa25Co; 

- reducerea consistenţei arboretului la 0,3-0,4, prin executarea unei noi rărituri; 
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- ca urmare a reducerii consistenţei, seminţişul natural instalat reprezintă în anul 1983 454 

buc./m
2
 în arboretul rărit faţă de 360 buc./m

2 
în suprafaţa martor; 

-specia principală de bază (stejarul brumăriu) este slab reprezentată (1puiet/m
2
), dar suficient 

pentru nevoile regenerării, dacă prin lucrările de îngrijire este protejat împotriva copleşirii de 

celelalte specii; 

- procentul de menţinere a puieţilor la 7 ani de la plantare este de 70%, iar înălţimea la gorun 

este de 64 cm, la stejar roşu de de 69 cm şi la paltin de 59 cm; 

-vânatul a produss pagube prin roaderea lujerilor anuali.  

Rezultate obţinute: 

- pe baza măsurătorilor efectuate în anul 1988, menţinerea culturilor este de 70% pe total 

suprafaţă experimentală; 

- la puieţii de gorun, reuşita este de 76%, la cei de paltin de câmp de 62,7% şi 50% la puieţii de 

corn; 

- în ceea ce priveşte înălţimea totală, aceasta reprezintă la gorun 64,3 cm, la stejar roşu 69,4 cm, 

paltin de câmp 59,4 cm şi la corn 84,7 cm; 

- dintre factorii limitativi care au influenţat negative culturile instalate se menţionează  vânatul 

care a produs pagube mari prin roaderea lujerilor anuali şi a aparatului foliaceu (cervidele) sau 

scoaterea şi roaderea puieţilor şi a rădăcinilor (mistreţii). 

 

Arboret derivat, cu solul neînţelenit, substituit prin plantaţii de stejar brumăriu, instalate sub 

adăpost prin metoda deschiderii de coridoare late de 25 m 

Arboretul derivat este compus din 9Cr 1Stb, Stp, Go, cu provenienţă din lăstari (95%) şi 

sămânţă (5%), cu consistenţa 0,8-0,9, structură echienă, în vârstă de 60 ani, cu înălţimea medie 

de 10,6 m şi diametrul mediu de 9,6 cm, cu volum mediu de masă lemnoasă pe picior de 120 

m
3
/ha, încadrat în clasa a IV-a de producţie.Starea de degradare a arboretului a fost provocată de 

extragerea cvercineelor prin delict.Subarboretul este constituit din corn şi păducel care acoperă 

solul pe 0,2 din suprafaţă.Seminţişul natural este format din: cărpiniţă, mojdrean, jugastru, 

păducel şi sânger, în vârstă de 1-3 ani şi ci înălţimea de 2-12 cm. 

Tipul fundamental de pădure este 851.3 - “Stejereto-şleau dobrogean cu stejar brumăriu 

(m)”. 

Tehnologii de instalare şi îngrijire a culturilor: 

- în anul 1979, în arboretul derivat, pe o suprafaţă de 2,4 ha s-au deschis coridoare late de 25 m, 

orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu lăsarea de benzi neexploatate de aceeaşi lăţime; 

- pentru substituire s-a ales următoarea compoziţie de substituire: 40 Stb 20Te20Fr20Sâ; 

- plantarea s-a făcut în gropi de 30 x 30 x 30 cm, amplasate printre cioate, fără pregătirea 

solului, la schema de 2 x 1 m, cu 5000 puieţi/ha; 

- ca tehnologii de întreţinere, s-au efectuat câte 2 mobilizări de sol în jurul puieţilor în primii 3 

ani şi câte 1 descopleşire în anii 4 şi 5; 

- vânatul a produs vătămări la circa 10% dintre puieţi. 

Rezultate obţinute: 

- în urma măsurătorilor făcute a rezultat că puieţii de stejar brumăriu au realizat o înălţime totală 

de 67 cm, din care 4,8 cm, creşterea curentă, iar puieţii de tei au o înălţime de 32,9 cm, din care 

creşterea curentă 12,6 cm. 
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În general arboretele slab productive existente se pot clasifica, din punct de vedere 

ştiinţific şi practic, în mai multe categorii, ţinând seama de următoarele criterii sau 

particularităţi: 

- funcţiile pe care le au de îndeplinit; 

- condiţiile naturale în care se găsesc; 

- structura lor din punct de vedere al: compoziţiei specifice, vârstei, consistenţei, producţiei şi 

productivităţii respectiv a cantităţii şi calităţii materialului lemnos pe care îl produc (conţin); 

- situaţia faţă de arboretele înconjurătoare în ceea ce priveşte suprafaţa ocupată şi necesitatea 

realizării unei ordini în spaţiul amenajistic; 

- situaţia faţă de drumuri şi instalaţii permanente de transport existente, propuse sau proiectate, 

respectiv accesibilitatea cu lucrări de exploatare, refacere-substituire sau ameliorare; 

- necesitatea şi posibilitatea de a fi supuse lucrărilor de rafacere-substituire sau ameliorare; 

- felul lucrărilor necesare şi posibile; 

- metodele de lucru indicate; 

- eficienţa economică a lucrărilor necesare; 

- oportunitatea acestor lucrări din punct de vedere funcţional, al posibilităţilor de realizare şi 

economic; 

- urgenţa de refacere, substituire sau ameliorare. 

O primă menţiune trebuie făcută asupra arboretelor din grupa I-a de protecţie absolută, 

în sensul că  în arboretele de productivitate redusă  din această grupă, intervenţia pentru 

ameliorarea consistenţei şi a compoziţiei prin completări se consideră întotdeauna necesară iar 

refacerea sau substituirea numai în cazurile când prin aceste lucrări se obţine o ameliorare 

substanţială a funcţiunilor de protecţie respective, o ameliorare a solului şi arboretului cu un 

eventual spor cantitativ şi calitativ de masă  lemnoasă. Grupa a II-a (păduri de producţie şi 

protecţie) cu ponderea cea mai mare în arboretele de productivitate redusă, constituie obiectivul 

principal al acţiunii de ridicare a productivităţii pădurilor.   

Încadrarea arboretelor degradate pe urgenţe de refacere şi substituire trebuie făcută în 

funcţie de specificul şi ponderea acestor arborete, precum şi de criteriile menţionate. 

În ceea ce priveşte urgenţa intervenţiei din punct de vedere silvo-economic s-au stabilit 

trei categorii de urgenţă în funcţie de caracteristicile arboretului (provenienţă, consistenţă, 

compoziţie, vârstă, productivitate, starea de vegetaţie, bonitatea staţiunii, efect economic, etc.). 

În toate cazurile se recomandă a se încadra: 

-  în urgenţa I: arborete cu fenomene de uscare în masă, indiferent de clasa de bonitate, vârstă şi 

consistenţă, cu sau fără subarboret; arborete cu valoare economică redusă, situate pe staţiuni de 

bonitate superioară şi mijlocie, de vârste înaintate, cu consistenţa 0,1-0,3 (crânguri degradate, 

pe cioate îmbătrânite, împoienite, cu sau fără subarboret); culturi forestiere din specii 

autohtone încremenite, atacate de boli şi dăunători, culturi forestiere din specii neindicate 

staţional; 

-  în urgenţa a II-a: arborete cu valoare economică redusă, situate pe staţiuni de bonitate mijlocie 

şi superioară, de vârste mai reduse decât cele menţionate, cu consistenţa 0,1-0,6; 

-  în urgenţa a III-a: arborete cu valoare economică redusă sau fără valoare economică, din 

staţiuni de bonitate inferioară, cu consistenţa 0,1-0,6. În arboretele cu consistenţa 0,6-0,8, se 

execută numai lucrări de ameliorare a compoziţiei şi consistenţei arboretelor, prin semănături 

sub masiv sau prin plantaţii în porţiunile goale sau cu consistenţă mai redusă.Arboretele cu 
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consistenţă plină (peste 0,8), situate pe staţiuni de bonitate inferioară, indiferent de compoziţie, 

se menţin. 

 Modificări în această ordine de urgenţă pot interveni datorită rolului funcţional al 

pădurii, vârstei, accesibilităţii, calităţii materialului lemnos din arboretele degradate, etc; 

Tehnologiile de prelucrare a terenului şi solului, instalarea culturilor şi întreţinerea 

acestora, până la realizarea stării de masiv, se vor stabili în funcţie de principalele condiţii 

concrete ce se pot întâlni în activitatea practică şi în condiţiile efectuării mecanizate a 

principalelor lucrări silvice. 

Pe terenurile plane sau cu înclinarea până la 12
o
, se recomandă aplicarea, după caz, a 

următoarelor metode de refacere şi substituire: 

- în cazul unor arborete slab productive, cu consistenţa redusă (0,1-0,3, cu sol înţelenit şi fără 

subarboret, se vor deschide coridoare cu lăţimea de 25-50 m, alternând cu fîşii netăiate de 

lăţimi asemănătoare; după 3-7 ani se vor exploata şi împăduri şi porţiunile dintre coridoare; 

- în cazul arboretelor cu consistenţa peste 0,4-0,6, cu solul neînierbat, sau uşor înierbat, se vor 

executa semănături directe sub masiv în fâşii, rânduri, tăblii sau cuiburi.În condiţiile în care 

arboretul îşi păstrează încă capacitatea de fructificare, se vor executa lucrări de ajutorare a 

regenerării naturale; 

- în cazul existenţei unui subarboret bine reprezentat, după exploatarea arboretului principal, se 

deschid coridoare înguste, late de 2-4 m, care se pregătesc după tehnologia completă (scos 

cioate, scarificare, pregătirea solului, etc).Pe terenul bine pregătit se va planta specia 

principală de bază şi speciile de amestec, lăţimea coridoarelor, precum şi distaţa dintre acestea 

stabilindu-se în funcţie de proporţia speciilor prevăzute în compoziţiile de împădurire.În cazul 

în care speciile de ajutor şi arbuştii, care compun subarboretul stânjenesc dezvoltarea speciilor 

principale introduse în coridoare, se vor recepa ori de câte ori este nevoie; 

În regiunea de coline, pe terenurile cu pante peste 12
o
, se recomandă aplicarea după caz 

a următoarelor metode de refacere şi substituire: 

- în regiunea de coline, pe terenuri care favorizează procesul de eroziune, ocupate de lăstărişuri 

sau alte elemente fără valoare economică, alcătuite din speciile principale şi ajutătoare, se vor 

deschide coridoare late de 10-15 m, orientate pe curba de nivel, alternând cu benzi netăiate, 

late de 6-8 m, stabilite în raport cu compoziţia de regenerare; 

- în zona de coline, pe terenuri înclinate ocupate cu arborete slab productive sau de tip 

provizoriu, prevăzute a se reface sau substitui, în cazul exploatării pe parchete (maxim 3,00 

ha), acestea se amplasează din amonte în aval, orientate pe curba de nivel, materialul lemnos 

exploatat evacuîndu-se prin arboretul rămas.După 3-7 ani de la exploatarea parchetului din 

amonte se amplasează şi se exploatează parchetul următor din aval;  

Pentru refacerea şi substituirea arboretelor degradate de stejari xerotermofili, au fost 

elaborate compoziţii de împădurire pe grupe de tipuri fundamentale de pădure, pe baza 

rezultatelor ştiinţifice şi a experienţei locale, cu luarea în considerare a particularităţilor edafice 

şi fitoclimatice din zonele cu arborete degradate de stejari xerotermofili.Pentru aceeaşi grupă de 

tipuri de pădure  natural fundamentale s-au recomandat mai multe compoziţii de împădurire, în 

ordinea priorităţii. 

Ordinea priorităţii poate fi schimbată în funcţie de condiţiile staţionale concrete ale 

suprafaţelor ce se refac sau substituie;deasemenea, în funcţie de condiţiile staţionale, se vor 

stabili speciile de ajutor şi arbuşti.Instalarea culturilor se va face prin gruparea rândurilor (câte 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management 

pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM  

 

67 

 

2-3) a speciei de bază, a speciilor de amestec, precum şi a speciilor de ajutor şi arbuşti, 

evitându-se pe cât posibil amestecul intim. 

 

Metode şi tehnologii de refacere şi ameliorare sub adăpost a cvercetelor slab productive
4 

  

Tehnologii de refacere prin semănături directe
 

- în ochiurile delimitate pentru refacere sub adăpost, se va extrage subarboretul şi seminţişul 

preexistent neutilizabil, prin tăierea acestuia de sub colet, spre sfârşitul verii-începutul 

toamnei, păstrându-se seminţişul utilizabil de cvercete, specii de amestec şi ajutor; 

- în aceeaşi toamnă sau în primăvara următoare, de timpuriu, se vor executa semănături directe 

sub masiv cu ghindă de provenienţă locală, din specii corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure; 

- celelalte specii de amestec, ajutor şi arbuşti se vor asigura din lăstari; 

- în cazul când unele dintre acestea lipsesc, se vor introduce prin plantaţii în proporţie 

corespunzătoare compoziţiei de împădurire, după 1-2 ani; 

- în funcţie de gradul de înierbare, starea seminţişului preexistent şi densitatea subarboretului 

din ochiurile delimitate, se vor executa semănături directe sub masiv, care să asigure cel puţin 

15000 puieţi de cvercinee, astfel: 

a) în terenurile neînierbate, fără seminţiş natural sau cu seminţiş utilizabil slab reprezentat 

semănăturile se vor executa: 

 în rigole, distanţate la 1,0-1,5 m, în despicătură, pe rânduri întrerupte, intercalate cu 

goluri de aceeaşi lungime, cu câte 10 ghinde la metrul liniar, când se dispune de ghindă 

suficientă; 

 în cuiburi, amplasate la schema 1,5 x 1,0 m, cu câte 6 ghinde la cuib, când se dispune 

de ghindă puţină; 

b) în terenurile slab înierbate semănăturile se vor executa: 

 în vetre de 1,0 x 1,0 m, în rigole distanţate la 33 cm, una de alta, cu câte 10-15 ghinde la 

metrul liniar de rigolă, revenind 30-45 de ghinde la o vatră. 

c)  în terenurile înierbate mijlociu, cu seminţiş preexistent neutilizabil sau subarboret 

mijlociu reprezentat, semănăturile se vor executa: 

 în tăblii de 2,0 x 2,0 m (625tăblii/ha distanţate la 2,0 m una de alta) în care prealabil s-

au scos cioatele şi rădăcinile subarboretului şi s-a pregătit terenul şi solul, se 

însâmânţează câte 5 cuiburi cu câte 5 ghinde în cuib; 

Se va evita executarea semănăturilor directe cu ghindă în următoarele situaţii: 

- pe terenurile cu înclinare >30
0 

şi în cele cu forme concave, în care stagnează apa în urma 

precipitaţiilor sau în staţiuni cu exces de umiditate;  

- în treimea inferioară a versanţilor pe porţiunile în care se strânge şi se transportă materialul 

lemnos la exploatare; 

- pe terenurile înierbate puternic sau cele cu subarboret abundent. 

În cazurile menţionate mai sus se vor executa plantaţii, folosindu-se metodele specifice 

condiţiilor respective. 

                                                 
4
 Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor, Bucureşti, 1987 
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Tehnologii de refacere prin plantaţii 

- în ochiurile delimitate pentru refacere sub adăpost, se va extrage subarboretul şi seminţişul 

preexistent neutilizabil, prin tăierea acestuia de sub colet, spre sfârşitul verii-începutul 

toamnei, păstrându-se seminţişul utilizabil de cvercete, din specii de amestec, ajutor şi arbuşti; 

- în aceeaşi toamnă sau în primăvara următoare de timpuriu, se vor executa plantaţii cu puieţi 

din speciile de cvercinee, specii de amestec, ajutor şi arbuşti, corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure cu luarea în considerare a puieţilor preexistenţi utilizabili, din 

regenerarea naturală; 

În funcţie de prezenţa şi abundenţa subarboretului şi a seminţişurilordin speciile de 

ajutor, instalarea plantaţiilor sub masiv se va face după cum urmează: 

- plantaţii cu cvercinee, specii principale de amestec, ajutor şi arbuşti în gropi de 30/30/30 cm, 

fără pregătirea prealabilă a solului, la schema de 2,0 x 0,75 m (6700 puieţi/ha), în zona de 

deal, în arborete cu solul neînierbat, fără subarboret sau seminţişuri utilizabile în care nu este 

pericolul copleşirii plantaţiilor; 

- plantaţii de cvercete şi specii principale de amestec în gropi de 30/30/30 cm, cu pregătirea 

prealabilă a solului în tăblii (de 1,0 x 1,0 m sau 2,0 x 2,0 m, în interiorul cărora se plantează 

mai multi puieţi - pentru terenurile cu multe obstacole - stânci, cioate la suprafaţă sau cu 

înclinare foarte mare), în vetre (de 40 x 60 cm sau 60 x 80 cm, în interiorul cărora se 

plantează un singur puiet – pentru terenurile  cu înclinare  mare)  sau în fâşii (benzi) late de 

0,75 m, la schema de 2,5 x 0,75 m - 5330 puieţi/ha), în zona de deal, în arborete cu solul 

neînierbat sau slab înierbat cu seminţiş şi subarboret slab reprezentat. 

 

Extragerea arboretului matern 

 Semănăturile  directe, precum şi plantaţiile de cvercinee făcute sub adăpost, necesită de 

la început, din primul an de vegetaţie, o atenţie deosebită asupra urmăririi dezvoltării acestora.În 

acest sens, grija permanentă trebuie să fie concentrată asupra eliminării concurenţei şi 

pericolului de copleşire din partea buruienilor şi lăstarilor, de pe o parte, iar pe de altă parte, 

asigurarea luminii necesare dezvoltării normale a puieţilor din semănături directe sau plantaţii. 

 Această din urmă cerinţă se realizează prin extragerea arboretului matern într-o singură 

repriză, de regulă după 1-2 ani pentru culturile de stejar pedunculat şi la 2-3 ani la cele cu 

gorun, situate în staţiuni cu soluri profunde, cu drenaj normal, la care nu există pericol de 

înmlăştinare şi la  2-3 ani, în cazul culturilor de stejar şi 3-4 ani în cele de gorun situate pe 

staţiuni cu solul greu, cu drenaj insuficient, la care există pericolul înmlăştinării  şi după 2-3 ani 

pentru culturile de stejar brumăriu şi stejar pufos. 

 Ochiurile se vor lărgi treptat, pe măsura creării stării de masiv la semănăturile şi 

plantaţiile instalate anterior. 

 Lărgirea ochiurilor se va face pe o rază egală cu înălţimea arboretului matern, prin 

rărirea acestuia la consistenţa 0,4-0,5 şi prin executarea pe suprafaţa respectivă de noi 

semănături directe sau plantaţii.La amplasarea ochiurilor se va avea în vedere  ca în 2-3 reprize 

(deschideri de ochiuri şi lărgirea acestora) să se poată executa tăierea de recordare.În toate 

cazurile exploatarea şi scosul materialului lemons se va face toamna după încetarea vegetaţiei 

sau iarna, pe zăpadă şi îngheţ, evitând perioadele de dezgheţ din primăvară, pentru a proteja 

culturile instalate. 
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Întreţinerea culturilor forestiere instalate sub adăpost 

Întreţinerea culturilor forestiere instalate sub adăpost va cuprinde următoarele lucrări: 

a) Până la executarea tăierii definitive: 

- 1 revizuire anuală, primăvara devreme; 

- 1-2 descopleşiri anuale de buruieni şi eventual de specii forestiere copleşitoare, cu obligaţia 

tăirii lăstarilor, rezultaţi în urma răririi arboretului matern şi extragerii subarboretului; 

- 1-2 mobilizări de sol anual, în cazurile în care solul este înierbat – în tăblii sau în jurul 

puieţilor; 

- tratamente chimice pentru combaterea făinării; 

b) După tăierea definitivă: 

- 1 revizuire prin tăierea puieţilor vătămaţi la exploatarea şi scosul materialului lemnos; 

- 1-3 descopleşiri anual, timp de 4-6 ani până la realizarea stării de masiv; 

- tratamente chimice pentru combaterea făinării. 

c) Protejarea împotriva pagubelor ce se pot produce de vânat, se va face la semănarea 

ghindei sau de la executarea plantaţiilor  până la închiderea stării de masiv. 

 

Cercetările desfăşurate în perioada 1986-1988, cu privire la refacerea, substituirea şi 

ameliorarea cvercetelor slab productive sub adăpost au cuprins 21 suprafeţe experimentale 

permanente şi 29 culturi forestiere instalate sub adăpost în condiţii de producţie de către 

ocoalele silvice. 

Din cercetările executate, au rezultat următoarele concluzii generale cu privire la 

refacerea, substituirea şi ameliorarea sub adăpost a cvecetelor slab productive: 

1. Din examinarea multiplelor categorii de cvercete slab productive, cercetate în staţionar 

(suprafeţe expermentale permanente) sau pe itinerar (semănături directe şi plantaţii executate în 

condiţii de producţie de către ocoalele silvice), au rezultat următoarele: 

-  fac obiectul refacerii şi a ameliorării sub adăpost în ochiuri, cvercetele slab productive din 

zonele de câmpie şi de deal, cu consistenţa normală (peste 0,7-,8) în care nu sunt alteraţi grav 

factorii ecologici specifici ecosistemelor forestiere, adică cu solul nedegradat, neînierbat sau 

slab înierbat şi cu seminţiş natural preexistent sau cu posibilităţi de instalare; 

- fac obiectul refacerii sau substituirii în coridoare sau benzi, cvercetele slab productive, din 

zonele de câmpie şi de deal, cu consistenţa redusă, cu solul înţelenit, precum şi arboretele de tip 

derivat (cărpinete, teişuri, etc.); 

2. În staţiunile de cvercinee cu arborete slab productive, culturile forestiere sunt influenţate 

negativ de prezenţa unor factori staţionali cum ar fi: secete estivale prelungite, regim hidric 

alternant, vânatul. 

3. Cercetările cu privire la condiţiile de iluminare şi regenerare sub adăpost, în ochiuri sau în 

coridoare, principalul factor abiotic care influenţează hotărâtor rezultatele intervenţiilor de 

refacere şi ameliorare sub adăpost a cvercetelor, au evidenţiat existenţa unor intervale de 

iluminare optimă atât pentru puieţii din regenerări naturale, cât şi pentru puieţii din semănături 

directe şi din plantaţii. Pentru aceasta este necesară o bună corelare între deschiderea ochiurilor, 

starea regenerării şi necesarul de lumină, astfel ca speciile de cvercinee să fie permanent 

favorizate. Astfel, atât în cazul semănăturilor directe cât şi în cazul plantaţiilor cu cvercinee, în 

ochiuri, sub adăpost, în cvercetele slab productive, cu solul neînţelenit, consistenţa arboretului 
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trebuie redusă la 0,3-0,6 – înainte de instalarea culturilor, pentru a asigura condiţiile optime de 

iluminare a puieţilor de cvercinee. 

 Tot atât de important pentru reuşita culturilor este  şi necesitatea de extragere în 

totalitate a arboretului matern din ochiurile în care s-a obţinut regenerarea corespunzătoare prin 

semănăturile directe sau plantaţiile, instalate sub adăpost, la vârsta de cel mult 2-4 ani de la 

instalarea culturilor, în funcţie de specia de cvercinee folosită şi de condiţiile staţionale. 

Neextragerea adăpostului la termenul limită pentru fiecare specie de cvercinee, duce la 

compromiterea culturilor.  

4. Alături de factorii abiotici, în special lumina, în procesul de refacere şi ameliorare a 

cvercetelor slab productive, la reconstrucţia ecologică participă în mod constant cu diferite 

intensităţi, dar aproape permanent şi factorul biotic (efectivele supranumerale de vânat, 

tehnologiile neconforme de exploatare, scos, apropiat şi transport a masei lemnoase din ochiuri, 

etc.).  

 Totodată din cercetări au rezultat unele aspecte şi probleme care trebuie avute în vedere 

la îmbunătăţirea tehnologiilor actuale de refacere-substituire şi ameliorare sub adăpost a 

cvercetelor slab productive, cum sunt: 

 Cu privire la metoda de refacere sub adăpost în ochiuri: 

- ochiurile de formă eliptică, cât mai turtită, cu diametrul mare de 1,5-2,0 înălţimi de arbore 

pentru zona de câmpie şi 2-3 înălţimi de arbore pentru zona de deal cu orientarea axei mari pe 

curba de nivel, distanţate la 25-50 m unul de altul, crează condiţii bune de dezvoltare a puieţilor 

sub raportul iluminării, umidităţii în sol şi transpiraţiei; 

- pregătirea parţială a solului în ochiuri în cazul plantaţiilor în vetre de 60x80 cm sau tăblii de 

2x2 m în cvercetele slab productive, cu solul înierbat  în zona de deal dă posibilitatea păstrării 

sau instalării pe cale naturală a speciilor de amestec, de ajutor şi arbuşti din speciile forestiere 

specific tipului natural fundamental de pădure, contribuind în cel mai înalt grad la reconstrucţia 

ecologică a acestuia; 

Cu privire la metodele şi tehnologiile de refacere-substituire în coridoare sau benzi: 

- coridoarele cu lăţimi de 2-3 înălţimi de arborete, alternând cu benzi (fâşii) de arboret netăiate, 

cu lăţimi de 2-3 ori mai mari decât coridorul deschis, pe curba de nivel, asigură sub raport 

fotic (iluminare) şi hidric, cele mai bune condiţii de dezvoltare a puieţilor din plantaţii; 

- umbrirea laterală a puieţilor din plantaţiile instalate în coridoare a influenţat negativ 

dezvoltarea puieţilor pe o fâşie lată de 2-10 m, pe partea sudică şi estică a coridorului şi 

reprezintă aproximativ 3-5% din suprafaţa coridorului, în funcţie de lăţimea acestuia şi 

înălţimea arboretului vecin; 

- procentul de menţinere la puieţii de stejar, cu expunere direct veste cu 10% mai mare decât la 

puieţii total umbriţi de arboretul vecin; 

- folosirea în plantaţii a puieţilor de stejar de talie mijlocie fără recepare, într-un an secetos, 

poate duce la compromiterea culturilor; 

- puieţii situaţi în zona mediană a coridoarelor care beneficiază de lumina direct timp mai 

îndelungat, au procentele cele mai mari de menţinere (86,8% faţă de cei  de pe părţile laterale 

care au 78,7%, respective 81,5%) precum şi ponderea cea mai mare de puieţi de calitate bună 

(normali, viguroşi şi foarte viguroşi) 81% faţă de 65,2%, respective 72,6% pe părţile laterale. 

- puieţii de frasin, paltin, cireş şi stejar roşu, se adaptează uşor la condiţiile staţionale  din zonă 

şi realizează creşteri în înălţime mai mari decât decât gorunul sau stejarul pedunculat. 
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 Din această cauză, instalarea culturilor de cvercinee – mai ales în coridoare – este de 

preferat să se facă în biogrupe, cu extensiune în suprafaţă suficient de mare pentru a preveni 

efectul negativ al concurenţei speciilor principale de amestec şi de ajutor, caracterizate prin 

creşteri active încă din primii anii de plantare. 

 Refacerea cvercetelor slab productive, precum şi a arboretelor de tip derivat, în 

coridoare sau benzi, în 2-3 reprize, conduce la o perioadă de refacere de 12-18 ani, considerând 

că starea de masiv se realizează în 6 ani, ceea ce se apreciază că este prea mare. 

Referitor la vătămările produse puieţilor sunt de remarcat: 

- vânatul produce vătămări la puieţii din plantaţii sau semănături directe în proporţie de 5-20% 

din totalul puieţilor- dintre puieţii de stejar sau gorun, vânatul prefer cel mai mult pe cei de 

gorun. 

 

Investigaţiile de teren au fost realizate în cadrul  U.P. III Ţiganca, u.a. 49A, 53 şi U.P. 

IV Valea Mitrofanului, u.a. 23A, 41A, 41B,  46B, 47B, 56. Caracterizarea staţiunii şi a 

arboretului din aceste unităţi amenajistice este redată mai jos. 

 

U.P.III Ţiganca, u.a. 49A, S=15,00 ha 

Arboretul este derivat, situat pe platou la altitudinea de 220 m. 

Tipul natural fundamental este: „Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie” 

Starea de degradare a arboretului o constituie reducerea proporţiei stejarului şi gorunului, 

probabil datorită tratamentelor aplicate în trecut. 

 În prezent arboretul are  compoziţia 5CA4TE1JU, structura relativ echienă, vârsta 80 ani la 

carpen, jugastru şi 100 ani la tei, consistenţa 0,7, provenienţa din lăstari, clasa a III a de 

producţie. 

Seminţişul natural are vârsta de 1-5ani, este constituit din următoarele specii: JU, UL, TE, CI, 

GO, TEF, FR, este râspândit uniform pe cca.70-80% din suprafaţă şi are înălţimi medii între 25-

50 cm. 

Compoziţia ţel propusă în amenajament este  6TE1GO3DT 

Lucrări executate: Tăieri progresive de însămânţare 

Lucrări propuse: Tăieri progresive de punere în lumină 

Date complementare: diseminat se găseste răspâdit GO şi ST (cca.10-20%) localizaţi mai ales în 

partea sudică a parcelei. 

 

U.P. III Ţiganca, u.a.53, S=42,54 ha 

Arboretul este derivat, situat pe platou la altitudinea de 240 m. 

Tipul natural fundamental este: „Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie” 

Starea de degradare a arboretului a fost provocată de dispariţia gorunului. 

 În prezent arboretul are compoziţia 5TE4CA1DT, structura relativ plurienă, vârsta 140 ani, 

consistenţa 0,5, provenienţa din lăstari, clasa a III a de producţie. 

Semintişul natural are vârsta de 1-5ani, este constituit din următoarele specii: UL, JU, CA, AR, 

TED, TEF, este răspândit uniform pe cca.50-60% din suprafaţă şi are înălţimea medie de 30-

60cm . 

Compoziţia ţel propusă în amenajament este  6TE1GO3DT 

Lucrări executate: Tăieri progresive de punere în lumină 
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Lucrări propuse: Tăieri progresive de punere în lumină, racordare 

Date complementare: în ochiurile deja deschise regenerarea speciilor de amestec este foarte 

bună (100%) . 

 

U.P. IV Valea Mitrofanului, u.a.23A, S=11,65 ha 

Arboretul este derivat, situat pe versant cu înclinarea de 20° şi expoziţie sudică, la altitudinea 

medie de 240 m. 

Tipul natural fundamental este: „Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie” 

Starea de degradare a arboretului a fost provocată de dispariţia gorunului. 

 În prezent arboretul are  compoziţia 6TE2FR1CA1DT, structura echienă, vârsta 130 ani, 

consistenţa 0,5, provenienţa mixtă (sămânţă şi  lăstari), clasa a III a de producţie. 

Semintişul natural are vârsta de 1-5ani, este constituit din urmatoarele specii: TE, FR. JU. CA, 

AR, este răspândit uniform pe cca.90% din suprafaţă şi are înălţimea medie de 50-100cm . 

Compoziţia ţel propusă în amenajament este  6TE1GO3DT 

Lucrări executate: Tăieri progresive de punere în lumină 

Lucrări propuse: Tăieri progresive de punere în lumină, racordare 

Date complementare: - 

 

U.P. IV Valea Mitrofanului, u.a.41A, S=13,30 ha 

Arboretul este derivat, situat pe platou la altitudinea de 260 m. 

Tipul natural fundamental este: „Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie” 

Starea de degradare a arboretului a fost provocată de dispariţia gorunului ca urmare a 

tratamentelor aplicate în trecut. 

 În prezent arboretul are  compoziţia 6TE3CA1DT, structura echienă, vârsta 110 ani, consistenţa 

0,6, provenienţa din mixtă (sămânţă şi  lăstari), clasa a III a de producţie. 

Semintişul natural are vârsta de 1-5ani, este constituit din urmatoarele specii: UL, JU, TED, 

TEF, este răspândit uniform pe cca.50-60% din suprafaţa şi are înălţimea medie de 30-60 cm.  

Compoziţia ţel propusă în amenajament este 6TE1GO3DT 

Lucrări executate: Tăieri progresive de însămânţare 

Lucrări propuse: Tăieri progresive de punere în lumină 

 

U.P. IV Valea Mitrofanului, u.a.41B, S=12,58 ha 

Arboretul este derivat, situat pe versant cu înclinarea de 20
0
 şi expozitie estică, la altitudinea de 

250 m. 

Tipul natural fundamental este: „Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie” 

Starea de degradare a arboretului a fost provocată de dispariţia gorunului ca urmare a 

tratamentelor aplicate in trecut. 

 În prezent arboretul are  compoziţia 6TE3CA1DT, structura relativ plurienă,  vârsta 150 ani, 

consistenţa 0,7, provenienţa mixtă (sămânţă şi  lăstari), clasa a III a de producţie. 

Semintişul natural are vârsta de 1-5ani, este constituit din urmatoarele specii: JU, AR, TED, 

TEF, TEA, UL, este răspândit uniform pe cca.50-60% din suprafaţă şi are înălţimea medie de 

50-100 cm.  

Compoziţia ţel propusă în amenajament este  6TE1GO3DT 

Lucrări propuse: Tăieri progresive de punere în lumină 
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U.P. IV Valea Mitrofanului, u.a.46B, S=18,27 ha 

Arboretul este derivat, situat pe versant cu inclinarea de 10
0 

şi expoziţie sud-estică, la altitudinea 

de 200 m. 

Tipul natural fundamental este: „Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie” 

Starea de degradare a arboretului a fost provocată de dispariţia gorunului ca urmare a 

tratamentelor aplicate în trecut. 

 În prezent arboretul are  compoziţia 7TE1FR1CA1DT, structură relativ plurienă, vârsta 150 

ani, consistenţa 0,6, provenienţa mixtă (sămânţă şi  lăstari), clasa a III a de producţie. 

Semintişul natural are vârsta de 1-5ani, este constituit din urmatoarele specii: FR, AR, JU, CA, 

UL, TEF, SR, GO, CI, este răspândit uniform pe cca.40-50% din suprafaţă si are înălţimea 

medie de 30-50 cm . 

Compoziţia ţel propusă în amenajament este  6TE1GO3DT 

Lucrări executate: Tăieri progresive de însămânţare 

Lucrări propuse: Tăieri progresive de punere în lumină 

Date complementare: diseminat, exemplare de GO 

 

U.P. IV Valea Mitrofanului, u.a.47B, S=7,52 ha 

Arboretul este derivat, situat pe platou,  la altitudinea de 287 m. 

Tipul natural fundamental este: „Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie” 

Starea de degradare a arboretului a fost provocată de dispariţia gorunului ca urmare a 

tratamentelor aplicate în trecut. 

În prezent arboretul are compoziţia 5TE3CA2JU, structură echienă, vârsta 130 ani, consistenţa 

0,6, provenienţa mixtă (sămânţă şi  lăstari), clasa a III a de producţie. 

Semintişul natural are vârsta de 1-5ani, este constituit din urmatoarele specii: TE, FR, AR, JU, 

UL, CA, CI este raspândit uniform pe cca.30-40% din suprafaţă si are înălţimea medie de 30-50 

cm . 

Compoziţia ţel propusă în amenajament este  6TE1GO3DT 

Lucrări executate: Tăieri progresive de însămânţare 

Lucrări propuse: Tăieri progresive de punere în lumină 

 

U.P. IV Valea Mitrofanului, u.a.56, S=17,32 ha 

Arboretul este derivat, situat pe versant cu  înclinarea de 10
0
 şi expoziţie sud-estică, la 

altitudinea de 280 m. 

Tipul natural fundamental este: „Şleau de deal dobrogean de productivitate mijlocie” 

Starea de degradare a arboretului a fost provocată de dispariţia gorunului ca urmare a 

tratamentelor aplicate în trecut. 

 În prezent arboretul are  compoziţia 5TE4CA1DT, structura relativ plurienă, vârsta 150 ani, 

consistenta 0,6, provenienţa mixtă (sămânţă şi  lăstari), clasa a IV a de producţie. 

Semintişul natural are vârsta de 1-5ani, este constituit din urmatoarele specii: TE, JU, FR, UL, 

AR, CA, TED, TEF este răspândit uniform pe cca.50-60% din suprafaţă şi are înălţimea medie 

de 30-50 cm . 

Compoziţia ţel propusă în amenajament este  6TE1GO3DT 

Lucrări executate: Tăieri progresive de însămânţare 
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Lucrări propuse: Tăieri progresive de punere în lumină 

   

În cadrul acestor unităţi amenajistice s-au stabilit unităţi staţionale, cu „nuclee” cu gorun 

introdus în proporţie de 40%, care au fost încadrate în grupa ecologică G.E.45 - Deluros de 

gorunete(s) cu soluri brune-brune luvice, volum edafic mare iar în cadrul acesteia au fost 

identificate 3 tipuri de unităţi staţionale (U.S.-uri) care sunt  prezentate în continuare. 

Compoziţia ţel şi compoziţia de regenerare s-au stabilit în conformitate cu normativul în 

vigoare ”Norme tehnice privind compoziţii, scheme si tehnologii de regenerare a pădurilor şi de 

împădurire a terenurilor degradate“ (2000) adaptate la condiţiile specifice studiului. 

 

U.S.1  Deluros de gorunete (s) cu soluri brune-brune luvice, volum edafic mare, situate pe 

platouri (u.a.49A,53/U.P.III Ţiganca, u.a.41A, 47B,(S=78,36ha)/U.P.IV Valea Mitrofanului) 

Tipul natural fundamental de pădure: 533.1 Şleau de deal dobrogean de productivitate 

mijlocie(m) 

Compoziţia de regenerare: 100 GO 

Compoziţia ţel propusă: 3-4GO 4-5TE 1-2FR 1-2DT 

Tehnologii de instalare şi îngrijire a culturilor: 

- deschiderea pe cca 40% din suprafaţă (31,34 ha), de ochiuri de formă eliptică, cu diametrul 

mare de 30-40 m şi diametrul mic de 20-30 m, distanţate la 20-25 m unul de altul, orientate E-

V; 

- speciile de amestec şi de ajutor sunt asigurate din regenerări naturale; 

- plantare  puieţi de GO în ochiurile deschise, în teren parţial pregătit, în vetre de (60x80) cm, 

în gropi de 40x40x40 cm, la schema de (2x1) m, 5000 puieţi/ha, condiţii mijlocii; 

- revizuirea plantaţiilor: Anul I-1, Anul II-2; 

- întreţineri:(mobilizarea manuală a solului): Anul I-3, Anul II-3, Anul III-3, Anul IV-2, Anul 

V-1; 

- descopleşiri: Anul I-2, Anul II-2, Anul III-2, Anul IV-1, Anul V-1, Anul VI-1; 

- completări: Anul II-25%, Anul III-25%, Anul IV-15%, Anul V-10%;  

- costul mediu unitar/ha = 49058 lei/ha; 

Suprafaţa US1: 78,36 ha x 40%=31,34ha 

       

U.S.2  Deluros de gorunete (s) cu soluri brune-brune luvice, volum edafic mare, situate pe 

versanţi slab înclinaţi (u.a.46B, 56(S=35,59 ha) /U.P.IV Valea Mitrofanului) 

Tipul natural fundamental de padure: 533.1 Şleau de deal dobrogean de productivitate 

mijlocie(m) 

Compoziţia de regenerare: 100 GO 

Compoziţia ţel propusă: 3-4 GO 4-5 TE 1-2FR 1-2DT 

Tehnologii de instalare şi îngrijire a culturilor: 

- deschiderea pe cca 40% din suprafaţă (14,24 ha),  de ochiuri de formă eliptică, cu diametru 

mare de 30-40 m şi diametrul mic de 20-30 m, distanţate la 20-25 m unul de altul, orientate pe 

curba de nivel; 

- speciile de amestec şi de ajutor sunt asigurate din regenerări naturale; 

- semănături directe cu ghindă sub masiv, pe cca 40%S, în cuiburi, în teren parţial pregătit, în  

tăblii de(1,5x1,5) m, la schema (4x4)m, 5 cuiburi/tăblie, 5 ghinde/cuib; 
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- revizuirea plantaţiilor: Anul I-1, Anul II-2; 

- întreţineri:(mobilizarea manuală a solului): Anul I-2, Anul II-2, Anul III-2, Anul IV-2, Anul 

V-1; 

- descopleşiri: Anul I-2, Anul II-2, Anul III-2, Anul IV-2, Anul V-2, Anul VI-1; 

- completări: Anul II-25%, Anul III-25%, Anul IV-15%, Anul V-10%; 

- costul mediu unitar/ha = 31395 lei/ha; 

Suprafaţa US2: 35,59 x 40%=14,24 ha 

      

U.S.3  Deluros de gorunete(s) cu soluri brune-brune luvice, volum edafic mare , situate pe 

versanţi moderat înclinaţi - u.a.23A, 41B (S=24,23 HA)/U.P.IV Valea Mitrofanului 

Tipul natural fundamental de pădure: 533.1 Şleau de deal dobrogean de productivitate 

mijlocie(m) 

Compoziţia de regenerare: 100 GO 

Compoziţia ţel: 3-4 GO 4-5 TE 1-2FR 1-2DT 

Tehnologii de instalare şi îngrijire a culturilor: 

- deschiderea pe cca 40% din suprafaţă (9,69 ha) de ochiuri de formă eliptică, cu diametru mare 

de 30-40 m şi diametrul mic de 20-30 m, distanţate la 20-25 m unul de altul, orientate pe 

curba de nivel; 

- speciile de amestec şi de ajutor sunt asigurate din regenerări naturale; 

- semănături directe cu ghindă sub masiv, pe cca 40%S, în cuiburi, în teren parţial pregătit, în 

vetre de 60x80 cm, schema 2x1 m, 5000 cuiburi/ha, 5 ghinde/cuib; 

- revizuirea plantaţiilor: Anul I –1, Anul II – 2; 

- întreţineri:(mobilizarea manuală a solului): Anul I-2, Anul II-2, Anul III-2, Anul IV-2, Anul 

V-1; 

- descopleşiri: Anul I-2, Anul II-2, Anul III-2, Anul IV-2, Anul V-2, Anul VI-1; 

- completări: Anul II-25%, Anul III-25%, Anul IV-15%, Anul V-10%;  

- costul mediu unitar/ha = 32371 lei/ha; 

Suprafaţa US3: 24,23 x 40% =9,69 ha 

Din cercetările executate de-a lungul timpului cu privire la reconstrucţia ecologică a 

arboretelor degradate din nordul Dobrogei  s-a ajuns la concluzia că fac obiectul ameliorării sub 

adăpost, “în ochiuri”, arboretele de tip derivat, în care nu sunt alteraţi grav factorii ecologici 

specifici ecosistemelor forestiere, adică cu solul nedegradat, neînierbat sau slab înierbat şi cu 

seminţiş natural preexistent sau cu posibilităţi de instalare. 

Dintre metodele de refacere a arboretelor degradate enumerate mai sus de către diverşi 

autori, am ales  pentru o parte din arboretele derivate din Parcul Naţional Munţii Măcinului  

metoda de refacere sub adăpost, în ochiuri,  în care se vor aplica cele mai simplificate tehnologii 

de pregătire a terenului şi a solului, fără aplicarea de tratamente chimice. 

Descrierea metodei de refacere sub adăpost în ochiuri: 

- se deschid ochiuri de formă eliptică, cu diametru mare de 30-40 m şi diametrul mic de 20-30 

m, distanţate la 20-25 m unul de altul, pe cca. 40% din suprafaţă,  orientate pe curba de nivel; 

- în ochiurile unde compoziţia seminţişului natural este necorespunzătoare (procent redus de 

cvercinee sau lipsa totală a acestuia) se realizează culturi forestiere de cvercinee fie prin 

semănături directe, în cuiburi, în teren parţial pregătit, în  tăblii de 1,5x1,5 m, la schema 4x4 

m, 5 cuiburi/tăblie, sau în vetre de 60x80 cm, schema 2x1 m, 5000 cuiburi/ha, 5ghinde/cuib, 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management 

pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM  

 

76 

 

fie prin plantare cu puieţi de gorun  în teren parţial pregătit, în vetre de 60x80 cm, în gropi de 

40x40x40 cm, la schema de 2x1 m, cu 5000 puieţi/ha; 

- în interiorul ochiurilor arboretul se răreşte la consistenţa 0,4-0,5; 

- în condiţiile refacerii în ochiuri sub adăpost în 2-3 reprize, lucrările de exploatare-scos-

apropiat şi transport se efectuează de 5 ori pe suprafaţa arboretului slab productive, propus la 

refacere astfel: 

 Etapa 1: se extrage arboretul matern la 2-4 ani de la instalarea culturilor de cvercinee sub 

adăpost în ochiurile deschise iniţial; 

Etapa 2:  se efectuează o tăiere de lărgire a ochiurilor din etapa 1 şi o tăiere  de reducere a 

consistenţei la 0,3 - 0,6 în ochiurile noi amplasate; 

- Se extrage arboretul matern la 2-4 ani de la instalarea culturilor în ochiurile din etapa 2, 

inclusiv lărgirile de la ochiurile din etapa 1; 

Etapa 3 : tăiere de reducere a consistenţei la 0,3-0,6 în suprafeţele de racordat între ochiuri; 

- extragerea arboretului matern la 2-4 ani din suprafeţele de racordare a ochiurilor. 

Prin actualele tehnologii de exploatare, scos, apropiat şi transport a masei lemnoase se 

produc mari distrugeri şi vătămări de puieţi, ceea ce necesită un volum mare de completări. 

Creşterea înceată a speciilor de cvercinee, mai ales în primii 10 ani, necesită intervenţii 

susţinute cu lucrări de completare a puieţilor dispăruţi, descopleşiri şi mobilizarea solului, 

protecţia împotriva manei şi vânatului, etc., până la realizarea reuşitei definitive şi apoi degajări 

şi curăţiri, după închiderea masivului. 

Neexecutarea unora din aceste lucrări, întârzierea efectuării lor, sau calitatea 

necorespunzătoare a acestora, compromite total sau parţial culturile instalate de cvercinee, 

pentru că acestea nu pot aştepta, fiind foarte pretenţioase la condiţiile de iluminare şi de 

umiditate din sol
5
. 

Prin semănături directe, materialul forestier de reproducere (sămânţa) se incorporează 

direct în solul destinat culturilor forestiere
3
.
 
 

Ca urmare, metoda este asemănătoare regenerării naturale din sămânţă, cu următoarele     

deosebiri: 

- natural, seminţişul se instalează numai  în proporţia şi compoziţia îngăduită de arborii care 

formează arboretul matern, pe când artificial, în cazul apelării semănăturii directe, se pot alege 

şi asocia orice alte specii dorite; 

- în situaţia regenerării naturale, seminţele căzute pe suprafaţa solului nu ajung întotdeauna în 

situaţia de a germina datorită acţiunii unor factori externi nefavorabili (litieră, sol înţelenit, 

geruri şi îngheţuri, dăunători animali, etc.), pe când, în cazul semănăturilor directe, seminţele 

ameliorate şi de cea mai bună calitate, sunt introduse în solul dinainte pregătit, mobilizat şi 

bine afânat. 

Faţă de plantaţii, introducerea culturilor forestiere prin semănături directe prezintă 

anumite avantaje şi anume: 

- semănatul se execută direct în solul destinat viitoarei culturi forestiere, evitând consecinţele 

negative ale vătămării aduse rădăcinilor puieţilor prin scoatere, sortare, transport, depozitare şi 

transplantare; 

- cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere prin semănături directe (cost mediu unitar de 

32271 mii lei/ha în cazul semănăturilor în cuiburi, în teren parţial pregătit, în vetre de 60x80 

                                                 
5
 Constantin I.Popescu, Tehnologii de refacere,  substituire şi ameliorare a cvecetelor slab productive, Bucureşti ,1990 
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cm şi 31395 mii lei/ha în cazul semănăturilor directe în cuiburi, în teren parţial pregătit, în 

tăblii de 2x2 m, la schema 4x4m, 5 cuiburi/tăblie, 5 ghinde/cuib) sunt mai mici faţă de cele 

ocazionate de producerea puieţilor în pepiniere şi plantarea acestora (cost mediu unitar de 

49058 mii lei/ha) ; 

- tehnologia de lucru în cazul semănăturilor directe este mai simplă în comparaţie cu cea a 

plantării; 

- productivitatea operaţiei de semănare este superioară plantării manuale a puieţilor, indiferent 

de procedeul folosit, astfel că numărul de muncitori necesari este mai mic; 

- în situaţia semănăturilor directe, pregătirea prealabilă a solului este obligatorie, astfel încât se 

pot crea, acolo unde nu există, condiţii favorabile de germinare, răsărire şi creştere a tinerelor 

plantule. 

- în situaţia executării semănăturilor directe pe grohotişuri, soluri superficial, scheletice sau pe 

terenuri accidentate, acestea sunt mai accesibile şi mai uşor de executat faţă de plantaţii, care 

necesită în plus săparea gropilor pentru încorporarea rădăcinilor şi folosirea pământului de 

“împrumut”. 

În acelaşi timp, faţă de plantaţii, semănăturile directe au şi o serie de dezavantaje, cum 

ar fi: 

- seminţele încorporate în sol şi, mai departe, tinerele plantule rezultate, sunt mult mai sensibile 

şi mai expuse acţiunii nefavorabile a factorilor climatici (îngheţuri târzii şi timpurii, arşiţe, 

strat gros de zăpadă, etc.) faţă de puieţii plantaţi (spre exemplu seminţele semănate într-un 

strat expus uscării germinează cu întârziere şi răsar neuniform); 

- tinerele plantule rezultate din semănături directe rezistă mai puţin concurenţei buruienilor sau 

vegetaţiei lemnoase, care devine copleşitoare; 

- urmare a fenomenului de îngheţ/dezgheţ, tinerele plantule sunt mai expuse fenomenului de 

desoşare; 

- pe terenuri cu expoziţii însorite, aceleaşi tinere plantule rezistă mai greu insolaţiei; 

- culturile rezultate din semănături directe necesită îngrijiri mai atente, mai dese şi pe o durată 

mai lungă; 

- consumul de seminţe în cazul semănăturilor directe este cu mult mai mare decât consumurile 

realizate pentru obţinerea puieţilor în pepinierele forestiere, ceea ce uneori face ca metoda să 

fie costisitoare; 

- metoda nu se poate aplica în vederea completării regenerărilor naturale, întrucât plantulele 

sunt copleşite şi eliminate de seminţişul natural;  

- metoda se poate aplica în situaţiile în care condiţiile (naturale sau ameliorate artificial) 

favorizează germinarea seminţelor şi creşterea normală a puieţilor rezultaţi (spre exemplu se 

recomandă introducerea prin semănături directe a speciilor de cvercinee la adăpostul 

arboretului matern, pe soluri reavăne, bine structurate şi lipsite de buruieni); 

Datorită particularităţilor lor biologice, în cazul regenerării anumitor specii, metoda 

semănăturilor este nu numai posibilă, ci şi chiar preferată metodei plantaţiilor şi anume: 

- în cazul speciilor cu seminţe mari (cvercinee), bogate în substanţe nutritive de rezervă, a căror 

semănare se face la adâncimi mai mari (5-8 cm), fiind astfel ferite de uscarea excesivă care se 

manifestă în stratul superficial de sol;   

- în cazul speciilor care formează din primul an pivot puternic, care, la transplantarea din 

pepiniere, ar putea fi expus vătămării mecanice:stejar, nuc, brad. 
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Tabel 15 Unităţi  staţionale 

Grupa 

ecologică 

(GE) 
U.S. Forma de relief 

Tipuri şi 

subtipuri de sol 

Factori staţionali 

limitativi şi 

compensatorii 

Compoziţia 

de regenerare 
Tip de padure 

Unităţi 

amenajistice 

 u.a. 

Suprafaţa 

      (ha) 

 

 

 

G.E.45 

 

1. 

Platouri  Preluvosoluri: 

preluvosol  tipic  

(brun 

argiloiluvial 

tipic) 

- compactitate mică 

spre mijlocie; 

- volum edafic mare; 

 

 

100 GO 533.1 Şleau de deal 

dobrogean de 

productivitate 

mijlocie(m) 

49A, 53/ 

U.P.III Tiganca 

41A, 47B/U.P.IV 

Valea 

Mitrofanului 

31,34 

 

2. 

Versanţi  slab 

înclinaţi –

expozitie parţial 

însorită 

Preluvosoluri: 

preluvosol  tipic 

 (brun 

argiloiluvial 

tipic) 

-compactitate mica 

spre mijlocie; 

- volum edafic mare; 

 

 

100 GO 533.1 Şleau de deal 

dobrogean de 

productivitate 

mijlocie(m) 

46B, 56/  

U.P.IV Valea 

Mitrofanului 

14,24 

 3. Versanţi  

moderat înclinaţi 

-expoziţie 

însorită 

Preluvosoluri: 

preluvosol  tipic 

 (brun 

argiloiluvial 

tipic) 

-compactitate mica 

spre mijlocie; 

- volum edafic mare; 

 

 

100 GO 533.1 Şleau de deal 

dobrogean de 

productivitate 

mijlocie(m) 

23A, 41B/  

U.P.IV Valea 

Mitrofanului 

9,69 
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Soluţia tehnică 

Studiul ştiinţific pentru fundamentarea reconstrucţiei ecologice a tipurilor natural 

fundamentale de pădure de cvercinee din Parcul Naţional Munţii Macinului, nu se poate realiza 

decât prin adoptarea unei soluţii tehnice complexe, prin care pot fi îndeplinite obiectivele studiului. 

Soluţia tehnică adoptată are următoarele componente: 

- instalarea gorunului atât prin plantaţii pe o suprafaţă efectivă de 31,34 ha, cât şi prin semănături 

directe cu ghindă sub masiv, în vetre, pe o suprafaţă de 9,69 ha şi prin semănături directe cu ghindă 

sub masiv, în tăblii, pe o suprafaţă de 14,24 ha.  

Tehnologiile de instalare cuprind pentru fiecare compoziţie de împădurire, lucrările de 

pregătire a terenului şi a solului, plantarea puieţilor, semanarea ghindei, îngrijirea plantaţilor prin 

lucrări de completări şi întreţineri până la realizarea stării de masiv; 

 

 

 

Tabel 16 Soluţia tehnică 

Unităţi staţionale 

 

Compoziţia de 

regenerare / 

Tehnologia de 

împădurire şi 

completări 

Anul 

I II III IV V VI VII 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

U.S.1 

(Sefectivă=31,34 

ha) 

49A, 53/ 

U.P.III Ţiganca 

 41A, 47B / 

U.P. IV Valea 

Mitrofanului 

 

100 GO        

Schema de plantare 

(2X1)m 

       

Număr de puieţi / ha : 

5000 

       

Pregătirea terenului şi a 

solului 

 

Ct*+Vtr** 

      

Plantarea în gropi 

(40X40X40) cm 

primăv-

toamna 

      

Retezarea tulpinii 100% 25% 25% 15% 10%   

Întreţineri: mobilizare 

sol manuală 

3 3 3 2 1   

 Descopleşiri 2 2 2 1 1 1  

Revizuirea plantaţilor 1 1      

Completări  25% 25% 15% 10%   
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Unitati 

stationale 

 

Compoziţia de 

regenerare / Tehnologia 

de împădurire şi 

completări 

Anul 

I II III IV V VI VII 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

U.S.2 

(Sefectivă 

=14,24 ha) 

46B, 56/ 

U.P. IV Valea 

Mitrofanului 

100 GO        

Schema de plantare (4X4) 

m, 

 625tăblii/ha, 

5cuiburi/tăblie 

       

Număr de cuiburi/ ha: 

3125 

       

Număr ghinde/cuib: 5        

Pregătirea terenului şi a  

solului 

Ct*+Tb***       

Semănături cu ghindă sub 

masiv 

primăv-

toamna 

      

Retezarea tulpinii  25% 25% 15% 10%   

Întreţineri: mobilizare sol 

manuală 

2 2 2 2 1   

 Descopleşiri 2 2 2 2 2 1  

Revizuirea semănăturilor 1 1      

Completări  25% 25% 15% 10%   

U.S.3 

(Sefectivă =9,69 

ha) 

23A, 41B/ 

U.P. IV 

V.Mitrofanului 

100 GO        

Schema de plantare (2X1) 

m, 5000 vetre/ha 

       

Număr de cuiburi / ha : 

5000 

5000       

Număr ghinde/cuib: 5        

Pregătirea terenului şi a  

solului 

 

Ct*+Vtr** 

      

Semănături cu ghindă sub 

masiv 

primăv-

toamna 

      

Retezarea tulpinii  25% 25% 15% 10%   

Întreţineri: mobilizare sol 

manuală 

2 2 2 2 1   

 Descopleşiri 2 2 2 2 2 1  

Revizuirea semănăturilor 1 1      

Completări  25% 25% 15% 10%   

*Ct- curăţirea terenului de tufişuri în vederea împăduririi; 

**Vtr – vetre; 

 ***Tb-tăblii.  
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Valoarea totală a investiţiei 

Stabilirea costurilor medii unitare 

Evaluarea lucrărilor propuse s-a facut cu ajutorul costurilor medii pe unitatea de masură. 

La determinarea acestora s-au avut în vedere următoarele: 

- gradul de complexitate al procesului tehnologic de realizare a construcţiilor; 

- situarea amplasamentelor, gradul de dificultate a accesului, posibilitaţile de mecanizare, natura 

terenului, prezenţa apei şi volumul necesar a fi epuizat; 

- distanţa faţă de sursele de aprovizionare cu materiale de construcţie 

Pentru stabilirea valorii lucrărilor propuse au fost calculate costurile lucrărilor de bază astfel: 

a) costurile lucrărilor de împădurire, formate din: 

-  valoarea lucrărilor de împădurire propriu-zise, până la realizarea stării de masiv; 

b) celelalte cheltuieli, a căror introducere în deviz este stabilită prin acte normative au fost 

determinate potrivit reglementărilor specifice aferente cheltuielilor respective  

Acestea sunt : 

- avize, acorduri, autorizaţii - până la 1 % din valoarea lucrărilor de bază; 

- comisioane, taxe – 0,5 %; 

- cheltuieli pentru organizarea de şantier - 3 % din lucrările de bază; acestea au fost estimate în 

funcţie de amplasamentul obiectivelor, existenţa sau nu a căilor de acces, etc; 

- cheltuieli diverse şi neprevăzute - reprezintă 15 % din lucrările de bază; 

- cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea teritoriului, pentru proiectare şi asistenţă tehnică. 

 

Tabel 17 Centralizatorul cantitativ valoric al lucrărilor (Preţurile unitare stabilite fără 

TVA, la 03 septembrie 2013 sunt redate în centralizatorul valoric al investiţiilor) 

Nr. 

crt. 
Denumirea categoriei de lucrări UM Cantităţi 

Costul 

mediu 

unitar 

- mii lei 

- 

Valoarea 

totală 

- mii lei - 

A. Lucrări de bază  

1. 10GO – plantaţii puieţi ha 31,34 49,058 1537,493 

2. 10GO semănături ghindă în vetre ha 9,69 32,271 312,709 

3 10GO semănături ghindă în tăblii ha 14,24 31,395 447,060 

       Total lucrări de bază – fără TVA 

 

2297,262 

 

B. Alte cheltuieli: cheltuieli pentru proiectare şi 

asistenţă tehnică, organizare de şantier, 

comisioane, taxe, cheltuieli diverse şi neprevăzute 

   

704,47 

     

       Total partea I (A +B) 

 

3001,72 

       T.V.A. 24% 720,41 

       TOTAL GENERAL 3722,13 

       din care: C + M (cu T.V.A.) 2297,262 
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Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 

Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie 

În faza de execuţie se estimează că se vor crea 100 locuri de muncă, având caracter sezonier. 

 

Principalii indicatorii tehnico – economici ai investiţiei 

 

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) 3710,868 mii lei 

Lucrări de bază (fără TVA)  2297,262 mii lei 

Suprafaţa totală  138,18 ha 

Suprafaţa efectivă de împădurit 55,27 ha 

Durata de realizare a reuşitei definitive 6 ani 

 

Concluzii 

Vegetaţia forestieră din PNMM se află într-o stare de conservare favorabilă şi în echilibru 

faţă de condiţiile pedo-climatice locale. Respectarea recomandărilor din normele silvice în vigoare 

permite un management adecvat al acestor păduri. În mod deosebit atenţia trebuie îndreptată asupra 

promovării seminţişurilor de cvercinee, completarea regenerării naturale şi operaţiunile culturale. În 

realitate, dificultăţi de ordin financiar sau lipsa forţei de muncă pot afecta aplicarea efectivă a unor 

măsuri silviculturale (în special lucrările de ajutorare a regenerării sau operaţiunile culturale la 

vârste mici – nerentabile economic). De aceea, conlucrarea strânsă dintre Administraţia PNMM şi 

ocoalele silvice din zonă, poate duce la o creştere a eficacităţii măsurilor de conservare a acestor 

păduri. 

În şleaurile analizate ponderea foarte ridicată a teiului argintiu nu are neapărat cauze 

antropice. Dimpotrivă, forţa motrice a succesiunilor o constituie procesele naturale, împotriva 

cărora silvicultorul trebuie să lupte continuu pentru a menţine compoziţiile „normale”. Aducerea 

pădurilor la starea de „naturalitate” ar presupune de fapt o antropizare mai intensă. S. Paşcovschi 

(1967) remarca: „...în arboretele situate în condiţii foarte favorabile pentru regenerarea din 

sămânţă a teiului şi carpenului, reintroducerea naturală a gorunului ar putea fi atât de stânjenită, 

încât practic nu s-ar putea vorbi de restabilirea tipului iniţial. Astfel de situaţii ar fi, de exemplu, 

cele de la obârşia văilor Taiţa şi Luncaviţa în Dobrogea (ocoalele Cerna şi Măcin)”. Se presupune 

că unde teii sunt capabili să se regenereze din sămânţă, arboretul format din specii de amestec nu-şi 

va pierde vigoarea de creştere în timp şi astfel nu se poate „reveni” la compoziţia de şleau cu gorun. 

Din acest motiv şi în lipsa altor dovezi contrare, ar trebui acceptat că anumite arborete pure de tei 

sau teişuri amestecate au caracter natural. 

Din punct de vedere fiziologic, gorunul sau stejarul se pot introduce în orice staţiune din 

arealul şleaurilor. Acolo unde există în arboretul matern, cvercineele se pot regenera atât din 

sămânţă cât şi din lăstari. În primul rând eforturile trebuie concentrate pe aceste situaţii, unde 

stejarii există, pentru a preîntâmpina pierderea lor, şi doar în urgenţa a 2-a să fie prinse arboretele 

„total derivate”. Lucrările de reconstrucţie ecologică preconizate vor trebui să se realizeze treptat, 

pe suprafeţe restrânse şi să aibă în vedere domeniul ecologic al speciilor de Quercus. Se va urmări 

respectarea distribuţiei naturale a vegetaţiei şi diminuarea efectelor negative, asupra liniştii pădurii 

şi conservarea biodiversităţii, a unor intervenţii intensive aşa cum sunt cele de menţinere a 
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cvercineelor în competiţie cu teii, carpenul şi frasinul. Se reduce astfel riscul creării de structuri 

artificiale sau introducerea de provenienţe (sau chiar specii) nepotrivite condiţiilor staţionale şi 

realităţilor fitogeografice. O deosebită atenţie trebuie acordată provenienţei materialului săditor, 

folosind în acest scop doar ghindă colectată din zona Parcului (Munţii Măcinului, Dealurile 

Niculiţelului). 

Dacă este necesară, introducerea prin plantaţii a gorunului în arboretele tipului de pădure 

5333 se va face cu precauţie şi doar pe suprafeţe răstrânse. În astfel de comunităţi, proporţia şi 

regenerarea naturală la gorun nu sunt la nivel minim. Fiind vorba de habitate specifice Dobrogei 

(asociaţiile Nectaroscordo-Tilietum tomentosae, Galantho plicatae-Tilietum), structurile artificiale 

ar afecta starea de conservare a acestora.  

Teişurile pure sau aproape pure ocupă habitatul şleaurilor de deal cu gorun sau, mai rar, a 

goruneto-şleaurilor, astfel că nu este periclitat habitatul 91I0*. Totodată, trebuie avut în vedere că 

teişurile naturale sunt considerate un habiat de interes comunitar (91Z0), endemic pentru România, 

Bulgaria şi Serbia (Tzonev 2011, Tzonev et al. 2004). De fapt, pădurile de tei constituie un element 

natural specific spaţiului nord-balcanic, şi nu ar trebui acţionat împotriva lor. În Bulgaria, pădurile 

de Tilia tomentosa sunt incluse în cartea roşie a habitatelor naturale. Ameliorarea compoziţiei se va 

face numai acolo unde se poate demonstra (punctual) că a dispărut ori s-au redus foarte mult 

cvercineele din compoziţia arboretului. Pentru identificarea habitatului potenţial al gorunului se pot 

utiliza, ca alternativă, speciile indicatoare. 

Paşcovschi (1967) afirma legat de arboretele derivate din arealul şleaurilor: „Întrebarea ar 

fi în cât timp s-ar putea restabili compoziţia naturală [a şleaurilor], pe ce cale anume şi prin ce 

etape de evoluţie ar trebui să treacă arboretul respectiv. Observaţii precise de teren par să 

lipsească cu desăvârşire şi este foarte greu de presupus că în epoca actuală de intensificare a 

silviculturii s-ar mai putea crea vreodată situaţii în care astfel de observaţii ar deveni posibile.” 

Iată că întrebarea de mai sus ar putea primi un răspuns pozitiv, câtă vreme un parc naţional în inima 

şleaurilor crează oportunitatea desfăşurării unor astfel de observaţii. Pentru aceasta, e nevoie să se 

selecteze arborete de tei cu vârstă înaintată care să fie supuse regimului de conservare, iar 

dezvoltarea pădurii să urmeze doar procesele naturale. Doar dacă se confirmă prin studii complexe 

„in situ” caracterul de degradare, se poate vorbi de reconstrucţie ecologică. Altfel, avem de-a face 

cu ameliorarea compoziţiei arboretelor în scopul măririi productivităţii acestora. 
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Anexe 
 

Tabel fitosociologic sinoptic cu valorile procentuale ale constanţei speciilor, pentru pădurile din PNMM. 

Grupurile de relevee (1-5) au rezultat din clasificarea numerică divizivă şi corespund cu cele din diagrama  

de ordonare. Fidelitatea speciilor pentru grupuri s-a calculat cu ajutorul coeficientului phi.  

Coloana F – frecvenţa absolută a speciei (nr. relevee) 
 

Grup nr. F 1 2 3 4 5 
Nr. relevee  14 37 118 19 165 

Strat arborescent       
Quercus petraea 237 43 62 47 . 93 
Fraxinus ornus 217 100 95 11 . 94 

Carpinus orientalis 136 50 78 1 . 60 

Quercus pubescens 59 100 97 . . 5 
Sorbus torminalis 140 . 41 41 21 44 

Tilia tomentosa 290 . 35 100 95 85 
Fraxinus excelsior 172 . 11 72 42 45 

Carpinus betulus 167 . . 91 100 25 
Ulmus glabra 99 . . 60 68 9 

Tilia platyphyllos 110 . . 62 68 15 

Tilia cordata 69 . . 47 58 2 
Cerasus avium 72 . . 39 16 14 

Acer campestre 245 7 35 90 74 67 
Acer platanoides 150 . 3 64 58 38 

Fagus sylvatica 20 . . 1 100 . 

Quercus robur                                      51 . 24 14 . 15 
Ulmus minor 27 . 5 7 16 8 

Fraxinus coriariaefolia                            5 . . . . 3 

Strat arbustiv       

Cornus mas                                         223 71 81 25 16 91 
Crataegus monogyna                                 133 64 76 25 . 41 

Evonymus verrucosus                                97 71 19 14 5 38 

Ligustrum vulgare                                  70 . 41 17 5 21 
Corylus avellana                                   39 . . 26 32 1 

Evonymus europaeus 37 . . 18 16 8 
Rosa canina                                        34 . 30 5 . 10 

Sambucus nigra                                     29 . . 16 47 1 

Cerasus mahaleb 26 50 27 1 . 5 
Acer tataricum 22 29 19 2 . 5 

Pyrus pyraster 16 21 14 2 . 4 
Cotinus coggygria                                  14 36 22 . . 1 

Prunus spinosa                                     10 43 8 . . 1 
Pyrus elaeagrifolia 7 7 16 . . . 

Rosa arvensis                                      7 7 11 . . 1 

Viburnum lantana 6 . . . 11 2 
Malus sylvestris 5 . . 2 . 2 

Sorbus domestica                                   5 14 8 . . . 
Cornus sanguinea                                   4 . . 1 . 2 

Rosa gallica                                       3 7 5 . . . 

Strat ierbos       

Sp.diagn. stejărete de pufos       

Achillea coarctata                                 13 86 3 . . . 
Polygonatum odoratum                               19 86 16 1 . . 

Teucrium chamaedrys                                25 93 32 . . . 
Melica ciliata                                     17 79 16 . . . 

Phleum phleoides                                   10 64 3 . . . 

Asparagus verticillatus                            20 79 22 . . 1 
Ajuga laxmannii                                    27 86 32 . . 2 

Verbascum chaixii                                  8 57 . . . . 

Trifolium diffusum                                 9 57 3 . . . 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management 

pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM  

 

85 

 

Grup nr. F 1 2 3 4 5 
Nr. relevee  14 37 118 19 165 

Alyssum murale                                     7 50 . . . . 
Convolvulus cantabricus                            7 50 . . . . 

Orlaya grandiflora                                 8 50 3 . . . 

Elymus hispidus                                    17 64 22 . . . 
Geranium sanguineum                                9 50 5 . . . 

Bromus sterilis                                    20 64 22 . . 2 
Erysimum diffusum                                  6 43 . . . . 

Euphorbia seguieriana                              6 43 . . . . 
Trifolium arvense                                  6 43 . . . . 

Digitalis lanata                                   11 50 5 . . 1 

Trifolium alpestre                                 19 64 24 . . 1 
Linaria genistifolia                               5 36 . . . . 

Stachys recta                                      5 36 . . . . 
Sisymbrium orientale                               5 36 . . . . 

Potentilla recta                                   6 36 3 . . . 

Festuca rupicola                                   20 57 32 . . . 
Sedum maximum                                      24 57 30 . . 3 

Rumex tuberosus 8 36 5 . . 1 
Filago arvensis                                    4 29 . . . . 

Silene compacta                                    4 29 . . . . 
Lappula squarrosa                                  4 29 . . . . 

Allium sphaerocephalon                             4 29 . . . . 

Dianthus membranaceus                              4 29 . . . . 
Convolvulus arvensis                               4 29 . . . . 

Kohlrauschia prolifera                             4 29 . . . . 
Achillea ochroleuca                                4 29 . . . . 

Campanula rapunculus                               9 36 5 . . 1 

Alyssum alyssoides                                 5 29 3 . . . 
Chrysopogon gryllus                                3 21 . . . . 

Artemisia pontica                                  3 21 . . . . 
Cerastium sp.                                      3 21 . . . . 

Carex liparocarpos                                 3 21 . . . . 

Bromus tectorum                                    3 21 . . . . 
Onobrychis gracilis                                3 21 . . . . 

Anthemis tinctoria                                 3 21 . . . . 
Lychnis coronaria                                  21 43 24 . . 4 

Falcaria vulgaris                                  7 29 8 . . . 
Muscari racemosum                                  13 36 16 . . 1 

Valeriana officinalis                              4 21 3 . . . 

Veronica chamaedrys                                21 36 19 1 . 5 
Ranunculus illyricus                               5 21 5 . . . 

Poa bulbosa                                        5 21 5 . . . 
Silene nutans                                      3 14 . . . 1 

Verbascum lychnitis                                9 21 8 1 . 1 

Asparagus pseudoscaber                             3 14 3 . . . 
Peucedanum tauricum                                3 14 3 . . . 

Sp. fidele în stejărete de pufos cu cărpiniţă     
Asparagus tenuifolius                              77 50 81 1 . 24 

Thalictrum aquilegiifolium                         12 . 30 . . 1 
Brachypodium pinnatum                              8 . 22 . . . 

Bupleurum praealtum                                10 . 22 . . 1 

Erysimum cuspidatum                                33 21 43 . . 8 
Carex michelii                                     34 21 43 . . 9 

Piptatherum virescens                              45 . 35 . . 19 
Carex caryophyllea                                 14 14 30 . . 1 

Polygonum convolvulus                              26 . 24 3 . 8 

Clinopodium vulgare                                41 . 30 4 . 15 
Thalictrum minus                                   8 7 19 . . . 
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Grup nr. F 1 2 3 4 5 
Nr. relevee  14 37 118 19 165 

Myrrhoides nodosa                                  114 36 59 30 . 32 

Thlaspi perfoliatum                                32 14 30 . . 12 
Inula hirta                                        3 . 8 . . . 

Euphorbia agraria                                  9 14 19 . . . 
Viola jordanii                                     4 . 8 . . 1 

Bromus inermis                                     4 . 8 . . 1 

Sp. fidele în şleauri şi teişuri amestecate     

Bromus benekenii                                   163 . 8 69 37 43 

Ajuga reptans                                      100 . 5 54 37 16 
Dentaria bulbifera                                 180 . . 75 79 47 

Lamium maculatum                                   44 . 5 30 11 3 
Euphorbia amygdaloides                             16 . . 13 . 1 

Viola odorata                                      31 . . 19 11 4 

Isopyrum thalictroides                             36 . . 19 5 8 
Cucubalus baccifer                                 7 . . 6 . . 

Clematis vitalba                                   19 . 3 11 . 3 
Hordelymus europaeus                               27 . . 19 21 . 

Sp. fidele în şleauri cu fag       
Viola reichenbachiana                              82 . . 41 100 9 

Galium odoratum                                    55 . . 32 74 2 

Aegopodium podagraria                              19 . . 8 53 . 
Asarum europaeum                                   51 . . 32 68 . 

Carex pilosa                                       68 . . 37 74 6 
Milium effusum                                     43 . . 25 63 1 

Mycelis muralis                                    31 . . 15 53 2 

Circaea lutetiana                                  9 . . 2 37 . 
Geranium robertianum                               32 . . 12 47 5 

Stachys sylvatica                                  39 . 3 20 53 2 
Polygonatum multiflorum                            112 . 5 41 74 29 

Carex digitata                                     62 . . 24 47 15 

Galium schultesii                                  3 . . . 16 . 
Pulmonaria officinalis                             58 . 3 25 42 12 

Sanicula europaea                                  5 . . 2 16 . 
Chaerophyllum temulum                              16 . . 10 21 . 

Doronicum orientale                                3 . . . 11 1 

Sp. fidele în gorunete şi goruneto-şleauri     

Mercurialis ovata                                  112 21 32 3 . 57 

Lamium purpureum                                   105 . 3 27 . 44 
Galanthus plicatus                                 80 . 8 14 . 37 

Scilla bifolia                                     120 7 8 31 11 47 
Veronica hederifolia                               122 . 19 33 5 45 

Glechoma hirsuta 151 21 24 40 . 56 

Potentilla micrantha                               103 . 8 25 16 41 
Corydalis solida                                   116 . 14 33 11 42 

Anemone ranunculoides                              111 . . 36 16 39 
Gagea lutea                                        27 . . 4 . 13 

Melica uniflora                                    232 21 35 65 58 78 
Nectaroscordum siculum                             122 36 43 10 5 53 

Anthriscus nemorosa                                113 . 14 36 5 39 

Viola suavis                                       271 . 57 82 74 84 
Geranium lucidum                                   18 . . 2 . 10 

Dactylis glomerata                                 266 29 76 71 47 85 
Poa nemoralis                                      234 43 73 57 21 79 

Allium oleraceum                                   49 21 5 3 . 24 
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Grup nr. F 1 2 3 4 5 
Nr. relevee  14 37 118 19 165 

Lathyrus aureus                                    29 . . 3 11 15 

Paeonia peregrina                                  49 14 19 1 . 24 

Fritillaria orientalis                             7 . . . . 4 

Sp. fidele pentru 2 unităţi       

Vinca herbacea                                     32 93 49 . . 1 
Poa angustifolia                                   35 79 51 1 . 2 

Tanacetum corymbosum                               39 64 49 . . 7 

Fragaria viridis                                   36 64 51 . . 5 
Galium mollugo                                     70 64 49 1 . 25 

Hypericum perforatum                               22 43 32 . . 2 
Carex praecox                                      19 43 35 . . . 

Filipendula vulgaris                               15 36 27 . . . 
Lithospermum purpureocaeruleum                     83 . 43 8 . 35 

Hedera helix                                       96 . . 54 79 10 

Mercurialis perennis                               50 . . 34 42 1 
Allium ursinum                                     55 . . 35 53 2 

Alte specii       
Polygonatum latifolium                             267 21 62 78 74 82 

Geum urbanum                                       223 36 81 76 58 53 

Alliaria petiolata                                 208 36 76 45 37 70 
Galium aparine                                     180 50 27 53 63 54 

Carex divulsa                                      179 43 59 48 11 56 
Anthriscus cerefolium                              175 7 32 55 21 56 

Stellaria media                                    146 . 19 48 32 46 
Brachypodium sylvaticum                            121 14 41 44 42 27 

Arum orientale                                     111 36 14 31 21 36 

Ranunculus ficaria                                 98 . 5 34 11 33 
Scutellaria altissima                              90 . 8 33 21 27 

Vincetoxicum hirundinaria                          77 29 35 5 . 33 
Polygonum dumetorum                                58 21 30 9 . 20 

Lathyrus niger                                     54 . 30 7 11 20 

Lapsana communis                                   49 14 5 22 . 12 
Scrophularia nodosa                                40 . 3 19 26 7 

Arabis turrita                                     35 14 14 3 . 15 
Astragalus glycyphyllos                            31 . 19 3 . 13 

Urtica dioica                                      30 . 5 17 26 2 

Moehringia trinervia                               30 . . 15 26 4 
Smyrnium perfoliatum                               22 . 3 1 5 12 

Anthriscus sylvestris                              21 . 3 11 . 4 
Leonurus cardiaca                                  17 . 5 8 . 3 

Chelidonium majus                                  16 . . 7 5 4 
Orchis purpurea                                    14 . 5 2 . 6 

Allium rotundum                                    13 7 8 . . 5 

Silene italica                                     13 . 8 3 . 4 
Calamintha menthifolia                             12 . . 2 . 6 

Taraxacum erythrospermum                           12 . 5 . . 6 
Cystopteris fragilis                               11 . . 2 11 4 

Hieracium cymosum                                  11 14 16 . . 2 

Rumex sanguineus                                   11 . 3 8 . 1 
Symphytum tauricum                                 9 . . 2 11 3 

Valeriana sambucifolia                             9 . 8 . . 4 
Silene noctiflora                                  9 . 5 3 . 2 

Tanacetum parthenium                               8 . 5 1 . 3 
Torilis japonica                                   8 . 8 3 . 1 

Allium paniculatum                                 8 14 14 . . 1 
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Grup nr. F 1 2 3 4 5 
Nr. relevee  14 37 118 19 165 

Parietaria officinalis                             7 . 5 3 . 1 

Vicia tetrasperma                                  7 . 3 2 . 2 

Galanthus elwesii                                  7 . 5 1 . 2 
Achillea collina                                   7 14 14 . . . 

Platanthera chlorantha                             7 . 5 1 . 2 
Lactuca quercina                                   7 . 3 1 . 3 

Laser trilobum                                     7 7 8 . . 2 

Galium verum                                       7 14 14 . . . 
Viola hirta                                        7 . . 1 . 4 

Veronica teucrium                                  6 14 8 . . 1 
Viola arvensis                                     6 14 11 . . . 

Carex sylvatica                                    6 . . 4 5 . 
Silene alba                                        6 . . 3 . 1 

Convallaria majalis                                6 . 3 2 . 2 

Corydalis marschalliana                            6 . . . . 4 
Lathyrus lacteus                                   5 14 8 . . . 

Rubus fruticosus                                   5 . . 4 . . 
Campanula glomerata 5 . 5 . . 2 

Dryopteris filix-mas 4 . . 2 11 . 

Vicia cassubica                                    4 . 3 . . 2 
Campanula persicifolia                             4 . 5 . . 1 

Carpesium cernuum 4 . . 3 5 . 
Ferulago sylvatica                                 3 7 5 . . . 

Arctium tomentosum                                 3 . . 3 . . 
Artemisia austriaca                                3 7 5 . . . 

Ballota nigra                                      3 . . . . 2 

Trifolium campestre                                3 7 5 . . . 
Adoxa moschatellina                                3 . . . . 2 

Turritis glabra                                    3 7 3 . . 1 
Asplenium adiantum-nigrum                          3 . 3 . . 1 

Chamaecytisus hirsutus                             3 . 3 1 . 1 

Myosotis sparsiflora                               3 . . . . 2 
Lunaria annua                                      3 . . 1 . 1 

Inula conyza                                       3 . 3 . . 1 
Valeriana wallrothii                               3 . . . . 2 

Myosotis arvensis                                  3 . 5 . . 1 

Vicia grandiflora                                  3 . 5 1 . . 
Silene viridiflora                                 3 . . 1 . 1 

Carex depauperata                                  3 . 3 . . 1 
Platanthera bifolia                                3 . . . 5 1 
 

Specii în 1-2 relevee: Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Staphylea pinnata, Viburnum opulus, Crataegus laevigata, Rosa 

corymbifera, Rhamnus cathartica, Evonymus latifolius, Bromus japonicus, Centaurea orientalis, Cynoglossum hungaricum, 

Veronica austriaca, Teucrium polium, Sedum acre, Achillea neilreichi, Carex humilis, Phylittis scolopendrium, Lathraea squamaria, 

Lysimachia nummularia, Poa sylvicola, Coronilla varia, Vicia sepium, Anthericum ramosum, Piptatherum holciforme, 

Cephalanthera longifolia, Agrimonia eupatoria, Cruciata laevipes, Ranunculus auricomus, Calamagrostis epigeios, Asplenium 

trichomanes, Stachys officinalis, Festuca pseudovina, Althaea cannabina, Lychnis viscaria, Hieracium bauhinii, Potentilla argentea, 

Stipa pennata, Geranium divaricatum, Vicia tenuifolia, Carex spicata, Coronilla elegans, Veronica officinalis, Equisetum telmateia, 

Trifolium pannonicum, Polytrichum formosum, Inula germanica, Dichantium ischaemum, Viola mirabilis, Koeleria macrantha, 

Eupatorium cannabinum, Festuca valesiaca, Iris variegata, Solanum nigrum, Cruciata pedemontana, Silene otites, Vicia pisiformis, 

Veronica paniculata, Berteroa incana, Arenaria serpyllifolia, Limodorum abortivum, Hypericum hirsutum, Euphorbia glareosa, 

Hypnum cupressiforme, Festuca gigantea, Elymus repens, Centaurea napulifera, Conyza canadensis, Potentilla chrysantha, 

Athyrium filix-femina, Seseli peucedanoides, Lathyrus vernus, Verbascum nigrum, Epipactis helleborine, Polypodium vulgare, 

Geranium pusillum, Festuca heterophylla, Neottia nidus-avis, Linaria dalmatica, Cardamine pratensis, Geranium phaeum, Iris 

pumila, Solidago virgaurea, Gagea minima, Rubus canescens, Prunella vulgaris, Geranium molle, Cannabis sativa, Achillea 

millefolium, Origanum vulgare, Galium dasypodum, Cynoglossum officinale, Vicia dumetorum, Luzula luzuloides, Polygonum 

aviculare, Lathyrus pannonicus, Polystichum aculeatum, Vicia angustifolia, Senecio vernalis, Orchis simia, Dryopteris carthusiana, 

Leonurus marrubiastrum, Scorzonera austriaca, Erigeron annuus, Artemisia absinthium, Melica nutans, Viola collina, Taraxacum 

officinale, Muscari comosum. 
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Coordonatele geografice ale releveelor şi punctelor de observaţii 
 

Nr.crt ua alt coord Obs 

1 III-1A 155 N45 05 53.6 E28 23 18.0 releveu 

2 IIC-65C 175 N45 05 49.1 E28 23 10.4 releveu 

3 IIC-64D 190 N45 05 51.9 E28 22 49.3 releveu 

4 IIC-61A 200 N45 06 09.0 E28 22 21.2 releveu 

5 IIC-61A 200 N45 06 10.3 E28 22 18.1 releveu 

6 III-59A 170 N45 11 10.2 E28 20 14.6 releveu 

7 III-58 180 N45 11 09.9 E28 20 04.7 releveu 

8 I-105 110 N45 13 05.6 E28 18 26.6 releveu 

9 IV-43A 190 N45 11 50.8 E28 19 03.5 releveu 

10 IV-43B 195 N45 11 53.0 E28 18 50.9 releveu 

11 I-166A 215 N45 14 39.1 E28 13 23.4 releveu 

12 I-138A 290 N45 14 11.6 E28 15 10.7 releveu 

13 III-44 295 N45 09 54.5 E28 19 53.7 releveu 

14 II-55A 400 N45 09 53.0 E28 19 23.4 releveu 

15 III-53 155 N45 10 51.3 E28 20 53.3 releveu 

16 III-53 165 N45 10 47.2 E28 20 46.8 releveu 

17 III-53 181 N45 10 41.4 E28 20 37.0 releveu 

18 III-53 187 N45 10 37.7 E28 20 32.3 releveu 

19 I-70A 170 N45 12 57.9 E28 17 48.6 releveu 

20 I-72B 260 N45 12 42.0 E28 17 39.6 releveu 

21 I-72B 245 N45 12 41.3 E28 17 37.6 releveu 

22 I-72B 200 N45 12 41.3 E28 17 31.2 releveu 

23 I-72A 190 N45 12 40.9 E28 17 28.6 releveu 

24 IV-48A 275 N45 12 19.5 E28 17 42.2 releveu 

25 IV-48A 250 N45 12 21.7 E28 17 50.1 releveu 

26 I-95A 280 N45 13 27.6 E28 16 08.1 releveu 

27 I-95A 290 N45 13 27.3 E28 16 01.4 releveu 

28 I-95A 350 N45 13 15.7 E28 15 54.3 releveu 

29 I-95A 380 N45 13 12.2 E28 15 39.9 releveu 

30 I-127A 410 N45 13 24.8 E28 15 26.4 releveu 

31 III-13 200 N45 07 38.8 E28 21 35.4 releveu 

32 III-13 240 N45 07 38.9 E28 21 25.3 releveu 

33 III-14A 305 N45 07 33.9 E28 21 16.0 releveu 

34 IIC-25E 320 N45 07 22.9 E28 21 06.0 releveu 

35 IIC-19C 300 N45 07 24.5 E28 20 58.6 releveu 

36 IIC-10B  N45 07 52.2 E28 20 07.8 releveu 

37 IIG-78  N45 08 02.1 E28 19 58.4 releveu 

38 IIG-78 350 N45 08 06.9 E28 20 04.8 releveu 

39 I-17A 315 N45 08 04.2 E28 20 24.2 releveu 

40 I-17A 300 N45 08 01.0 E28 20 30.2 releveu 

41 III-10A 250 N45 07 55.3 E28 20 47.4 releveu 

42 III-10A 165 N45 07 53.3 E28 21 52.0 releveu 

43 IIG-70A 200 N45 08 12.1 E28 18 39.7 releveu 

44 IIG-71A 220 N45 08 08.7 E28 18 39.0 releveu 

45 IIG-71A 195 N45 08 06.2 E28 18 34.6 releveu 

46 IIG-71A 175 N45 08 02.1 E28 18 25.1 releveu 

47 IIG-88A 180 N45 07 49.7 E28 18 29.6 releveu 

48 IV-51A 270 N45 12 24.9 E28 18 23.9 releveu 

49 IV-51A 255 N45 12 22.8 E28 18 20.1 releveu 

50 IV-51A 245 N45 12 19.6 E28 18 21.0 releveu 

51 IV-51A 230 N45 12 16.9 E28 18 22.4 releveu 

52 IV-51A 210 N45 12 11.7 E28 18 25.0 releveu 

Nr.crt ua alt coord Obs 

53 III-17A 320 N45 07 54.3 E28 20 22.8 releveu 

54 IIG  N45 05 36.6 E28 22 04.4 releveu 

55 IIG  N45 05 52.2 E28 21 50.6 releveu 

56 I-69A 150 N45 12 58.1 E28 18 33.5 releveu 

57 I-69A 140 N45 12 56.7 E28 18 28.6 releveu 

58 I-66 140 N45 12 49.6 E28 18 46.9 releveu 

59 I-67 205 N45 12 37.1 E28 18 30.1 releveu 

60 I-68 135 N45 12 58.6 E28 18 41.3 releveu 

61 IV-27 290 N45 11 26.3 E28 17 18.6 releveu 

62 IV-27 320 N45 11 29.5 E28 17 12.9 releveu 

63 IV-27 330 N45 11 29.9 E28 17 04.9 releveu 

64 IV-27 330 N45 11 19.9 E28 16 59.0 releveu 

65 IV-27 320 N45 11 13.7 E28 17 06.8 releveu 

66 IV-24A 330 N45 10 58.7 E28 17 15.5 releveu 

67 IV-24A 360 N45 10 54.4 E28 17 21.7 releveu 

68 IV-9 240 N45 10 51.4 E28 19 05.2 releveu 

69 IIG-32 360 N45 10 32.1 E28 18 35.1 releveu 

70 IIG-32 360 N45 10 28.4 E28 18 33.3 releveu 

71 IIG-32 330 N45 10 27.9 E28 18 24.2 releveu 

72 IIG-32 350 N45 10 35.9 E28 18 29.6 releveu 

73 IIG-32 350 N45 10 33.1 E28 18 29.8 releveu 

74 I-69A 142 N45 12 57.2 E28 18 14.8 releveu 

75 I-69A 152 N45 12 54.8 E28 18 26.8 releveu 

76 I-68 127 N45 13 00.1 E28 18 38.2 releveu 

77 IV-53 214 N45 12 16.0 E28 18 55.3 releveu 

78 IV-53 213 N45 12 04.9 E28 18 55.4 releveu 

79 IV-53 204 N45 12 00.0 E28 19 04.0 releveu 

80 IV-53 173 N45 11 55.6 E28 19 08.4 releveu 

81 IV-54A 182 N45 11 56.3 E28 19 15.5 releveu 

82 IV-54B 198 N45 12 07.7 E28 19 09.9 releveu 

83 IV-40B 176 N45 11 33.9 E28 19 58.3 releveu 

84 IV-40A 167 N45 11 30.5 E28 19 55.0 releveu 

85 IV-10 197 N45 11 15.3 E28 19 24.8 releveu 

86 IV-10 203 N45 11 13.5 E28 19 10.9 releveu 

87 IV-12 220 N45 11 15.0 E28 18 59.1 releveu 

88 IV-11 256 N45 11 00.5 E28 18 50.8 releveu 

89 IV14 278 N45 10 52.2 E28 18 41.0 releveu 

90 IV-15 344 N45 10 41.2 E28 18 33.5 releveu 

91 IV-14 257 N45 11 00.9 E28 18 37.6 releveu 

92 IV-13 224 N45 11 18.1 E28 18 44.9 releveu 

93 IV-38A 182 N45 11 38.4 E28 18 57.1 releveu 

94 IV-38A 164 N45 11 34.6 E28 19 04.6 releveu 

95 IV-34 225 N45 11 28.2 E28 17 49.2 releveu 

96 IV-34 262 N45 11 33.5 E28 17 48.4 releveu 

97 IV-34 282 N45 11 44.4 E28 17 48.2 releveu 

98 IV-45D 260 N45 11 57.6 E28 18 03.3 releveu 

99 IV-45C 244 N45 12 02.6 E28 17 57.4 releveu 

100 IV-46B 275 N45 12 03.9 E28 17 48.5 releveu 

101 IV-47B 297 N45 12 05.2 E28 17 37.9 releveu 

102 IV-33A 287 N45 11 42.2 E28 17 37.1 releveu 

103 IV-33A 262 N45 11 39.9 E28 17 33.6 releveu 

104 IV-30 303 N45 11 49.6 E28 17 15.7 releveu 
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Nr.crt ua alt coord Obs 

105 IV-30 363 N45 11 39.4 E28 16 58.7 releveu 

106 IV-30 336 N45 11 40.1 E28 17 04.4 releveu 

107 IV-30 300 N45 11 40.9 E28 17 15.0 releveu 

108 I-104B 190 N45 13 13.4 E28 17 42.9 releveu 

109 I-104B 219 N45 13 18.8 E28 17 46.4 releveu 

110 I-104B 248 N45 13 20.3 E28 17 39.2 releveu 

111 I-103A 210 N45 13 16.3 E28 17 31.5 releveu 

112 I-103A 180 N45 13 12.3 E28 17 32.7 releveu 

113 III-49A 145 N45 10 13.5 E28 21 26.3 releveu 

114 III-49B 158 N45 10 20.1 E28 21 17.1 releveu 

115 III-48C 172 N45 10 12.3 E28 20 47.2 releveu 

116 III-48A 192 N45 10 17.5 E28 20 33.5 releveu 

117 III-56A 240 N45 10 35.2 E28 19 51.5 releveu 

118 III-56A 245 N45 10 45.8 E28 19 50.1 releveu 

119 IV-3 260 N45 10 41.0 E28 19 37.1 releveu 

120 III-54A 242 N45 10 24.8 E28 19 58.2 releveu 

121 III-54A 200 N45 10 27.9 E28 20 10.1 releveu 

122 III-45A 262 N45 10 02.8 E28 19 53.6 releveu 

123 III-45B 345 N45 10 01.1 E28 19 43.1 releveu 

124 I-106B 130 N45 13 28.0 E28 18 33.8 releveu 

125 I-106B 144 N45 13 24.3 E28 18 25.1 releveu 

126 IV-65A 162 N45 12 17.3 E28 20 00.4 releveu 

127 IV-56 178 N45 11 58.0 E28 19 48.2 releveu 

128 IV-56 177 N45 12 04.7 E28 19 39.8 releveu 

129 IV-56 186 N45 12 09.4 E28 19 39.9 releveu 

130 IV-41B 160 N45 11 46.1 E28 19 50.6 releveu 

131 IV-41A 186 N45 11 43.2 E28 19 50.2 releveu 

132 IV-42B 192 N45 11 41.0 E28 19 26.9 releveu 

133 IV-39A 176 N45 11 30.2 E28 19 27.7 releveu 

134  116 N45 13 07.7 E28 18 38.5 releveu 

135 I-78C 235 N45 12 45.6 E28 17 09.4 releveu 

136 I-79A 215 N45 12 46.1 E28 16 54.4 releveu 

137 I-78B 215 N45 12 44.3 E28 16 56.9 releveu 

138 I-100B 150 N45 13 01.6 E28 17 28.2 releveu 

139 III-42A 190 N45 10 13.8 E28 20 32.5 releveu 

140 III-48C 170 N45 10 11.2 E28 20 43.7 releveu 

141 III-41A 195 N45 10 05.1 E28 20 49.6 releveu 

142 III-49A 167 N45 10 16.0 E28 21 13.7 releveu 

143 III-49A 130 N45 10 13.5 E28 21 40.6 releveu 

144 IIG-47B 154 N45 09 25.5 E28 17 34.8 releveu 

145 IIG-48G 209 N45 09 20.8 E28 17 38.7 releveu 

146 IIG-48A 118 N45 09 06.4 E28 17 41.8 releveu 

147 IIG-49B 250 N45 09 13.6 E28 17 51.7 releveu 

148 IIG-49B 220 N45 09 10.5 E28 17 53.7 releveu 

149 IIG-49B 165 N45 09 05.6 E28 17 51.1 releveu 

150 IIG-49B 130 N45 09 03.6 E28 17 47.2 releveu 

151 IIG-49A 122 N45 09 00.9 E28 17 45.5 releveu 

152 IIG-69B 250 N45 08 16.8 E28 19 04.2 releveu 

153 IIG-80 267 N45 08 03.5 E28 19 30.6 releveu 

154 IIG-78 340 N45 08 05.2 E28 19 50.9 releveu 

155 III-17A 367 N45 08 08.3 E28 20 11.2 releveu 

156 III-17A 320 N45 08 09.3 E28 20 23.6 releveu 

157 IIG-65 192 N45 08 32.6 E28 18 58.4 releveu 

158 IIG-64B 240 N45 08 43.8 E28 19 04.0 releveu 

Nr.crt ua alt coord Obs 

159 IIG-64B 242 N45 08 46.6 E28 18 59.1 releveu 

160 IIG-64A 290 N45 08 48.4 E28 19 04.7 releveu 

161 IIG-60C 315 N45 09 05.0 E28 19 09.2 releveu 

162 IIG-57A 320 N45 09 10.0 E28 19 09.5 releveu 

163 IIG-57C 345 N45 09 18.4 E28 19 11.6 releveu 

164 IIG-55A 370 N45 09 36.9 E28 19 17.2 releveu 

165 IIG-66A 320 N45 08 30.6 E28 19 31.2 releveu 

166 I-160 230 N45 14 29.3 E28 14 13.9 releveu 

167 I-153A 200 N45 14 35.7 E28 14 14.2 releveu 

168 I-153A 225 N45 14 45.4 E28 14 18.6 releveu 

169 I-153B 240 N45 14 47.3 E28 14 27.7 releveu 

170 I-148A 233 N45 14 57.1 E28 14 45.0 releveu 

171 I-148A 222 N45 14 59.4 E28 14 49.0 releveu 

172 I-147B 189 N45 14 55.8 E28 14 58.6 releveu 

173 I-147B 206 N45 14 54.6 E28 14 59.5 releveu 

174 I-145B 241 N45 14 40.9 E28 14 57.4 releveu 

175 I-155A 225 N45 14 29.0 E28 14 38.6 releveu 

176 I-158A 235 N45 14 23.2 E28 14 30.1 releveu 

177 IIG-1 223 N45 14 09.2 E28 14 06.5 releveu 

178 IIG-5B 172 N45 13 42.8 E28 14 08.7 releveu 

179 IIG-8B 202 N45 13 29.5 E28 14 39.2 releveu 

180 IIG-8B 222 N45 13 26.8 E28 14 43.4 releveu 

181 IIG-8A 164 N45 13 31.6 E28 14 30.0 releveu 

182 III-50A 178 N45 10 26.3 E28 21 07.4 releveu 

183 III-51A 172 N45 10 34.0 E28 21 01.8 releveu 

184 III-36 193 N45 09 47.6 E28 20 48.5 releveu 

185 III-32A 186 N45 10 20.1 E28 21 17.1 releveu 

186 III-36 180 N45 09 48.1 E28 21 12.4 releveu 

187 III-35B 160 N45 10 02.9 E28 21 24.0 releveu 

188 III-49A 140 N45 10 11.6 E28 21 37.1 releveu 

189 III-49A 150 N45 10 13.5 E28 21 34.8 releveu 

190 III-49A 160 N45 10 17.2 E28 21 32.3 releveu 

191 IV-26 302 N45 11 20.4 E28 17 30.8 releveu 

192 II-111A 412 N45 10 34.0 E28 17 13.4 releveu 

193 IV-20 383 N45 10 33.2 E28 17 42.4 releveu 

194 IV-20 360 N45 10 46.4 E28 17 58.0 releveu 

195 IV-20 317 N45 10 50.6 E28 18 02.5 releveu 

196 IV-20 298 N45 10 53.8 E28 17 55.8 releveu 

197 IV-20 267 N45 11 00.4 E28 17 52.5 releveu 

198 IV-56 164 N45 11 57.7 E28 19 43.5 releveu 

199 IV-56 188 N45 12 06.4 E28 19 45.0 releveu 

200 IIC-64D 204 N45 05 56.0 E28 22 50.2 releveu 

201 IIC-15A 150 N45 06 41.5 E28 20 03.6 releveu 

202 IIC-14D 196 N45 06 54.0 E28 20 04.3 releveu 

203 IIC-14D 243 N45 07 05.0 E28 20 01.3 releveu 

204 IIC-14D 274 N45 07 15.1 E28 20 05.7 releveu 

205 IIC-17A 300 N45 07 20.8 E28 20 12.2 releveu 

206 IIC-13A 312 N45 07 32.4 E28 20 00.6 releveu 

207 III-17A 328 N45 07 57.5 E28 20 23.2 releveu 

208 III-17A 332 N45 07 57.8 E28 20 24.7 releveu 

209 III-17A 317 N45 08 07.0 E28 20 28.8 releveu 

210 III-17A 227 N45 07 54.0 E28 20 53.5 releveu 

211 III-17A 265 N45 07 54.7 E28 20 50.7 releveu 

212 III-17A 291 N45 07 58.3 E28 20 45.8 releveu 
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Nr.crt ua alt coord Obs 

213 III-17A 322 N45 08 05.8 E28 20 36.6 releveu 

214 III-17A 332 N45 08 13.2 E28 20 19.5 releveu 

215 III-17A 306 N45 07 50.6 E28 20 27.3 releveu 

216 III-17A 330 N45 07 48.1 E28 20 20.3 releveu 

217 III-17A 347 N45 07 51.4 E28 20 15.9 releveu 

218 III-17A 356 N45 08 00.1 E28 20 11.6 releveu 

219 III-17A 351 N45 08 10.6 E28 20 14.2 releveu 

220 III-17A 348 N45 08 05.6 E28 20 16.1 releveu 

221 III-17A 330 N45 08 06.7 E28 20 23.2 releveu 

222 III-17A 302 N45 08 05.2 E28 20 28.8 releveu 

223 III-17A 307 N45 07 59.8 E28 20 23.6 releveu 

224 III-17A 328 N45 07 54.3 E28 20 22.8 releveu 

225 III-17A 328 N45 07 55.8 E28 20 30.7 releveu 

226 III-17A 309 N45 07 59.2 E28 20 33.5 releveu 

227 III-17A 289 N45 08 02.8 E28 20 34.2 releveu 

228 III-17A 298 N45 07 59.5 E28 20 41.3 releveu 

229 III-17A 288 N45 07 57.1 E28 20 37.3 releveu 

230 III-17A 275 N45 07 51.3 E28 20 29.6 releveu 

231 III-17A 302 N45 07 55.7 E28 20 43.3 releveu 

232 III-17A 334 N45 08 09.4 E28 20 19.3 releveu 

233 III-17A 318 N45 08 08.3 E28 20 27.0 releveu 

234 III-17A 330 N45 08 02.4 E28 20 19.8 releveu 

235 III-17A 355 N45 08 07.1 E28 20 13.3 releveu 

236 III-17A 346 N45 08 01.2 E28 20 15.7 releveu 

237 III-17A 332 N45 07 57.8 E28 20 18.7 releveu 

238 III-17A 360 N45 07 56.1 E28 20 14.5 releveu 

239 III-17A 340 N45 07 53.0 E28 20 19.3 releveu 

240 III-17A 315 N45 07 57.2 E28 20 27.8 releveu 

241 III-17A 277 N45 07 54.5 E28 20 34.9 releveu 

242 III-17A 303 N45 08 02.0 E28 20 38.5 releveu 

243 III-17A 330 N45 07 50.7 E28 20 22.5 releveu 

244 III-17A 322 N45 07 54.0 E28 20 26.1 releveu 

245 III-17A 326 N45 08 06.1 E28 20 33.1 releveu 

246 III-17A 330 N45 08 06.0 E28 20 19.8 releveu 

247 III-17A 298 N45 08 01.7 E28 20 26.0 releveu 

248 III-17A 325 N45 08 08.4 E28 20 30.2 releveu 

249 IIC-47 165 N45 04 55.0 E28 22 23.1 releveu 

250 IIC-47 176 N45 04 57.9 E28 22 29.2 releveu 

251 IIC-47 230 N45 04 54.8 E28 22 34.4 releveu 

252 IIC-47 247 N45 04 50.5 E28 22 33.3 releveu 

253 IIC-47 223 N45 04 49.2 E28 22 29.5 releveu 

254 IIC-47 209 N45 04 48.4 E28 22 23.0 releveu 

255 IIC-47 206 N45 04 46.8 E28 22 19.0 releveu 

256 IIC-47 179 N45 04 50.9 E28 22 21.0 releveu 

257 IIC-47 177 N45 04 54.6 E28 22 26.2 releveu 

Nr.crt ua alt coord Obs 

258 IIC-55A 256 N45 05 51.6 E28 21 45.2 releveu 

259 IIC-55A 249 N45 05 54.6 E28 21 46.1 releveu 

260 IIC-55A 230 N45 05 55.3 E28 21 50.2 releveu 

261 IIC-55A 218 N45 05 54.0 E28 21 52.8 releveu 

262 IIC-55A 223 N45 05 52.2 E28 21 50.6 releveu 

263 IIC-55A 249 N45 05 48.7 E28 21 45.6 releveu 

264 IIC-55A 209 N45 05 44.9 E28 21 58.6 releveu 

265 IIC-55A 214 N45 05 50.3 E28 21 54.1 releveu 

266 IIC-55A 232 N45 05 40.6 E28 21 55.8 releveu 

267 IIC-55A 247 N45 05 43.9 E28 21 49.9 releveu 

268 IIC-55A 196 N45 05 42.3 E28 22 04.7 releveu 

269 IIC-54A 192 N45 05 36.6 E28 22 04.4 releveu 

270 IIC-54A 195 N45 05 32.2 E28 22 07.2 releveu 

271 IIC-54A 181 N45 05 37.4 E28 22 10.1 releveu 

272 IIC-54A 176 N45 05 36.7 E28 22 15.6 releveu 

273 IIC-54A 18 N45 05 32.8 E28 22 11.7 releveu 

274 IIC-54A 224 N45 05 47.3 E28 21 51.1 releveu 

275 III-51A 177 N45 10 29.9 E28 20 56.3 observaţie 

276 III-51A 177 N45 10 30.7 E28 20 57.1 observaţie 

277 III-51A 173 N45 10 33.4 E28 20 59.8 observaţie 

278 III-51A 172 N45 10 34.0 E28 21 01.8 observaţie 

279 III-51A 170 N45 10 32.3 E28 21 03.9 observaţie 

280 III-50A 173 N45 10 28.4 E28 21 18.0 observaţie 

281 III-50A 171 N45 10 24.9 E28 21 16.7 observaţie 

282 III-50A 183 N45 10 25.9 E28 20 54.9 observaţie 

283 III-50A 185 N45 10 25.7 E28 20 45.0 observaţie 

284 III-50A 196 N45 10 24.7 E28 20 27.4 observaţie 

285 III-50A 194 N45 10 21.6 E28 20 36.0 observaţie 

286 III-50A 184 N45 10 21.6 E28 20 49.5 observaţie 

287 III-50A 178 N45 10 22.6 E28 21 02.4 observaţie 
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Transecte 

 
Arbori de gorun cartaţi pe transecte în u.a. 14 din U.P. IV Valea Mitrofanului.  

Proporţia gorunului în amenajament – 10%. La un punct marcat corespund 1-8 arbori de gorun 
 

 

 
Arbori de gorun cartaţi pe transecte aleatoare în u.a. 106B din U.P. I Luncaviţa.  

Proporţia gorunului în amenajament – 0%. Poziţia arborilor marcaţi are o abatere de  ± 10m  

perpendiculară pe linia de marş-rută 
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Deviz pe obiect nr. 1 
 

obiectivul:                                              PERIMETRUL ………………. 

                

În mii lei / mii euro la cursul  4.4358 lei/euro din data de 03.09.2013       

                

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 
U.M. CANTIT. 

PRET 

UNITAR 

Valoare (fără 

TVA) 
TVA 

Valoare (inclusiv 

TVA) 

Mii lei Mii lei 
Mii 

euro 
Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

                                

1 Investitia specifica nr. 1 - 100% Go - plantare in teren  parţial pregătit,  în vetre de (60x80) cm 

  AN I ha 31.34 25.585 801.832 180.764 192.440 994.272 224.147 

  AN II - COMPLETARI 25%         ha 31.34 7.730 242.249 54.612 58.140 300.389 67.719 

  AN III - COMPLETARI 15%          ha 31.34 7.099 222.489 50.158 53.397 275.886 62.195 

  AN IV - COMPLETARI 15%          ha 31.34 4.327 135.593 30.568 32.542 168.135 37.904 

  AN V - COMPLETARI 10%          ha 31.34 3.130 98.083 22.112 23.540 121.623 27.418 

  AN VI ha 31.34 1.188 37.247 8.397 8.939 46.187 10.412 

  TOTAL - Investitia specifica nr. 1     ha 31.34 49.058 1537.493 346.610 368.998 1906.491 429.797 

                                

2 Investitia specifica nr. 2 - 100% Go - semănături directe in teren  parţial pregătit, în vetre de (60x80) cm 

  AN I ha 9.69 10.938 105.993 23.895 25.438 131.432 29.630 

  AN II - COMPLETARI 25%         ha 9.69 5.956 57.717 13.012 13.852 71.569 16.134 

  AN III - COMPLETARI 15%          ha 9.69 5.326 51.607 11.634 12.386 63.993 14.427 

  AN IV - COMPLETARI 15%          ha 9.69 4.932 47.795 10.775 11.471 59.266 13.361 
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  AN V - COMPLETARI 10%          ha 9.69 3.930 38.079 8.585 9.139 47.218 10.645 

  AN VI ha 9.69 1.188 11.517 2.596 2.764 14.280 3.219 

  TOTAL - Investitia specifica nr. 2     ha 9.69 32.271 312.709 70.497 75.050 387.759 87.416 

                                

3 Investitia specifica nr. 3 - 100% Go - semănături directe in teren parţial pregătit, în tăblii de (2,0x2,0) m 

  AN I ha 14.24 15.707 223.663 50.422 53.679 277.342 62.524 

  AN II - COMPLETARI 25%         ha 14.24 4.003 57.004 12.851 13.681 70.685 15.935 

  AN III - COMPLETARI 15%          ha 14.24 3.845 54.759 12.345 13.142 67.902 15.308 

  AN IV - COMPLETARI 15%          ha 14.24 3.600 51.264 11.557 12.303 63.567 14.330 

  AN V - COMPLETARI 10%          ha 14.24 3.051 43.446 9.794 10.427 53.873 12.145 

  AN VI ha 14.24 1.188 16.924 3.815 4.062 20.986 4.731 

  TOTAL - Investitia specifica nr. 3     ha 14.24 31.395 447.060 100.785 107.294 554.355 124.973 

 

Deviz financiar pe natura de cheltuieli 
 

PERIMETRUL ………………. 

În mii lei / mii euro la cursul  4.4358 lei/euro din data de 03.09.2013      

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli        
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului:           

1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea in starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL CAP. 1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:           

3.1. Studii de teren  (geo, topo, si hidro, cadastru) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii:           
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3.2.1. Obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 0.000 0.000   0.000 0.000 

3.2.2. Obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare 0.000 0.000   0.000 0.000 

3.2.3. Obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la 

reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, 

telefonie etc. 0.000 0.000   0.000 0.000 

3.2.4. Obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 0.000 0.000   0.000 0.000 

3.2.5. Întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi 

înregistrarea terenului în cartea funciară 1.000 0.225   1.000 0.225 

3.2.6. Obţinerea acordului de mediu 0.700 0.158   0.700 0.158 

  Memoriu de prezentare doc. Aviz mediu 2.000 0.451 0.480 2.480 0.559 

  Studiu evaluare adecvata (SEA) 5.000 1.127 1.200 6.200 1.398 

3.2.7. Obţinerea avizului P.S.I 0.500 0.113   0.500 0.113 

3.2.8. Alte avize, acorduri şi autorizaţii 10.000 2.254 2.400 12.400 2.795 

  Documentaţii aviz ape, PSI, electricitate etc 8.000 1.804 1.920 9.920 2.236 

  TOTAL CAP. 3.2. 19.200 4.328 4.080 23.280 5.248 

3.3. Proiectare si inginerie:           

  SF+PT 20.000 4.509 4.800 24.800 5.591 

  TOTAL CAP. 3.3. 20.000 4.509 4.800 24.800 5.591 

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie:           

- documentatia de licitatie 1.000 0.225 0.240 1.240 0.280 

- organizarea licitatiei 1.000 0.225 0.240 1.240 0.280 

  TOTAL CAP. 3.4. 2.000 0.451 0.480 2.480 0.559 

              

3.5. Consultanta 5.000 1.127 1.200 6.200 1.398 

              

3.6. Asistenta tehnica:           

  - asistenta tehnica 45.945 10.358 11.027 56.972 12.844 

  - supraveghere tehnica 114.863 25.895 27.567 142.430 32.109 

  TOTAL CAP. 3.6. 160.808 36.252 38.594 199.402 44.953 

  TOTAL CAP. 3. 207.008 46.668 49.154 256.162 57.749 
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4. Cheltuieli pentru investitia de baza:           

4.1. Lucrari de împădurire - obiect nr. 1 2297.262 517.891 551.343 2848.605 642.185 

4.2. Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.5. Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL CAP. 4.1. 2297.262 517.891 551.343 2848.605 642.185 

  TOTAL CAP. 4. 2297.262 517.891 551.343 2848.605 642.185 

5. Alte cheltuieli:           

5.1. Organizare de santier:           

5.1.1. - lucrari de constructii si instalatii aferente oraganizarii de santier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.1.2. - cheltuieli conexe organizarii de santier 68.918 15.537 16.540 85.458 19.266 

  TOTAL CAP. 5.1. 68.918 15.537 16.540 85.458 19.266 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului:           

  - B.F. 14.934 3.367   14.934 3.367 

  - I.S.C. 0,008   (0,007 faze determinante si 0,001 verificare) 18.378 4.143   18.378 4.143 

  - Casa Sociala a Costructiilor 11.486 2.589   11.486 2.589 

  TOTAL CAP. 5.2. 44.798 10.099 0.000 44.798 10.099 

5.3. Diverse si neprevazute 383.746 86.511 92.099 475.845 107.274 

  TOTAL CAP. 5. 497.462 112.147 108.639 606.101 136.639 

6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:           

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6.2. Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL CAP. 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL  GENERAL 3001.732 676.706 709.136 3710.868 836.573 

  Din care C + M 2297.262 517.891 551.343 2848.605 642.185 
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Deviz  general (H.G. nr. 28/2008) 
 

Beneficiar: …………….. 

            

privind cheltuielile necesare realizării:  PERIMETRUL ………………. 

            

În mii lei / mii euro la cursul  4.4358 lei/euro din data de 03.09.2013    

      

 Nr. crt.   Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1                                                                                                                         

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului           

1.1. Obţinerea terenului                                                0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.2. Amenajarea terenului                                               0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.3. 

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL  1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

CAPITOLUL  2            

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL  2                                                       0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

CAPITOLUL 3            

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică            

3.1. Studii de teren                                                    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii            19.200 4.328 4.080 23.280 5.248 

3.3. Proiectare şi inginerie                                            20.000 4.509 4.800 24.800 5.591 

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 2.000 0.451 0.480 2.480 0.559 

3.5. Consultanţă 5.000 1.127 1.200 6.200 1.398 

3.6. Asistenţă tehnică 160.808 36.252 38.594 199.402 44.953 

TOTAL CAPITOL  3 207.008 46.668 49.154 256.162 57.749 

CAPITOLUL 4             

Cheltuieli pentru investiţia de bază           

4.1. Lucrari de împădurire - obiect nr. 1 2297.262 517.891 551.343 2848.605 642.185 

4.2. Montaj utilaje tehnologice                                         0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.5. Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL  4 2297.262 517.891 551.343 2848.605 642.185 

CAPITOLUL 5            

Alte cheltuieli           

5.1. Organizare de santier 68.918 15.537 16.540 85.458 19.266 

5.1.1. Lucrări de construcţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 68.918 15.537 16.540 85.458 19.266 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 44.798 10.099 0.000 44.798 10.099 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 383.746 86.511 92.099 475.845 107.274 

TOTAL CAPITOL  5 497.462 112.147 108.639 606.101 136.639 

CAPITOLUL 6           

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar           

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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TOTAL CAPITOL  6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL GENERAL 3001.732 676.706 709.136 3710.868 836.573 

Din care C + M 2297.262 517.891 551.343 2848.605 642.185 

 

 

Investiţia specifică nr. 1 a lucrărilor de împădurire 
 

Perimetrul:   

 

cu compozitia: 100% Go, plantare in teren  parţial pregătit,  în vetre de (60x80) cm, gropi 40x40x40 cm, schema 2 x 1m - 5000 puieti/ha, condiţii mijlocii,  

Valoare deviz-lei: 49,058.49 

Cantitate: 1.00 ha  

           

 Anul 1             

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar 

Mat

eria

le Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C.4.A.b   mat   0.00           

  Tăierea manuală a tufărişurilor,     manop   15.12           

  arbuştilor şi arborilor subţiri   util   0.00           

     transp   0.00           

    ar total 100.00 15.12 0.00 1,512.00 0.00 0.00 1,512.00 

2 TRI1AA04C2   mat   0.00           

  Incarcat puieti din     manop   3.20           

  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.60 3.20 0.00 1.92 0.00 0.00 1.92 
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3 TRA02B50   mat   0.00           

  Transportul puietilor cu   manop   0.00           

  autocamionul pe distanta   util   0.00           

  de 50 km   transp   150.00           

    to total 0.60 150.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 

4 TRI1AA11C2   mat   0.00           

  Descarcat puieti din     manop   3.00           

  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.60 3.00 0.00 1.80 0.00 0.00 1.80 

5 C.20.IV.b.5   mat   0.00           

  Saparea santurilor    manop   14.95           

  pentru depozitarea   util   0.00           

  puietilor   transp   0.00           

    10 m total 1.00 14.95 0.00 14.95 0.00 0.00 14.95 

6 C.24.I.b.2   mat   0.00           

  Depozitarea puietilor    manop   0.96           

  la sant  - foioase de 1-2 ani   util   0.00           

   1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 0.96 0.00 4.80 0.00 0.00 4.80 

7 C.23.II.c.3   mat   0.00           

  Transportul puietilor   manop   4.80           

  prin purtare directa   util   0.00           

  la dist. medie 250 m 1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 4.80 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00 

8 C39d2   mat   0.00           

  Pichetarea terenului   manop   103.35           

  in vederea impaduririlor   util   0.00           

   1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 103.35 0.00 516.75 0.00 0.00 516.75 

9 C.70. I. b.1   mat   0.00           

  Executarea vetrelor de 60x80 cm   manop   193.06           
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  condiţii mijlocii   util   0.00           

   1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 193.06 0.00 965.30 0.00 0.00 965.30 

10 C.28.II.A.b   mat   0.00           

  Plantarea puietilor in teren   manop   700.96           

  pregătit, gropi 40x40x40 cm   util   0.00           

  condiţii mijlocii 1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 700.96 0.00 3,504.80 0.00 0.00 3,504.80 

10 C.28.II.A.b   mat   0.00           

  Plantarea puietilor in teren   manop   700.96           

  pregătit, gropi 40x40x40 cm   util   0.00           

  condiţii mijlocii 1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 700.96 0.00 3,504.80 0.00 0.00 3,504.80 

11 Costul puietilor:   mat   600.00           

  - Go   manop   0.00           

      util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 600.00 

3,00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

12 C.46.d   mat   0.00           

  Revizuirea plantatiilor   manop   4.00           

     util   0.00           

     transp   0.00           

    ar total 100.00 4.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 

           

 Anul  1    continuare investitia specifica nr. 1  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar 

Mat

eria

le Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce 

includ PNMM  

 

102 

 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

13 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           

  condiţii mijlocii 1,000 transp   0.00           

  peste 5000 puieţi/ha buc total 5.00 21.36 0.00 106.80 0.00 0.00 106.80 

14 C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

  

solului in jurul puieţilor, condiţii 

mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 

15 C.51.II.a.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   101.81           

  

solului in jurul puieţilor, condiţii 

mijlocii,   util   0.00           

  praşila 2, 3 1,000 transp   0.00           

    buc total 10.00 101.81 0.00 1,018.10 0.00 0.00 1,018.10 

16 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 1,508.00 

  TOTAL I         
3,00

0.00 13,814.97 0.00 90.00 16,904.97 

  C.A.S. 20,8%          2,873.51 

  Fond de sanatate 5,2%                 718.38 

  Fond de somaj 0,5%                 69.07 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 37.30 
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  Fond garantare 0,25%                 34.54 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 117.43 

  TOTAL II                 20,755.20 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          3,611.41 

  Profit 5%                 1,218.33 

  TOTAL GENERAL                  25,584.94 

           

 Anul  2 completari 25%  continuare investitia specifica nr. 1  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar 

Mat

eria

le Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C46d   mat   0.00           

  Revizuirea plantatiilor   manop   4.00           

     util   0.00           

     transp   0.00           

    ar total 100.00 4.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 

2 TRI1AA04C2   mat   0.00           

  Incarcat puieti din     manop   3.20           

  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.15 3.20 0.00 0.48 0.00 0.00 0.48 

3 TRA02B50   mat   0.00           

  Transportul puietilor cu   manop   0.00           

  autocamionul pe distanta   util   0.00           

  de 50 km   transp   150.00           

    to total 0.15 150.00 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 

4 TRI1AA11C2   mat   0.00           

  Descarcarcat puieti din     manop   3.00           
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  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.15 3.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45 

5 C20IVb5   mat   0.00           

  Saparea santurilor    manop   14.95           

  pentru depozitarea   util   0.00           

  puietilor   transp   0.00           

    10 m total 0.25 14.95 0.00 3.74 0.00 0.00 3.74 

6 C.24.I.b.2   mat   0.00           

  Depozitarea puietilor    manop   0.96           

  la sant  - foioase de 1-2 ani   util   0.00           

   1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 0.96 0.00 1.20 0.00 0.00 1.20 

7 C23IIc3   mat   0.00           

  Transportul puietilor   manop   4.80           

  prin purtare directa   util   0.00           

  la dist. medie 250 m 1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 4.80 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 

8 C73b3   mat   0.00           

  Completarea cu 25% a    manop   483.28           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 1.25 483.28 0.00 604.10 0.00 0.00 604.10 

9 Costul puietilor:   mat   600.00           

  - Go   manop   0.00           

      util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 600.00 

750.

00 0.00 0.00 0.00 750.00 

  C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

11 puietilor dupa plantare   util   0.00           
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    1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 21.36 0.00 26.70 0.00 0.00 26.70 

  C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

12 

solului in jurul puieţilor, condiţii 

mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 

  C.51.II.a.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   101.81           

13 

solului in jurul puieţilor, condiţii 

mijlocii,   util   0.00           

  praşila 2, 3 1,000 transp   0.00           

    buc total 10.00 101.81 0.00 1,018.10 0.00 0.00 1,018.10 

  C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

19 

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 1,508.00 

                      

 Anul  2 completari 25%  continuare investitia specifica nr. 1  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar 

Mat

eria

le Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

  TOTAL I         

750.

00 4,299.72 0.00 22.50 5,072.22 
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  C.A.S. 20,8%          894.34 

  Fond de sanatate 5,2%                 223.59 

  Fond de somaj 0,5%                 21.50 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 11.61 

  Fond garantare 0,25%                 10.75 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 36.55 

  TOTAL II                 6,270.55 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          1,091.08 

  Profit 5%                 368.08 

  TOTAL GENERAL                  7,729.71 

           

           

 Anul  3 completari 25%  continuare investitia specifica nr. 1  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar 

Mat

eria

le Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 TRI1AA04C2   mat   0.00           

  Incarcat puieti din     manop   3.20           

  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.15 3.20 0.00 0.48 0.00 0.00 0.48 

2 TRA02B50   mat   0.00           

  Transportul puietilor cu   manop   0.00           

  autocamionul pe distanta   util   0.00           

  de 50 km   transp   150.00           

    to total 0.15 150.00 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 

3 TRI1AA11C2   mat   0.00           
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  Descarcarcat puieti din     manop   3.00           

  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.15 3.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45 

4 C20IVb5   mat   0.00           

  Saparea santurilor    manop   14.95           

  pentru depozitarea   util   0.00           

  puietilor   transp   0.00           

    10 m total 0.25 14.95 0.00 3.74 0.00 0.00 3.74 

5 C.24.I.b.2   mat   0.00           

  Depozitarea puietilor    manop   0.96           

  la sant  - foioase de 1-2 ani   util   0.00           

   1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 0.96 0.00 1.20 0.00 0.00 1.20 

6 C23IIa3   mat   0.00           

  Transportul puietilor   manop   4.80           

  prin purtare directa   util   0.00           

  la dist. medie 250 m 1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 4.80 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 

7 C73b3   mat   0.00           

  Completarea cu 25% a    manop   483.28           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  40 x 40 x 40 cm buc total 1.25 483.28 0.00 604.10 0.00 0.00 604.10 

8 Costul puietilor:   mat   600.00           

  - Go   manop   0.00           

      util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 600.00 

750.

00 0.00 0.00 0.00 750.00 

9 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           
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  puietilor dupa plantare   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 21.36 0.00 26.70 0.00 0.00 26.70 

10 C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

  

solului in jurul puieţilor, condiţii 

mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 

11 C.51.II.a.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   101.81           

  

solului in jurul puieţilor, condiţii 

mijlocii,   util   0.00           

  praşila 2, 3 1,000 transp   0.00           

    buc total 10.00 101.81 0.00 1,018.10 0.00 0.00 1,018.10 

12 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 1,508.00 

  TOTAL I         
750.

00 3,899.72 0.00 22.50 4,672.22 

  C.A.S. 20,8%          811.14 

  Fond de sanatate 5,2%                 202.79 

  Fond de somaj 0,5%                 19.50 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 10.53 

  Fond garantare 0,25%                 9.75 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 33.15 

  TOTAL II                 5,759.07 
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  Cheltuieli indirecte 17,4%          1,002.08 

  Profit 5%                 338.06 

  TOTAL GENERAL                  7,099.20 

           

 Anul  4 completari 15%  continuare investitia specifica nr. 1  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar 

Mat

eria

le Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 TRI1AA04C2   mat   0.00           

  Incarcat puieti din     manop   3.20           

  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.09 3.20 0.00 0.29 0.00 0.00 0.29 

2 TRA02B50   mat   0.00           

  Transportul puietilor cu   manop   0.00           

  autocamionul pe distanta   util   0.00           

  de 50 km   transp   150.00           

    to total 0.09 150.00 0.00 0.00 0.00 13.50 13.50 

3 TRI1AA11C2   mat   0.00           

  Descarcarcat puieti din     manop   3.00           

  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.09 3.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.27 

4 C20IVb5   mat   0.00           

  Saparea santurilor    manop   14.95           

  pentru depozitarea   util   0.00           

  puietilor   transp   0.00           

    10 m total 0.15 14.95 0.00 2.24 0.00 0.00 2.24 
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5 C.24.I.b.2    mat   0.00           

  Depozitarea puietilor    manop   0.96           

  la sant - foioase de 1-2 ani   util   0.00           

   1,000 transp   0.00           

    buc total 0.75 0.96 0.00 0.72 0.00 0.00 0.72 

6 C23IIa3   mat   0.00           

  Transportul puietilor   manop   4.80           

  prin purtare directa   util   0.00           

  la dist. medie 250 m 1,000 transp   0.00           

    buc total 0.75 4.80 0.00 3.60 0.00 0.00 3.60 

7 C73b2   mat   0.00           

  Completarea cu 15% a    manop   486.92           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  40 x 40 x 40 cm buc total 0.75 486.92 0.00 365.19 0.00 0.00 365.19 

8 Costul puietilor:   mat   600.00           

  - Go   manop   0.00           

      util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.75 600.00 

450.

00 0.00 0.00 0.00 450.00 

9 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.75 21.36 0.00 16.02 0.00 0.00 16.02 

10 C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

  

solului in jurul puieţilor, condiţii 

mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 
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11 C.51.II.a.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   101.81           

  

solului in jurul puieţilor, condiţii 

mijlocii,   util   0.00           

  praşila 2 1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 101.81 0.00 509.05 0.00 0.00 509.05 

12 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  o dată pe an ar total 100.00 7.54 0.00 754.00 0.00 0.00 754.00 

  TOTAL I         
450.

00 2,382.33 0.00 13.50 2,845.83 

  C.A.S. 20,8%          495.52 

  Fond de sanatate 5,2%                 123.88 

  Fond de somaj 0,5%                 11.91 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 6.43 

  Fond garantare 0,25%                 5.96 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 20.25 

  TOTAL II                 3,509.79 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          610.70 

  Profit 5%                 206.02 

  TOTAL GENERAL                  4,326.51 

           

  Anul  5 completari 10%   continuare investitia specifica nr. 1  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar 

Mat

eria Manopera Utilaj Transport Total 
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le 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 TRI1AA04C2   mat   0.00           

  Incarcat puieti din     manop   3.20           

  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.06 3.20 0.00 0.19 0.00 0.00 0.19 

2 TRA02B50   mat   0.00           

  Transportul puietilor cu   manop   0.00           

  autocamionul pe distanta   util   0.00           

  de 50 km   transp   150.00           

    to total 0.06 150.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 

3 TRI1AA11C2   mat   0.00           

  Descarcarcat puieti din     manop   3.00           

  din auto si tractor   util   0.00           

      transp   0.00           

    to total 0.06 3.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.18 

4 C20IVb5   mat   0.00           

  Saparea santurilor    manop   14.95           

  pentru depozitarea   util   0.00           

  puietilor   transp   0.00           

    10 m total 0.10 14.95 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 

5 C.24.I.b.2    mat   0.00           

  Depozitarea puietilor    manop   0.96           

  la sant - foioase de 1-2 ani   util   0.00           

   1,000 transp   0.00           

    buc total 0.50 0.96 0.00 0.48 0.00 0.00 0.48 

6 C23IIa3   mat   0.00           

  Transportul puietilor   manop   4.80           

  prin purtare directa   util   0.00           

  la dist. medie 250 m 1,000 transp   0.00           
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    buc total 0.50 4.80 0.00 2.40 0.00 0.00 2.40 

7 C73b2   mat   0.00           

  Completarea cu 10% a    manop   486.92           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  40 x 40 x 40 cm buc total 0.50 486.92 0.00 243.46 0.00 0.00 243.46 

8 Costul puietilor:   mat   600.00           

  - Go   manop   0.00           

      util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.50 600.00 

300.

00 0.00 0.00 0.00 300.00 

9 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.50 21.36 0.00 10.68 0.00 0.00 10.68 

10 C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

  

solului in jurul puieţilor, condiţii 

mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 

11 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  o dată pe an ar total 100.00 7.54 0.00 754.00 0.00 0.00 754.00 

  TOTAL I         
300.

00 1,743.84 0.00 9.00 2,052.84 
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  C.A.S. 20,8%          362.72 

  Fond de sanatate 5,2%                 90.68 

  Fond de somaj 0,5%                 8.72 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 4.71 

  Fond garantare 0,25%                 4.36 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 14.82 

  TOTAL II                 2,538.84 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          441.76 

  Profit 5%                 149.03 

  TOTAL GENERAL                  3,129.63 

           

 Anul  6    continuare investitia specifica nr. 1  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar 

Mat

eria

le Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  o dată pe an ar total 100.00 7.54 0.00 754.00 0.00 0.00 754.00 

  TOTAL I         0.00 754.00 0.00 0.00 754.00 

  C.A.S. 20,8%          156.83 

  Fond de sanatate 5,2%                 39.21 

  Fond de somaj 0,5%                 3.77 

  Fd.de accid. si boli profesionale                 2.04 
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0,27% 

  Fond garantare 0,25%                 1.89 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 6.41 

  TOTAL II                 964.14 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          167.76 

  Profit 5%                 56.60 

  TOTAL GENERAL                  1,188.50 

           

           

Recapitulaţie  investiţia specifică nr. 1 

           

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar 

Mat

eria

le Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

  TOTAL I         
5,25

0.00 26,894.57 0.00 157.50 32,302.07 

  C.A.S. 20,8%          5,594.07 

  Fond de sanatate 5,2%                 1,398.52 

  Fond de somaj 0,5%                 134.47 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 72.62 

  Fond garantare 0,25%                 67.24 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 228.60 

  TOTAL II                 39,797.59 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          6,924.78 

  Profit 5%                 2,336.12 

  TOTAL GENERAL                  49,058.49 
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Investitia specifica nr. 2 a lucrărilor de împădurire 
Perimetrul:  

Cu compozitia: 100% Go, semănături directe in teren  parţial pregătit, în vetre de (60x80) cm, schema 2 x 1m - 5000 puieti/ha; 

condiţii mijlocii  

         Valoare deviz-lei: 32,271.27 

         Cantitate: 1.00 ha 

 

           

 Anul 1               

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  Pret pe 

articol       

crt. de deviz      unitar 

Material

e Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C.4.A.b   mat   0.00           

  

Tăierea manuală a 

tufărişurilor,     manop   15.12           

  arbuştilor şi arborilor subţiri   util   0.00           

      transp   0.00           

    ar total 100.00 15.12 0.00 1,512.00 0.00 0.00 1,512.00 

2 C39d2   mat   0.00           

  Pichetarea terenului   manop   103.35           

  in vederea impaduririlor   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 103.35 0.00 516.75 0.00 0.00 516.75 

3 A.7.II.b   mat   0.00           

  Recoltarea ghindei de gorun   manop   0.99           

      util   0.00           

      transp   0.00           

    kg total 100.00 0.99 0.00 99.00 0.00 0.00 99.00 
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4 C.25.I.b.2   mat   0.00           

  Semănături sub masiv    manop   332.75           

      util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 332.75 0.00 1,663.75 0.00 0.00 1,663.75 

5 C.46.d   mat   0.00           

  Revizuirea semănăturilor    manop   4.00           

  directe   util   0.00           

      transp   0.00           

    ar total 100.00 4.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 

6 C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

  

solului in jurul puieţilor, 

condiţii mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 

7 C.51.II.a.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   101.81           

  

solului in jurul puieţilor, 

condiţii mijlocii,   util   0.00           

  praşila 2 1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 101.81 0.00 509.05 0.00 0.00 509.05 

8 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor 

forestiere de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii 

lemnoase pe   util   0.00           

  toată suprafaţa 1,000 transp   0.00           

  de 2 ori pe an buc total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 1,508.00 

  TOTAL I         0.00 6,939.50 0.00 0.00 6,939.50 

  C.A.S. 20,8%          1,443.42 

  Fond de sanatate 5,2%                 360.85 
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  Fond de somaj 0,5%                 34.70 

  

Fd.de accid. si boli 

profesionale 0,27%                 18.74 

  Fond garantare 0,25%                 17.35 

  

Contribuţii, indemnizaţii 

0,85%                 58.99 

  TOTAL II                 8,873.54 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          1,544.00 

  Profit 5%                 520.88 

  TOTAL GENERAL                  
10,938.4

1 

           

 Anul  2 completari 25%  continuare investitia specifica nr. 2  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  Pret pe 

articol       

crt. de deviz      unitar 

Material

e Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C46d   mat   0.00           

  Revizuirea semănăturilor    manop   4.00           

  directe   util   0.00           

      transp   0.00           

    ar total 100.00 4.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 

2 C73b3   mat   0.00           

  Completarea cu 25% a    manop   483.28           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 1.25 483.28 0.00 604.10 0.00 0.00 604.10 

3 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           
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    1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 21.36 0.00 26.70 0.00 0.00 26.70 

4 C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

  

solului in jurul puieţilor, 

condiţii mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 

5 C.51.II.a.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   101.81           

  

solului in jurul puieţilor, 

condiţii mijlocii,   util   0.00           

  praşila 2 1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 101.81 0.00 509.05 0.00 0.00 509.05 

6 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor 

forestiere de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii 

lemnoase pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 1,508.00 

  TOTAL I         0.00 3,778.80 0.00 0.00 3,778.80 

  C.A.S. 20,8%          785.99 

  Fond de sanatate 5,2%                 196.50 

  Fond de somaj 0,5%                 18.89 

  

Fd.de accid. si boli 

profesionale 0,27%                 10.20 

  Fond garantare 0,25%                 9.45 

  

Contribuţii, indemnizaţii 

0,85%                 32.12 

  TOTAL II                 4,831.95 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          840.76 
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  Profit 5%                 283.64 

  TOTAL GENERAL                  5,956.35 

           

           

 Anul  3 completari 25%  continuare investitia specifica nr. 2  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  Pret pe 

articol       

crt. de deviz      unitar 

Material

e Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C73b3   mat   0.00           

  Completarea cu 25% a    manop   483.28           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  40 x 40 x 40 cm buc total 1.25 483.28 0.00 604.10 0.00 0.00 604.10 

2 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 1.25 21.36 0.00 26.70 0.00 0.00 26.70 

3 C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

  

solului in jurul puieţilor, 

condiţii mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1   transp   0.00           

  condiţii mijlocii to total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 

4 C.51.II.a.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   101.81           

  

solului in jurul puieţilor, 

condiţii mijlocii,   util   0.00           

  praşila 2 1,000 transp   0.00           
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    buc total 5.00 101.81 0.00 509.05 0.00 0.00 509.05 

5 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor 

forestiere de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii 

lemnoase pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 1,508.00 

  TOTAL I         0.00 3,378.80 0.00 0.00 3,378.80 

  C.A.S. 20,8%          702.79 

  Fond de sanatate 5,2%                 175.70 

  Fond de somaj 0,5%                 16.89 

  

Fd.de accid. si boli 

profesionale 0,27%                 9.12 

  Fond garantare 0,25%                 8.45 

  

Contribuţii, indemnizaţii 

0,85%                 28.72 

  TOTAL II                 4,320.47 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          751.76 

  Profit 5%                 253.61 

  TOTAL GENERAL                  5,325.85 

           

 Anul  4 completari 15%  continuare investitia specifica nr. 2  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  Pret pe 

articol       

crt. de deviz      unitar 

Material

e Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C73b2   mat   0.00           

  Completarea cu 15% a    manop   486.92           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           
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  impadurire 1,000 transp   0.00           

  40 x 40 x 40 cm buc total 0.75 486.92 0.00 365.19 0.00 0.00 365.19 

2 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.75 21.36 0.00 16.02 0.00 0.00 16.02 

3 C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

  

solului in jurul puieţilor, 

condiţii mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 

4 C.51.II.a.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   101.81           

  

solului in jurul puieţilor, 

condiţii mijlocii,   util   0.00           

  praşila 2 1,000 transp   0.00           

    buc total 5.00 101.81 0.00 509.05 0.00 0.00 509.05 

5 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor 

forestiere de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii 

lemnoase pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de două ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 1,508.00 

  TOTAL I         0.00 3,129.21 0.00 0.00 3,129.21 

  C.A.S. 20,8%          650.88 

  Fond de sanatate 5,2%                 162.72 

  Fond de somaj 0,5%                 15.65 

  

Fd.de accid. si boli 

profesionale 0,27%                 8.45 
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  Fond garantare 0,25%                 7.82 

  

Contribuţii, indemnizaţii 

0,85%                 26.60 

  TOTAL II                 4,001.32 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          696.23 

  Profit 5%                 234.88 

  TOTAL GENERAL                  4,932.43 

           

  Anul  5 completari 10%   continuare investitia specifica nr. 2  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  Pret pe 

articol       

crt. de deviz      unitar 

Material

e Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C73b2   mat   0.00           

  Completarea cu 10% a    manop   486.92           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  40 x 40 x 40 cm buc total 0.50 486.92 0.00 243.46 0.00 0.00 243.46 

2 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.50 21.36 0.00 10.68 0.00 0.00 10.68 

3 C.51.I.b.2   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   146.19           

  

solului in jurul puieţilor, 

condiţii mijlocii,   util   0.00           

   prasila 1 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 5.00 146.19 0.00 730.95 0.00 0.00 730.95 

4 C.58.I.b   mat   0.00           
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Descopleşirea speciilor 

forestiere de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii 

lemnoase pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 1,508.00 

  TOTAL I         0.00 2,493.09 0.00 0.00 2,493.09 

  C.A.S. 20,8%          518.56 

  Fond de sanatate 5,2%                 129.64 

  Fond de somaj 0,5%                 12.47 

  

Fd.de accid. si boli 

profesionale 0,27%                 6.73 

  Fond garantare 0,25%                 6.23 

  

Contribuţii, indemnizaţii 

0,85%                 21.19 

  TOTAL II                 3,187.91 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          554.70 

  Profit 5%                 187.13 

  TOTAL GENERAL                  3,929.74 

 

 

 

 

          

 Anul  6    continuare investitia specifica nr. 2  

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  Pret pe 

articol       

crt. de deviz      unitar 

Material

e Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C.58.I.b   mat   0.00           

  Descopleşirea speciilor   manop   7.54           
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forestiere de  

  

specii ierboase şi specii 

lemnoase pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  o dată pe an ar total 100.00 7.54 0.00 754.00 0.00 0.00 754.00 

  TOTAL I         0.00 754.00 0.00 0.00 754.00 

  C.A.S. 20,8%          156.83 

  Fond de sanatate 5,2%                 39.21 

  Fond de somaj 0,5%                 3.77 

  

Fd.de accid. si boli 

profesionale 0,27%                 2.04 

  Fond garantare 0,25%                 1.89 

  

Contribuţii, indemnizaţii 

0,85%                 6.41 

  TOTAL II                 964.14 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          167.76 

  Profit 5%                 56.60 

  TOTAL GENERAL                  1,188.50 

           

           

           

           

           

           

Recapitulaţie  investiţia specifică nr. 2 

           

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  Pret pe 

articol       

crt. de deviz      unitar 

Material

e Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 
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  TOTAL I         0.00 20,473.40 0.00 0.00 

20,473.4

0 

  C.A.S. 20,8%          4,258.47 

  Fond de sanatate 5,2%                 1,064.62 

  Fond de somaj 0,5%                 102.37 

  

Fd.de accid. si boli 

profesionale 0,27%                 55.28 

  Fond garantare 0,25%                 51.18 

  

Contribuţii, indemnizaţii 

0,85%                 174.02 

  TOTAL II                 
26,179.3

4 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          4,555.20 

  Profit 5%                 1,536.73 

  TOTAL GENERAL                  
32,271.2

7 

 

 

Investitia specifica nr. 3 a lucrărilor de împădurire  
Perimetrul:   

 

Cu compozitia: 100% Go, semănături directe in teren  parţial pregătit, în tăblii de (2,0x2,0) m, schema 4 x 4m - 625 tăblii/ha;  3125cuiburi/ha, 

condiţii mijlocii 

Valoare deviz-lei: 31,394.68 

Cantitate 1.00 ha 

            

 Anul 1       

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar Materiale Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 
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1 C.4.A.b   mat   0.00           

  Tăierea manuală a tufărişurilor,     manop   15.12           

  arbuştilor şi arborilor subţiri   util   0.00           

     transp   0.00           

    ar total 100.00 15.12 0.00 1,512.00 0.00 0.00 

1,512.

00 

2 C39d2   mat   0.00           

  Pichetarea terenului   manop   103.35           

  in vederea impaduririlor   util   0.00           

   1,000 transp   0.00           

    buc total 3.13 103.35 0.00 322.97 0.00 0.00 322.97 

3 C.17.b   mat   0.00           

  Pregătirea solului în tăblii la    manop   2.13           

  două cazmale   util   0.00           

      transp   0.00           

    mp total 2500.00 2.13 0.00 5,325.00 0.00 0.00 

5,325.

00 

4 A.7.II.b   mat   0.00           

  Recoltarea ghindei de gorun   manop   0.99           

     util   0.00           

     transp   0.00           

    kg total 313.00 0.99 0.00 309.87 0.00 0.00 309.87 

5 C.26.b   mat   0.00           

  

Semănături directe în teren 

pregătit   manop   111.75           

  în tăblii   util   0.00           

   1,000 transp   0.00           

    cuiburi total 3.13 111.75 0.00 349.22 0.00 0.00 349.22 

6 C.46.d   mat   0.00           

  Revizuirea semănăturilor    manop   4.00           

  directe   util   0.00           

     transp   0.00           
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    ar total 25.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 

7 C.54.b   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   10.75           

  

solului in tăblii, în semănături 

directe   util   0.00           

   prasila 1,2   transp   0.00           

  condiţii mijlocii ar total 50.00 10.75 0.00 537.50 0.00 0.00 537.50 

8 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 

1,508.

00 

  TOTAL I         0.00 9,964.56 0.00 0.00 

9,964.

56 

  C.A.S. 20,8%          
2,072.

63 

  Fond de sanatate 5,2%                 518.16 

  Fond de somaj 0,5%                 49.82 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 26.90 

  Fond garantare 0,25%                 24.91 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 84.70 

  TOTAL II                 
12,741

.68 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          
2,217.

05 

  Profit 5%                 747.94 

  TOTAL GENERAL                  
15,706

.67 
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 Anul  2 completari 25%  continuare investitia specifica nr. 3   

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar Materiale Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C46d   mat   0.00           

  

Revizuirea plantatiilor şi 

semănăturilor    manop   4.00           

  directe   util   0.00           

     transp   0.00           

    ar total 25.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 

2 C73b3   mat   0.00           

  Completarea cu 25% a    manop   483.28           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  condiţii mijlocii buc total 0.78 483.28 0.00 377.44 0.00 0.00 377.44 

3 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.78 21.36 0.00 16.68 0.00 0.00 16.68 

4 C.54.b   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   10.75           

  

solului in tăblii,în semănături 

directe   util   0.00           

   prasila 1,2   transp   0.00           

  condiţii mijlocii ar total 50.00 10.75 0.00 537.50 0.00 0.00 537.50 

5 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           
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specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 

1,508.

00 

  TOTAL I         0.00 2,539.62 0.00 0.00 

2,539.

62 

  C.A.S. 20,8%          528.24 

  Fond de sanatate 5,2%                 132.06 

  Fond de somaj 0,5%                 12.70 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 6.86 

  Fond garantare 0,25%                 6.35 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 21.59 

  TOTAL II                 
3,247.

42 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          565.05 

  Profit 5%                 190.62 

  TOTAL GENERAL                  
4,003.

09 

           

           

 Anul  3 completari 25%  continuare investitia specifica nr. 3   

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar Materiale Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C73b3   mat   0.00           

  Completarea cu 25% a    manop   483.28           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           
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  40 x 40 x 40 cm buc total 0.78 483.28 0.00 377.44 0.00 0.00 377.44 

2 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.78 21.36 0.00 16.68 0.00 0.00 16.68 

3 C.54.b   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   10.75           

  

solului in tăblii,în semănături 

directe   util   0.00           

   prasila 1,2   transp   0.00           

  condiţii mijlocii ar total 50.00 10.75 0.00 537.50 0.00 0.00 537.50 

4 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 

1,508.

00 

  TOTAL I         0.00 2,439.62 0.00 0.00 

2,439.

62 

  C.A.S. 20,8%          507.44 

  Fond de sanatate 5,2%                 126.86 

  Fond de somaj 0,5%                 12.20 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 6.59 

  Fond garantare 0,25%                 6.10 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 20.74 

  TOTAL II                 
3,119.

55 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          542.80 
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  Profit 5%                 183.12 

  TOTAL GENERAL                  
3,845.

47 

           

 Anul  4 completari 15%  continuare investitia specifica nr. 3   

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar Materiale Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C73b2   mat   0.00           

  Completarea cu 15% a    manop   486.92           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  40 x 40 x 40 cm buc total 0.47 486.92 0.00 228.37 0.00 0.00 228.37 

2 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           

    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.47 21.36 0.00 10.02 0.00 0.00 10.02 

3 C.54.b   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   10.75           

  

solului in tăblii,în semănături 

directe   util   0.00           

   prasila 1,2   transp   0.00           

  condiţii mijlocii ar total 50.00 10.75 0.00 537.50 0.00 0.00 537.50 

4 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           
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  de două ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 

1,508.

00 

  TOTAL I         0.00 2,283.88 0.00 0.00 

2,283.

88 

  C.A.S. 20,8%          475.05 

  Fond de sanatate 5,2%                 118.76 

  Fond de somaj 0,5%                 11.42 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 6.17 

  Fond garantare 0,25%                 5.71 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 19.41 

  TOTAL II                 
2,920.

40 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          508.15 

  Profit 5%                 171.43 

  TOTAL GENERAL                  
3,599.

98 

           

  Anul  5 completari 10%   continuare investitia specifica nr. 3    

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar Materiale Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C73b2   mat   0.00           

  Completarea cu 10% a    manop   486.92           

  lipsurilor  la lucrarile de   util   0.00           

  impadurire 1,000 transp   0.00           

  40 x 40 x 40 cm buc total 0.31 486.92 0.00 152.16 0.00 0.00 152.16 

2 C45b2   mat   0.00           

  Retezarea tulpinii   manop   21.36           

  puietilor dupa plantare   util   0.00           
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    1,000 transp   0.00           

    buc total 0.31 21.36 0.00 6.68 0.00 0.00 6.68 

3 C.54.b   mat   0.00           

  Mobilizarea manuala a    manop   10.75           

  

solului in tăblii,în semănături 

directe   util   0.00           

   prasila 1   transp   0.00           

  condiţii mijlocii ar total 25.00 10.75 0.00 268.75 0.00 0.00 268.75 

4 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  de 2 ori pe an ar total 200.00 7.54 0.00 1,508.00 0.00 0.00 

1,508.

00 

  TOTAL I         0.00 1,935.59 0.00 0.00 

1,935.

59 

  C.A.S. 20,8%          402.60 

  Fond de sanatate 5,2%                 100.65 

  Fond de somaj 0,5%                 9.68 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 5.23 

  Fond garantare 0,25%                 4.84 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 16.45 

  TOTAL II                 
2,475.

04 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          430.66 

  Profit 5%                 145.28 

  TOTAL GENERAL                  
3,050.

98 
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 Anul  6    continuare investitia specifica nr. 3   

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar Materiale Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 C.58.I.b   mat   0.00           

  

Descopleşirea speciilor forestiere 

de    manop   7.54           

  

specii ierboase şi specii lemnoase 

pe   util   0.00           

  toată suprafaţa   transp   0.00           

  o dată pe an ar total 100.00 7.54 0.00 754.00 0.00 0.00 754.00 

  TOTAL I         0.00 754.00 0.00 0.00 754.00 

  C.A.S. 20,8%          156.83 

  Fond de sanatate 5,2%                 39.21 

  Fond de somaj 0,5%                 3.77 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 2.04 

  Fond garantare 0,25%                 1.89 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 6.41 

  TOTAL II                 964.14 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          167.76 

  Profit 5%                 56.60 

  TOTAL GENERAL                  
1,188.

50 
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Recapitulaţie  investiţia specifică nr. 2 

           

Nr. Indic. normelor  U.M.   Cant. Pret    

                                  

Pret pe articol       

crt. de deviz      unitar Materiale Manopera Utilaj Transport Total 

  Denumirea articolelor       lei lei lei lei lei lei 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 

  TOTAL I         0.00 19,917.28 0.00 0.00 

19,917

.28 

  C.A.S. 20,8%          
4,142.

79 

  Fond de sanatate 5,2%                 
1,035.

70 

  Fond de somaj 0,5%                 99.59 

  

Fd.de accid. si boli profesionale 

0,27%                 53.78 

  Fond garantare 0,25%                 49.79 

  Contribuţii, indemnizaţii 0,85%                 169.30 

  TOTAL II                 
25,468

.22 

  Cheltuieli indirecte 17,4%          
4,431.

47 

  Profit 5%                 
1,494.

98 

  TOTAL GENERAL                  
31,394

.68 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de 

management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM  

 

137 

 

Bibliografie 
 

1.   Abrudan I.V., 2006: Împăduriri. Ed. Universităţii Transilvania Braşov. 

1. Anca T., 1969: Teiul şi rolul lui în producţia forestieră din România. Teză de doctorat. 

Univ. Transilvania din Braşov. 

2. Bohn U., Neuhäusl R., Gollub G., Hettwer C., Neuhäuslova Z., Raus Th., Schlüter H., 

Weber H.,  2003: Karte der Natürlichen Vegetation Europas. – Münster 

Landwirtschaftverlag. 512 p. 

3. Cambir F., Stoica L., Latiş L., Nicolau F., Mărcoiu A., 1970: Cercetări privind 

staţiunile apte pentru cultura teiului. Analele ICAS, 27(2): 105-134. 

4. Chiriţă C., Vlad I., Păunescu C., Pătrăşcoiu N., Roşu C., Iancu I., 1977: Staţiuni 

forestiere. Ed. Academiei R.S. Române. Bucureşti. 

5. Ciocârlan V., 2000: Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Ed. 

Ceres. Bucureşti 

6. Constantinescu N.,1973: Regenerarea arboretelor. Editura Ceres. Bucureşti. 

7. Cristea V., Gafta D., Pedrotti F., 2004: Fitosociologie. Ed. Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca. 

8. Dămăceanu C., Avramescu N., Leandru V., Ceuca G., Tomescu A., 1964: Cercetări 

privind ameliorarea pădurilor degradate din nordul Dobrogei. Editura Agro-Silvică. 

Bucureşti. 

9. Dămăceanu C., Tomescu A., Ceuca G., Purcelean Şt., Armăşescu S., 1960: Cercetări 

privind refacerea pădurilor degradate din Podişul Central Moldovenesc. Ed. Agro-

Silvică. Bucureşti. 

10. Dănescu F., Costăchescu C., Mihăilă E., Drăgan D., 2011: Specificul pedostaţional al 

ecosistemelor forestiere din Dobrogea. Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. 300 p. 

11. Dihoru Gh., Doniţă N., 1970: Flora şi vegetaţia Podişului Babadag. Ed. Academiei 

RSR, Bucureşti. 

12. Doniţă N., 1967: Unele probleme ale studiului vegetaţiei din Dobrogea de Nord. St. şi 

Cerc. Biol. ser. Botanică, 19(2): 121-131 

13. Doniţă N., 1968: Die Eichenwälder im Südosten Rumäniens und ihre Beziehungen zu 

den Eichen-Hainbuchenwäldern. Feddes Repertorium 77(2): 177-188. 

14. Doniţă N., 1969: Quercetele amestecate din Europa şi diferenţierea lor geografică. 

Studii şi Cercetări de Biologie. Ser. Botanică, 21(4): 267-271. 

15. Doniţă N., 1970: Cercetări geobotanice şi silviculturale asupra şleaurilor din Podişul 

Babadag. Teza de doctorat. Inst. Politehnic Braşov. 

16. Doniţă N., Chiriţă C., Stănescu V. (coord.), 1990: Tipuri de ecosisteme forestiere din 

România. Ministerul Apelor, Păd. şi Med. Înconj., ICAS, Bucureşti. 

17. Doniţă N., Ivan D., Coldea G., Sanda V., Popescu A., Chifu T., Paucă-Comănescu M., 

Mititelu D., Boşcaiu N., 1992: Vegetaţia României. Ed. Tehnică Agricolă. Bucureşti. 

18. Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I.A., 2005: 

Habitatele din România. Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. 

19. Doniţă N., Purcelean S., 1975: Pădurile de şleau din România şi gospodărirea lor. Ed. 

Ceres. Bucureşti. 183 p. 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de 

management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM  

 

138 

 

20. Doniţă N., Vişoiu D., 2004: Compoziţii optime pentru arboretele din etajul bioclimatic 

deluros de gorunete, goruneto-făgete şi făgete. Revista Pădurilor 119(5). 12-14. 

21. Ellenberg H., 1988: Vegetation of Central Europe. 4
th

 edition (in English). Cambridge 

University Press. 731 p. 

22. Florescu I., Nicolescu N., 1996: Silvicultura (I). Studiul pădurii. Ed. Lux Libris. Braşov 

23. Gafta D., Mountford O. (coord.), 2008: Manual de interpretare a habitatelor Natura 

2000 din România. Ed. Risoprint. Cluj-Napoca. 

24. Giurgiu V., 1995: Repere pentru un necesar program al reconstrucţiei ecologice a 

pădurilor. În: Giurgiu V. (red.) – Protejarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor 

României. Soc. Progresul Silvic. Ed. Arta Grafică, Bucureşti. 202-210. 

25. Horvat I., Glavač V., Ellenberg H., 1974: Vegetation Südosteuropas. Gustav Fischer 

Verlag. 768 p. 

26. Ivănescu D., Rubţov Şt., Bîndiu C., 1966: Teiul. Ed. Agro-Silvică. Bucureşti. 

27. Lăzărescu C., 1968: Cercetări privind stabilirea zonelor favorabile pentru cultura teiului 

în R.S.R. Analele ICAS, 26(1): 9-13. 

28. Leandru V., 1967: Cercetări tipologice asupra arboretelor artificiale şi derivate din 

R.S.R. Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, Bucureşti. 

29. Leandru V., 2011: Studiu ecologic şi silvicultural al pădurilor de şleau din Câmpia 

Vlăsiei. Editura Silvică, Bucureşti. 

30. Mănescu M., 2002: Cercetări privind reconstrucţia ecologică a unor ecosisteme 

forestiere degradate din Dobrogea de Nord. Teză de doctorat. Univ. Transilvania din 

Braşov. 

31. McCune B., Mefford M.J., 2006: PC-ORD. Multivariate Analysis of Ecological 

Data.Version 5.10. MjM Software, Gleneden Beach, Oregon, U.S.A. 

32. McCune B., Mefford M.J., 2009: HyperNiche. Version 2.0. MjM Software, Gleneden 

Beach, Oregon, U.S.A. 

33. Oprea A., Sârbu C., Goia I., 2011: The vegetation of the natural reserve Valea Fagilor – 

Luncaviţa (Tulcea county, Romania). Contribuţii Botanice. 56: 17-32 

34. Paşcovschi S., 1967: Succesiune speciilor forestiere. Ed. Agro-Silvică. Bucureşti. 

35. Paşcovschi S., Doniţă N., 1967: Vegetaţia lemnoasă din silvostepa României. Ed. 

Academiei R.P.R. 

36. Paşcovschi S., Ivanschi T., 1963: Primele rezultate ale cercetării tipurilor de pădure 

artificiale şi derivate din R.P.R. INCEF, 23(2):15-29. 

37. Paşcovschi S., Leandru V., 1958: Tipuri de pădure din RPR. Ed. Agrosilvică. 

Bucureşti. 

38. Petrescu 2007: Dobrogea şi Delta Dunării. Conservarea florei şi habitatelor. Institutul 

de Cercetări Eco-Muzeale. Tulcea. 

39. Petrescu M., 2000: Flora und Vegetation. In: Rakosy L., Wieser C. – Das Măcin 

Gebirge. Carinthia II. pp: 7-116. 

40. Popescu A., Doniţă N., Roşca V., Băjenaru B., 2013: Vegetaţia Parcului Naţional 

Munţii Măcinului. Ed. Silvică. Bucureşti. 

41. Popescu C.I., Drăguţ N., Diaconu M., Ivan Gh., 1978: Metode şi tehnologii de 

substituire şi refacere a cvercetelor degradate cu stejari xerofiţi di Oltenia, Câmpia 

Dunării şi Dobrogea de Nord. ICAS. 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de 

management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM  

 

139 

 

42. Popescu I.C., 1990: Tehnologii de refacere, substituire şi ameliorare a cvercetelor slab 

productive. Redacţia de propagandă agricolă. Bucureşti. 

43. Popescu-Zeletin I. (red.), Bîndiu C., Dihoru Gh., Doniţă N., Drăguţ N., Eliescu Gr., 

Hondru N., Ionescu M.A., Mărgărit Gr., Mocanu V., Niculescu-Burlacu F., Zamfirescu 

A., 1971: Cercetări ecologice în Podişul Babadag. Ed. Academiei Române. Bucureşti 

44. Purcelean S., Paşcovschi S., Leandru V., Drăguţ N., Stoiculescu C.D., 1970: Cercetări 

tipologice în teişuri şi arborete amestecate cu participarea teiului. Analele ICAS, 27(2): 

135-162. 

45. QGIS Team Development Team, 2013: Quantum GIS. v.1.8 Lisboa. 

http://www.qgis.org. 

46. Rusu O., 1986: Refacerea arboretelor din subzona stejarului prin plantaţii cu puieţi de 

talie mijlocie. Editura Ceres. Bucureşti. 

47. Stănescu V., Şofletea N., 1998: Silvicultura cu bazele geneticii forestiere. Ed. Ceres. 

Bucureşti. 

48. Tichý L., 2002: JUICE, software for vegetation classification. J.Veg.Sci. 13: 451-453. 

49. Tzonev R., 2011: 23G1 – Silver lime (Tilia tomentosa) woods. In: Biserkov V. et al., 

Red Data Book of the Republik of Bulgaria. Vol. 3 – Natural Habitats. Sofia. 

50. Tzonev R., Rousakova V., Dimitrov M., Dimova D., Belev T., Kavrakova V., 2004: 

Proposals for Habitats Types to be Included in Council Directive 92/43/ЕЕС and in the 

Interpretation Manual of European Union Habitats EUR 15/2. WWF DCP Report. Sofia 

51. Vlad I., 1946: Observaţiuni asupra regenerării stejarului în pădurile de şleau. Analele 

ICAS, 11(1): 224-253. 

52. Vlonga Şt., 2001: Reconstrucţia ecologică a arboretelor de cvercinee cărpinizate. 

Analele ICAS. 44(1): 106-113. 

53. ***, 1987: Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a 

pădurilor, Bucureşti. 

54. ***, 2000: Norme tehnice privind compoziţiile, scheme şi tehnologii de regenerare a 

pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate. 

55. ***, 2003: Arbeitskreis Standortskartierung in der Arbeitsgemeinschaft 

Forsteinrichtung – Forstliche Standortsaufnahme. IHW-Verlag Eching bei München. 

56. ***, 2007: Amenajamentul Ocolului Silvic Cerna. ICAS Piteşti. 

57. ***, 2002, 2012: Amenajamentul Ocolului Silvic Macin. ICAS Piteşti. 

58. ***, 2008: Îndrumar pentru amenajarea pădurilor. Ediţia 1984. ICAS. Bucureşti. 


