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Indicator U.M. Valori 2019 Valori 2020 Valori 2021 Valori 2022 Valori 2023

12902,09 12902,09
proprietatea publică a UAT ha 12834,66 12834,66
proprietatea altor deținători privați (unitati de cult) ha 64,40 64,40
proprietatea altor deținători privați (unitati de cult) ha 3,03 3,03

12763,86
proprietatea publică a statului, din care ha 12699,46
proprietatea altor deținători privati, din care ha 64,40

ha 5114,35 5114,35

ROSCI0137 – ROSPA0093 Pădurea Bogății, RONPA0274 Pădurea Bogata ha 3204,30 3204,30

ROSCI0352 Perșani ha 875,90 875,90

ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului ha 312,83 312,83

ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare ha 25,60 25,60

ROSCI0055 Dealul Cetății - Lempeș ha 184,52 184,52

ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor ha 511,20 511,20
ha 231,64 231,64

RONPA086

3 

Peștera Comăna ha 47,12 47,12

RONPA026

8

Rezervația Naturală Dealul Cetății - Lempeș ha 184,52 184,52

ha 2397,81
PVRC 1.1. păduri localizate în rezervații științifice, rezervații naturale ha 231,64
PVRC 1 2. păduri habitate pentru speciile de plante rare, amenințate, periclitate ha 0,00
PVRC 1 3. păduri adăpost pentru specii ce se găsesc în concentrații critice ha 1198,87
PVRC. 2 peisaje forestiere extinse, semnificative la nivel global, regional sau național ha 0,00

PVRC. 3 ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate ha 105,30

PVRC 4 1. păduri cu importanță deosebită pentru sursele de apă ha 92,70

PVRC 4 2. păduri critice pentru prevenirea și combaterea procesului de eroziune ha 1068,75

PVRC 4 3. păduri cu impact critic asupra terenurilor agricole și calității aerului ha 0,00

PVRC. 5 păduri esențiale pentru satisfacerea necesităților de bază ale comunităților locale ha 0,00

PVRC. 6 păduri esențiale pentru păstrarea identității culturale a unei comunități sau a unei zone ha 5,40

ha 1310,17

ha

1 Ursus actos ha           91,00     

2 Bombina variegata ha         245,00     

3 ha

4 ha

ha

1 Ecosisteme periclitate (păduri cu structură primară) ha 27,6

2 Habitate periclitate de anin ha           77,70     

3 Habitate marginale, zone tampon conform P66 ha

ha

Regenerări naturale ha 13,77
Regenerări artificiale ha 13,03
Lucrări pentru ajutorarea regenerării naturale ha 4,00
Descopleșiri efectuate pe o suprafață de (ha) ha 62,34

ha 0,00

Degajări ha 32           30,00     

Curățiri ha 39           70,00     

Rărituri ha 165         200,00     

Tăieri de Igienă ha 2465      2.300,00     

Posibilitatea conform amenajamentului m
3 52765,00    53.300,00     

Posibilitatea recalculată, dacă este cazul m
3 52765,00                -       

Cantitatea de masă lemnoasă oferită prin licitații pe picior m
3 28347,00      9.082,00     

Cantitatea de masă lemnoasă oferită prin licitații la drum auto m
3 22081,00    16.324,00     

Cantitatea de masă lemnoasă vândută direct către populație m
3 21000,00

Volumul total recoltat prin tăieri ilegale (mc), din care m
3 110,00

nejustificat m
3 110,00

Nr. de contravenții constatate NR 20

Nr. de infracțiuni constatați NR 5

Nr. de contravenții constatate NR 0
Nr. de infracțiuni constatați NR 0

Nr. de contravenții constatate NR 0
Nr. de infracțiuni constatați NR 0

Nr. de contravenții constatate NR 0

Suprafața totală identificată cu prezență specii rare, conform registru de biodiversitate

Suprafața totală identificată cu ecosisteme periclitate si habitate vulnerabile

Suprafața parcursă cu tăieri rase conform prevederilor amenajamentului

Monitorizarea tăierilor ilegale de masă lemnaosă

V. Lucrări de regenerare a pădurilor 

VI. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

VII. Material lemnos exploatat conform amenajamentului

VIII. Monitorizarea activităților ilegale

Suprafața totală parcursă cu lucrări de îngrijire, din care

Zonele identificate cu braconaj

Zonele identificate cu încălcări de proprietate

Pășunat abuziv

I. Mărimea fondului de producție/protecție

F84RAPORT PUBLIC DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚII ANUALE

Suprafața totală a PVRC-urilor, din care

Suprafața totală parcursă cu regenerare, din care

Suprafata pădurilor - total din care

Suprafața de padure inclusă în scopul certificării (ha)- total din care

Suprafața certificata inclusă in arii protejate, din care

Suprafața certificată exclusă total de la intervenții (TI)

Suprafațe identificate ca având scop prioritar conservarea biodiversității (10%)

II. Denumirea, suprafața și categoria ariilor protejate existente

III. Suprafață de Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare

IV. Zone de conservare a biodiversității

RPLP Maierus RA administreaza suprafața de fond forestier aparținând UAT Maierus, Cata, Racos, Comana, Dumbravita, Sanpetru si Beclean, precum si suprafete de fond forestier apartinand Bisericii 

Ortodoxe Vladeni si Dumbravita si Bisericii Greco-Catolice Comana.

Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. are personalitate  juridică având următoarele date de identificare: CUI 30350806, J8/942/2012



Nr. de infracțiuni constatați NR 0

Volumul total confiscat de masă lemnoasă m
3 9,00

Nr. de contravenții constatate NR 8
Nr. de infracțiuni constatați NR 0

Denumire comercială a pesticidelor utilizate / substanta activă UM

1 0,00

2

3

4

m
3

20114,91

1 UAT Măieruș m
3 3628,86

2 UAT Beclean m
3 0,00

3 UAT Comăna m
3 1270,61

4 UAT Sânpetru m
3 421,15

5 UAt Cața m
3 4022,12

6 UAT Racoș m
3 2343,28

7 UAT Dumbrăvița m
3 8428,89

8 UAT Hoghiz m
3

1 Număr firme de exploatare care au achiziționat masă lemnoasă 21

2 Număr firme care au concesionat produse forestiere nelemnoase 0

3 Numărul fondurilor de vânătoare de pe raza unității silvice 4

4 Numărul de păstrăvării de pe raza unității silvice 1

5 Numărul de aprobări pentru pășunat 0

6 Numărul de aprobări pentru stupine 0

7 Număr unități turistice din proximitatea pădurii 2

8 Număr măsuri compensatorii necesare pentru proprietăți particulare 0

Întâlniri de consultare a comunităților locale NR 0                  2     

Întâlniri de consultare a altor factori interesați NR 0                  2     

Suprafețe de pădure cu rol de protecție a solului și apelor ha         1.161,5            1.161,5     

Suprafețe de pădure cu rol de recreere (c.f. 1.4) ha         1.065,4            1.065,4     

Suprafețe cu rol cultural și istoric specific (PVRC 6 ) ha                5,4                   5,4     

Numărul de activități practice și educaționale cu elevi / studenți etc zile 3

Număr de colaborări științifice desfășurate pe raza ocolului NR 2

Valoare / volum

1 0

2

3

Beneficiar

Sprijin social acordat sub formă de donației/sponsorizării/ajutor social

Volumul lemnului de foc vandut populatiei pe localitati

Valoarea socială a pădurilor

Valoarea educațională a pădurilor

Transport masă lemnoasă fără forme legale

Consultarea factorilor interesați

X. Evaluarea impactului socio-economic al activității ocolului

Activități economice conexe

Suprafața totală efectuată prin măsuri de combatere

IX. Măsuri de monitorizare și protecție a stării de sănătate a pădurii


