S.C. SILVA PROIECT EXPERT S.R.L.
Nr. 122/.............................

PROCES VERBAL
al Conferinţei a II-a de amenajare privind amenajamentul fondului forestier proprietate
publică aparţinând comunei Sălașu de Sus – U.P. I Sălașu de Sus, judeţul Hunedoara
Participanţi:
1. ing. Ovidiu Țandrău

- reprezentant Garda Forestieră Timișoara .............. ………………

2. ing. Liviu Filip

– expert C.T.A.P. - S.C. Silva Proiect Expert S.R.L. ….…………...

3. ing. Emanuela Preda

– şef proiect - S.C. Silva Proiect Expert S.R.L. …........…………….

4. ing. Emanuela Preda

– proiectant - S.C. Silva Proiect Expert S.R.L. ...........……………….

5. .................................

– delegat O.S. Pui ................…….….......………..………………….

6. ................................

– delegat O.S. Retezat ............…….….......………..………………….

7. ................................

– delegat Administrația Parcului Natural Geoparcul Dinozaurilor
Ţara Haţegului....................…….….......………..………………….

8. .................................

– delegat R.N.P. Romsilva – A.P.N.R. R.A. ……..…………….......

9. ……………………... - delegat primăria comunei Sălașu de Sus …………………….……..
În conformitate cu prevederile din “Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor” în vigoare,
ne-am întrunit pentru a analiza şi aviza planurile de cultură şi exploatare ale amenajamentului
fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Sălașu de Sus – U.P. I Sălașu de Sus,
judeţul Hunedoara, obţinut prin aplicarea legii de proprietate – Legea nr. 1/2000.
1. Suprafaţa fondului forestier
Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Sălașu de Sus U.P. I Sălașu de Sus, judeţul Hunedoara care face obiectul amenajării este de 720,40 ha, conform
documentelor de proprietate anexate.
Documentele de proprietate prin care comuna Sălașu de Sus a fost pusă în posesie sunt
următoarele:
 P.V. de punere în posesie nr. 182 din 19.08.2002 pentru suprafaţa de 243,0 ha;
 P.V. de punere în posesie nr. 189 din 19.08.2002 pentru suprafaţa de 56,1 ha;
 P.V. de punere în posesie nr. 10 din 30.10.2002 pentru suprafaţa de 58,0 ha;
 P.V. de punere în posesie nr. 151 din 17.01.2005 pentru suprafaţa de 151,3 ha;
 P.V. de punere în posesie nr. 153 din 17.01.2005 pentru suprafaţa de 212,0 ha.
Documentele de proprietate sunt prezentate in documentaţia ataşată prezentului proces verbal.

2. Amplasamentul proprietăţii
Fondul forestier proprietate publică aparţinând comunei Sălașu de Sus - U.P. I Sălașu de Sus,
judeţul Hunedoara, a făcut parte, înainte de retrocedarea către actualii proprietari, din punct de vedere
al administraţiei silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul Ocolului Silvic Pui – U.P.
VI Râu Alb și Ocolului Silvic Hațeg - U.P. II Balomir.
Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafaţa luată în studiu, se află pe raza U.A.T.
Sălașu de Sus și U.A.T. Sântămăria Orlea, jud. Hunedoara.
În prezent suprafața fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Sălașu de Sus U.P. I Sălașu de Sus, judeţul Hunedoara, este administrată de către Ocolul Silvic Pui și Ocolul Silvic
Retezat, D.S. Hunedoara.
3. Baza cartografică folosită
Pentru determinarea suprafeţelor şi întocmirea hărţilor amenajistice au fost utilizate planuri de
bază la scara 1:5000, cu curbe de nivel cu echidistanţa de 5 m, realizate în anul 1985 de către
I.G.F.C.O.T.
Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze:
- L-34-94-D-b-2-III, L-34-94-D-b-2-IV, L-34-94-D-b-3-III, L-34-94-D-b-3-IV, L-34-94-D-b4-I, L-34-94-D-b-4-II, L-34-94-D-b-4-III, L-34-94-D-d-1-I, L-34-94-D-d-1-II, L-34-95-A-c-1-I, L-3495-A-c-1-II, L-34-95-A-c-1-III, L-34-95-A-c-1-IV.
4. Ocupaţii şi litigii
- Nu sunt.
5. Repartiţia fondului forestier pe categorii de folosinţe
Repartiţia fondului forestier pe folosinţe se prezintă astfel:
A. Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi: 719,90 ha, din care 108,80 ha păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale și
611,10 ha - păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de
produse principale.
C. Terenuri neproductive: 0,50 ha.
6. Zonarea funcţională
În concordanţă cu obiectivele social-economice fixate, condiţiile staţionale existente, ţelurile
de gospodărire adoptate şi structura reală a arboretelor, fondul forestier a fost încadrat, la actuala
amenajare, integral în grupa I funcţională (719,90 ha), în următoarele categorii funcţionale:
- 1.2A - Pădurile situate pe stâncării, pe grohotișuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe
terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade (T.II) - 552,80 ha;
- 1.2C - Benzile de pădure din jurul golurilor alpine, cu lățimi de 100-300 m (T.II) - 58,30 ha;
- 1.5L - Pădurile constituite în zone de protecție (zone tampon) ale Parcului National Retezat
(ROSCI0217 și ROSPA0084) (T.III) - 91,00 ha;
- 1.5M - Aria naturală protejată ”Natura 2000 - Strei Hațeg (ROSCI0236)” și Parcul Natural
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului (T.IV) -17,80 ha.
7. Subunităţi de gospodărire
În raport cu obiectivele urmărite şi funcţiile de producţie şi de protecţie stabilite au fost
constituite următoarele subunităţi de producţie sau protecţie:
S.U.P. A – codru regulat , sortimente obişnuite: 107,60 ha;
S.U.P. M – păduri supuse regimului de conservare deosebită: 611,10 ha;
Total U.P.: 718,70 ha.

8. Bazele de amenajare
S-au adoptat următoarele baze de amenajare :
Regimul: codru;
Compoziţia ţel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele
exploatabile şi compoziţia ţel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;
Exploatabilitatea: de protecţie pentru funcții multiple pentru arboretele încadrate în grupa I
funcţională.
Tratamente – tăieri succesive în margine de masiv.
Ciclul - 110 ani.
9. Reglementarea procesului de producţie
9.1 Analiza şi adoptarea posibilităţii
La S.U.P. A s-au calculat următorii indicatori de posibilitate :
C.I. 439 mc/an
Q - 3,1
m - 1,368
V1/10 - 1514 m3/an
V2/20 - 1514 m3/an
V3/30 - 1338 m3/an
V4/40 - 1010 m3/an
V5/50 - 813 m3/an
V6/60 - 771 m3/an
PCi = 602 m3/an
Pded.= 623 m3/an
Pind. = 622 m3/an
Padoptată = 602 m3/an
S-a adoptat posibilitatea de produse principale de 602 m3/an, după valoarea indicatorului
rezultat prin metoda creșterii indicatoare.
S-a prevăzut a se executa în deceniul care urmează următoarele cantităţi anuale de lucrări de
îngrijire a arboretelor :
- degajări
- nu au fost prevăzute.
- curăţiri
- 0,16 ha/an cu un volum de 2 mc/an.
- rărituri
- 0,16 ha/an cu un volum de extras de 3 m3/an.
Cu tăieri de igienă se estimează a se parcurge anual 242,0 ha cu un volum de extras de 197
m3/an.
Tăieri de conservare au fost prevăzute a se executa pe 420,30 ha, urmând a se recolta un volum
total de 13818 mc (1382 mc/an).
Pierderea de masă lemnoasă pentru arboretele încadrate în subunitatea de tip „M” este de
1807 mc/an, fiind rezultatul diferenţei dintre volumul posibil de recoltat (3189 mc/an) şi volumul de
recoltat prin aplicarea lucrărilor speciale de conservare (1382 mc/an).
9.2 Analiza şi adoptarea planurilor decenale
Posibilitatea de produse principale se va recolta din arboretele din u.a.: 63A, 139A, 139E%.
Curățiri s-au propus în arboretele din u.a.: 142B.
Rărituri s-au propus în arboretele din u.a.: 142B.
Tăieri de conservare s-au propus în arboretele din u.a.: 62A, 64, 65A, 66, 67, 68, 138A, 141A,
142A, 144B, 145A, 146A, 147A, 148A.
10. Probleme speciale :
 Lucrările de teren au fost recepţionate prin procesul verbal nr. 79 /12.11.2015.
 Amenajamentul intră în vigoare la data de 01.01.2016 şi are o valabilitate de 10 ani.
 Beneficiarul va parcurge procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe,
conform cu H.G. 1076/2004.

 La încadrarea arboretelor în planurile de lucrări, proiectantul a analizat şi aplicat prevederile
Ordinului 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi
cvasivirgine în România.
 Suprafaţa luată în studiu se suprapune cu ariile protejate: Natura 2000 - Munții Retezat
(ROSPA0084), Natura 2000 - Retezat (ROSCI0217), Parcul Național Retezat, Parcul Natural
Geoparcul Dinozaurilor-Țara Hațegului și Natura 2000 - Strei Hațeg (ROSCI0236)”.
 Până la depunerea amenajamentului spre avizare C.T.A.S. - Minister, proprietarul va face
demersurile necesare pentru eliberarea Titlurilor de proprietate (P.V. nr. 182 din 19.08.2002, P.V. nr.
189 din 19.08.2002, P.V. nr. 10 din 30.10.2002, P.V. nr. 151 din 17.01.2005, P.V. nr. 153 din
17.01.2005);
Prezentul proces-verbal conţine 4 pagini şi s-a întocmit în 7 exemplare, câte unul pentru
fiecare parte interesată.

