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REZUMAT PUBLIC PLAN DE MONITORIZARE 
 
Fond Forestier 
Fondul forestier gestionat de catre S.C. Ocol Silvic Cascade Empire S.R.L. are o suprafată totală de 13077,2 
ha  si se află pe raza a 7 judete: Neamt (38,4%), Hunedoara (14,1%), Buzău (14,6%), Vâlcea (13,1%) , Argeş 
(8%),Prahova (9,3%) şi Gorj (2,5%). 
Suprafata aflata in administrare s-a diminuat cu 541,6 ha ,in special,  urmare a instrainarii de catre proprietar a 
unor suprafete din judetul Arges . 
Cea mai mare parte a productiei silvice este reprezentată de masă lemnoasă respectiv sortimente de lemn 
pentru gater, industrializare si lemn de foc . 
Principalele specii forestiere extrase sunt molidul ,bradul si fagul . 
 

Anul 
Posibilitatea (mc) 

Volum recoltat (mc) Observatii conform 
amenajament 

recalculata 

2012 68.617 133.304 65.966  
2013 70.499 108.869 59.152  
2014 67.831 117.499 68.816  

2015 69.172 116.885 *  
 
Cultura şi refacerea pădurilor 
Modul de regenerare a arboretelor:  
§ Regenerari naturale (din sământă): 9 %  
§ Plantatii : 91 % 

Indicele mediu de creştere curentă = 7,6 m³/an/ha  
 
Stare de sănătate a pădurii  
Stare de sănătate a pădurii este monitorizată permanent, principalii dăunători specifici arboretelor administrate 
de SC Ocol Silvic Cascade Empire srl fiind  speciile de Ipidae si Lymantria monacha in arboretele mature si a 
gandacilor Hylobius abietis si Hylastes sp. in arboretele tinere . 
In cazul speciilor de Ipidae, intensitatea infestarii, pe o suprafata totala monitorizata de 1638 ha , variaza de la 
foarte slaba spre mijlocie iar in cazul defoliatorului Lymantria monacha infestarea este inexistenta spre foarte 
slaba in suprafata monitorizata de 2828 ha in care a fost semnalat in anii anteriori . 
In ceea ce priveste gândacii din speciile Hylobius si Hylastes , prezenta acestora este monitorizata permanent 
in suprafetele afectate de lucrari de impadurire, insa nu s-au inregistrat atacuri semnificative care sa 
presupuna lucrari speciale de combatere. 
 
Volumul total al materialului lemnos semnalat si extras urmare a fenomenele de uscare a arborilor , doborâturi 
de vânt şi rupturi de zapada a fost de 9493 mc . 
S-au inregistrat  doboraturi de vant in masa  in: UP X Campu lui Neag , u.a.2 A, 3 A, 18 si 24 A pe o 
suprafata de 1,4 ha , de pe care s-a extras un volum de 697 mc  
Doborâturi de vânt dispersate s-au inregistrat in:  

♦ UB Voineasa, u.a.704-708, pe o suprafata de 15 ha de pe care s-a extras un volum de 773 mc  
♦ UP X Campu lui Neag ua 29-32 pe o suprafata de 9 ha de pe care s-a extras un volum de 341 

mc 
♦ UB Puru ua 39,40-45 pe o suprafata de 26,1 ha de pe care s-a extras un volum de 572 mc 

 



In anul 2014 s-a inregistrat si o alunecare de teren a unei suprafete de 1,4 ha acoperita cu arbori in UP XIII 
Stefesti – Moasa, ua 82 , volum arborilor afectati fiind de 328 mc . 
Fenomenele de eroziune a solului au aparut izolat în zona instalatiilor de scos – apropiat neconforme.  
Începând cu anul 2013 s-a demarat procesul de monitorizare a tuturor instalatiilor de scos-apropiat, in special 
a drumurilor de tractor și se iau permanent măsuri pentru ameliorarea impactului negativ asupra mediului , in 
special asupra stratului litologic . 
 
Starea de sănătate a pădurilor administrate poate fi apreciata ca fiind buna spre foarte bună datorită unui 
management activ care include măsuri de preventive si depistare la timp a factorilor dăunători dar și 
combaterea in special prin metode biologice sau mecanice . 
 
STAREA PĂDURILOR CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE 
 
Procesul de identificare a pădurilor cu valoare ridicată de conservare a început în trimestrul al patrulea al 
anului 2013, starea pădurilor cu valoarea de conservare la data respective fiind stabilită ca punct de plecare 
pentru monitorizările viitoare.  
Apreciem starea pădurilor cu valoare ridicată de conservare ca fiind bună, având în vedere faptul că 
identificarea lor a tinut cont de unitatile amenajistice în care nu s-au executat tăieri în scopuri comerciale, sau 
aceste suprafete fac parte din rezervatii naturale sau arii naturale protejate din reteaua Natura 2000 . 
Prima monitorizare pe baza criteriilor de desemnare a acestor PVRC – uri s-a facut cu ocazia controalelor de 
fond din primavara si toamna anului 2014, respectiv lunile mai si octombrie, rezultatele acestor monitorizări 
fiind publice . 
Astfel, din monitorizarile pădurilor cu valoare ridicată de conservare. efectuate până la data prezentului raport 
putem concluziona urmatoarele :  
 
PVRC1 SUPRAFETE FORESTIERE CARE CONTIN CONCENTRATII DE BIODIVERSITATE DE 
IMPORTANTĂ GLOBALĂ, REGIONALĂ SAU NATIONALĂ (EX. ENDEMITE, SPECII PERICLITATE, 
REFUGII). 

PVRC 1.3 Suprafete forestiere cu utilizare sezonala critica  

Suprafata an anterior 195,5 ha 
Suprafata actuala 214,0 ha 
 
Urmare a instrainarii unor suprafete din judetul Arges, a fost scoasa din aceasta categorie o suprafata de 
4,5 ha, localizata in UB Leresti, ua 83C monitorizata anterior datorita prezentei bârloagelor active de urs . 
S-au identificat si inclus in aceasta categorie suprafete noi , respectiv 8,4 ha  in UP I Musa , u.a.27A , 
urmare a prezentei stabile a unor exemplare de urs si conform noului amenajament , o suprafata  de 14,6 
ha din UP I Dobroneagu ,limitrofa Vaii Vâlsanului, zona considerata ca ultimul refugiu in care a fost 
identificat aspretele (Romanichthys valsanicola), un peste relict tertiar o vechime de peste 65 de milioane 
de ani . 
Pe ansamblu, suprafata totala identificata in aceasta categorie nu s-a diminuat iar numărul exemplarelor 
de urs și cocoș de munte este stabil, neexistând momentan nici un pericol pentru migrarea lor din aceste 
suprafete datorita interventiilor de ordin antropic . 
 
 



PVRC 3 SUPRAFETE FORESTIERE CARE SUNT LOCALIZATE IN SAU CONTIN ECOSISTEME RARE, 
AMENINTATE SAU PERICLITATE. 

PVRC 3 -B.3.3 Păduri aluviale de Alnus  de pe râurile de munte 

Suprafetele monitorizate din această categorie nu s-au diminuat și și-au păstrat nealterată valoarea de 
conservare datorită lipsei interventiilor antropice de orice natură pe parcursul anului 2013 și a anilor anteriori, 
de la preluarea in administrarea SC Ocol Silvic Cascade Empire . 
 
Suprafata an anterior 2,9 ha 
Suprafata actuala 2,9 ha 
 
PVRC 4 SUPRAFETE FORESTIERE CARE ASIGURĂ SERVICII DE MEDIU DE BAZĂ IN SITUATII 
CRITICE (EX. PROTECTIA BAZINELOR HIDROGRAFICE, CONTROLUL EROZIUNII) 
 
Suprafetele monitorizate din această categorie nu s-au diminuat și și-au păstrat nealterată valoarea de 
conservare datorită limitarii sau interzicerii interventiilor antropice cu impact semnificativ asupra mediului ,in 
special din semestrul al doilea al anului 2013 . 

PVRC 4.1 Paduri de importanta deosebita pentru sursele de apa  

Au fost incluse aici suprafetele care adapostesc captarile sau instalatiile de alimentare cu apa potabila a unor 
comunitati limitrofe fondului forestier administrat de SC Ocol Silvic Cascade Empire srl. Suprafetele 
monitorizate si-au pastrat nealterata marimea si valoarea de conservare . 
 
VRC 4-1.a Paduri situate in perimetrele de protectie a izvoarelor , zacamintelor si surselor de apa minerala ce 
constituie surse de apa potabila pentru comunitati din zona precum si padurile situate pe versantii directi ai 
lacurilor de acumulare si naturale ce constituie surse de apa potabila pentru comunitati din zona 
 
Suprafata an anterior 100,4  ha 
Suprafata actuala 100,4  ha 
 
VRC 4-1.b Păduri din bazinele hidrografice torentiale sau cu transport excesiv de aluviuni 
 
Suprafata an anterior 35,7 ha 
Suprafata actuala 35,7 ha 

PVRC 4.2 Suprafete forestiere care asigura servicii de mediu esentiale in situatii 
critice  

Majoritatea suprafetelor monitorizate și-au păstrat nealterată marimea si valoarea de conservare pentru 
care au fost desemnate, neexistând fenomene de alunecări de teren sau eroziune observate.  
Diminuarea suprafetelor din VRC 4-2a si 4-2e se datoreaza instrainarii unor suprafete din judetul Arges , 
incluse anterior in aceste categorii 
 
VRC 4-2.a Păduri situate pe stâncării, grohotişuri, pe terenuri cu eroziune evidenta şi pe terenuri cu pante 
mari (≥35° pe orice fel de substrat litologic, ≥30° pe substrate de fliş  şi ≥25° pe substrate de nisipuri şi 
pietrişuri). 
Suprafata an anterior 1053,6 ha 
Suprafata actuala 982,3 ha 
Diferenta de 71,3 ha, fata de anul anterior, localizata in UB Leresti, nu mai este momentan in 
administrarea Ocolului Silvic Cascade Empire srl    
 



VRC 4-2.b vegetatia forestieră din jurul culoarelor de formare a avalanşelor, precum şi terenurile 
acoperite de jnepenişuri din preajma acestora. 
Suprafata an anterior 1,5 ha 
Suprafata actuala 1,5 ha 
 
VRC 4-2.c Păduri situate pe nisipuri mobile sau pe terenuri alunecătoare 
Suprafata an anterior 5,6 ha 
Suprafata actuala 5,6 ha 
 
VRC 4-2.e Păduri de limita altitudinala situate in vecinatatea golurilor alpine 
Suprafata an anterior 379,7 ha 
Suprafata actuala 354,6 ha 
Diferenta de 25,1 ha, fata de anul anterior, localizata in UB Leresti, nu mai este momentan in 
administrarea Ocolului Silvic Cascade Empire srl    
 
 
Monitorizarea populatiilor de animale sălbatice, pești și a calitătii apelor  
 
Având în vedere aria de desfășurare a operatiunilor forestiere precum și datele obtinute de la administratorii 
fondurilor de vânatoare ,  considerăm că populatiile principalelor specii de animale sălbatice de interes 
cinegetic cum sunt cerbul, căpriorul, ursul, lupul, râsul, cocoșul de munte, pisica sălbatică, mistretul precum și 
celelalte specii semnalate sunt stabile sau în unele cazuri numărul de exemplare depășește optimul ecologic.  
Din acest motiv, considerăm că managementul forestier practicat de Ocolul Silvic Cascade Empire nu 
afectează în mod negativ, populatiile de animale sălbatice existente în zonă.  
De asemenea nu au existat fenomene de degradare a calitătii apelor care să genereze efecte negative.  
Monitorizarea populatiilor de animale sălbatice se realizează cu consultarea administratorilor fondurilor de 
vânatoare de pe intreaga suprafata aflata in administrare . 
 
 
În România, calitatea apelor este urmărită conform structurii şi principiilor metodologice ale Sistemului de 
Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerintele Directivelor 
Europene . In cazul unor proiecte cu impact potential semnificativ  dar si pentru locatiile izolate , neincluse in 
sistemul S.M.I.A.R.,  analiza calitatii apei s-a facut si se va face de SC Cascade Empire srl cu firme acreditate 
RENAR, pe baza de contract .Pâna in prezent nu s-au inregistrat cazuri de poluare accidentala sau influente 
negative asupra calitatii apelor in urma interventiilor specifice administrarii fondului forestier. Ca urmare, 
consideram ca managementul forestier practicat de Ocolul Silvic Cascade Empire nu afectează în mod 
negativ calitatea surselor de apa existente sau a apelor care tranziteaza suprafetele aflate in administrare .   

 


