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1. Rezumat 

Aproximativ 180 de hectare cu păduri seculare au fost rase de pe fața pământului din ariile protejate de la 

Bârnova - Repedea  doar în ultimii 10 ani, iar autoritățile au aprobat exploatarea a peste 750.000 de metri 

cubi de lemn în următorii 10 ani fără permis de mediu și studiu de evaluare adecvată, cu încălcarea 

directivelor europene, o practică care a adus țara noastră în procedură de infringement la Comisia 

Europeană. 

Orașul Iași se află în prezent într-o procedură de Infrigement la Comisia Europeană din cauza poluării 

aerului, iar pădurile din ariile protejate Bârnova – Repedea (situate la mai puțin de 5 km distanță) reprezintă 

principala sursă de aer curat  pentru oraș. Pădurile de la Bârnova - Repedea sunt relevante pentru ambele 

proceduri de Infrigement. Cu toate acestea, în ciuda acestor proceduri de Infrigement, tăierile fără evaluări 

adecvate continuă. 

Ariile protejate Natura 2000 ROSPA0092 Pădurea Bârnova și ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea ocupă 

aproximativ aceeași zonă majoritar forestieră, situată la mai puțin de 5 km de orașul Iași. Cele 2 arii 

protejate se suprapun pe cea mai mare suprafață, ROSPA0092 măsurând 12684,80 ha, iar ROSCI0135 

măsurând 12236,20 ha. Doar 102 hectare din aceste arii sunt strict protejate, adică mai puțin de 1%. Restul 

de 99% sunt în regim de exploatare forestieră intensivă. 

ROSPA0092 se remarcă, conform administratorilor, ca fiind habitat cheie pentru Buhă (Bubo bubo, cea mai 

mare bufniță din Europa). Este o arie protejată care îndeplinește și criteriile C1 și C6 elaborate de Bird Life 

International pentru desemnarea de IBA1. De asemenea, există cel puțin alte 115 specii de păsări, unele 

rare, vulnerabile sau pe cale de dispariție2. Cu toate acestea, în ciuda importanței sale, ROSPA0092 nu are 

niciun plan de management și nici un set de măsuri minime de conservare, deși au trecut 13 ani de la 

desemnarea acestei arii protejate.  

ROSCI0135 Pădurea Bârnova – Repedea trebuia să fie desemnat, conform Articolului 4.4  din Directiva 

Habitatelor, drept Arie Specială de Conservare, în termen de maxim 6 ani. Această desemnare nu a avut 

loc, motiv pentru care Comisia Europeană a demarat o nouă procedură de infingement în luna iunie 20203. 

ROSCI0135 listează un număr de 23 de specii prioritare și 2 habitate. Ambele site-uri au fost înființate în 

2007, dar numai SCI-ul are un plan de management, din 2016. Nu este clar de ce nu s-a implementat un 

plan de management integrat, deoarece cele 2 arii ocupă aproximativ aceeași zonă. 

Atât SPA, cât și SCI, sunt administrate în prezent de Romsilva prin oficiul lor regional din cadrul Direcției 

Silvice Iași. 

 

  

 
1 Natura 2000 Standard Data form pentru ROSPA0092 - 
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSPA0092 
2 Pagina de web a Direcției Silvice Iași - http://iasi.rosilva.ro/articole/padurea_barnova__p_1417.htm 
 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_20_1212 

http://iasi.rosilva.ro/articole/padurea_barnova__p_1417.htm
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2. Deteriorarea planificată a habitatelor și speciilor protejate 

 

Până în prezent, am identificat peste 1000 ha de exploatări recente (în ultimii 20 ani) pe scară largă. Acestea 

sunt suprafețe, în general, mai mari de 20 ha. 

Majoritatea tăierilor recente par să aibă loc în zona de nord a pădurii, care se află chiar la sud de orașul Iași. 

În special tăierile care implică înlăturarea completă a pădurii mature, precum tăierile la ras sau tăierile 

progresive de racordare sunt vizibile din satelit și raportate anual pe website-uri specializate precum Global 

Forest Watch4. 

Din datele satelitare reiese că tăierile care implică înlăturarea completă a pădurii mature s-au accelerat la 

un nivel alarmant în ultimii ani. 

Dacă pentru ROSPA0092 Pădurea Bârnova, în deceniul 2001-2010 au apărut goluri în pădure pe o suprafață 

de 58 ha, în perioada următoare (2011-2019), suprafața golită de arbori maturi a fost de 178 ha.  

Drept comparație, în perioada 2001 – 2007 suprafețele mari golite de arbori erau în medie de 4.5 ha pe an. 

În anul 2019, după intrarea în vigoare a noului amenajament, suprafață golită de arbori a fost de 45 ha, de 

10 ori mai mult ca în anii din deceniul trecut. 

 

Pentru ROSCI0135 Pădurea Bârnova – Repedea, în deceniul 2001-2010 au apărut goluri în pădure pe o 

suprafață de 78.58 ha, iar în perioada următoare (2011-2019), suprafața golită de arbori maturi a fost de 

180 ha.  

Drept comparație, în perioada 2001 – 2007 suprafețele mari golite de arbori erau în medie de 6.5 ha pe an. 

În anul 2019, după intrarea în vigoare a noului amenajament, suprafață golită de arbori a fost de 37 ha, o 

creștere exponențială. 

 
4 Pagina de web, Global Forest Watch: https://www.globalforestwatch.org/map/ 

https://www.globalforestwatch.org/map/
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În Decizia Etapei de Încadrare nr. 76 din 03.10.2019, emisă de Agenția de Mediu Iași (APM Iași) peste 

750.000 de metri cubi de lemn sunt programați pentru a fi extrași în următorii 10 ani, în mare parte din 

exploatări principale și progresive (635.000 m3). Cu toate acestea, în ciuda acestui volum mare de lemn 

programat pentru a fi recoltat și a metodelor de extracție agresivă utilizate, APM Iași concluzionează că: 

„Planul de gestionare a pădurilor pentru Lunca Cetățuii… nu are efecte semnificative asupra mediului, nu 

necesită o evaluare de mediu și nu necesită o evaluare adecvată, cu propunerea de a fi adoptată fără permis 

de mediu.”: 
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Exemple de zone cu exploatări forestiere active, cu impact negativ semnificativ asupra speciilor protejate 

prin tăierile de arbori, fragmentarea habitatelor, distrugerea zonelor de cuibărit, la data de 05.05.2020 in 

următoarele locații 

Locație 1 - 47°03'16.1"N 27°39'17.6"E 

Locație 2 - 47°03'09.4"N 27°40'07.9"E 
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Am analizat în mod special zona nord-centrală, care cuprinde aproximativ 688 ha de păduri seculare. Vârsta 

medie dată de planul de management este între 105 și 160 de ani. Am constatat că 431 ha au fost deja 

exploatate și aproape toți arborii seculari au fost îndepărtați. Arborii seculari care încă mai sunt pe picior, 

vor fi și ei recoltați, în tăieri progresive de racordare. Alte 257 ha sunt planificate să fie exploatate, din nou, 

prin exploatări progresive în următorii ani. 

Conform amenajamentului, niciun hectar nu va rămâne intact în zona analizată (688 ha). Acesta este un 

exemplu șocant de distrugere sistematică a pădurilor seculare și, din păcate, este un exemplu care se repetă 

peste tot în aceste arii protejate, cu excepția celor aproximativ 100 ha incluse în rezervații naturale. 

Parcelele care vor fi afectate de tăieri progresive sunt: 84, 89, 90, 91, 115, 116, 117, 118, 119. 

 

 

Filmări din drone și fotografii din satelit din zona cercetată pot fi văzute mai jos. Prin exploatarea progresivă 

finală, de racordare, cea mai mare parte a vegetației forestiere a fost înlăturată, inclusiv arborii seculari, iar 

zona seamănă acum cu o tăiere la ras.  

Administratorul pădurii (Romsilva) susține că aceste tăieri sunt necesare și sunt o urgentă, pentru a permite 

creșterea unei noi generații de arbori, deși nu există nicio evaluare adecvată care să analizeze impactul 

acestor tăieri asupra speciilor și habitatelor protejate5: 

„Amânarea acestor arborete de la tăiere este în contradicție directă cu prevederile amenajamentelor silvice 

în vigoare, acestea fiind incluse în urgența I, pe considerente de promovare a regenerării naturale existente 

 
5 Articol online, 06.04.2020: https://www.bzi.ro/stop-fake-news-urilor-adevarul-despre-taierile-de-arbori-din-
padurea-barnova-iata-ce-spun-specialistii-in-silvicultura-foto-3920819 

https://www.bzi.ro/stop-fake-news-urilor-adevarul-despre-taierile-de-arbori-din-padurea-barnova-iata-ce-spun-specialistii-in-silvicultura-foto-3920819
https://www.bzi.ro/stop-fake-news-urilor-adevarul-despre-taierile-de-arbori-din-padurea-barnova-iata-ce-spun-specialistii-in-silvicultura-foto-3920819
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și în plus menținerea unor arbori care au intrat în declin fiziologic datorită vârstei, ar duce la depreciere 

totală și a ajunge în imposibilitatea de a se mai regenera natural, fiind nevoiți ca aceste suprafețe să fie 

plantate aproape integrat;”  
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Fotografia aerială cu parcela 8b UPIII Lunca Cetățuii, realizată în luna iunie 2020, arată o îndepărtare 

completă a tuturor arborilor seculari prin tăieri de racordare, cu o regenerare naturală foarte mică. Codul 

Silvic prevede ca înainte de aplicarea tăierii progresive finale (de racordare), semințișul natural trebuia să 

fie instalat pe o suprafață de cel puțin 70 %. Eșecul regenerării naturale este și consecința directă a aplicării 

tratamentelor tăierilor progresive într-un interval foarte scurt de timp. În cazul parcelei 8b, de exemplu, 

durata aplicării ciclului complet de tăieri progresive a fost de doar 10 ani – în 2009 s-au început tăierile de 

punere în lumină, în 2017 s-au continuat tăierile de punere în lumină, iar în 2019-2020 s-au aplicat tăierile 

finale, de racordare.    

Normele tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor, aprobate prin Ordinul de Ministru, nr. 1650 

din 31.10.20006 stipulează că în arboretele de gorun, amestecuri de gorun cu fag sau cu alte specii, tăierile 

progresive se aplică cu perioade de regenerare de 15-20 ani, o normă care aparent nu se respectă la 

Bârnova-Repedea.   

 

Înainte de aplicarea acestor tăierilor progresive finale (de racordare) în parcela 8b UPIII Lunca Cetățuii, 

majoritatea arborilor din această parcelă erau de 160 de ani, așa cum este detaliat în descrierea parcelară, 

mai jos: 

 

 
6 Ordinul de Ministru, nr. 1650 din 31.10.2000 - http://bucuresti.gardaforestiera.ro/files/12496_Norm%203.pdf 
 

http://bucuresti.gardaforestiera.ro/files/12496_Norm%203.pdf
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În ciuda vârstei impresionante a arborilor din această parcelă, o adevărată raritate la marginea unui oraș 

mare european, toți arborii seculari au fost extrași prin exploatări forestiere, nefiind lăsat pe picior nici 

măcar un singur arbore secular pentru păsări, insecte sau lilieci, conform cerințelor ANANP. Dacă nici măcar 

în această parcelă, care avea la momentul tăierii cea mai înaintată vârstă din acest UA, nu s-a găsit un singur 

arbore demn de protecție, e greu de imaginat că se vor proteja arborii din alte parcele care urmează a fi 

tăiate, cu vârste inferioare parcelei 8B. 

În fotografiile de mai jos se pot vedea cioturile arborilor seculari care au fost tăiați în interiorul acestor arii 

protejate. Unii dintre ei prezintă galerii ale diferitelor insecte protejate precum Cerambyx Cerdo si Rosalia 

alpina. Acești arbori trebuiau identificați în amenajamentele forestiere și marcați pentru protecție ca arbori 

de biodiversitate, conform condițiilor specifice de punere în valoare a arboretelor transmise de ANANP 

către DS Iași în notificarea nr. 3023 din 25.04.2019.  
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Conform condițiilor specifice de punere în valoare a arboretelor transmise de ANANP către DS Iași în 

notificarea nr. 3023 din 25.04.2019 

Pentru speciile de păsări protejate - Nu se vor marca arborii care au cuiburi sau loc de adăpostire pentru 

speciile de păsări și se va menține o zonă tampon de protecție în jurul arborilor cu cuiburi, în vederea 

menținerii unui statut favorabil de conservare. 

Pentru speciile de lilieci protejate – este obligatorie păstrarea arborilor morți rămași în picioare, a celor 

bătrâni și mari, cât și a celor ce prezintă scorburi (7-10 arbori cu scorburi la hectar în zonele identificate cu 

populații semnificative) 

Pentru speciile de insecte protejate – vor fi identificate și menținute aproximativ 3-5 exemplare la hectar, 

de arbori scorburoși și uscați (căzuți sau pe picior) ce vor fi materializați, în schița parchetului, ca arbori de 

biodiversitate. 

Deasemenea, se recomandă:  Menținerea ștejarilor seculari și a unei structuri relativ pluriene a pădurii în 

aproprierea punctelor de prezență ale speciei Cerambyx cerdo.  
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Până acum, din informațiile noastre nu s-au identificat în schițele parchetelor tăiate, nici un arbore de 

biodiversitate pentru insecte, nici o zonă cu cuiburi sau locuri de adăpostire pentru păsări, nici un arbore 

cu scorburi pentru lilieci, deși majoritatea parcelelor afectate de tăieri principale au vârste de peste 110 ani 

și reprezintă clar exemple de habitate pentru aceste specii.   

Pentru acest raport am analizat 257 de schițe apv primite de la DS Iasi, din perioada 2016 – 2020, pentru a 

avea dacă acești arbori de biodiversitate sunt întradevâr marcați și conservați de la tăiere în aceste schițe, 

conform cerințelor oficiale. 
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Deși unele schițe apv conțineau în secțiunea legendei, simboluri de marcat arbori morți, cuiburi, vizuine, 

bârloguri sau arbori monumentali, nici unul dintre aceste indicatoare nu a fost folosit.  

Faptul că în 257 de schițe apv repezentând mii de hectare de pădure tăiată nu s-a marcat pentru conservare 

un singur arbore cu elemente de biodiversitate reprezintă o dovadă clară că azivele date de ANANP și APM 

Iași nu sunt respectate și că personalul silvic nu a fost instruit în a recunoaște și a proteja speciile pentru 

care au fost desemnate siturile Natura 2000. 

Element Nr de arbori marcați Parcela Schițe apv  

Arbori cu cuiburi de păsări 0   

Arbori de biodiversitate pentru 
insecte 

0   

Arbori uscați pentru lilieci 0   

Arbori monument  0   

Vizuină/ Bârlog 0   

Total ZERO  257 

 

Mai mult, avizul favorabil dat de ANANP cere administratorilor să aibă o bază de date cu arborii în care 

există cuiburi pe fiecare unitate amenajistică în parte. Din informațiile deținute până acum această bază de 

date NU EXISTĂ. Este recomandat întocmirea unei cereri de informație cu privire la stadiul acestei baze de 
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date, verificarea ei în teren (când va fi întocmită) și ajutarea administratorului cu identificarea acestor 

arbori.  

 

În fotografiile de mai jos se pot observa arbori seculari marcați pentru exploatare în parcelele 118 și 119 

care pot fi extrași în orice moment. Este extrem de rar ca arbori atât de mari să fi supraviețuit în număr 

mare în vecinătatea unui oraș mare. Cu toate acestea, în loc să fie apreciați și promovați de către autoritățile 

locale, aceștia vor fi tăiați pentru motive pur comerciale: 

 

Un tip similar de exploatare progresivă are loc și în alte zone ale pădurii, după cum se vede mai jos: 
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Locația 1 -  47°03'01.0"N 

27°39'29.5"E 

Locația 2 -  47°00'00.2"N 

27°39'45.5"E 

 

 

În aproape toate parcelele cu arbori seculari vizitate, există numeroase semne ale prezenței speciilor 

protejate, în special speciilor de insecte precum Rosalia alpina, Morimus funereus și Cerambyx cerdo. 

Pentru fiecare din aceste specii arborii bătrâni ar trebui protejați, însă în parcelele supuse regimului de 

exploatarea progresivă, majoritatea acestor copaci bătrâni au fost sau vor fi eliminați. Am găsit, de 

asemenea, arbori cu urme evidente ale acestor insecte care au fost marcați pentru exploatare sau care au 

fost deja tăiați, mai jos. 
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Galerii de Rosalia alpina si Cerambyx cerbo in arbori tăiați și în arbore uscat, pe picior 

Specii de insecte amenințate din Pădurea Bîrnova-Repedea: 

Joș, stânga: Cerambyx cerdo, Starea de conservare = Vulnerabil. Joș, centru: Carabus intricatus: NT  = specie 

ameninţată cu dispariţa în viitorul apropiat. Joș, dreapta: Morimus funereus, Starea de conservare: VU = 

Vulnerabil 

Pentru alte specii, cum ar fi cele 116 specii de păsări și unele dintre speciile de lilieci menționate până acum, 

exploatarea forestieră este la fel de dăunătoare, deoarece arborii seculari oferă un habitat pentru cuibărit 

și hrană. Nu există măsuri minime de conservare sau hărți pentru speciile de păsări, astfel încât este dificil 

să evaluezi amploarea perturbării acestor specii. 
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De la stânga, sus: Cerb (Cervus elaphus), vipera comună (Vipera berus nikolskii), huhurezi mici (Strix aluco), 

pisică sălbatică (Felis silvestris), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), căprioară (Capreolus capreolus) 

 

Autorizația de mediu emisă de APM Iași în 2019 prevede clar că exploatarea forestieră este permisă numai 

în afara perioadei de cuibărit (adică în afara perioadei 15 martie - 15 septembrie), cu toate acestea am 

identificat numeroase locuri unde se exploatează pădure de-a lungul primăverii și verii anului curent.  
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Panourile de exploatare indică clar că exploatarea a fost permisă pe tot parcursul lunii aprilie, iar în unele 

cazuri este permisă toată vara. 
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3. Arii protejate uitate 

 

3.1 Nu există plan de management sau măsuri de conservare pentru situl ROSPA0092  

ANANP a emis un Aviz favorabil, nr. 6/ST IS/29.08.2019 pentru Amenajamentele silvice referitoare la 

ROSPA0092 Pădurea Bârnova. Avizul favorabil a fost emis: 

„ în urma corelării cu prevederile planurilor de management, regulamentele și măsurile de conservare ale 

ariilor naturale protejate ROSPA0092 Pădurea Bârnova, ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea....” 

Singura problemă e că pentru ROSPA0092 nu există în prezent niciun plan de management, niciun 

regulament și nici un set de măsuri de conservare. 

Prin urmare, am solicitat ca ANANP să clarifice dacă are aceste documente (plan de management, 

reglementări și măsuri de conservare) pe baza cărora a fost eliberat Avizul favorabil pentru ROSPA0092. 

Însă, în răspunsul lor, din data de 23.04.2020, ANANP confirmă că ROSPA0092 nu are în prezent niciun plan 

de management, niciun regulament și nicio măsură de conservare.  

ANANP continuă menționând că nu știu de ce nu a fost creat un plan de management pentru ROSPA0092 

în același timp cu ROSCI0135, deoarece instituția lor nu era încă în vigoare în 2016. Lipsa unui plan de 

gestionare sau a unor măsuri de conservare indică faptul că autorizația de mediu nu a fost dată pe baza 

unei analize faptice, ci a fost dată fie din greșeală, fie în mod ilegal. 

Iată avizul favorabil al ANANP: 
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În continuare, prezentăm paragraful din răspunsul ANANP care confirmă că ROSPA0092 nu are în prezent 

un plan de management, regulament și nici măsuri de conservare. 
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3.2 Situl de Importanță Comunitară ROSCI0135 nu a fost desemnat drept Arie Specială de Conservare 

Situl de Importanță Comunitară ROSCI0135 Pădurea Bârnova – Repedea, desemnat prin Ordinul nr. 

1964/2007 trebuia să fie desemnat, conform Articolului 4.47 din Directiva Habitatelor, drept Arie Specială 

de Conservare, în termen de maxim 6 ani. Această desemnare nu a avut loc. 

 
7 Articolul 4.4 Directiva Habitatelor - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&from=EN
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La nivel național acest articol a fost ignorat sistematic. Deși au trecut 13 ani de la desemnarea majoritații 

Siturilor de Importanță Comunitară, din informațiile noastre, România nu a desemnat nicio Arie Specială de 

Conservare, până acum. 

Articolul 4 (4): După adoptarea unui sit de importanță comunitară în conformitate cu procedura prevăzută 

la alineatul (2), statul membru respectiv desemnează situl ca arie specială de conservare cât mai curând 

posibil, în termen de maximum șase ani, stabilind prioritățile în funcție de importanța siturilor pentru 

menținerea sau readucerea la un stadiu corespunzător de conservare a unui habitat natural din anexa I sau 

a unei specii din anexa II ori pentru coerența sistemului Natura 2000 și în funcție de pericolele de degradare 

sau distrugere ce amenință respectivele situri. 
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4. Amenajamente silvice care nu sunt conforme cu directivele Natura 2000  

Cele 6 Amenajamente pe UP-uri redactate în 2018 și în vigoare din 2019 nu sunt conforme cu cerințele 

siturilor Natura 2000. Unul dintre aceste amenajamente (OS Pădureni UP IV Bârnova) nici măcar nu 

menționează prezența ROSPA0092.  

Niciun amenajament nu conține măsuri de conservare specifice pentru speciil protejate.  

Sunt menționate doar liste de specii și câteva ghiduri generale, foarte vagi. Aceste liste și ghiduri orientative 

nu sunt specifice pentru speciile și distribuția acestora.  

Niciun amenajament nu menționează vreo măsură de conservare specifică Habitatelor pentru care au fost 

desemnate ariile protejate. Unele măsuri de conservare sunt menționate în Memoriile tehnice din 2019, 

dar aceste măsuri nu au fost integrate în elaborarea efectivă a amenajamentelor silvice care au fost 

finalizate în 2018.  

De asemenea, nu este clar dacă măsurile de conservare menționate în prezentările tehnice referitoare la 

ROSPA0092 sunt cele oficiale aprobate de autoritatea centrală (ANANP), deoarece această instituție ne-a 

răspuns în 2020 că nu există măsuri de conservare aprobate până în prezent. 

Amenajament Se suprapune cu 
ROSCI0135 

Se suprapune cu 
ROSPA0092 

Măsuri specifice 
de conservare 
pentru specii 

Măsuri specifice 
de conservare 
pentru Habitate 

OS Pădureni UP IV 
Bârnova 

Da, 1872.33 ha Se suprapune, dar 
SPA nu este 
menționat în 
niciun act 

Doar măsuri 
generale, nu 
specifice 

Nu 

OS Lunca Cetățuii UP 
II Poieni 

Da, 2433,41 ha Da, 2433,41 ha Doar măsuri 
generale, nu 
specifice 

Nu 

OS Lunca Cetățuii UP 
III Ciurea 

Da, 1173,18 ha Da, 1173,18 ha Doar măsuri 
generale, nu 
specifice 

Nu 

OS Lunca Cetățuii UP 
I Tomești 

Da, dar 
amenajamentul 
specifică suprafețe 
de 1734,16 ha și de  
1444,12 ha și de 
2433,84 ha 

Da, dar 
amenajamentul 
specifică 1734,16 
ha și 2397,67 ha 

Doar măsuri 
generale, nu 
specifice 

Nu 

OS Dobrovăț UP II 
Pietrosu 

Da, 2837,72 ha Da, 2912,06 ha Doar măsuri 
generale, nu 
specifice 

Nu 

OS Dobrovăț UP I 
Nastea 

Da, 1.966,10 ha Da, 1.966,10 ha Doar măsuri 
generale, nu 
specifice 

Nu 
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5. Suprafețe foarte mici încadrate la tipurile I și II de categorii funcţionale 

 

Tipul I de categorii funcţionale – suprafețe în care sunt interzise prin lege recoltarea de masa lemnoasă, 

inclusiv tăierile de igienă şi lucrările de îngrijire, precum şi alte activităţi care ar putea deregla echilibrul 

ecologic (păşunatul, turismul necontrolat, fertilizările etc.). 

Tipul II de categorii funcţionale – suprafețe cu protecție limitată, unde se vor executa lucrări speciale de 

conservare ce vor consta din lucrări de îngrijire şi conducere în arboretele tinere, care urmăresc realizarea 

unei compoziţii optime a arboretelor şi obţinerea unei stări fitosanitare bune şi a unei structuri pe vertical 

corespunzătoare a pădurilor. În aceste suprafețe se aplică unele tăieri precum rărituri, tăieri de igienă, tăieri 

de conservare.  

Din cele 6 amenajamente studiate doar 2 au suprafețe încadrate la T1, cu un total de 102.55 ha, 

reprezentând mai puțin de 1 % din pădurea Bârnova-Repedea.  

Alte 959.28 ha au fost încadrate la protecția parțială oferită de T2. 

În restul suprafețelor (aproximativ 99 %) se pot face tăieri intensive. Aceste tăieri se practică totuși și în 

suprafețele cu protecție parțială, încadrate la T2: 959.28 ha. 

 

Amenajament Suprafețe încadrate la 
protecție strictă (T1) 

Suprafețe încadrate la 
protecție limitată (T2) 

OS Pădureni UP IV 
Bârnova 

Nu există 29,94 ha 

OS Lunca Cetățuii UP 
II Poieni 

19,46 ha (Rezervațiile 
Locul fosilifer Dealul 

291,34 ha 
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Repedea şi Poieni - 
Cărbunăriei ) 

OS Lunca Cetățuii UP 
III Ciurea 

Nu există 41,30 ha 

OS Lunca Cetățuii UP 
I Tomești 

Nu există 146,17 ha (rezervație de 
semințe) 
284,95 ha 

OS Dobrovăț UP II 
Pietrosu 

83,09 ha (Rezervația 
naturală Pădurea 
Pietrosu) 

10,40 ha 

OS Dobrovăț UP I 
Nastea 

Nu există 155.18 ha 

Total 102.55 ha 959.28 ha 
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7. Noi drumuri forestiere, de realizat fără evaluare adecvată 

 

În ciuda faptului că pădurea este fragmentată de o rețea densă de drumuri forestiere, au mai rămas totuși 

câteva zone care nu au fost accesate până acum. Pentru a exploata în aceaste zone, sunt planificate cel 

puțin 4 drumuri forestiere noi, care totalizează peste 22 km, conform noilor amenajamente.  

Cu toate că amenajamentele prevăd aceste drumuri noi, în Decizia Etapei de Încadrare este menționat că 

amenajamentul nu propune proiecte viitoare de infrastructură. 

Din informațiile pe care le deținem până acum aceste drumuri forestiere noi nu au o evaluare adecvată de 

mediu. 
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Lista drumurilor forestiere noi, din amenajamente: 
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Deși perioada 15 aprilie – 15 august trebuia să fie una de liniște pentru cuibărit, în pădurea Bârnova-

Repedea nu s-a respectat această cerință obligatorie și s-a lucreat intensiv atât în exploatări forestiere cât 

și în reabilitarea drumurilor existente.  

 

 

Fotografii realizate în lunile iunie și iulie 2020. 
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Recomandări 

1. O suprafață de minimum 50% din ariile protejate Natura 2000 Bârnova-Repedea ar trebuie să beneficieze 

de strictă protecție prin introducerea în categoria funcțională T I. Restul ariilor protejate trebuie să fie 

introduse în categoria funcțională T II. 

Zona de protecție strictă trebuie definită în urma consultării cu comunitatea locală, mediul academic, 

ONGuri, DS Iasi, consiliul județean. Zona de strictă protecție aprobată prin noul plan de management care 

trebuie realizat și aprobat cel mai târziu în anul 2021. Acest plan trebuie să țină cont de: 

• Protejarea biodiversității 

• Generarea de aer curat și capacitatea pădurii de a stoca carbon 

• Valoarea de recreere pentru Iași 

 

2. Înființarea ariei protejate de interes național ”Parcul Natural Bârnova – Repedea” care va fi suprapus cu 

ariile protejate de interes european Bârnova – Repedea. Parcul Natural va corespunde categoriei V IUCN. 

 

3. Un moratoriu pe toate exploatările principale și suspendarea amenajamentelor silvice 

Amenajamentul actual trebuie suspendat până la realizarea evaluării adecvate și a planului de 

management. În special tăierile progresive care implică tăierea tuturor arborilor maturi dintr-o parcelă nu 

îsi au locul într-o aria protejată la marginea unui oraș mare. Ocoalele slivice trebuie sa aibă o baza de date 

cu toti arborii de biodiversitate (arbori biotop). 

 

4. Sistarea construcției de noi drumuri forestiere 

Cele patru drumuri forestiere noi nu au nici aviz de mediu și nici o evaluare adecvată de mediu. Acestea 

sunt planificate exclusiv în vederea exploatării masive a pădurii în zone cu biodiversitate ridicată  și nu îsi 

au rostul într-un sit Natura 2000. Actuala rețea de drumuri forestiere este suficientă pentru intervenții în 

caz de dezastre naturale sau pentru salvarea de vieți omenești (turiști). 


