


1. SUPRAFAŢA FONDULUI FORESTIER 
 

Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate publică aparținând Orașului Moldova Nouă, 
judeţul Caraș-Severin – U.P. I Moldova Nouă, care face obiectul amenajării este de 1463,7 ha, 
conform documentelor de proprietate anexate: 

 
Nr. crt. Act Nr. top Suprafața (ha) 

1 CF II/448/626 1893/1/6 578,1054 

2 CF 1468 
1189/2-b 478,6884 
1190/11/1  22,3064  

3 CF 1478 
1190/3 2,7277  
1190/2 25,8153 
1190/6 7,4638 

4 CF 1381  4475/1  8,7985  
5 Decizia Prefecturii 518/29.07.1991 (Pășuni naturale 1616,0 ha) 339,80  

TOTAL U.P. I MOLDOVA NOUĂ 1463,7 (1463,7055) 
 

                 
2. AMPLASAMENTUL PROPRIETĂŢII 

 
Din punct de vedere geografic, fondul forestier proprietate publică aparţinând Orașului 

Moldova Nouă, organizat în U.P. I Moldova Nouă, este amplasat în sud-vestul României, în zona 
defileului Dunării, în depresiunea omonimă, la poalele de sud-est ale Munţilor Locva, pe stânga văii 
Dunării. 

Fondul forestier proprietate publică aparţinând Orașului Moldova Nouă, judeţul Caras-Severin, 
organizat în U.P. I Moldova Nouă, provine, din punct de vedere al administraţiei silvice de stat, din 
fostele pășuni împădurite cu consistență mai mare de 0,4, de pe raza Ocolului Silvic Moldova Nouă.  

Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafaţa luată în studiu se află pe raza U.A.T. 
Moldova Nouă, judeţul Caraș-Severin. 

În prezent suprafaţa fondului forestier proprietate publică aparţinând Orașului Moldova Nouă, 
este administrată de Ocolul Silvic Moldova Nouă din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin, Regia 
Națională a Pădurilor. 

 
3. BAZA CARTOGRAFICĂ FOLOSITĂ 

 
Pentru determinarea suprafeţelor şi întocmirea hărţilor s-au folosit planuri de bază la scara 

1:5.000, foi volante dar şi ortofotoplanuri. 
Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze:  
 

 
L34116Ca4II 
L34116Ca4IV 
L34116Cb2III 
L34116Cb2IV 
L34116Cb3I 
L34116Cb3III 
L34116Cb4I 
L34116Cb4II 
L34116Cb4III 
 
 
 
 
 

L34116Cc2II 
L34116Cd1I 
L34116Cd1II 
L34116Cd1IV 
L34116Cd2I 
L34116Cd2III 
L34116Cd3II 
L34116Cd4I



4. OCUPAŢII ŞI LITIGII 
 

În cadrul fondului forestier studiat există 5(cinci) unităţi amenajistice încadrate la ocupaţii şi 
litigii cu suprafaţa totală de 26,1 ha. Situația acestor suprafețe este redată în tabelul următor: 
 

u.a. Suprafața (ha) Descriere sumară 

30M 8,7 Suprafață deținută și de SC CUPRUMOLD MINING SA (%CF31717, % CF31849 ) 

31M1 0,9 Suprafață deținută și de SC CUPRUMOLD MINING SA ( %CF31744 ) 

31M2 0,5 Suprafață deținută și de SC CUPRUMOLD MINING SA ( %CF31744 ) 

37M 0,8 Suprafață deținută și de SC CUPRUMOLD MINING SA ( %CF31744 ) 

40M 15,2 Litigiu cu UAT Coronini. ( U.A. 181, U.P.I CORONINI ) 

Total 26,1 - 
 

5. REPARTIŢIA FONDULUI FORESTIER PE FOLOSINŢE 
 

Repartiţia fondului forestier pe folosinţe se prezintă astfel: 
 

Categorii de folosinţă 
Suprafaţa 

ha % 
A. Păduri şi terenuri destinate împăduririi, din care: 1427,1 97,50 

    - păduri, regenerări naturale cu reuşită definitivă, plantaţii. 1427,1 97,50 
B. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor, din care: 10,5 0,72 

    - culoare pentru linii electrice de înaltă tensiune. 10,5 0,72 
D. Terenuri scoase temporar din fondul forestier din care: 26,1 1,78 

    - ocupaţii şi litigii. 26,1 1,78 
Total B+D 36,6 2,50 

TOTAL U.P. I Moldova Nouă 1463,7 100 

 
6. ZONAREA FUNCŢIONALĂ 

 
Suprafaţa fondului forestier studiat este de 1463,7 ha, fiind repartizată pe grupe, subgrupe şi 

categorii funcţionale astfel: 
 

Grupa 
funcţională 

Categoria 
funcţională 

Tipul 
funcţional 

Suprafaţa 
(ha) 

Semnificaţia categoriei funcţionale 

I 

2.A II 1216,0 

Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu 
eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 300 pe 
substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, 

pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai 
mare de 350, pe alte substrate litologice (T.II) 

3H II 0,4 Arboretele situate în condiţii foarte grele de regenerare (T.II) 

6.H III 183,5 
Arboretele incluse în zona de management durabil al parcurilor 

naturale (T. III) 

6.I IV 27,6 
Arboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de 

management, în zona de dezvoltare durabilă a ariilor naturale 
protejate (T. IV) 

Total grupa I 1427,1 - 

Alte terenuri 36,6 - 

Total U.P. I Moldova Nouă 1463,7 - 
 

Se face precizarea că întreaga suprafaţa de 1463,7 ha, se suprapune cu arii naturale protejate, 

astfel: 
 

• Parcul Natural Porțile de Fier, întreaga suprafaţa de 1463,7 ha, din care: 
- în zona de Management durabil - suprafața de 914,0 ha (905,8 ha pădure și 8,2 ha 

terenuri afectate), parcelele 1-6, 23-29, 30 A, 32-36, 38-39, 41-46, încadrată în grupa I 
funcțională, (fie în principal, fie în secundar) cu categoria funcțională 6.H; 



- în zona de Dezvoltare durabilă - suprafața de 549,7 ha (521,3 ha pădure și 28,4 ha 
terenuri afectate), parcelele 7-22, 30M, 31, 37, 40, încadrată în grupa I funcțională, 
(fie în principal, fie în secundar) cu categoria funcțională 6 I. 

• ROSCI0206 – “Porțile de Fier”, întreaga suprafaţa de 1463,7 ha, fiind încadrată în grupa I 
funcțională, (în secundar) cu categoria funcțională 5.Q. 

• ROSPA0080 – “Munții Almăjului-Locvei”, întreaga suprafaţa de 1463,7 ha, fiind încadrată în 
grupa I funcțională, (în secundar) cu categoria funcțională 5.R. 

 
Suprafaţa de 36,6 ha din totalul de 1463,7 ha, care nu a fost încadrată în nici o categorie 

funcţională reprezintă: 
- terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 10,5 ha; 
- terenuri scoase temporar din fondul forestier (ocupații și litigii) - 26,1 ha. 

 
7. SUBUNITĂŢI DE GOSPODĂRIRE 

 
Fondul forestier proprietate publică aparținând orașului Moldova Nouă este organizat într-o 

singură unitate de producţie. În cadrul acestei unităţi de producţie s-au constituit două subunităţi de 
gospodărire: 

  S.U.P.„A” - Codru regulat - sortimente obişnuite.........................................210,7 ha; 
  S.U.P.„M” - Păduri supuse regimului de conservare deosebită .................1216,4 ha; 
  Total ...........................................................................................................1427,1 ha. 
 

8. BAZELE DE AMENAJARE 
 

Regimul adoptat este codru. În cazul acestei unităţi de producţie, regimul codrului se adoptă 
pentru arboretele de fag, cer, gârniţă, gorun (şi amestecuri dintre acestea) care pot fi conduse până la 
vârste suficient de mari, când fructifică abundent şi regenerarea naturală din sămânţă devine posibilă.  

 Pentru arboretele de salcâm din prima sau a doua generaţie, în mod provizoriu se adoptă 
regimul crângului. 

Compoziţia - ţel ce se adoptă este cea corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. 
În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (gorun, cer, gârniţă, 

fag) este, exclusiv, cel al tăierilor progresive, cu perioada medie de regenerare 10-20 ani. 
Pentru arboretele cu rol de protecţie şi producţie (din tipul III și IV funcţional), 

exploatabilitatea adoptată este cea de protecţie pentru funcţii multiple. 
Pentru arboretele cu funcţii speciale şi exclusive de protecţie, excluse de la reglementarea 

procesului de producţie, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilităţii, ele urmând să fie supuse regimului 
de conservare deosebită. 

Vârsta exploatabilităţii medii pentru S.U.P. „A” este de 99 ani, iar vârsta exploatabilității medii 
a speciei principale fag (47%) este de 107 ani. 

Pe baza vârstei exploatabilităţii medii, ciclul adoptat pentru S.U.P.„A” Codru regulat - 
sortimente obişnuite, este de 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: 
  Ci = 368 m3/an; 
   Q = -0,3; 
   m = 0,000; 
  VD/10 = 200 m3/an; 
  VE/20 = 174 m3/an; 
  VF/40 = 126 m3/an; 
  VG/60 = 444 m3/an; 
  Indicator CV inductiv = 128 m3/an; 
  Indicator CV deductiv = 220 m3/an; 



  Posibilitatea după CI = 126 m3/an; 
Posibilitatea adoptată =126 m3/an. 
Posibilitatea decenală totală de produse principale pentru S.U.P. „A” este de 1262 m3. 
Posibilitatea de produse secundare se prezintă astfel:  
 - rărituri, 2235 m

3
 (224 m

3
/an), pe o suprafață de 136,2 ha (13,6 ha/an); 

 - curățiri nu au fost prevăzute a se executa; 

 - degajări nu au fost prevăzute a se executa. 

 
Cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafaţă de 1267,4 ha/an, urmând a se recolta 

un volum anual de 833 m3/an. 
 

Tăieri de conservare au fost prevăzute a se executa pe 0,4 ha, urmând a se recolta un 
volum de 11 mc (1 mc/an). 
 

Conform Art. 25, alin (3) din codul silvic, în vederea cuantificării volumului de lemn nerecoltat 
ca urmare a instituirii măsurilor de protecție (SU.P.„M” - păduri supuse regimului de conservare 
deosebită”), arboretele au fost încadrate în grupa a II-a pentru a se calcula reglementarea procesului de 
producție, rezultând o posibilitatea totală de produse principale după creșterea indicatoare de 6 m3/an. 

Pierderea de masă lemnoasă pentru arboretele încadrate în subunitatea de tip M este de 5 
m3/an, fiind rezultatul diferenţei dintre volumul posibil de recoltat (6 m3/an) şi volumul de recoltat 
prin aplicarea lucrărilor speciale de conservare (1 m3/an). 
 

9.2. Analiza şi adoptarea planurilor decenale 
Posibilitatea adoptată se va recolta din următoarele u.a. : 

- produse principale: 3 B, 24 A; 
- rărituri: 5, 6, 13, 21; 
- tăieri de conservare: 3 A; 
- Nu sunt propuse lucrări de curăţiri; 
- Nu sunt propuse lucrări de degajări. 

 
10. ALTE CONSTATĂRI ŞI MĂSURI 

 
Pe suprafața fondului forestier aferentă amenajării există suprafețe pentru care sunt în curs de 

derulare scheme de ajutor de stat de tipul Plăți pentru angajamente de silvomediu. 
Prezentul amenajament intră în vigoare la data de 01.01.2022 şi expiră la data de 31.12.2031, 

fiind valabil timp de 10 ani. 
Lucrările de teren au fost recepţionate prin procesul verbal nr. 99/24.11.2021. 
În urma analizei situației aplicării amenajamentului silvic anterior, prezentată în memoriul de 

prezentare la ”Anexa 8 - Prevederile amenajamentului expirat şi realizările din deceniu”, s-a constatat 
că nu s-au recoltat volume de masă lemnoasă mai mari decât prevederile anterioare. 

Ocolul silvic care a asigurat administrarea/serviciile silvice, pe perioada de valabilitate a 
amenajamentului expirat este Ocolul Silvic Moldova Nouă. 

Beneficiarul va parcurge procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe conform 
cu legislaţia de mediu în vigoare. 

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.  

Proiectantul a analizat încadrarea pe grupe şi categorii funcţionale a fiecărui arboret în parte în 
conformitate cu “Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor” , respectând  prevederile O.M. 
766/2018.Se face precizarea că întreaga suprafaţa de 1463,7 ha, se suprapune cu arii naturale 

protejate, astfel: 
 

• Parcul Natural Porțile de Fier, întreaga suprafaţa de 1463,7 ha, din care: 
- în zona de Management durabil - suprafața de 914,0 ha (905,8 ha pădure și 8,2 ha 

terenuri afectate), parcelele 1-6, 23-29, 30 A, 32-36, 38-39, 41-46, încadrată în grupa I 
funcțională, (fie în principal, fie în secundar) cu categoria funcțională 6.H; 



- în zona de Dezvoltare durabilă - suprafața de 549,7 ha (521,3 ha pădure și 28,4 ha 
terenuri afectate), parcelele 7-22, 30 M, 31, 37, 40, încadrată în grupa I funcțională, 
(fie în principal, fie în secundar) cu categoria funcțională 6.I. 

• ROSCI0206 – “Porțile de Fier”, întreaga suprafaţa de 1463,7 ha, fiind încadrată în grupa I 
funcțională, (în secundar) cu categoria funcțională 5.Q. 

• ROSPA0080 – “Munții Almăjului-Locvei”, întreaga suprafaţa de 1463,7 ha, fiind încadrată în 
grupa I funcțională, (în secundar) cu categoria funcțională 5.R. 

În conformitate cu prevederile Legii 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: art. 22 (1^3): ”recoltarea masei lemnoase se poate face după emiterea actului 
administrativ de mediu, în interiorul termenelor prevăzute în legislația de mediu, dar nu mai mult de 60 
zile de la data organizării ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice – Conferința a II-a de amenajare, 
dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligația emiterii actului administrativ de 
mediu”. 

În termen de 30 zile de la data desfășurării conferinței a II-a de amenajare, proiectantul are 
obligația de a încărca în aplicația informatică SUMAL-AMENAJARE, următoarele: 

a) copia procesului verbal al conferinței a II-a de amenajare; 
b) lista descrierii parcelare și lista elementelor de arboret, în format compatibil excel, generate 

de programul AS;  
c) baza de date GIS a amenajamentul silvic, la nivel de unitate amenajistică, în format vectorial 

de tip poligon, realizată în sistemul național de referință Stereografic 1970, având obligatoriu 
extensiile *.SHP, *.SHX, *.DBF și *.PRJ. În entitățile de tip poligon ale unităților amenajistice se vor 
regăsi obligatoriu toate informațiile din lista descrierii parcelare generată de programul AS. 

După încărcarea datelor în SUMAL AMENAJARE, pentru transmiterea acestora în SUMAL 
OCOL, este necesar ca ocolul silvic să finalizeze aplicarea amenajamentului expirat, astfel: 

- Să nu existe delegații de marcare active în U.P.; 
- Să nu existe inventare acceptate și neutilizate într-un APV; 
- Să nu existe APV-uri în stadiul: cules, verificat, aprobat, autorizat, pregătit pentru 

predare, predat sau retras; 
- Toate fișele de proprietate întocmite pentru suprafețe cuprinse în respectivul U.P. să 

aibă statusul închis; 
- Parchetele reprimite cu stoc în platforma primară își continuă funcționarea pe 

perioada convenită la reprimire. 
După finalizarea aplicării amenajamentului expirat, ocolul silvic va solicita închiderea 

amenajamentului și activarea noului amenajament printr-o adresă transmisă la 
sumalamenajare@mmediu.ro. 

La data susținerii Conferinței a II-a de amenajare, proprietarul a prezentat extrase de carte 
funciară actualizate la zi, conform prevedrilor Conferinței I Nr. 51/30.06.2021. 

Conform Conferinței I Nr. 51/30.06.2021, s-a analizat situația celor 70,0 ha constituite în 
perimetre de ameliorare, constatându-se că acestea sunt incluse în amenajamentul silvic al OS 
Moldova Nouă. 

În cazul u.a. 40M (15,20 HA), Garda Forestieră Timișoara va analiza situația acesteia, 
împreună cu reprezentanții U.A.T. Moldova Nouă și U.A.T. Coronini, precum și cu proiectanții 
amenajamentelor silvice. 

După parcurgerea procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe, actul 
administrativ privind evaluarea de mediu, emis de Agenția pentru Protecția Mediului responsabilă, va 
fi transmis, în copie, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția politici și strategii în 
silvicultură, în vederea promovării documentației privind emiterea ordinului de ministru. 

 

Prezentul proces-verbal conţine 6 (șase) pagini şi s-a întocmit în 6(șase) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte interesată. 


