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Tipuri de proceduri pe domeniu mediu – pentru drumuri forestiere, proiecte de reconstrucție 
ecologică, alte construcții, defrișări, împăduriri pe terenuri fără vegetație forestieră
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SEA – un proces 
constructiv

EA – un proces 
preventiv

ȘI/SAU



Diferențe între SEA și EIA

SEA

EIA

EA
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Tipuri de proceduri pe domeniu mediu – pentru toate amenajamentele silvice deoarece 
sunt planuri impuse de legislatie!

Obiectivul SEA este 
armonizarea planului 
cu alte planuri, 
proiecte, programe, 
politici!!!!!
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Titularul PP este obligat să notifice în 
scris autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului ..... asupra iniţierii
procesului de elaborare a PP !!!! 
Conferința I
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Ce au în comun SEA și EA cu contextul  actual?



Tipuri de proceduri pe domeniu mediu – pentru amenajamente silvice care au legătură cu 
NATURA 2000 (SCI sau SPA)

(a) etapa de încadrare - în general majoritatea amenajamentelor s-au oprit aici în procedură! 
Întrebarea cheie e dacă propunerile din amenajament pot avea impact sau nu?
- Nu există informații sau studii care să arate că un anumit tip de lucrări are sau nu are impact asupra speciilor și 

habitatelor. Pe termen scurt se produce un dezechilibru la nivel de u.a. și proximitate, dar analiza ar trebui făcută la 
nivel de U.P și A.P.! Se cere specificitate și nu generalizare!

- Personalul APM nu are suficiente informații la dispoziție pentru a fundamenta obiectiv o decizie. Lista de control e 
utilă dar nu suficientă.

- Monitorizarea dinamicii speciilor și habitatelor este responsabilitatea administratorului A.P. iar rezultatele ar trebui 
folosite în luarea deciziei la încadrare. În lipsa acestui set de date se aplică principiul prevenției si prin urmare 
apare necesitatea etapei de evaluare adecvată.

- Pentru O.S. certificate, informațiile colectate de personalul propriu pentru obiectivele de conservare pot fi folosite, 
dar asta presupune un efort mai mare din partea personalului de teren în colectarea acestor date. Aceasta este o 
oportunitate de integrare mai profundă a managementului forestier cu managementul A.P.!



Tipuri de proceduri pe domeniu mediu – pentru amenajamente silvice care au legătură cu 
NATURA 2000 (SCI sau SPA)

(b) etapa de evaluare adecvată - se realizează obligatoriu un studiu de evaluare adecvată
- Accesul la informațiile privind speciile și habitatele din A.P. este limitat (documente ținute la sertar sau care lipsesc, 

baze de date GIS care nu sunt compatibile sau nu sunt disponibile etc.) deși recomandările pentru EA spun că 
evaluatorul trebuie să folosească (toate) sursele de  informații existente (rapoarte, studii, planuri, articole etc.). Cu 
cât informațiile acoperă un termen mai lung cu atât calitatea crește.

- În lipsa informațiilor se cere (uneori) evaluatorului să implementeze un program independent de colectare date din 
teren privind distribuția și dinamica speciilor și habitatelor. Teoretic solicitarea este și legală și binevenită pentru a 
asigura o evaluare obiectivă dar ... în aceste condiții evaluarea cu întocmirea studiului ar dura între 12 și 18 luni, ar 
fi nevoie de un grup de specialiști pe domenii diferite ceea ce ar crește semnificativ costurile, ar surprinde doar un 
moment scurt din viața ecosistemelor și ar putea să nu fie relevant în raport cu monitorizările pe termen lung. Este 
o soluție pe termen lung dar cu siguranță nu e soluția optimă pe termen scurt nici pentru A.S și nici pentru A.P. 

- Oportun ar fi ca administratorii de păduri că contribuie la programele de monitorizare ale A.P. (de unde și 
importanța SEA ca platformă de negociere) și oportun ar fi ca amenajistul și evaluatorul să lucreze în echipa pentru 
colectarea a cât mai multe date în perioada de teren a realizării amenajamentului.



Tipuri de proceduri pe domeniu mediu – pentru amenajamente silvice care au legătură cu 
NATURA 2000 (SCI sau SPA)

(c) etapa soluţiilor alternative - cea de a treia etapă, aflată sub incidenţa art. 6(4) (în condiții normale nu se ajunge la 
această etapă)
- Propunerea de soluții alternative la plan este limitată de normele silvice. Totuși este recomandat ca soluțiile 

tehnice în A.P. să nu fie stabilite pe principiul rentabilității ci al prevenției impactului. De ex. Tăierile rase pot fi 
(uneori) înlocuite cu succesive în margine de masiv. Administratorul, amenajistul și evaluatorul trebuie să se 
asigure că aleg soluția cu impactul minim. Asta impune o colaborare din fazele incipiente ale demarării amenajării 
și o mai mare flexibilitate a proiectantului și proprietarului.

- Oportunitate .. alegerea unei soluții mai prietenoase dar care reduce volumele ar putea fi considerată ca pierdere 
datorită restricțiilor și compensată dar ... e nevoie de acceptul CE și de o procedură. Încrederea e prea scăzută în 
autorități ca această soluție să fie utilizată la scară largă.

(d) etapa măsurilor compensatorii - cea de a patra etapă, aflată sub incidenţa art. 6(4). (valabilă pentru defrișări, 
schimbări de categorie de folosință)



Deziderat - creșterea 
calității studiilor EA

Timp

Bani

Echipamente 

Perioade mai lungi

Costuri mai mari

Evaluatori mai puțini

Deziderat – prevenirea 
degradării ecosistemelor

Timp

Bani

Alte resurse

Lucrări mai bine 
planificate

Lucrări mai bine 
executate

Resurse disponibile 
pentru retehnologizare 

și profesionalizare

Nu e clar daca se dorește revizuirea amenajamentului sau doar evaluarea impactului !!
Daca se dorește revizuirea ... poate ar fi mai bine să se refacă integral amenajamentele chiar daca ciclul de 
10 ani nu este închis. Această decizie ar trebui luată funcție de planul de management altfel există riscul să 
fie nevoie de doua revizuiri în 3-4 ani ceea ce ar creste costurile si ar da peste cap aplicarea principiilor de 
amenajare.
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Surse de informare utile pentru administratorii de păduri și proprietari

Vă mulțumesc pentru atenție!
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