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 1. SUPRAFAŢA FONDULUI FORESTIER NAŢIONAL  
 

În conformitate cu raportarea statistică SILV 1, 

pădurile Romaniei ocupau la data de 31.12.2005 suprafaţa 

totală de 6.390.536 ha. 

Fata de situaţia la 31.12.2004, suprafaţa fondului 

forestier naţional a crescut  cu 8.385 ha.  

Pe categorii de proprietate, suprafaţa fondului 

forestier naţional se prezenta astfel: 

 

 

6390536

4234142

852650
613236 687649

2859

TOTAL

Pădure proprietate publică a statului, administrată de RNP

Pădure proprietate publică a unităţilor teritorial-administrative

Pădure proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat

Pădure proprietate privată a persoanelor fizice

Alţi deţinători

 

 

1.1 SUPRAFAŢA FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A 

STATULUI,  ADMINISTRATĂ  DE  REGIA  NAŢIONALĂ  A 

PĂDURILOR – ROMSILVA 

 

Fondul forestier proprietate publică a statului ocupa 

la data de 31.12.2005 o suprafaţa totală de 4.234.142 ha. 

Faţă de situaţia la 31.12.2004, fondul forestier 

proprietate publică a statului s-a majorat în cursul 

anului 2005 cu 6.463 ha, diferenţă care se justifică 

astfel: 
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- 86.354 ha au fost puse în posesia foştilor 

proprietari sau moştenitorilor acestora, prin aplicarea 

prevederilor legilor fondului funciar; 

- 89.927 ha au fost preluate de Direcţia Silvică 

Suceava de la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. 

- 210 ha au fost incluse în fondul forestier prin 

cumpărare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 226/24.11.2000, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 66/2002, precum şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 796/2002. Situaţia terenurilor 

achiziţionate prin cumpărare este prezentată astfel: 

fonduri consumate în valoare de 644.049 lei (în medie 

3073,63 lei/hectar), comparativ cu programul de cca 20 

mil. lei aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, 

pădurilor, apelor şi mediului nr. 511/28.06.2005. 

- 2.680 ha cu care s-a majorat suprafaţa fondului 

forestier, provenind din corecţiile operate cu ocazia 

reamenajării unor ocoale silvice (ridicări în plan, 

schimbarea bazei cartografice, corecţii de limite în urma 

confruntării planurilor de bază cu oficiile de cadastru 

în aplicarea legilor retrocedării etc.), scoaterea şi 

intrarea unor terenuri în fondul forestier cu alte 

aprobări legale decât cele individualizate anterior. 

 

1.2 SUPRAFAŢA FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ A 

PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE, PROPRIETATE PUBLICĂ A 

UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV – TERITORIALE, ADMINISTRATĂ PRIN 

STRUCTURI SILVICE PROPRII (OCOALE SILVICE PRIVATE) 

 

 Suprafaţa fondului forestier administrată prin 

structuri silvice proprii la data de 31.12.2005 era de 

936 945 ha în creştere cu 63 340 ha faţă de anul 2004. 

 

1.3 APLICAREA PREVEDERILOR LEGILOR FONDULUI FUNCIAR,  

REFERITOARE LA RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE  

ASUPRA TERENURILOR CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ 

 

La nivelul anului 2005 s-a continuat validarea şi 

punerea în posesie a suprafeţelor de terenuri forestiere 

foştilor proprietari sau moştenitorilor lor, în baza 

legilor fondului funciar, inclusiv în baza Legii nr. 

247/2005. În anul 2005 s-au validat pentru restituire, în 

baza acestor legi, 147.099 ha şi s-au pus în posesie 

86.354 ha.  

Situaţia privind stadiul aplicării legilor fondului 

funciar este următoarea: 



 8 

Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare (inclusiv Legea nr. 247/2005): 

- suprafaţa terenurilor forestiere validată pentru 

retrocedare de comisiile judeţene este de 2.076.879 ha; 

- suprafaţa terenurilor forestiere validate şi 

necontestate de reprezentanţii unităţilor silvice în 

comisiile judeţene este de 1.932.582 ha;  

- suprafaţa terenurilor forestiere puse la dispoziţia 

comisiilor locale este de 1.919.603 ha şi reprezintă 

99,3% din suprafaţa validată de comisiile judeţene şi 

necontestată; 

- suprafaţa terenurilor forestiere puse în posesie 

este de 1.798.487 ha şi reprezintă 93,7% din suprafaţa 

pusă la dispoziţie şi 93,1% din suprafaţa validată şi 

necontestată; 

- suprafaţa terenurilor nepuse în posesie din motive 

imputabile proprietarilor (litigii între proprietari; nu 

s-au constituit în asociaţii cu personalitate juridică; 

nu şi-au constituit structură silvică proprie sau nu 

încheie contracte de administrare cu altă structură 

silvică autorizată etc.), este de 57.726 ha. 

Legea nr. 18/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

- suprafaţa terenurilor forestiere validată pentru 

retrocedare de comisiile judeţene este de 363.988 ha; 

- suprafaţa terenurilor forestiere predate prin 

protocol comisiilor locale este de 361.637 ha. 

În cazurile în care propunerile comisiilor locale şi 

validările comisiilor judeţene s-au făcut cu încălcarea 

legii, personalul silvic din comisii a prezentat 

obiecţiuni şi s-au deschis acţiuni în instanţă. 

Principalele cauze care au impus formularea 

obiecţiunilor de către reprezentanţii direcţiilor silvice 

în comisiile judeţene sunt legate de lipsa documentelor 

de atestare a proprietăţii, neprecizarea amplasamentelor 

în anexele validate, validarea de amplasamente exceptate 

de la retrocedare, etc. 

 

1.4 ASPECTE NEGATIVE PRIVIND ATESTAREA DOMENIULUI 

PUBLIC AL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 

In perioada 2001-2003 s-a realizat atestarea 

domeniului public al unităţilor administrativ-

teritoriale, prin hotărâri ale Guvernului, neavizate de 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 

pe baza propunerilor primite de la comisiile de 

inventariere constituite la nivelul comunelor, oraşelor, 
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municipiilor şi judeţelor. În anexele la aceste hotărâri, 

nepublicate, au fost incluse terenuri care aparţin 

fondului forestier proprietate publica a statului, 

administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva. 

Aceste bunuri, aflate în administrarea Regiei 

Naţionale a  Pădurilor - Romsilva nu au fost trecute din 

domeniul public al statului în domeniul public judeţean 

sau local conform procedurii reglementate de Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, fiind incluse ilegal in listele de 

inventariere şi declarate ca aparţinând domeniului public 

local sau judeţean. Prin aceasta procedura s-a realizat 

practic o împroprietărire cu teren forestier.  

În cursul anului 2005, unele unităţi administrativ-

teritoriale au facut presiuni pentru predarea imobilelor 

prevăzute‚ în hotărârile de guvern de atestare a 

domeniului public, urmărindu-se trecerea terenurilor  

forestiere din domeniul public în domeniul privat şi 

includerea acestora în circuitul civil, în vederea 

vânzării acestora. Se exemplifică în acest sens suprafaţa 

de 13.0 ha teren forestier, proprietate publică a 

statului, administrată de Ocolul silvic Snagov, care a 

facut obiectul unei hotărâri de Guvern de atestare a 

domeniului public. Prin hotărâre a consiliului local 

această padure a fost trecută în domeniul privat al 

comunei şi a fost scoasă la licitaţie. 

 

  

2. STRUCTURA FONDULUI FORESTIER  NAŢIONAL 

 
2.1 ELEMENTE DE CARACTERIZARE A PĂDURILOR DIN ROMÂNIA 

 

2.1.1  Suprafaţa fondului forestier naţional 

                     

    Suprafaţa fondului forestier naţional este de 

6.390.536 ha şi reprezintă 26.7 % din suprafaţa ţării. 

Media europeana este de 32.4%.  

 

2.1.2 Terenurile  acoperite de pădure 

 

     Terenurile acoperite de pădure au o suprafaţă de 

6.232.964 ha.  

     Terenurile destinate nevoilor de cultură, 

administraţie, drumuri forestiere, terenuri neproductive, 

ocupaţii si litigii, scoateri temporare ocupă o suprafaţă 

de 157.572 ha. 
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2.1.3 Distribuţia pădurilor pe forme de relief 

 şi etaje fitoclimatice 

 

 

Distribuţia pădurilor pe forme de relief 

51.9
37.2

10.9

Munte

Deal

Câmpie

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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Distribuţia pădurilor pe etaje fitoclimatice

1.2
13.6

20.1

1716.1

16.4

4.7
6 2.5 2.4

Subalpin (F Sa)

Montan de molidişuri (F M3)

Montan de amestecuri (F M2)

Montan-premontan de făgete (F M1+F D4)

Deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (F D3)

Deluros de cvercete (Go, Ce, Gâ) (F D2)

Deluros de cvercete cu stejar pedunculat (F D1)

Câmpie forestieră (Fc)

Silvostepă (Ss)

Lunca şi Delta Dunării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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2.1.4. Distribuţia pădurilor pe specii  

29.8

32.1

17.7

15.4
5

Răşinoase

Fag

Stejar

Diverse tari

Diverse moi
 

 

2.1.5. Distribuţia pădurilor pe clase de vârstă 

23

19

18

15

10

15

1->20

21->40

41->60

61->80

81->100

>100
 

 

% 

% 

ani 
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2.1.6 Distribuţia pădurilor pe grupe funcţionale 

 

     Grupa I funcţională – păduri cu funcţii de protecţie 

si producţie reprezintă 53.3% din suprafaţa pădurilor.  

 

 

 

Categoriile de protecţie pentru arboretele 

incadrate in grupa I funcţională 

43

31

5

11

10

Protectia terenurilor si solurilor

Protectia apelor

Protectia impotriva factorilor daunatori

Paduri cu functii de recreere

Păduri constituite ca arii protejate şi de interes ştiinţific

 
 

     Grupa II- a funcţională  - păduri cu funcţii de 

producţie si protecţie reprezinta 46.7 % din suprafaţa 

pădurilor. 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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2.1.7. Distribuţia pădurilor pe tipuri  funcţionale 

 

 

 
 

2

20

8
20

5

15

Tipul I funcţional

Tipul II funcţional

Tipul III funcţional

Tipul IV funcţional

Tipul V funcţional

Tipul VI funcţional
 

 

 

* Notă 

În tipul I funcţional nu sunt permise intervenţii silviculturale. 

Prin excepţie, în anumite situaţii, acestea  se pot realiza cu 

acordul Academiei Române. 

În tipul II funcţional sunt permise numai lucrări de conservare. 
În tipurile III şi IV  funcţionale sunt permise tratamente 

intensive care promovează regenerarea naturală. Prin excepţie, la 

molid, pin, plop euramerican, salcam, salcie se pot aplica tăieri 

rase.  
În tipurile V şi VI  funcţionale sunt permise toate tipurile de 

tratamente.  

 

2.1.8. Volumul total pe picior al pădurilor 

 

     Volumul total pe picior al pădurilor este de 1.341 

milioane mc. Repartiţia volumului total pe specii  si 

categorii de specii se prezinta astfel: 

 

 

 

 

 

 

% 
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Volumul pe picior, pe specii  si categorii de specii a 

padurilor  

 

39

37

13

11

Răşinoase

Fag

Stejar

Diverse
 

 

 

2.1.9. Volumul mediu la hectar 

 

 Volumul mediu la hectar al arboretelor care 

constituie fondul forestier este de 218 mc. Media 

europeană a volumul mediu la hectar este de 147 mc. 

 

2.1.10. Creşterea medie anuală 

 

   Creşterea medie anuală este de 5,6 mc/an/ha. Media 

europeană a creşterii medii anuale este de 4,4 mc/an/ha. 

 

2.1.11. Posibilitatea anuală 

 

   Posibilitatea anuală a pădurilor României este de 20.3 

milioane mc. 

 

2.1.12. Suprafaţa de pădure/loc. 

                 

   Suprafaţa de pădure pe locuitor este de 0,29 ha/loc, 

foarte apropiată de cea europeană care este de 0,30 

ha/loc. 

 

 

% 
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3. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI LEGISLATIV 
 

3.1 Cadrul instituţional 

 

     În cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale, componenta de silvicultură a fost 

coordonată de un secretar de stat. În cadrul acestei 

structuri au funcţionat o direcţie generală şi trei 

direcţii.  

     În subordinea Ministerului, Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale au funcţionat 9 inspectorate 

teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, având un 

numar de 340 persoane angajate.   

  

              3.2 Cadrul legislativ 

 

 În cursul anului 2005 au fost elaborate o serie de 

proiecte de reglementare, prezentate in tabelul de mai 

jos, care au avut drept scop actualizarea legislaţiei 

silvice în concordanţă cu dinamica retrocedării şi cu 

alinierea acesteia la normele europene. 

 

         Tabel nr. 3.2.1 

Tipul actului normativ Nr. 

Lege 6 

Ordonanţă de Urgenţă a 

Guvernului 

11 

Ordonanţă a Guvernului 1 

Hotărâre de Guvern 18 

Ordin de ministru 31 

 

 Principalele proiecte de acte normative elaborate 

sunt:  

 Codul Silvic; 

 Legea vânătorii şi protecţiei vânatului; 

 O.U.G. 139/2005 privind administrarea pădurilor din 

România şi Regulamentul de aplicare al acesteia. 

  

 

4. ADMINISTRAREA PĂDURILOR   

 

Suprafaţa de fond forestier administrată prin 

structuri silvice la data de 31.12.2005 era de 5.656.555 

ha, din care 4.619.610 ha administrate de Regia Naţională 

a Pădurilor – Romsilva, 4.234.142 ha fond forestier 
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proprietate publica a statului si 335.468  ha aparţinand 

altor proprietari, şi 936.945 ha administrate de  

structuri silvice private autorizate.  

 Până la sfarşitul anului 2005 au fost autorizate 101 

structuri private de administrare silvică.  

 Personalul silvic autorizat, încadrat în aceste 

structuri silvice este de 2011 persoane, în următoarea 

componenţă: 

 Ingineri silvici – 302 persoane; 

 Tehnicieni silvici – 123 persoane; 

 Brigadieri şi şefi district – 299 persoane; 

 Pădurari – 1287 persoane; 

 În cursul anului 2005 s-au autorizat 15 ocoale 

silvice.  

 Până la data de 20.10.2005, data la care a intrat în 

vigoare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, 

pentru suprafaţa de 883.981 ha fond forestier proprietate 

privată a persoanelor fizice şi pentru o parte din 

pădurile proprietate privată a persoanelor juridice nu  

s-a asigurat administrarea prin ocoale silvice. Prin 

această Ordonanţă de Urgenţă s-a creat obligativitatea 

administrării prin ocoale silvice a acestor paduri, 

începând cu data de 20.10.2005 pentru suprafeţele care 

fac obiectul Legii nr. 247/2005 şi până la data de 

20.04.2006 pentru celelalte suprafeţe retrocedate.  

  

 

5.  GESTIONAREA DURABILĂ A PĂDURILOR 
 

5.1  REGENERAREA PĂDURILOR 
 

Programul de regenerare a pădurilor în fondul 

forestier naţional aferent anului 2005, a prevăzut 

executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor pe 

suprafaţa totală de 25.073 ha, din care regenerări 

naturale pe 10.896 ha (43%) şi împăduriri pe         

14.177 ha (57%). 
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Faţă de programul naţional s-au realizat 25.997 ha   

(cu 924 ha mai mult decât suprafaţa programată), din care 

regenerări naturale pe 12.179 ha (cu 1.283 ha mai mult 

decât suprafaţa programată) şi împăduriri pe 13.818 ha 

(cu 359 ha mai puţin decât suprafaţa programată). 
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5.1.1 Regenerarea pădurilor  proprietate publică a 

statului   

 

Programul de regenerare a pădurilor proprietate  

publică a statului pe anul 2005, a fost de 20.525 ha, din 

care regenerări naturale pe 8.421 ha (41%) şi împăduriri 

12.104 ha (59%). 

La stabilirea suprafeţelor programate a se regenera 

în anul 2005, s-a avut în vedere asigurarea continuităţii 

pădurii prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure 

de pe care s-a recoltat masa lemnoasă, urmare aplicării 

tăierilor de regenerare, precum şi extinderea acesteia, 

prin reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de 
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fenomene de degradare, inapte pentru agricultură, 

preluate în administrare de Regia Naţională a Pădurilor - 

Romsilva. 

Lucrările de regenerare naturală, programate a se 

realiza pe 8.421 ha, au fost realizate pe 9.704 hectare, 

cu 1283 hectare mai mare decât cea programată. 

Toate direcţiile silvice au îndeplinit programul de 

regenerări naturale, realizări importante având 

direcţiile silvice: Constanţa (282%), Craiova (165%), 

Botoşani (157%), Ploieşti (154%), Târgovişte (147%), 

Slatina (131%). 

Lucrări deosebite ca amploare şi grad de dificultate 

au fost realizate şi în ceea ce priveşte împăduririle 

integrale, acestea fiind efectuate pe suprafaţa totală de 

11.744 ha, din care 3406 ha terenuri degradate preluate 

în administrare de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 

de la Agenţia Domeniilor Statului, realizările situându-

se  în procent de 97% a programului de 12.104 hectare. 

Dacă în campania de primăvară, s-a putut lucra în 

condiţii normale, reuşindu-se plantarea a 8.822 hectare 

(72,9% din programul anual), în ciuda eforturilor depuse 

atât la nivel central, cât şi la nivel local, în cursul 

desfăşurării lucrărilor premergătoare lucrărilor de 

împădurire, au apărut o serie de greutăţi care au 

împiedicat realizarea lucrărilor pe suprafeţele 

planificate. 

Astfel, la Direcţia Silvică Braşov, pentru suprafaţa 

de 398,88 ha ce trebuia preluată în conformitate cu   

H.G. 2114/24.11.2004, nu s-a putut obţine dreptul de 

proprietate, suprafaţa fiind revendicată în baza legii 

nr. 247/2005. 

La Direcţia Silvică Drobeta Turnu Severin, 102 ha 

teren degradat preluat de la Agenţia Domeniilor Statului 

conform H.G. nr. 357/2002 au fost solicitate pentru a fi 

retrocedate conform Legii nr. 247/2005 de către cetăţenii 

comunei Voloiac. La Direcţia Silvică Sibiu, Primăria 

Iacobeni nu a permis executarea lucrărilor de împădurire 

pe suprafaţa de 58 ha preluată de regie prin H.G. 

357/2002. La Direcţia Silvică Târgu Mureş, suprafaţa de 

148 ha preluată prin H.G. 1542/2003 nu s-a putut planta, 

deoarece locuitorii comunei Nadeş nu au permis plantarea. 

Pentru consolidarea plantaţiilor înfiinţate în anii 

precedenţi şi în campania de primăvară, au fost 

programate lucrări de completări curente şi de refacere a 

plantaţiilor calamitate pe suprafaţa totală de 4.723 ha, 

iar realizările au totalizat 6.210 ha. 
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Programul lucrărilor de completări, de 4.120 ha, a 

fost realizat în procent de 138%, efectuându-se lucrări 

pe 5.684 ha. Suprafaţa de 1.564 ha, cu care s-a depăşit 

programul, s-a plantat în toamnă, după efectuarea 

controlului anual al regenerărilor, când s-au stabilit 

lucrările de completări şi refaceri pentru anul 2006. 

Lucrările de refacere a culturilor calamitate 

programate a se realiza pe 603 ha, s-au efectuat pe 526 

ha. Cele 77 ha pe care nu s-au executat plantaţiile se 

regăsesc cu precădere la direcţiile silvice Brăila (16 

ha), Constanţa (29 ha), Giurgiu (21 ha), Tulcea (14 ha). 

Pentru ca lucrările de împăduriri să se desfăşoare în 

condiţii normale, s-au întreprins următoarele măsuri: 

 s-au inventariat suprafeţele din fondul forestier 

care trebuiau parcurse cu lucrări de regenerare 

în 2005 (suprafeţe parcurse cu tăieri definitive, 

suprafeţe neregenerate integral pe cale naturală, 

suprafeţe parcurse cu lucrări de refacere şi 

substituire a arboretelor slab productive, 

afectate de uscare, goluri din fondul forestier) 

care prin amenajament sunt destinate împăduririi; 

 s-au efectuat lucrările de pregătire a terenului 

şi solului pe suprafeţele a căror împădurire a 

necesitat această tehnologie; 

 s-au efectuat cartări staţionale în suprafeţele 

destinate împăduririi, în vederea stabilirii 

soluţiilor tehnice corespunzătoare (compoziţii de 

regenerare, scheme de plantare, tehnologii); 

 s-a efectuat inventarul puieţilor forestieri în 

toate pepinierele silvice ale regiei şi s-a 

transmis direcţiilor silvice repartizarea 

materialului de plantat necesar realizării 

integrale a programului de împăduriri, de 

completări curente şi de refacere a plantaţiilor 

calamitate, de împădurire a terenurilor degradate 

preluate. 

 s-au produs 153,6 milioane puieţi apţi de 

plantat. 

În cele două campanii de împăduriri s-au folosit 

77.408 mii puieţi forestieri. 

Pentru susţinerea financiară a lucrărilor de 

regenerare a pădurilor realizate a fost necesară 

redistribuirea de fonduri din Fondul de conservare şi 

regenerare a pădurilor, constituit la nivelul regiei în 

conformitate cu prevederile art. 63 din Codul silvic, în 

special către direcţiile din partea de sud şi est a 
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ţării, care prin veniturile realizate nu au putut acoperi 

cheltuielile de regenerare. 

Efortul financiar al Regiei Naţionale a Pădurilor – 

Romsilva pentru realizarea programului de împăduriri în 

anul 2005 a fost de 49,3 milioane lei din Fondul de 

conservare şi regenerare a pădurilor, iar din Fondul de 

ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, 

constituit la nivelul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a fost decontată suma de 

20 milioane lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor 

de împădurire a terenurilor degradate preluate; de la 

bugetul de stat s-au utilizat 1,78 milioane lei. Aşadar, 

în total s-au folosit 71,09 milioane lei pentru lucrări 

de regenerare a pădurilor. 

 

5.1.2 Regenerarea pădurilor  proprietate publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate 

privată a persoanelor fizice şi juridice  aflate sub 

contracte de administrare cu 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 

 

În fondul forestier aparţinând altor deţinători, 

administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva pe 

bază de contracte, în anul 2005, s-au executat lucrări de 

regenerare a pădurilor pe suprafaţa de 1.194 ha, din care 

pe 507 ha prin regenerări naturale şi pe 687 ha prin 

împăduriri. 

Pentru consolidarea plantaţiilor efectuate în anii 

anteriori s-au executat lucrări de completări pe 129 ha 

şi lucrări de refacere a culturilor calamitate pe 18 ha. 

În total, s-au folosit 3.730 mii puieţi forestieri. 

Valoarea lucrărilor executate a fost de 2.079.778 lei, 

1.987.838 lei fiind din fondul de conservare şi 

regenerare a pădurilor constituit de aceştia şi 42.488 

lei din alte surse. 

 

5.1.3 Regenerarea pădurilor  proprietate publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate 

privată a persoanelor fizice şi juridice 

 

În fondul forestier proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi proprietate privată a 

persoanelor fizice si juridice, administrat de structuri 

silvice private s-au realizat lucrări de regenerare a 

pădurilor pe 3.354 ha, din care 1.968 ha regenerări 

naturale şi 1.386 ha împăduriri.  
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Totodată, pentru consolidarea plantaţilor realizate 

în anii anteriori s-au executat lucrări de completări 

curente pe suprafaţa de 512 ha şi lucrări de refaceri ale 

plantaţiilor calamitate pe 18 ha. 

Valoarea totală a lucrărilor executate a fost de 

5.571.820 lei, din care valoarea puieţilor a fost de 

2.226.172 lei.   

 

5.1.4 Împădurirea terenurilor degradate  

 

În vederea diminuării acţiunii factorilor climatici 

nefavorabili, a efectelor secetei, a eroziunii de orice 

fel a solului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale a acţionat pentru identificarea şi 

delimitarea de terenuri degradate, inapte pentru 

agricultură, în vederea ameliorării acestora prin 

împădurire. 

Această acţiune a avut în vedere două categorii de 

deţinători ai terenurilor: 

a)identificare terenurilor degradate aflate în 

proprietatea publică a statului şi în administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului şi preluarea acestora de 

către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva; 

b)identificarea terenurilor degradate deţinute de 

unităţile administrativ – teritoriale şi de persoane 

fizice, în vederea împăduririi. 

În anul 2005 s-au plantat 3.406 ha terenuri 

degradate, proprietate publică a statului, preluate în 

administrare de RNP – Romsilva de la Agenţia Domeniilor 

Statului. 

Ponderea lucrărilor de împăduriri în teren degradat 

s-a regăsit la direcţiile silvice din sudul şi estul 

ţării, care au plantat: Slatina – 543 ha, Constanţa – 542 

ha, Brăila – 507 ha, Vaslui – 383 ha, Galaţi – 333 ha, 

Tulcea – 276 ha, Craiova – 150 ha şi unde, în marea lor 

majoritate, terenurile de împădurit au necesitat o 

tehnologie complexă de pregătire a terenului şi solului. 

Realizările puteau fi cu mult mai mari, dacă 

suprafeţe întinse din categoria celor ce trebuiau 

plantate, nu ar fi fost inundate perioade mari de timp, 

aşa cum am arătat anterior. 

Acţiunea de identificare şi preluare a unor asemenea 

terenuri a continuat, astfel că în anul 2005, în 

conformitate cu H.G. 1568 au mai fost preluate în 

administrarea regiei 952,9 ha în judeţele Buzău, Călăraşi 

şi Vaslui şi a fost depusă documentaţia pentru preluarea 
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a încă 862,43 ha (terenuri din judeţele Alba, Buzău, 

Sibiu, Bistriţa Năsăud şi Tulcea). 

Pe terenurile deţinute de unităţile administrativ-

teritoriale şi de persoanele fizice s-au identificat şi 

delimitat terenuri degradate, inapte folosinţelor 

agricole şi s-au întocmit fişele perimetrelor de 

ameliorare pentru o suprafaţă de 7.890 ha, din care 

pentru suprafaţa de 3.460 ha s-au întocmit documentaţiile 

tehnico-economice în vederea împăduririi acestor 

terenuri.  

 

5.1.5 Lucrările de plantare executate în baza 

contractului privind Fondul Prototip de Carbon 

 

Contractul de vânzare – cumpărare a unor reduceri de 

emisii de CO2 încheiat între Regia Naţională a Pădurilor 

– Romsilva şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare, a constituit un obiectiv important în 

activitatea de împăduriri în anul 2005. Proiectul de 

împădurire a terenurilor degradate se desfăşoară pe o 

suprafaţă de 6.496 ha, din care 6.033 ha efectiv de 

împădurit, restul suprafeţelor din proiect fiind 

conservate ca atare. 

Activitatea principală desfăşurată în cadrul 

proiectului, de împădurire a terenurilor degradate se 

încadrează în prevederile Art. 3.3. al protocolului de la 

Kyoto, conducând la sechestrarea netă de gaze cu efect de 

seră, în proporţie covârşitoare dioxid de carbon absorbit 

din atmosferă şi stocat sub formă de carbon organic în 

biomasa supraterană şi subterană, cât şi în sol. Conform 

raportului final al temei de cercetare 23 RA/2005 

„Stabilirea nivelului de referinţă şi planul de 

monitorizare al de carbon în proiectul de împădurire a 

terenurilor degradate” elaborat de ICAS, suprafaţa totală 

plantată la 30 octombrie 2005 era de 5.848,4 ha. 

Suprafaţa neplantată la finele anului 2005 este de 185 ha 

şi este motivată de nivelul excepţional al Dunării în 

anul 2005. 

Cantitatea totală de CO2 acumulată este de 46.095,4 

tone şi reprezintă 74,5% din cantitatea programată 

iniţial de 62.227 tone, diferenţele fiind cauzate de 

secete (în anul 2003 în judeţul Dolj şi Insula Mică a 

Brăilei) şi de inundaţii (în anii 2004 şi 2005 în Insula 

Mică a Brăilei şi în judeţul Olt). Reglarea suprafeţelor 

şi a cantităţilor de dioxid de carbon acumulate se va 

face în anul 2007 cu ocazia primei monitorizări a 
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proiectului, conform acordului Băncii Mondiale, transmis 

în luna ianuarie 2006. 

 

5.1.6 Recoltarea seminţelor forestiere 

 

 Pentru cuantificarea posibilităţilor de recoltare 

a materialelor forestiere de reproducere s-au avut în 

vedere, cu prioritate, resursele genetice din plantaje şi 

rezervaţii de seminţe, înscrise în „Catalogul naţional al 

resurselor pentru materiale forestiere de reproducere din 

România” – ediţia 2001. 

 Astfel, deşi fructificaţia speciilor de răşinoase 

a fost foarte slabă, cu excepţia bradului, care a avut o 

fructificaţie foarte bună, faţă de un program de 

recoltări de seminţe de 205.591 kg s-au recoltat 511.259 

kg, astfel: răşinoase – program 5.322 kg, realizat 6.732 

kg, cvercinee – program 158.034 kg, realizat 427.992 kg, 

alte specii principale – program 26.917 kg, realizat 

36.662 kg, specii de amestec – program 3.367 kg, realizat 

20.039 kg, specii de ajutor – program 3.337 kg, realizat 

6.137 kg, arbuşti – program 9.314 kg, realizat 13.697 kg. 

Recoltari de seminte forestiere
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 Pentru a se asigura necesarul de seminţe de 

salcâm şi glădiţă, specii utilizate cu precădere la 

împădurirea terenurilor inapte folosinţelor agricole, 

preluate în fondul forestier, s-a majorat programul de 

recoltare a seminţelor de la 20.450 kg, la 29.500 kg, în 

aşa fel încât fiecare direcţie silvică să-şi asigure 

întreaga cantitate de seminţe din surse proprii. 

 O atenţie deosebită s-a acordat speciilor de 

ajutor şi arbuştilor, pentru a se asigura necesarul de 

puieţi care să ducă la realizarea de compoziţii de 

împădurire în concordanţă cu condiţiile staţionale ale 

terenurilor plantate. 

 Deoarece din surse autorizate (rezervaţii de 

seminţe şi plantaje), pentru tei, cireş, paltin, frasin, 
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gorun, stejar pedunculat, cer, gârniţă şi stejar roşu nu 

s-a putut asigura necesarul pentru culturi în pepiniere, 

s-a solicitat şi obţinut de la Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, aprobarea ca recoltarea 

să se realizeze şi din alte arborete, care să fie incluse 

în Catalogul naţional al surselor pentru materiale 

forestiere de reproducere din România, ca surse cu 

„exigenţe reduse” şi surse „identificate”. 

 Programul de recoltări de seminţe a fost corelat 

cu programul de culturi în pepiniere. 

 

5.1.7 Culturi în pepiniere 

 

 Programul culturilor în pepiniere pentru anul 

2005 a fost stabilit astfel încât să se asigure 

asortimentul de specii necesar realizării compoziţiilor 

de regenerare, pentru regenerarea suprafeţelor în rând, 

pentru plantarea terenurilor degradate preluate, 

efectuarea completărilor curente şi refacerii 

plantaţiilor calamitate. 

Au fost realizate culturi în pepiniere pe suprafaţa 

totală de 49.486 ari, din care: semănături în câmp – 

34.377 ari, repicaje – 3.306 ari, butăşiri – 11.803 ari. 

Semănături în solarii au fost efectuate pe 21.196 m.p. 
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Pentru realizarea culturilor în pepiniere şi solarii 

s-au luat măsuri pentru asigurarea necesarului de 

seminţe, crearea de paturi de germinaţie de calitate 

pentru seminţe, verificarea şi repararea la timp a 

maşinilor de semănat şi a celorlalte utilaje. 

În vederea asigurării unei cantităţi sporite de 

puieţi necesari regiei, dar şi ministerului în acţiunea 

de creare de perdele forestiere de protecţie, în toamna 

anului 2005, s-a suplimentat programul culturilor în 
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pepiniere cu 10 ha de sălcioară, 12 ha culturi de puieţi 

de cer, 2,25 ha culturi de puieţi de stejar brumăriu, 35 

ha de stejar pedunculat, 12 ha de stejar roşu şi 1,5 ha 

de culturi de puieţi de gorun. 

Programul de regenerare a pădurilor în fondul 

forestier naţional aferent anului 2005, a prevăzut 

executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor pe 

suprafaţa totală de 25.073 ha, din care regenerări 

naturale pe 10.896 ha (43%) şi împăduriri pe         

14.177 ha (57%). 

Faţă de programul naţional s-au realizat 25.997 ha   

(cu 924 ha mai mult decât suprafaţa programată), din care 

regenerări naturale pe 12.179 ha (cu 1.283 ha mai mult 

decât suprafaţa programată) şi împăduriri pe 13.818 ha 

(cu 359 ha mai puţin decât suprafaţa programată).    

 

5.2 AMENAJAREA PĂDURILOR 

 

 Realizarea cadrului necesar gestionării durabile a 

pădurilor se asigură în concordanţă cu prevederile 

legale, prin amenajamentele silvice şi studii sumare de 

amenajare. Realizările din anul 2005, structurate în 

raport cu fazele procesului tehnic de elaborare a 

amenajamentelor, sunt prezentate mai jos. 

  

5.2.1 Culegerea datelor de teren 

 

 S-au executat, în vederea elaborării amenajamentelor, 

descrieri parcelare pentru o suprafaţă de 559.600 ha, din 

care: 

- 438.119 ha fond forestier administrat de Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva, în cadrul a 40 de 

ocoale silvice. Pentru  fondul forestier din cadrul a  2 

ocoale silvice, cu o suprafaţă de 8.806 ha, lucrările s-

au executat de către societăţi comerciale cu capital 

privat, restul lucrărilor fiind executate de Institutul 

de Cercetări şi Amenajări Silvice; 

- 110.351 ha fond forestier proprietate publică a 

unităţilor administrativ - teritoriale şi a persoanelor 

juridice de drept privat; 

- 11.130 ha fond forestier proprietate privată a 

persoanelor fizice. 

 

5.2.2  Redactarea în concept a amenajamentelor silvice 

 

S-au redactat amenajamente în concept pentru o 

suprafaţă de 701.153 ha astfel: 
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- 186.500 fond forestier proprietate publică a 

unităţilor administrativ - teritoriale şi a persoanelor 

juridice de drept privat; 

- 11.130 ha fond forestier proprietate privată a 

persoanelor fizice; 

- 503.523 ha fond forestier administrat de Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva. În cazul ocoalelor 

silvice în care datele de teren s-au obţinut în anul 

2003, s-au redactat amenajamente pentru un număr de 4 

ocoale silvice, cu o suprafaţă de 65.515 ha. Lucrările au 

fost executate de Institutul de Cercetări şi Amenajări 

Silvice. 

În cazul ocoalelor silvice în care datele de teren s-

au obţinut în anul 2004, s-au redactat amenajamente 

pentru un număr de 43 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 

438.008 ha, din care, pentru 21 de ocoale silvice, cu o 

suprafaţă de 178,445 ha, lucrările s-au executat de 

societăţi comerciale cu capital privat, iar pentru 22 de 

ocoale silvice, cu o suprafaţă de 259.563 ha, lucrările 

s-au executat de Institutul de Cercetări şi Amenajări 

Silvice. Este în curs de finalizare de către ICAS 

redactarea amenajamentelor pentru 8 ocoale silvice, cu o 

suprafaţă de 93.525 ha. Se menţionează că, la toate cele 

47 de ocoale silvice soluţiile amenajistice au fost 

avizate. 

 

5.2.3  Definitivarea amenajamentelor silvice 
 

 

Pentru ocoale silvice în care datele de teren s-au 

obţinut în anul 2004, s-au definitivat de către ICAS 

amenajamentele pentru 5 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 

34.192 ha şi de către o societate cu capital privat, 

amenajamentul pentru un ocol silvic cu o suprafaţă de 

19.801 ha.  

Pentru ocoale silvice în care datele de teren s-au 

obţinut în anul 2003, s-au definitivat amenajamentele 

pentru 24 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 249.179 ha, 

din care pentru 10 ocoale silvice cu o suprafaţă de 

91.344 ha lucrările au fost executate de societăţi 

comerciale cu capital privat, iar pentru 14 ocoale 

silvice cu o suprafaţă de 157.835 ha lucrările s-au 

executat de ICAS. Este în curs de finalizare, de către 

ICAS definitivarea amenajamentelor pentru 6 ocoale 

silvice cu o suprafaţă de 75.264 ha. 

 Se află în diferite faze de lucru lucrările de 

definitivare a amenajamentelor pentru 47 ocoale silvice 

cu o suprafaţă de 489.088 ha, din care pentru 17 ocoale 
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silvice cu suprafaţa de 136.000 ha lucrările se vor 

finaliza de societăţi comerciale cu capital privat, iar 

pentru 30 ocoale silvice cu suprafaţa de 353.088 ha 

lucrările se vor finaliza de către ICAS. 

 

5.2.4 Aprobarea amenajamentelor, studiilor de 

transformare a păşunilor împădurite şi  

a studiilor de cercetare 

 

 În Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din 

cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale, in cursul anului 2005 s-au avizat 234 

elaborate, dupa cum urmeaza: 

- 207 amenajamente, din care 36 pentru ocoalele 

silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor şi 171 

pentru  unitaţi administrativ-teritoriale şi persoane 

juridice de drept privat; 

- 18 studii de transformare a păşunilor împădurite; 

- 9 studii de cercetare. 

 

5.2.5  Modernizarea bazei cartografice 

 

 Activitatea de actualizare şi dezvoltare a bazei 

cartografice a fost asigurată de Institutul de Cercetări 

şi Amenajări Silvice şi a inclus următoarele categorii de 

lucrări: 

- lucrări de definitivare şi tipărire a bazei 

cartografice necesară lucrărilor de amenajare a 

pădurilor, utilizând tehnici moderne de cartografie 

digitală – pentru un număr de  292 planuri de bază ; 

- utilizarea tehnicilor GIS la elaborarea 

amenajamentelor silvice - s-a realizat pentru 10 ocoale 

silvice cu o suprafaţă de 133.197 ha. 

 

5.3  RECOLTAREA MASEI LEMNOASE 
 

5.3.1 Recoltarea masei lemnoase din fondul  

forestier naţional 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1325/2004, pentru anul 

2005, s-a aprobat recoltarea din pădurile României a unui 

volum total de masă lemnoasă de 18,2 mil. mc, repartizată 

pe categorii de proprietate sau deţinători. Prin ordinele 

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 

s-a modificat repartizarea pe proprietari a volumului 

maxim de masă lemnoasă posibil de recoltat, dupa cum 

urmează: 
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                                                 Tab. 5.3.1.1 

Reglementarea 

Volum mil. mc 

Total 

din care repartizat pe 

proprietari/deţinători: 

Unităţi 

administra 

tiv-

teritoriale 

Persoane 

fizice şi       

juridice 

de drept 

privat 

Vegetaţia de 

pe terenuri 

din afara 

fondului 

forestier 

Regia 

Naţională  

a 

Pădurilor 

Romsilva 

HG nr. 1325/2004 18,2 2,5 3,5 0,7 11,5 

OM nr.  155/2005 18,2 2,5 3,7 0,7 11,3 

OM nr.  606/2005 18,2 2,5 4,1 0,7 10,9 

OM nr.  960/2005 18,2 2,5 4,0 0,7 11,0 

 

 Din volumul de lemn aprobat spre recoltare, până la 

sfârşitul anului s-a exploatat un volum de 15,884 

milioane metri cubi, reprezentând 87,2%. Cauzele acestei 

situaţii sunt: 

 inundaţiile din anul 2005 care au facut inaccesibile 
multe bazinete în care era amplasată masa lemnoasa 

exploatabilă; 

 preţul foarte scazut oferit de piaţă pentru specia 

fag, care a reprezentat aproximativ 30% din volumul 

de lemn posibil de recoltat în anul 2005. 

 

 

Volumul de lemn aprobat şi recoltat în anul 2005 

18.5

2.3
3.1

0.6

12.5

17.0821

1.9342
3.07

0.388

11.6899
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Volum aprobat Volum recoltat
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Unităţi administrativ-teritoriale
Persoane fizice şi juridice de drept privat
Terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional
Regia Naţională a Pădurilor
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Volumul de lemn recoltat, total, pe specii şi categorii 

de specii 

 

Total: 15.884

6,1228

4,8856

1,6152

1,8828

1,3776

Răşinoase

Fag

Stejar

Diverse tari

Diverse moi

 
  

Suprafaţa parcursă cu tăieri, pe categorii de 

proprietate: 

 

                                   
Total: 84931,7

58323

16714.4

8804.3 1090

Proprietate publica a statului

Proprietate privata a persoanelor fizice si juridice

Proprietate publica a UAT

Vegetatia din afara fondului forestier national
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5.3.2 Recoltarea masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică a statului administrat de Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva 

 

Pentru Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, 

volumul maxim de masă lemnoasă a avut următoarele  

destinaţii:  

Tab. 5.3.2.1 

Destinaţia 

masei lemnoase 

HG nr. 

1325 din 

19.08.2004 

OM nr. 155 

din 

16.03.2005 

OM nr. 606 

din 

11.07.2005 

OM nr. 960 

din 

20.09.2005 

VOLUM TOTAL- mil mc,   

 din care: 
11,3 11,3 10,9 11,0 

- pentru agenţii 

economici 
8,5 8,5 7,6 7,7 

- pentru nevoile 

proprii  R.N.P. - 

Romsilva 

0,8 0,8 1,3 1,3 

- pentru 

aprovizionarea 

populaţiei 

2,0 2,0 2,0 2,0 

                                                                                                             

 Din pădurile administrate de Regia Naţională a 

Pădurilor–Romsilva, în condiţiile meteorologice deosebite 

înregistrate în anul 2005, s-a recoltat 94% din volumul  

aprobat de 11.000 mii mc, respectiv 10.366 mii mc, iar 

634 mii mc au rămas neexploataţi .   

Pe destinaţii, restanţa la exploatare este 

repartizată astfel: 

- 617,8 mii mc la cota agenţilor economici; 

- 2,5 mii mc la cota populaţiei; 

- 13,7 mii mc la cota de nevoi proprii ale regiei. 

  

5.3.3  Masa lemnoasă destinată agenţilor economici 

 

 Din cota anuală de 7.700 mii mc, până la sfârşitul 

anului s-a recoltat un volum total de 7.082,2 mii mc, din 

care: 

- 6.628,5 mii mc - de către agenţii economici, din 

partizi contractate pe picior; 

- 329,3 mii mc - cu forţele proprii ale direcţiilor 

silvice, din partizi rămase neadjudecate la licitaţii şi 

negocieri; 

- 124,4 mii mc - prin prestaţii de servicii cu agenţi 

economici atestaţi, din partizi rămase neadjudecate la 

licitaţii şi negocieri. 

 În privinţa preţurilor medii de valorificare a masei 

lemnoase pe picior în anul 2005, situaţia se prezintă in 

tabelul 5.3.3.1: 
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                                          Tabelul 5.3.3.1 

Preţul mediu de valorificare a masei lemnoase  pe picior - lei/mc 

Din 

pădurile 

României 

Din pădurile proprietate publică 

a statului administrate de Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva 

 Din pădurile, 

altele decat cele 

proprietate publica 

a statului  

69,1412 74,3300 56,8650 

  

 În privinţa preţurilor medii de valorificare a masei 

lemnoase pe picior în anul 2005 de către Regia Naţională 

a Pădurilor – Romsilva, faţă de un preţ mediu de pornire 

la licitaţii de 54,9900 lei/mc, s-a obţinut un preţ mediu 

de adjudecare de 74,3300 lei/mc, înregistrându-se o 

creştere de 35,2%. 

 

Preţul mediu de pornire şi adjudecare la licitaţii,  

pe specii şi categorii de specii 

 

549900
546900

571700

805500

391700
387900

743300
802500

714800

1041400

563900 568800

Pret mediu pornire licitatii Pret mediu adjudecare

Pret mediu

Diverse rasinoase

Fag

Stejar

Diverse tari

Diverse moi

 
  

 

L
e
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Preţul mediu de pornire şi adjudecare la licitaţii, pe 

categorii de produse 

  

549900

622700

211200

319900

743300

826300

358700

542000

Pret mediu pornire Pret mediu adjudecare

Total

Principale

Secundare

Igiena

 
 

5.3.4  Masa lemnoasă  

destinată aprovizionării populaţiei 

 

 Cota anuală de masă lemnoasă destinată aprovizionării 

populaţiei a fost recoltată, practic, integral: din 

volumul total de 2.000 mii mc s-au recoltat şi 

valorificat 1.997,5 mii mc.  

  

5.3.5 Masa lemnoasă  

destinată nevoilor proprii ale  R.N.P - Romsilva 

 

 Cota de masă lemnoasă destinată nevoilor proprii ale 

regiei a fost recoltată în proporţie de 99%. 

 Din cota anuală de 1.300 mii mc s-au exploatat 

1.286,3 mii mc, rămânând neexploatat un volum de numai 

13,7 mii mc. 

   

5.3.6   Masa lemnoasă în contrapartidă cu construcţia  

de drumuri forestiere 

 

 Construcţia de drumuri forestiere în contrapartidă cu 

masă lemnoasă a început în anul 2002, conform 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1999 aprobată 

 
L

e
i 
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prin Legea nr. 653/2001. Prin Ordonanţa Guvernului nr. 

82/2004, aprobată prin Legea nr. 514/2004, aceste 

reglementări au fost abrogate. Totuşi, în anul 2005 s-au 

recoltat 129,7 mii mc de către agenţii economici care au 

continuat activitatea de construcţie a unor drumuri 

forestiere în contrapartidă cu masă lemnoasă, în baza 

contractelor încheiate în anii 2002 (35,9 mii mc), 2003 

(47,8 mii mc) şi 2004 (46 mii mc). 

 

5.3.7   Nereguli şi deficienţe constatate 

 

Pe linia exploatării masei lemnoase, exemplificăm o 

parte din abaterile constatate: 

- neefectuarea controalelor de exploatare a masei lemnoase 

prevăzute de instrucţiuni sau efectuarea superficială a 

acestora; 

- predarea masei lemnoase la exploatare fără achitarea 

acesteia sau delimitarea necorespunzătoare a postaţelor, 

astfel încât volumul predat efectiv era diferit de cel 

din documente; 

- neinventarierea stocurilor la 31 decembrie şi 

neîntocmirea actelor de constatare; 

- admiterea la licitaţii a unor agenţi economici deşi 

aceştia înregistrau datorii la direcţiile silvice; 

- nerespectarea perioadelor de restricţie privind 

exploatarea masei lemnoase; 

- neîntocmirea inventarelor la masa lemnoasă exploatată în 

regie proprie sau pentru populaţie; 

- neverificarea actelor de punere în valoare conform 

normelor tehnice şi ordinelor regiei; 

- efectuarea de tăieri fără asigurarea regenerării în 

proporţia prevăzută de instrucţiuni; 

- inexistenţa unor registre de evidenţă a lucrărilor sau 

completarea necorespunzătoare a acestora; 

- neîntocmirea de bonuri de lucru şi inexistenţa 

recepţiilor la partizi exploatate în regie proprie; 

- nerespectarea termenelor de exploatare şi neluarea la 

timp a măsurilor prevăzute de contracte şi de normele 

legale (aplicarea de penalităţi, sancţionare 

contravenţionlă, etc); 

- documente de bază la dosarul partizilor neînregistrate şi 

nesemnate de cei care le-au întocmit; 

- autorizarea la exploatare a unor partizi fără plata 

garanţiei prevăzută de norme; 

- neevidenţierea şi neimputarea tuturor pagubelor de 

exploatare în parchete şi în zonele limitrofe acestora; 
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- predarea parchetelor către persoane neîmputernicite legal 

de agenţii economici beneficiari; 

- reprimirea necorespunzătoare a unor partizi; 

- prelungirea fără bază legală a termenului de exploatare 

la unele partizi; 

- s-a permis exploatarea selectivă a masei lemnoase de 

către unii agenţi economici; 

- nu s-au urmărit corespunzător contractele de furnizare a 

masei lemnoase, înregistrându-se pagube pentru unitate; 

- subdimensionarea elementelor dendrometrice în cazul unor 

acte de punere în valoare; 

- nerespectarea întocmai a Regulamentului de vânzare a 

masei lemnoase; 

- neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare a 

documentelor privind cazurile de forţă majoră (calamităţi 

naturale); 

- exploatarea de masă lemnoasă nepredată către agenţii 

economici; 

- nerespectarea prevederilor amenajamentelor silvice 

privind natura şi intensitatea tăierilor; 

- efectuarea de raportări neconforme cu realitatea, etc. 

 

5.4 TĂIERI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A  ARBORETELOR  
 

Programul tăierilor de îngrijire a pădurilor tinere 

în anul 2005 a fost de 137.080 ha, din care 129.003 ha în 

fondul forestier proprietate publică a statului şi 8.077 

ha în pădurile altor proprietari, administrate pe bază de 

contract de către direcţiile silvice. 

 Realizarea programului pe categorii de lucrări şi pe 

natură de proprietăţi se prezintă in tabelul 5.4.1: 
 

       Tabelul 5.4.1 

 

Natura 

lucrărilor 

TOTAL 
Păduri 

proprietate de stat 

Păduri administrate 

pe bază de contract 

Program Realizat % Program Realizat % Program Realizat 
% 

 

Degajări 10.642 11.486 108 9.914 10.766 109 728 720 

 

99 

 

Curăţiri 29.105 30.537 105 27.362 28.746 105 1.743 1.791 

 

103 

 

Rărituri 95.753 100.661 105 90.157 93.068 103 5.596 7.593 

 

136 

 

Elagaj 

artificial 
1.580 1.950 123 1.570 1.940 124 10 10 

 

100 
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 S-au efectuat un nr. 32 de controale în cursul anului 

2005, de catre serviciul de control din cadrul RNP -

Romsilva, constatându-se mai multe nereguli şi abateri de 

la reglementările legale în vigoare, faţă de care au fost 

luate măsuri de remediere şi de tragere la răspundere a 

celor vinovaţi: 

- subdimensionarea programului lucrărilor de îngrijire la 

unele ocoale silvice, comparativ cu posibilitatea 

prevăzută de amenajamentele silvice şi starea de 

vegetaţie a arboretelor; 

- neparcurgerea la timp a arboretelor cu lucrări de 

îngrijire, majoritatea acestor lucrări având un 

caracter întârziat; 

- aplicarea unor intensităţi necorespunzătoare a 

lucrărilor de îngrijire, producându-se destructurarea  

unor arborete; 

- subevaluarea volumului rezultat prin lucrările de 

curăţiri, inventarierea fictivă a grămezilor, 

intensitatea necorespunzătoare a lucrărilor; 

- necompletarea sau completarea necorespunzătoare a 

registrelor de evidenţă privind efectuarea lucrărilor 

de îngrijire a arboretelor tinere; 

- raportarea ca lucrări de îngrijire–rărituri a unor 

suprafeţe parcurse cu tăieri de extragere a produselor 

accidentale II; 

- neamplasarea pieţelor de probă la curăţiri sau 

amplasarea necorespunzătoare a acestora, în zone 

nereprezentative şi fără respectarea proporţiilor şi 

dimensiunilor prevăzute de instrucţiuni; 

- neefectuarea instruirii personalului în suprafeţe 

demonstrative; 

- executarea necorespunzătoare a unor lucrări, 

nerespectarea reglementărilor legale privind 

autorizarea, predarea la exploatare şi reprimirea 

parchetelor cu tăieri de îngrijire a arboretelor 

tinere, etc. 

 

5.5 PROTECŢIA PĂDURILOR 
 

5.5.1 Starea de sănătate evaluată  

prin sistemul de monitoring forestier 

 

În anul 2005, acţiunea de monitorizare a stării de 

sănătate a pădurilor din România prin reţeaua de sondaje 

permanente (4X4 km), s-a desfăşurat conform Programului 

de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru 

silvicultură aprobat şi finanţat de MAPDR şi conform 
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Legii 444/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional 

de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru 

silvicultură. 

Din numărul total de arbori evaluaţi (100 718) în 

anul 2005, un procent de 91,9% au fost practic sănătoşi 

(clasele de defoliere 0-1), iar 8,1% vătămaţi (clasele de 

defoliere 2-4). 

La răşinoase, procentul arborilor încadraţi în 

clasele 0-1 de defoliere a fost de 95,3%, iar al celor 

vătămaţi (clasele de defoliere 2-4) de 4,7% (Fig. 1).  
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Fig.1 Dinamica procentuală a arborilor vătămaţi 

(clasele de defoliere 2-4) în perioada anilor 1990-2005 

(răşinoase) 

 

La foioase, 90,7% din arbori au fost practic sănătoşi 

(clasele de defoliere 0-1) şi 9,3%, vătămaţi (clasele 2-4 

de defoliere). Se constată astfel că, faţă de anul 

precedent (2004) (Fig. 3), valorile procentului arborilor 

vătămaţi (clasele de defoliere 2-4) au scăzut cu 2,9 

procente la răşinoase şi respectiv, cu 4,7 procente la 

foioase, pentru toate speciile, situaţia pe ansamblu în 

anul 2005 modificându-se sensibil prin scăderea 

procentului de arbori vătămaţi cu 3,6 procente, în 

principal datorită ameliorării stării de vegetaţie a 

foioaselor şi în mai mică măsură a răşinoaselor, prin 

migrarea unor procente reduse de arbori din clase 

inferioare în clase superioare de vătămare, în special 

arborii situaţi la limita inferioară a intervalelor de 
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definire a claselor de defoliere (30-35%, respectiv 10-

15%) (Fig. 2). 
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Fig. 2 Dinamica procentuală a arborilor vătămaţi 

(clasele de defoliere 2-4) în perioada anilor 1990-2005 

(toate speciile) 

 

În general, dinamica stării de sănătate a foioaselor 

este asemănătoare cu cea înregistrată pe total specii, 

datorită ponderii ridicate a acestora din numărul total 

de arbori evaluaţi la nivel naţional (Fig.1 şi Fig.2). 

Pentru toate speciile, luate individual, această 

ameliorare evidentă a stării de sănătate înregistrată în 

anul 2005, poate fi explicată prin migrarea cu o 

intensitate mai mare sau mai mică, după caz, a numărului 

arborilor care în anul precedent au fost încadraţi la 

limita inferioară a intervalului de definire a clasei de 

defoliere 2 (moderat defoliat) în clasa de defoliere 1 

(slab defoliat), ca efect al anulării deficitului hidric 

în sol şi chiar al existenţei unui excedent de apă în sol 

datorat cantităţii foarte mari de precipitaţii căzute pe 

întreg cuprinsul ţării în toamna şi iarna anului 2004 şi 

pe întreg parcursul anului 2005. 

La nivel altitudinal, dinamica înregistrată în cadrul 

fiecărui strat de la un an la altul inclusiv situaţia 

rezultată în anii 2004 şi 2005 respectă aceeaşi tendinţă 

manifestată pe ansamblu, la nivel naţional pentru toate 

speciile. Amplitudinea valorilor procentului arborilor 

vătămaţi pe straturi altitudinale, înregistrate în 
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perioada analizată scade pe măsură ce altitudinea creşte, 

fapt explicabil, prin stabilitatea mai ridicată a stării 

de sănătate a pădurilor din regiunile de dealuri înalte 

şi muntoase (4,1%-7,1%) faţă de regiunile de câmpie 

(8,3%-15,4%). 

La nivel internaţional pe baza intensităţii vătămării 

dată de valorile procentului arborilor vătămaţi (clasele 

de defoliere 2-4), România se încadrează în perioada 

analizată (1990-2005) ca ţară cu păduri slab afectate în 

anii 1991 şi 2005, ţară cu păduri moderat afectate în 

anii 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 şi 2004 şi ca ţară cu păduri puternic 

afectate în anii 1993 şi 1994. Astfel că după 15 ani, în 

anul 2005 România revine în rândul ţărilor europene cu 

păduri slab afectate. 

 

5.5.2  Măsuri de protecţie a pădurilor 

 

Suprafaţa totală infestată în anul 2005 de insecte 

defoliatoare, în păduri de stejari, plopi, salcie şi alte 

foioase, a fost de 407.098 ha. Din această suprafaţă, 

105.270 ha au fost incluse în zona de combatere şi 

301.828 ha în zona de supraveghere. Majoritatea pădurilor 

infestate au fost situate în Câmpia Română, în zona 

colinară a Olteniei şi Munteniei, în Lunca Dunării, în 

Dobrogea, Podişul Moldovei şi în Câmpia de Vest a ţării. 

 Principalii defoliatori identificaţi în pădurile de 

foioase au fost: Lymantria dispar pe 87.218 ha, Lymantria 

dispar în combinaţie cu Malacosoma neustria (inelarul) pe 

2.036 ha, Tortrix viridana pe 1.051 ha, Tortrix viridana 

şi Geometridae (cotarii) pe 11.622 ha şi Stereonychus 

fraxini şi alţi dăunători pe 2.850 ha.  

Combaterea defoliatorilor foioaselor s-a desfăşurat 

în perioada 18 aprilie - 27 mai 2005, în păduri din raza 

a 27 direcţii silvice, în care s-au aplicat tratamente pe 

o suprafaţă efectivă de 126.388 ha, din care: 106.011 ha 

în pădurile de stat, 3.286 ha în pădurile administrate cu 

contracte, 14.991 ha în pădurile ce aparţin persoanelor 

fizice şi 2.100 ha, pădurile Ocolului Silvic Parohial 

Gorj. Cele mai mari suprafeţe s-au tratat în raza 

Direcţiilor Silvice Târgu Jiu – 32.572 ha, Râmnicu Vâlcea 

– 12.023 ha, Craiova 10.480 ha, Drobeta Turnu Severin – 

9.402 ha şi Slatina 9.364 ha. Din totalul suprafeţei 

tratate, pe 124.768 ha s-au aplicat tratamente de 

combatere aviochimică şi aviobiologică, pe 743 ha s-au 

aplicat tratamente chimice cu aparatură terestră şi pe 
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877 ha s-au aplicat tratamente experimentale cu preparate 

virale. 

Defoliatorii din pădurile de foioase împotriva cărora 

s-au aplicat tratamente de combatere în anul 2005, au 

fost : Lymantria dispar pe 101.687 ha, Tortrix viridana – 

1.122ha, Tortrix viridana în asociaţie cu cotarii 

(Geometridae) – 1.224 ha, Lymantria dispar în asociaţie 

cu Tortrix viridana şi Geometridae – 14.371 ha, 

Stereonychus fraxini – 2.919 ha şi alţi dăunători – 5.065 

ha). 

Din evaluările făcute pe teren în pădurile tratate 

rezultă că în anul 2005 eficacitatea tratamentelor a fost 

foarte ridicată în toate arboretele şi la toţi dăunătorii 

combătuţi, procentele de mortalitate a insectelor fiind 

cuprinse între 95 şi 100% (Dipel: 95,7 – 100%, Rimon: 

98,4 – 100%, Sumialpha: 95 – 99,8% şi Dimilin: 98,5 – 

99,2%). 

 Totodată, în paralel cu aceste acţiuni, a continuat 

promovarea metodelor de combatere biologică, prin 

stimularea înmulţirii păsărilor insectivore, protejarea 

furnicilor folositoare şi a mamiferelor utile (lilieci, 

arici, etc). 

 Potrivit măsurilor stabilite, în arboretele de 

răşinoase infestate cu gândaci de scoarţă, s-au amplasat 

curse feromonale de diferite tipuri, arbori cursă 

clasici, arbori cursă trataţi chimic şi amorsaţi cu 

feromoni şi baterii de arbori cursă trataţi chimic şi 

amorsaţi cu feromoni.  

 În total, s-au amplasat 121.455 arbori cursă 

clasici, 28.098 curse feromonale şi au fost trataţi 

chimic arbori infestaţi doborâţi, situaţi în zone greu 

accesibile, cu un volum de 3.540 mc. Suprafaţa totală pe 

care s-au executat lucrări de combatere a gândacilor de 

scoarţă este de 232.078 ha.  

 În plantaţii tinere de molid, brad şi larice, 

trombarul puieţilor Hylobius abietis a fost combătut în 

timpul sezonului de vegetaţie, prin instalarea de scoarţe 

toxice, pe 405 ha. În arborete de molid situate în afara 

arealului, a fost combătută viespea Pristiphora abietina 

pe suprafeţe de pădure totalizând 6450 hectare. 

 În pepiniere, insectele au fost combătute pe 710 ha, 

paraziţii vegetali (în principal Microsphaera ab.) pe 862 

ha şi rozătoarele pe 163 ha. De asemenea, au fost 

efectuate tratamente împotriva dăunătorilor din 

răchitării pe 2160 ha. 
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 În plantaţiile tinere şi în regenerările naturale s-

au aplicat tratamente împotriva paraziţilor vegetali pe 

7739 ha. 

 Pentru prevenirea păşunatului ilegal s-au instalat 

76,4 km de gard viu şi s-au executat 38,1 km de şanţuri.  

 În total, în arborete, pepiniere şi răchitării s-au  

executat lucrări preventive şi curative pe 360.020 ha.  

 

5.5.3  Evoluţia fenomenului de uscare anormală a 

arborilor 

 

Încă de la începutul secolului XX, în mai multe ţări 

europene s-au semnalat fenomene de uscare prematură a 

arborilor pe picior. Începând din anul 1930, acest 

fenomen s-a semnalat şi în pădurile de cvercinee din 

România. Treptat, fenomene de uscare prematură a 

arborilor pe picior au apărut şi s-au accentuat în 

majoritatea ţărilor europene, precum şi în unele ţări de 

pe continentul nord - american. 

Fenomenul s-a agravat de la o etapă la alta, afectând 

la început stejăretele, gorunetele şi şleaurile cu stejar 

pedunculat sau gorun. După anul 1980, s-au semnalat 

uscări cu urmări grave şi în pădurile de brad, pin şi 

molid, iar în prezent fenomenul de uscare a arborilor 

afectează practic toate speciile forestiere 

caracteristice climatului temperat - continental. 

Acest fenomen este prezent în arborete de vârste, 

provenienţe şi consistenţe diferite, precum şi pe o arie 

largă de condiţii staţionale.  

Referitor la cauzele principale care determină 

apariţia şi evoluţia fenomenului de uscare prematură, 

cercetările au evidenţiat implicarea, în principal, a 

următorilor factori: secetele succesive şi de  lungă 

durată, poluarea industrială, păşunatul abuziv, 

exploatarea masei lemnoase prin aplicarea unor tehnologii 

neecologice şi folosirea unor utilaje neadecvate ş.a. 

În ultimele decenii, în mai multe zone forestiere, 

poluarea s-a accentuat, afectând mult starea de sănătate 

a arborilor din zonele respective. Poluarea industrială, 

atât cea internă cât şi cea transfrontalieră, generează 

apariţia ploilor acide. Pe arii extinse acţionează şi se 

resimte efectul nociv al pulberilor rezultate din 

activitatea unităţilor producătoare de materiale de 

construcţii (ciment şi var) precum şi a centralelor 

electrice şi termice ce funcţionează pe bază de cărbune 

şi şisturi bituminoase. Uscări anormale datorate poluării 

industriale se semnalează la toate speciile forestiere 



 42 

aflate în zonele de impact ecologic precum Zlatna, Copşa 

Mică, Bocşa - Crivina, Turceni - Rovinari, Bicaz - Taşca, 

Anina, etc. Gazele toxice şi pulberile emanate în 

atmosferă au determinat o diminuare a proceselor 

fiziologice ale arborilor, reducerea sensibilă a 

creşterilor anuale de masă lemnoasă, uscarea şi 

degradarea calitativă a lemnului, destructurarea solului 

urmată de fenomene de eroziune şi alunecare a terenurilor 

în pantă. 

Din analiza datelor furnizate de direcţiile silvice  

rezultă următoarele:  

- suprafaţa cu păduri afectate de uscare este de 

130.981 ha (3% din suprafaţa totală a pădurilor 

administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva). 

Faţă de anul 2004, se constată o scădere a suprafeţei 

afectate cu 20.676 ha; 

- la foioase, suprafaţa totală afectată de fenomenul 

de uscare este de 119.104 ha, reprezentând 4% din totalul 

suprafeţei ocupate de aceste specii; 

- dintre foioase, stejarul deţine primul loc cu 

19.600 ha fiind urmat de fag cu 14.066 ha; 

- pe suprafeţe mai reduse se înregistrează fenomenul 

de uscare la plopii euramericani, frasin şi la salcie; 

- la răşinoase suprafaţa totală afectată de fenomenul 

de uscare este de 11.718 ha, reprezentând 1% din totalul 

suprafeţei ocupate de aceste specii; 

- dintre răşinoase, pe primul loc ca suprafaţă 

afectată se situează bradul cu 5.246 ha, pe locurile 

următoare situându-se molidul  şi speciile de pini; 

- volumul total al arborilor uscaţi sau în curs de 

uscare  a fost de 415 mii mc. Din acest volum, 372 mii mc 

material lemnos au fost extraşi în cursul anului 2005 iar 

diferenţa de 55,5 mii mc va fi exploatată în cursul 

anului 2006. 

 

5.6 ZONE CU DEFICIT DE VEGETAŢIE FORESTIERĂ ŞI 

DISPONIBILITĂŢI DE ÎMPĂDURIRE 

 

 Judeţele în care pădurea ocupă suprafeţe reduse sunt:  

Ilfov – 3%; Călăraşi – 4%; Constanţa – 5%; Brăila – 5%; 

Teleorman – 5%; Ialomiţa – 6%; Galaţi – 8%; Olt - 9%;  

Botoşani – 10%; Giurgiu - 11%; Timiş –11%; Dolj - 12%;  

Tulcea – 12%.   

 Pentru perioada 2005 – 2008, se estimează o  majorare 

a suprafeţei ocupate cu vegetaţie forestieră cu circa 

60000 ha, cu prioritate în aceste judeţe. Această  

majorare se va realiza prin împăduriri în terenuri 
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degradate inapte pentru agricultură şi prin împăduriri în 

vederea realizării Sistemului naţional de perdele 

forestiere de protecţie. 

  

5.7  OCUPAREA DEFINITIVĂ SAU TEMPORARĂ A 

TERENURILOR DIN FONDUL FORESTIER 

  

 În conformitate cu competenţele stabilite prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi subunităţile 

teritoriale au aprobat scoaterea definitiva pentru o 

suprafaţă de 296,5256 ha şi scoaterea temporară pentru o 

suprafaţă de 319,6161 ha. În majoritatea situaţiilor, 

terenurile scoase temporar din fondul forestier au fost 

compensate cu terenuri echivalente ca suprafaţă şi 

bonitate – 177,6369 ha, oferite de beneficiari pentru a 

fi preluate în fondul forestier. 

 Pentru terenurile cu suprafaţa mai mică de 1 hectar, 

competenţa de aprobare a scoaterii din circuitul silvic a 

aparţinut inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi 

cinegetic (în prezent inspectoratele teritoriale de regim 

silvic şi de vânătoare),  conform prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 96/1998 şi a precizărilor Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 

18297/22.02.2001. In baza acestor reglementari, 

inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic 

au aprobat scoateri definitive din fondul forestier 

naţional pentru o suprafaţă de 163,5528 ha şi scoateri 

temporare pentru o suprafaţă de 281,5009 ha.  

 Terenurile cu suprafaţa de peste 1 hectar, scoase 

definitiv din fondul forestier în anul 2005 însumează 

132,9728 ha. În majoritatea situaţiilor aceste terenuri 

au fost compensate cu terenuri echivalente ca suprafaţă 

şi bonitate – 129,9939 ha, oferite de beneficiari pentru 

a fi preluate în fondul forestier. 

  

 Comparativ cu anul 2004 situaţia se prezintă astfel: 
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Din datele prezentate se observă o creştere a 

suprafeţelor scoase definitiv din fondul forestier cu un 

procent de 22 %. 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 

nr. 303/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

stabilirea suprafeţelor maxime care pot fi defrişate 

pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. 

(1) lit. b), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 

96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 

administrarea fondului forestier naţional, republicată, 

modificată şi completată prin Legea nr. 75/2002, în anul 

2005, a fost scoasa din fondul forestier naţional o 

suprafaţă de 6537 mp. 

 

5.8  SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ SILVICĂ 

 

   Schimbarea categoriei de folosinţă silvică a 

terenurilor din fondul forestier este de competenţa 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale. 

În cursul anului 2005, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a aprobat schimbarea 

categoriei de folosinţă pentru suprafaţa totală de 61,7 

ha.  Din cele 61,7 ha, 42,2 ha (68,4%) sunt destinate 

construirii de drumuri auto forestiere pentru 

accesibilizarea pădurilor, diferenţa fiind reprezentată 

de terenuri trecute de la alte folosinţe la folosinţa 

pădure (8,1 ha), precum şi sedii administrative şi alte 

clădiri (1,8 ha), depozite material lemnos (0,2 ha)  şi 

culturi intensive de arbuşti fructiferi (9,4 ha). 

 

5.9  ARII PROTEJATE 

 

 In anul 2005 s-au mai înfiinţat 9 parcuri naţionale 

şi naturale, după cum urmează: Parcul Naţional Defileul 

2004 2005 

file:///E:/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2ZM7QPIV/00032844.htm
file:///E:/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2ZM7QPIV/00053585.htm
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Jiului, Parcul Naţional Buila - Vânturiţa, Parcul Natural 

Munţii Maramureşului, Parcul Natural Putna - Vrancea, 

Parcul Natural Lunca Mureşului, Parcul Natural Comana, 

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, Geoparcul 

Dinozaurilor Ţara Haţegului şi Geoparcul Platoul 

Mehedinţi, care cuprind paduri in suprafata de 218 278 

ha. În acest fel numărul parcurilor naţionale şi naturale 

a ajuns la 26, iar pădurea protejată din interiorul 

acestora este de aproximativ 700 000 ha, reprezentând 

10,95% din suprafaţa totală a pădurii.  

 Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva asigură 

administrarea unui număr de 24 de parcuri naţionale şi 

naturale.  

Primele obiective ale administraţiilor de parc au 

fost: întocmirea planului de management, cu termen de 

realizare 2 ani de la semnarea contractelor, şi a 

regulamentului parcului, cu termen de realizare 9 luni 

(Parcul Naţional Retezat îl are aprobat, iar Parcul 

Naţional Piatra Craiului şi Parcul Natural Vânători Neamţ 

le au înaintate spre aprobare). 

În cursul anului 2005, la fiecare parc a fost 

finalizată acţiunea de materializare în teren a limitelor 

parcurilor, conform HG nr. 230/2003. 

Pentru promovarea şi cunoaşterea activităţii, 

administraţiile de parc au realizat pagina web a 

parcului, care cuprinde informaţii privind activitatea 

desfăşurată, dar şi alte informaţii din domeniu. 

Toate administraţiile de parc au promovat acţiuni de 

conştientizare şi informare a populaţiei locale privind 

necesitatea protecţiei naturii şi a rolului ariilor 

naturale protejate, importanţa ecoturismului, în scopul 

dezvoltării durabile a zonei.  

La cele trei parcuri la care se derulează proiectul 

Managementul Conservării Biodiversităţii, Parcul Naţional 

Piatra Craiului, Parcul Naţional Retezat şi Parcul 

Natural Vânători Neamţ, au fost elaborate şi tipărite 

manuale de educaţie ecologică, care se predau în şcolile 

din vecinătatea parcurilor. Administraţia Parcului 

Naţional Piatra Craiului are în curs de elaborare şi un 

catalog de „schiţe de case tradiţionale”. 

 Majoritatea parcurilor au realizat sau au în lucru 

harta turistică a parcului. 

Pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a reţelei 

europene Natura 2000, ca obligaţie asumată de România în 

procesul de integrare europeană, administraţiile 

parcurilor au elaborat propuneri de situri Natura 2000.  
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Parcurile naţionale şi naturale au fost reprezentate 

atât în cadrul întâlnirilor internaţionale, în ţări ca: 

Austria, Italia, Spania, Germania, Finlanda, Polonia, 

Bulgaria, precum şi în cadrul întâlnirilor la nivel 

naţional şi local. 

Unul dintre obiectivele importante ale Regiei 

Naţionale a Pădurilor - Romsilva este acela ca 

administraţiile parcurilor din subordine să devină membre 

ale unor organizaţii mondiale în domeniul ariilor 

protejate.  

La acest capitol Parcul Naţional Retezat a reuşit să 

devină membru al unei astfel de organizaţii (PAN Parks), 

iar Parcul Naţional Piatra Craiului şi Parcul Naţional 

Retezat fac demersuri pentru a primi „Diploma Europeană 

pentru Arii Protejate”- acordată de către Consiliul 

Europei. Parcul Natural Apuseni a încheiat un protocol de 

colaborare cu Parcul Regional Adda Nord din Italia.  

Pentru un impact negativ minim al activităţilor 

turistice asupra parcului au fost realizate o serie de 

facilităţi turistice: locuri de popas cu bănci, mese, 

panouri informativ educative, locuri de aprindere a 

focului, instalarea de bariere pe drumurile forestiere 

care pătrund în ariile naturale protejate, refacerea sau 

înfiinţarea de trasee turistice pe raza parcului, etc.  

  

5.10 SPRIJIN PENTRU PROPRIETARII DE PĂDURI 

 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 96/1998, 

privind reglementarea regimului silvic şi administrarea 

fondului forestier naţional, republicata, cu modificările 

şi completările ulterioare, statul alocă de la bugetul de 

stat, sume destinate ajutorării proprietarilor de păduri, 

pentru următoarele destinaţii:  

 a) refacerea pădurilor afectate de calamităţi 

naturale sau de incendii a caror cauză este necunoscută; 

 b) refacerea unor căi forestiere de transport 

distruse în urma calamităţilor naturale; 

 c) combaterea bolilor şi dăunatorilor în  pădurile 

proprietate privată; 

 d) amenajarea pădurilor proprietate privată a 

persoanelor fizice constituite sau nu în asociaţii; 

 e) finanţarea unor studii complexe de fundamentare a 

soluţiilor de gospodărire a pădurilor proprietate privată 

a persoanelor fizice şi juridice; 

 f) punerea la dispoziţia proprietarilor de păduri a 

normelor tehnice şi juridice care reglementează regimul 



 47 

silvic şi a materialelor de propagandă şi educaţie 

forestieră privind ocrotirea şi conservarea pădurilor; 

 g) sprijinirea proprietarilor de păduri cu funcţii 

speciale de protecţie, persoane fizice, prin acordarea de 

compensaţii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care 

nu le recoltează datorită restricţiilor impuse prin 

amenajamentele silvice; 

 h) finanţarea, acolo unde este cazul, a cheltuielilor 

pentru regenerarea pădurilor, care depăşesc fondul de 

conservare şi regenerare, aflat la dispoziţia 

structurilor private; 

 i) sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării 

asociaţiilor de proprietari de păduri. 

     În cursul anului 2005 s-au alocat 5,5 mil. lei 

pentru aceste acţiuni si au fost utilizaţi cu prioritate 

pentru lucrări de protecţie a pădurilor private în 

judeţele Alba, Argeş, Dolj, Dâmboviţa, Gorj, Mehedinţi, 

Teleorman, Timiş, şi pentru lucrări de amenajarea 

pădurilor. 

      Mentionăm că în cursul anului 2004 s-au alocat 

numai 500 000 lei pentru aceste acţiuni, sumă extrem de 

mică în comparaţie cu necesităţile estimate la 10  mil. 

lei. În acest fel nu s-au putut realiza, de exemplu, 

lucrările de amenajarea pădurilor proprietate privată a 

persoanelor fizice, proprietarii neputând exploata 

pădurile în condiţii legale. 

 

5.11 CONTROLUL ŞI PAZA PĂDURILOR 

           

5.11.1 Situaţia suprafeţelor din fondul forestier 

naţional afectate de tăieri ilegale de arbori 

 

Până la data de 31.12.2005, situaţia tăierilor ilegale 

se prezenta astfel: 

 Suprafaţa de pădure tăiată ras prin tăieri ilegale  

este evaluată la 32.524 ha reprezentând 0,51% din 

fondul forestier naţional, din care : 

- din pădurile retrocedate prin aplicarea prevederilor 

Legii 18/1991: 26.281 ha, din care s-au regenerat, 

natural sau prin împădurire, 14.656 ha. Suprafaţa 

afectată reprezintă 7,67% din suprafaţa pusă în 

posesie; 

- din pădurile retrocedate prin aplicarea prevederilor 

Legii 1/2000: 6.243 ha, din care s-au regenerat, 

natural sau prin împădurire 2.936 ha. Suprafaţa 

afectată reprezintă 0,35 % din suprafaţa pusă în 

posesie. 
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 Suprafaţa pădurilor brăcuite (rărite) prin tăieri 

ilegale este estimată la 96.823 ha, din care 64.768 

ha în suprafeţe retrocedate in baza Legii nr. 18/1991 

şi 32.055 ha în suprafeţe retrocedate în baza Legii 

nr. 1/2000. 

În anul 2005, conform evaluărilor întocmite de 

inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de 

vânătoare, s-au identificat următoarele suprafeţe tăiate 

ras prin tăieri ilegale:  

 

I.T.R.S.V./ 

judeţul 

TOTAL Suprafaţa tăiată ras (ha) 

  

Înainte de 

20.05.05 

După 

20.05.2005 

BUCUREŞTI 0 0 0 

BRAŞOV 840 811 29 

Mureş 10 10   

Harghita 801 801 0 

Covasna 29 0 29 

CLUJ-NAPOCA 27 27 0 

Cluj 25 25 0 

Bistriţa-Năsăud 2 2 0 

FOCŞANI 0 0 0 

ORADEA 188 107 81 

Bihor 188 107 81 

PLOIEŞTI 323 280 43 

Dâmboviţa 1 1 0 

Argeş 322 279 43 

SUCEAVA 447 254 193 

Suceava 278 150 128 

Bacău 162 97 65 

Iaşi 7 7 0 

TIMIŞOARA 36 25 11 

Hunedoara 18 10.5 7.5 

Caraş-Severin 16 12.5 3.5 

Timiş 2 2 0 

RM. VÂLCEA 322 218 104 

Vâlcea 22 22 0 

Mehedinţi 300 196 104 

TOTAL ITRSV 2183 1722 461 

 

Datele mai sus prezentate demonstrează că în perioada 

20.05.2005-31.12.2005, suprafeţele cu tăierile ilegale de 

arbori la ras s-au diminuat  cu un procent de 74%. Astfel, 

suprafeţele pe care s-au practicat tăieri ilegale de 

arbori la ras în perioada 01.01.2005-20.05.2005  însumează 

1722 ha, în timp ce suprafeţele în care au fost localizate 

astfel de tăieri în perioada 20.05.2005-31.12.2005 

însumează doar 461 ha. Această diminuare a suprafeţelor 

parcurse cu tăieri rase se datorează următoarelor cauze: 

- intensificării activităţilor de control în fond 

forestier, atât prin controale proprii cât şi în baza 

protocoalelor şi planurilor de acţiune încheiate cu 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, 
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Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Garda 

Financiară şi Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA; 

- întărirea capacităţii instituţionale prin înfiinţarea 

Direcţiei Generale pentru Controlul Aplicării 

Regimului Silvic şi Control Cinegetic în cadrul 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale, precum şi a celor 9 inspectorate teritoriale 

de regim silvic şi de vânătoare; 

- preluarea controlului distribuirii documentelor cu 

regim special de către inspectoratele teritoriale de 

regim silvic şi de vânătoare. 

 

  După forma de proprietate, suprafeţele cu tăieri 

ilegale au următoarea repartiţie: 

 

ITRSV Judeţ 

Forma de proprietate 

Stat 
Forme 

asociative 

Alte 

forme 

juridice 

Persoane 

Fizice 
TOTAL 

BRAŞOV 

MS        10   

HR        801   

CV        29   

Total ITRSV BRAŞOV       840  840 

BUCUREŞTI Nu este cazul   

CLUJ - 

NAPOCA 

CJ      25    25 

BN        2  2 

Total ITRSV CLUJ - NAPOCA     25 2  27 

FOCŞANI Nu este cazul   

ORADEA BH        188  188 

TOTAL ITRSV ORADEA       188 188  

PLOIEŞTI 
DB        1  1 

AG        322  322 

Total ITRSV PLOIEŞTI       323  323 

RÂMNICU 

VÂLCEA 

VL    1   21  22 

MH        300  300 

Total ITRSV RÂMNICU VÂLCEA    1   321  322 

SUCEAVA 

SV  3     275 278 

BC        162 162 

IS      7   7 

Total ITRSV SUCEAVA 3   7 437 447 

TIMIŞOARA 

HD    1   17  18 

CS        16  16 

TM     2    2 

TOTAL ITRSV TIMIŞOARA   1 2 33  36 

TOTAL GENERAL 3 2 34 2144 2183 

 

În urma estimărilor făcute de către delegaţii 

inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de 

vânătoare a fost identificată o suprafaţă de 1746 ha 

pădure brăcuită în anul 2005, repartizată după cum 

urmează: 
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ITRSV Judeţ Suprafaţa (ha) 

Bucureşti 

Bucureşti  0 

Ilfov 15 

Teleorman 22 

Giurgiu 20 

Călăraşi 9 

Ialomiţa 13 

Constanţa 5 

Total 84 

Braşov 

Braşov  0 

Sibiu  0 

Covasna 12 

Harghita 92 

Mureş 10 

Total  114 

Cluj-Napoca 

Cluj  0 

Alba 16 

Bistriţa Năsăud 15 

Maramureş 35 

Total 66 

Focşani 

Vrancea 18 

Vaslui 20 

Galaţi 7 

Brăila  0 

Buzău 12 

Tulcea  0 

Total 57 

Oradea 

Bihor 11 

Satu Mare 3 

Sălaj 4 

Arad 3 

Total 21 

Ploieşti 

Prahova 15 

Argeş 123 

Dâmboviţa 32 

Total 170 

Suceava 

Suceava 180 

Neamţ 40 

Bacău 320 

Iaşi 25 

Botoşani 15 

Total 580 

Timişoara 

Timiş 18 

Caraş Severin 45 

Hunedoara 39 

Total 102 

Râmnicu Vâlcea 

Vâlcea 165 

Olt 60 

Dolj 150 

Gorj 95 

Mehedinţi 82 

Total 552 

TOTAL GENERAL   1746 
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  În pădurile proprietate publică a statului, 

administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, 

prin tăieri ilegale s-au produs prejudicii al căror volum 

mediu anual este de cca. 100 000 mc. 

 Din analiza acestor date, pe tipuri de proprietate 

asupra pădurilor, rezultă că cea mai mare parte a 

pădurilor afectate de acest fenomen sunt cele proprietate 

privată a persoanelor fizice.  

  Pe zone geografice, fenomenul a fost accentuat în 

judeţele Harghita, Bacău, Suceava, Argeş si in zonele cu 

deficit de vegetaţie forestieră (sudul şi estul ţării). 

 

5.11.2  Cauzele producerii tăierilor ilegale 
 

  Principalele cauze care au determinat apariţia 

fenomenului tăierilor ilegale sunt identificate în: 

- lipsa controlului statului privind  aplicarea 

regimului silvic, ca urmare a inexistenţei unei 

astfel de instituţii în perioada 1991-2000;       

- insuficienţa personalului de control al regimului 

silvic, după anul 2000 precum şi desfăşurarea 

necorespunzătoare a controlului, inclusiv în ceea ce 

priveşte menţinerea integrităţii pădurilor. 

Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi 

cinegetic, unităţi din subordinea autorităţii publice 

centrale care răspund de silvicultură, s-au infiintat 

în anul 2000, au fost succesiv sub diverse autoritati 

şi nu au avut  niciodată numarul de personal 

corespunzător. În anul 2005, personalul de control si 

implementare a regimului silvic reprezenta 24% din 

cel necesar, conform legii; 

- lipsa obligativităţii prin reglementarile existente a  

administrarii prin structuri silvice a pădurilor 

proprietate privată a persoanelor fizice; 

- lipsa de implicare a organelor locale, altele decât 

cele silvice, care aveau competenţe de control 

(neaplicarea de către primari a contravenţiilor 

silvice, deşi aceştia figurau ca agenţi constatatori 

în Legea nr. 31/2000);  
- dezvoltarea haotică a activităţilor de prelucrare 

primară a lemnului, fapt care a generat o cerere 

masivă de lemn, acoperită parţial din masa lemnoasă 

tăiată ilegal;  

- gradul mare de dispersie şi fragmentare a 

proprietăţilor forestiere aparţinând persoanelor 

fizice; 
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- lipsa lemnului în zonele deficitare în păduri 

(judeţele Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Brăila, 

Teleorman, Ialomiţa, Olt, Dolj, Ilfov şi Timiş); 

- neconcordanţa între unele reglementări privitoare la 

regimul silvic şi prevederile Constituţiei României 

privitoare la dreptul de proprietate şi la modul în 

care aceasta se manifestă (încadrarea unor arborete 

ca arborete cu funcţii de protecţie fără acordul 

proprietarului, nedecontarea de către stat în nici o 

situaţie a contravalorii funcţiilor de protecţie, 

impunerea prin normele tehnice a  realizării numai a 

sortimentelor - lemn de cherestea şi/sau furnir, 

pentru toţi proprietarii de păduri, etc). 

 

5.11.3 Activitatea de control a regimului silvic 

 

Până în data de 13.05.2005 activitatea de control a 

aplicării regimului silvic a fost efectuată de Garda 

Naţională de Mediu.  

După această dată, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale a preluat responsabilitatea 

activităţii de control silvic înfiinţând la nivel central 

Direcţia de Control a Aplicării Regimului Silvic şi 

Cinegetic cu Direcţia de Control Silvic şi Direcţia de 

Control Cinegetic, iar în teritoriu a înfiinţat nouă 

inspectorate teritoriale de control silvic şi de 

vânătoare.  

În tabelul următor se prezintă lista inspectoratelor 

teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, a sediilor 

acestora, şi a judeţelor arondate. 

 
Nr. 

crt 
Denumirea Sediul Judeţele arondate 

1 ITRSV Braşov Braşov 
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, 

Sibiu 

2 
ITRSV 

Bucureşti 
Bucureşti 

Municipiul Bucureşti, Călăraşi, 

Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, 

Ilfov, Teleorman 

3 
ITRSV Cluj-

Napoca 
Cluj-Napoca 

Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 

Maramureş 

4 ITRSV Focşani Focşani 
Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, 

Vaslui, Vrancea 

5 ITRSV Oradea Oradea Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj 

6 ITRSV Ploieşti Ploieşti Argeş, Dâmboviţa, Prahova 

7 
ITRSV Râmnicu 

Vâlcea 

Râmnicu 

Vâlcea 
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 

8 ITRSV  Suceava Suceava 
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 

Suceava 

9 
ITRSV 

Timişoara 
Timişoara Caraş Severin, Hunedoara, Timiş 
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Sintetic, realizările se prezintă  astfel:  

 

a. numar de  controale 7.752 

b. număr contravenţii 

constatate 

1.464 

c. valoarea amenzilor aplicate 1.515.752 lei  

d. material lemnos confiscat 20.223 mc 

e. valoarea materialului lemnos 

confiscat 

15.291.120 lei  

f. număr infracţiuni constatate 625 

g. valoarea prejudiciilor din 

infracţiuni 

13.316.323 lei  

h. volumul materialului lemnos 

tăiat ilegal  

103.000 mc 

i. pomi de Craciun confiscaţi 7.685 bucăţi 

 j. s-au verificat   1.025 reclamaţii 

 

    Din analiza datelor prezentate, rezultă că 

activitatea de control coordonată de Departamentul 

Pădurilor din MAPDR, s-a desfăşurat  în pădure şi în mod 

special pentru depistarea tăierilor ilegale şi 

sancţionarea vinovaţilor. Au fost încheiate 625 procese 

verbale de constatare a infracţiunilor silvice, cu o 

valoare a prejudiciului  de 13.316.323 lei şi un volum al 

materialului lemnos tăiat ilegal de 103.000 mc.  

    Situaţia activităţilor şi realizărilor  I.T.R.S.V.-

urilor, din momentul înfiinţării lor în forma actuală şi 

până la sfârşitul anului 2005, sunt prezentate sub formă 

grafică în continuare: 

 

Controale de fond. 

   - Număr de controale fond/personal silvic de control 

   - Volumul total de arbori tăiaţi în delict (mii 

mc)/ITRSV 

   - Număr contravenţii constatate/ITRSV  

   - Număr infracţiuni constatate/ITRSV 
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Controale la instalaţii de debitat şi depozite de 

material lemnos. 

   - Număr de controale /personal silvic de control 

   - Volumul  confiscat ( mii mc)/ITRSV 

   - Număr de contravenţii constatate/ITRSV 
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Controale circulaţie materiale lemnoase 

    - Număr de controale /personal silvic de control 

    - Volumul confiscat ( mii mc)/ITRSV 

    - Pomi de crăciun confiscaţi/ITRSV 

    - Număr de contravenţii constatate/ITRSV  

 

 
 

Controale de exploatare. 

 A. Sancţiuni 

  - Număr  de controale/personal silvic de control 

  - Număr de contravenţii constatate/ITRSV 

  - Număr de infracţiuni constatate/ITRSV 
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 B. Volum material lemnos tăiat ilegal 
 

  - Număr de controale/personal silvic de control 

  - Volum material lemnos tăiat ilegal (mii mc)  

 

 

 
 

 Exemplificăm câteva din acţiunile întreprinse de 

personalul silvic cu atribuţii de control din subordinea 

MAPDR: 
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  I.  În perioada 05.10-10.11.2005 angajaţii ITRSV Cluj 

Napoca au efectuat la nivelul judeţului Alba o  acţiune 

complexă privind respectarea regimului silvic de către 

agenţii economici care exploatează, prelucrează şi 

comercializează material lemnos. În urma acţiunii de 

control s-au identificat următoarele aspecte negative: 

- Societatea comercială Holzindustrie Schweighofer S.R.L. 

Sebeş a recepţionat de la persoane fizice şi de la 

societăţi comerciale ce comercializează material lemnos, 

cantităţi de materiale lemnoase mult mai mari decât  cele 

înscrise pe documentele de provenienţă. În urma cumulării 

acestor cantităţi pentru  perioada 15.07.2004 (data 

intrării în vigoare a HG nr. 427/2004)  – 30.09.2005, s-a 

dispus confiscarea valorică a  cantităţii de 6.270 mc  şi 

s-a aplicat o sancţiune contravenţională de 11.000 lei. 

De asemenea, s-a dispus verificarea societăţilor 

comerciale care au făcut livrările către S.C. 

Holzindustries Schweighofer S.R.L., sancţionându-se 

contravenţional un număr de 11 societăţi economice, cu 

amenzi în valoare totală de 6.280 lei şi confiscându-se 

un volum de 330 mc material lemnos. Tot în acest sens s-a 

procedat şi la efectuarea controlului de fond în 

suprafeţele de pădure ce aparţin persoanelor fizice ce au 

livrat masă lemnoasă către societatea comercială sus 

menţionată. În urma verificărilor efectuate la un număr 

de 12 proprietari, au rezultat tăieri ilegale cu un volum 

cumulat de 170 mc. În aceste cazuri, calculul acestor 

pagube a fost înaintat organelor de poliţie în vederea 

identificării autorilor tăierilor ilegale şi a 

sancţionării acestora. 

 Facem precizarea că activitatea de control se va 

concentra în continuare pe firmele şi persoanele fizice 

ce au furnizat masa lemnoasă  fără documente de 

provenienţă sau cu documente completate necorespunzător, 

către S.C. Holzindustries Schweighofer S.R.L. Sebeş. 

 

 II. Tot în această perioadă, pe raza administrativă a 

ITRSV Braşov s-a desfăşurat  o acţiune de control pe 

linia respectării  regimului silvic la cele două ocoale 

private din zona Gheorghieni, respectiv Ocolul de Regim 

Silvic Gheorgheni şi Ocolul Particular Gheorgheni. 

 În urma celor 23 de controale de fond efectuate la 

Ocolul Particular Gheorgheni s-a constatat tăierea 

ilegală a unui volum de 340 mc cu o valoare de 17.000 

lei. În cadrul acestor verificări s-au identificat mai 

multe terenuri cu o suprafaţă totală de 57 ha, care 

figurează în amenajamentele întocmite în anul 2003 de 
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către S.C. Silvproiect Braşov ca fiind plantaţii, fără ca 

în teren să existe acest lucru. Având în vedere acest 

lucru, se va solicita organelor de poliţie cercetarea 

acestui fapt sub aspect financiar al decontării şi 

executării lucrărilor. 

 La Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni au fost 

efectuate controale de fond, în toate cele 19 cantoane, 

în urma cărora au fost constatate pagube prin tăieri 

ilegale  de arbori în volum de 260 mc cu o valoare de 

24.026 lei. În timpul controlului a fost  înaintată către 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni, plângere 

penală împotriva şefului de ocol Jakab Ferenc şi  

pădurarului Domikos Lorand,care a încredinţat ilegal şi 

respectiv a folosit ilegal ciocanul silvic de marcat. Tot 

şeful de ocol a folosit abuziv ciocanul silvic de marcat, 

aplicându-l pe arborii sanătoşi, care nu ar fi trebuit 

marcaţi în cadrul produselor accidentale sau reducând 

consistenţa arboretului nepermis de mult.  

  

 III. În perioada 10 – 14.10.2005 o echipă de 

specialişti din cadrul Direcţiei Generale pentru 

Controlul Aplicării Regimului Silvic şi Control Cinegetic 

a efectuat un control în Portul Constanţa Sud – Agigea  

cu următoarele  obiective: controlul depozitelor de 

material lemnos constituite de către operatorii portuari 

şi controlul documentelor  de însoţire a materialelor 

lemnoase depozitate şi tranzitate prin port. Au fost 

verificaţi trei agenţi economici: S.C. FERCO – STEEL 

EXPORT IMPORT S.R.L. BUCUREŞTI, S.C. PRO EURO SERVICES 

S.R.L. CONSTANŢA, S.C. ROMTRANS S.A. BUCUREŞTI.    

În urma controlului efectuat a fost sancţionată S.C. 

FERCO – STEEL EXPORT IMPORT S.R.L. BUCUREŞTI cu amendă 

contravenţională în valoare de 6000 lei şi ca măsură 

complementară a fost confiscată cantitatea de 405,886 mc 

cherestea din care, pentru 237,378 mc acest operator 

economic a fost obligat la plata contravalorii acestei 

cantităţi, respectiv la plata sumei de 57 958 lei, 

întrucât cheresteaua fusese deja exportată. 

S.C. PRO EURO SERVICES S.R.L. CONSTANŢA a fost 

sancţionată cu amendă contravenţională în valoare de 6000 

RON şi confiscarea cantităţii de 137,7 mc de cherestea 

din care, pentru 121,492 mc acest operator economic a 

fost obligat la plata contravalorii acestei cantităţi, 

respectiv la plata sumei de 29664 RON, deoarece 

cheresteaua fusese deja exportată. 

 S.C. ROMTRANS S.A. BUCUREŞTI – Agenţia Mol 1 

Constanţa Sud – Agigea, amendă contravenţională în 
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valoare de 1500 RON şi confiscarea cantităţii de 78,026 

mc.  

În privinţa fondului forestier proprietate publică a 

statului, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 

administra direct la sfârşitul anului 2005 o suprafaţă de 

4.234.142 ha din fondul forestier naţional, iar pe baza 

contractelor încheiate cu proprietari persoane juridice, 

administra o suprafaţă de 413.477 ha. De asemenea, pe 

baza unor convenţii încheiate cu 24.512 proprietari de 

păduri persoane fizice, în baza OUG nr. 98/2003, Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin structurile sale 

teritoriale, a asigurat paza gratuită a 79.117 ha. 

 În baza cadrului creat de „Programul comun privind 

prevenirea şi combaterea faptelor ilegale îndreptate 

împotriva pădurii şi personalului silvic”, direcţiile 

silvice împreună cu inspectoratele de poliţie judeţene şi 

unităţi din subordinea Comandamentului trupelor de 

jandarmi, au acţionat pentru combaterea fenomenului 

infracţional. S-a acţionat, în principal, prin controlul 

circulaţiei materialelor lemnoase şi al legalităţii 

funcţionării instalaţiilor de debitat lemn rotund în 

cherestea. 

Pe întregul parcurs al anului 2005 s-au realizat în 

total 101.020 acţiuni, din care 45.583 acţiuni 

desfăşurate în comun cu organele de poliţie, care s-au 

concretizat prin constatarea a 1.063 infracţiuni, din 

care 788 cu poliţia şi a 11.846 contravenţii, din care 

8345 cu poliţia.  

S-au aplicat amenzi ce au totalizat 8.703.021 lei, 

din care 6.204.350 lei cu poliţia şi s-au reţinut, în 

vederea confiscării, materiale lemnoase cu un volum de 

22.655 mc, din care 17.836 mc împreună cu poliţia. 

Asemenea acţiuni au desfăşurat şi corpurile de pază de la 

direcţiile silvice, în colaborare cu personal de poliţie, 

ITRSC, Garda de Mediu şi Jandarmerie, în cursul cărora s-

au constatat 118 infracţiuni, 1.495 contravenţii, s-a 

confiscat un volum de 6.819 mc material lemnos şi s-au 

aplicat amenzi în valoare de 2.582.544 lei. 

Volumul total de material lemnos sustras din pădurile 

de stat în anul 2005 însumează 86.028 mc, (nu poate fi 

comparat cu volumul tăiat ilegal în 2004, întrucât, la 

finele anului 2004, pe lângă volumul rezultat din 

memoriile de pază, de 70.479 mc, exista în litigiu, un 

volum de 37.054 mc, la direcţiile silvice Bacău, Baia 

Mare şi Ploieşti ). Acest volum provine din: 15.921mc din 

infracţiuni, 3.661 mc din contravenţii, 2.183 mc pentru 

care s-a acordat riscul normal al serviciului şi 64.264 
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mc material lemnos depistat cu ocazia inspecţiilor de 

fond în cantoane şi nejustificat de personalul silvic 

prin acte de contravenţie sau infracţiune.  

15921

3661 2183

64264

Volum total de material lemnos sustras 

din pădurile de stat

Infractiuni

Contraventii

Risc normal al serviciului

Material lemnos depistat si nejustificat de

personalul silvic
 

La 17 direcţii silvice s-au înregistrat scăderi 

semnificative ale volumelor de material lemnos tăiat 

ilegal şi sustras din păduri. Cele mai importante scăderi 

ale volumului s-au înregistrat la direcţiile silvice 

Ploieşti (volumul tăierilor ilegale înregistrate în 2005, 

reprezintă 58% din volumul sustras în anul 2004) şi Buzău 

(59%).  

Din situaţia tăierilor ilegale, exprimată prin 

indicatorul „volumul arborilor tăiaţi ilegal - m.c./100 

ha fond forestier”, rezultă că volumul mediu, tăiat 

ilegal, a fost de 2,03 mc/100 ha, cuprins între o valoare 

minimă de 0,36 mc (Direcţia Silvică Deva) şi o valoare 

maximă, de 16,83 mc (I.C.A.S.). 

Valoarea pagubelor din tăieri ilegale de arbori 

însumează 7.668.151 lei, din care: 3.041.851 lei din 

infracţiuni, 842.892 lei din contravenţii, 111.539 lei 

acordat risc normal al serviciului şi 3.671.869 lei sumă 

imputată personalului silvic. 

Pagubele din păşunat ilegal au însumat 78.825 lei, 

din care: 26.819 lei din infracţiuni, 30.302 lei din 

contravenţii şi  21.704 lei sumă imputată personalului 

silvic. 
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La controalele efectuate în pădurile private 

aparţinând persoanelor juridice, administrate, pe bază de 

contract, s-a identificat un volum tăiat ilegal însumând 

19.097 mc. Acest volum provine din: 5.137 mc din 

infracţiuni, 499 mc din contravenţii, 1.593 mc pentru 

care s-a acordat riscul normal al serviciului şi 11.868 

mc material lemnos depistat cu ocazia inspecţiilor de 

fond în cantoane şi nejustificat de personalul silvic 

prin acte de contravenţie sau infracţiune. 

5137

499

1593

11868

Volum total de material lemnos sustras din 

padurile administrate pe baza de contract

Infractiuni

Contraventii

Risc normal al serviciului

Material lemnos depistat si nejustificat de

personalul silvic
 

 

5.11.4 Paza pădurilor 

 

Activitatea efectivă de pază a pădurilor, la nivel de 

canton silvic, s-a controlat prin inspecţii de fond şi 

parţiale. Astfel, în pădurile proprietate publică a 

statului s-au efectuat 18.859 inspecţii de fond şi 2.940 

inspecţii parţiale, cu ocazia cărora s-a imputat suma 

totală de 4.011.690 lei. 

În fondul forestier de stat, valoarea totală a 

pagubelor produse prin tăieri ilegale de arbori şi 

păşunat abuziv este de 7.746.976 lei revenind, în medie, 

o pagubă la hectar de 1,83 lei (valoarea minimă – 0,34 
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lei la Direcţia Silvică Sf. Gheorghe şi maximă – 10,22 

lei la I.C.A.S.). 

În ceea ce priveşte fondul forestier proprietate 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi privată 

a persoanelor juridice, paza unei suprafeţe de 936 945 ha 

a fost asigurată prin cele 96 ocoale silvice proprii. 

În cursul anului 2005, a continuat acţiunea de 

preluare în pază şi asigurarea pazei pădurilor aparţinând 

persoanelor fizice, în baza prevederilor OUG nr. 98/2003, 

aprobată prin Legea nr. 33/2004, în prezent abrogată, 

astfel încât, până la finele anului, s-au încheiat 24.512 

convenţii de pază, pentru o suprafaţă de 79.117 ha. 

Întrucât suprafeţele preluate în pază de la 

persoanele fizice sunt relativ mici (media 2,87 ha), 

acestea au fost incluse, în general, în cantoanele 

existente, iar tăierile ilegale nu s-au evidenţiat 

separat. 

 

5.11.5 Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor 

 

La nivelul structurilor de administrare silvice, s-a 

efectuat, cu sprijinul comandamentelor de pompieri, 

revizuirea şi actualizarea planurilor de autoapărare 

împotriva incendiilor, a planurilor de alarmare şi 

mobilizare a forţelor de intervenţie şi a mijloacelor 

necesare în caz de incendii. În vederea limitării 

extinderii incendiilor în fondul forestier şi în 

terenurile limitrofe fondului forestier, s-au executat 

linii izolatoare  pe 1521 hectare. 

În anul 2005, s-au înregistrat 62 de incendii şi 

începuturi de incendii (Direcţiile Silvice: Drobeta Tr. 

Severin, Ploieşti, Rm. Vâlcea şi Reşiţa – câte 4 

incendii; Baia Mare, Cluj, Sf.Gheorghe, Tg. Mureş şi 

Zalău – câte 3 incendii; Alba Iulia,  Bacău, Constanţa, 

Craiova, Deva, Focşani, Galaţi, Slatina şi Vaslui - câte 

2 incendii etc.), care au afectat o suprafaţă de 212,2 

ha, din care cu arborete tinere 54,8 ha, producând o 

pagubă de  7.380 lei. 

 În anul 2005 nu s-au înregistrat incendii în păduri 

proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice sau 

proprietate publică a unităţilor administrativ-

teritoriale.  
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6.INVESTIŢII ÎN FONDUL FORESTIER  
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    Alocaţiile bugetului de stat în anul 2005, au fost 

stabilite de guvernul Nastase într-un cuantum insuficinet 

unei bune dezvoltari a sectorului forestier. Bugetul 

alocat, a fost majorat la rectificarea din august 2005 cu 

15,8  mil.lei, sumele fiind utilizate cu prioritate in 

scopul extinderii suprafeţelor de păduri şi dezvoltării 

infrastructurii.  Realizările lucrărilor de investiţii 

cu finanţare de la bugetul de stat, fondul de ameliorare 

a fondului funciar şi credite externe sunt:  

 - realizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru 

perdelele forestiere de protecţie, pentru o suprafaţă de 

18.300 ha, în valoare de 12.256 mii mei, finanţate de la 

bugetul de stat; 

 - realizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru 

reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate 

aparţinând unităţilor administrativ-terirorile şi 

persoanelor fizice, pentru o suprafaţă de 3.460 ha, în 

valoare de 597 mii lei, cu finanţare din Fondul de 

ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;  

 - achiziţionarea de tehnică de calcul şi aparatură de 

laborator pentru analiza seminţelor forestiere, în 

valoare de 503 mii lei, cu finanţare de la bugetul de 

stat. 

- lucrări de corectarea torenţilor – 22.078.591 lei - 

s-au executat lucrări pentru o reţea de 132,51 km din 

care s-au pus în funcţiune 1,7 km; 

- reconstrucţie ecologică – 1.780.553 lei – s-au 

executat lucrări pe o suprafaţa de 3513,4 ha din care 

s-au pus in funcţiune – 137.3 ha;  
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- drumuri forestiere – 8.850.338 lei - punere in 

funcţiune 31,9 km; 

- proiectare – 1.000.000 lei – 41 studii de 

fezabilitate si 13 studii de prefezabilitate;  

- trecerea la turma de bază a cabalinelor - 2.000.000 

lei.  
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Nerealizarea cu 86.419 lei a programului de 

investiţii din alocaţii bugetare si credite externe, se 

datorează diminuării in lei a creditului extern generate 

de deprecierea euro.  

 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

lei

Realizări din alocaţii bugetare

anul 2004 34993400 3097100 13196500 2000000

anul 2005 22078591 1780553 8850338 2000000 13256000

corectare 

torenţi

reconstrucţie 

ecologică

drumuri 

forestiere
turma de bază proiectare

 
 



 65 

În anul 2005, din fondurile extrabugetare s-au 

realizat lucrări de investiţii la drumuri forestiere în 

valoare de 54.869.500 lei, faţă de un program de 

54.832.000 lei, reprezentând un procent al realizărilor 

de 100.1%. Programul de punere in funcţiune pe anul 2005 

însumează 162,1 km, program ce a fost realizat integral. 

Din totalul realizărilor, 7.188.000 lei, reprezintă 

realizări la drumuri în contrapartidă cu masa lemnoasă, 

punându-se in funcţiune 42,4 km. De asemenea s-au 

realizat 223 studii de fezabilitate din cadrul 

programului de proiectare, in valoare de 1.441.000 lei. 
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Programul de investiţii finanţat din surse proprii 

ale Regiei Naţionale a Pădurilor pe anul 2005 a fost mult 

diminuat in vederea atenuării consecinţelor datorate 

depăşirii cheltuielilor de investiţii finanţate din surse 

proprii in anul 2004. 
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Investiţiile realizate din surse proprii ale RNP-

Romsilva au constat in achiziţionarea de utilaje 

independente în valoare de 11.931.305 lei, realizarea 

lucrărilor de construcţii montaj (modernizări ale bazelor 

de producţie si ale sediilor administrative) în valoare 

de 20.144.227 lei, precum şi  proiectarea unor obiective 

de investiţii.  

Dintre utilajele independente achiziţionate in  

perioada ianuarie - decembrie 2005 menţionam: 

 utilaje pentru mecanizarea lucrărilor silvice, inclusiv 

tractoare agricole – 1.120.102 lei – 9,4 %; 

 utilaje pentru întreţinerea şi repararea drumurilor 

forestiere – 869.331 lei – 7,3 %; 

 utilaje pentru exploatarea şi prelucrarea primară a 

lemnului – 4.159.575 lei – 34,9 %; 

 mijloace auto de transport – 4.031.722 lei – 33,8 %; 

 tehnică de calcul – 699.679 lei - 5,9 %. 

Dintre utilajele achiziţionate, destinate mecanizării 

lucrărilor silvice, menţionăm:  

- tractoare – 15 buc; 
-  pluguri – 9 buc; 
- grape cu discuri – 6 buc;  
- maşini de săpat gropi şi motoburghie – 5 buc;  
- motounelte pentru degajări – 46 buc;  
- motocultoare – 17 buc;  
- motoprăşitoare – 1 buc;  
- freze de sol – 4 buc;  
- aparate de stropit şi prăfuit – 25 buc;  
- T.A.F.- uri – 9 buc ;  
- motofierăstraie – 236 buc ;. 
Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a 

drumurilor forestiere (finanţate din surse proprii RNP), 

in anul 2005, este de  45.752.200 lei pentru o reţea de 

drumuri forestiere în lungime totală de 23322.9 km, din 

care 83.7%în regie  proprie reprezentand 38.272.300 lei 

pentru o lungime de 21126.8 km. Lucrările au fost 

necesare in principal pentru reabilitarea drumurilor care 

au fost afectate de calamităţile din anul 2005. De 

asemenea s-au executat lucrări de deszăpezire, transport 

material antiderapant, refacerea sistemului rutier. 

Costul unitar al lucrărilor de  întreţinere  si reparaţii 

este de 1961,7 lei / km. 
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7.  VÂNĂTOARE  ŞI  SALMONICULTURĂ 
 

7.1 CREŞTEREA ŞI OCROTIREA VÂNATULUI 

 

7.1.1 Fonduri de vânătoare 

 

    Dintr-un total de 2.151 fonduri de vânătoare, cu o 

suprafaţă de 22.499 mii ha, existente în România, Regia 

Naţională a Pădurilor  Romsilva gestionează în prezent 

570 fonduri de vânătoare (26,5%) din care pe destinaţii:  

551 – producţie, 11 – cercetare şi 8 – rezervaţii de 

genofond, cu o suprafaţă totală de 6.335 mii ha( 28,1% ). 

 Din totalul efectivelor principalelor specii de 

vânat, pe fondurile de vânătoare gestionate de R.N.P. 

Romsilva s-au înregistrat în anii 2004 şi 2005 

urmatoarele efective : 

 

Nr. 

Crt. 

Specia Efective evaluate în 

anul 2004 

Efective evaluate în 

anul 2005 

  Total Din care 

RNP 

Total Din care 

RNP 

Specii principale de vânat 

1 Cerb comun 34.481 18.479 34.374 17.433 

2 Cerb lopătar 6.011 5.257 6.035 5.042 

3 Căprior 150.928 42.759 153.200 41.313 

4 Capră neagră 7.303 5.157 6.620 4.599 

5 Mistreţ 49.192 19.361 53.123 20.111 

6 Iepure 1.176.800 178.884 1.179.453 170.293 

7 Fazan 328.751 56.696 330.817 59.857 

8 Potârniche 174.053 26.126 193.050 35.699 

Specii cu regim special de vânătoare 

1 Urs 6.357 3.129 6.710 3.342 

2 Lup 4.144 1.729 3.885 1.582 

3 
Pisică 

sălbatică 

10.673 3.385 9.288 
3.094 

 

Nivelul cotelor de recoltă aprobate la principalele 

specii de vânat, pe fondurile de vânătoare gestionate de 

catre R.N.P. Romsilva, în ani 2004 şi 2005, din totalul 

aprobat la nivelul întregii ţări, se prezintă după cum 

urmează: 
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Nr. 

Crt. 

Specia Cote aprobate în anul 

2004 

Cote aprobate în anul 

2005 

  Total Din care 

RNP 

Total Din care 

RNP 

Specii principale de vânat 

1 Cerb comun 1.505 776 1.871 893 

2 Cerb lopătar 1.056 963 934 851 

3 Căprior 7.085 1.659 7.897 1.757 

4 Capră neagră 289 197 298 186 

5 Mistreţ 13.050 4.593 14.634 4.413 

6 Iepure 138.073 13.183 140.579 11.016 

7 Fazan 58.286 6.061 62.361 6.672 

8 Potârniche 24.109 2.794 27.584 3.002 

Specii cu regim special de vânătoare 

1 Urs 342 175 250 125 

2 Lup 555 202 400 149 

3 
Pisică 

salbatică 

832 236 500 
154 

 

Gestionarea durabilă a faunei cinegetice, constituie 

o activitate importantă a unităţilor silvice care, prin 

personalul silvic asigură creşterea şi ocrotirea 

vânatului pe fondurile de vânătoare gestionate de R.N.P. 

– Romsilva. 

În cadrul măsurilor de gospodărirea vânatului, pe 

toate fondurile de vânătoare, se urmăreşte atingerea, 

prin repopulări cu vânat (42.972 exemplare colonizate în 

anul 2005, din care: 36.097 fazani şi 6.875 potârnichi) 

şi menţinerea efectivelor de vânat la un nivel optim, 

prin recoltarea acestuia, în cadrul cotelor aprobate. De 

asemenea, se urmăreşte reducerea efectivelor, la unele 

specii şi în anumite zone, în vederea prevenirii 

pagubelor produse sectorului agricol şi silvic. 

Pentru sezonul de vânătoare 2005-2006 efectivele 

principalelor specii de vanat, cotele de recolta aprobate 

si realizarea acestora sunt:  
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Nr 

crt 

 

Specia 

 

Efective 

evaluate în 

primavara 

2005 

(buc) 

Cota 

aprobată 
Vânat extras 

la 31.12.2005 
sezon 

2005- 

- 2006     

(buc) 

% 

din 

(buc) 

% % 

efective 
din 

cota 

din 

efective 

Specii principale de vânat 

1 Cerb comun 17.433 893 4,9 294 34,2 1,6 

2 Cerb lopătar 5.042 851 16,8 347 40,7 6,8 

3 Căprior 41.313 1.757 4,4 629 33,9 1,5 

4 Capră neagră 4.599 186 3,8 137 77,4 2,9 

5 Mistreţ 20.111 4.413 24,1 1.644 33,9 8,1 

6 Iepure 170.293 11.016 7,3 813 6,5 0,5 

7 Fazan 59.857 6.672 11,8 23 0,3 0,03 

8 Potârniche 35.699 3.002 8,6 0 0,0 0,0 

Specii cu regim special de vânătoare 

9 Urs 3.342 125 3,7 44 35,2 1,3 

10 Lup 1.582 149 9,4 14 9,4 0,9 

11 
Pisică 

salbatică 
3.094 154 4,9 0 0,0 0,0 

 

În anul 2005 la nivelul întregii ţării în activitatea 

de vânătoare s-au investit circa 57.502.294,00 lei (RON) 

din care 14.897.393,00 lei (RON) la nivelul R.N.P. 

Romsilva, iar veniturile din activitatea de vânătoare s-

au cifrat la 50.556.679,00 (RON) la nivelul ţării şi 

14.994.715,00 (RON) la nivelul R.N.P. Romsilva   

În anul 2005 în urma acţiunilor de vânătoare 

organizate, au fost realizate venituri de 10.718,4 mii 

lei.   

De asemenea au fost valorificaţi la export (pe piaţa 

Italiei)  3.110 buc. iepuri vii, cu o valoare de 288 mii 

Euro (expediaţi  în trim. I 2005). 

Pentru combaterea dăunătorilor vânatului, pe 

fondurile gestionate de R.N.P. – Romsilva,  s-au împuşcat 

25.119 răpitori cu păr şi 42.195 răpitori cu pene 

(înainte de apariţia interdicţiei de vânare a păsărilor 

în România). 

Pentru asigurarea necesarului de hrană, pe lângă cele 

3.219 ha poieni şi fâneţe amenajate, s-au cultivat 2.066 

ha, ogoare pentru hrana vânatului. De asemenea, au fost 

produse, achiziţionate şi administrate vânatului,  ca 

hrană complementară, furaje în următoarele cantităţi: 

 4.330 tone furaje grosiere (2.201 tone fân 

natural, 928 tone  plante furajere,  1.201 tone 

frunzare); 
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  3.845 tone furaje concentrate (3.324 tone 

porumb, 369 tone alte cereale, 152 tone hrană 

granulată),  

 1.225 tone furaje suculente (480 tone 

rădăcinoase, 745 tone fructe). 

 811 tone – sare. 

În vederea ridicării gradului de  ocrotire şi 

îngrijire a efectivelor principalelor specii de vânat, pe 

fondurile de vânătoare gestionate de regie, s-au efectuat 

lucrări de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor 

vânătoreşti existente, precum şi realizarea unora noi, şi 

anume: 

 423 colibe de vânătoare, din care 10 construite 

în 2005; 

 2197 observatoare, din care 311 construite în 

2005; 

 389 depozite de hrană, din care 59 construite în 

2005; 

 11.306 hrănitori, din care 1.109 nou construite;  

 1056 scăldători, din care 306 amenajate în 2005;  

 18.124 sărării, din care 2.151 amplasate în anul 

2005. 

Pentru paza şi asigurarea liniştii vânatului s-au 

întreprins numeroase acţiuni de prevenire şi combatere a 

braconajului, în urma cărora s-au descoperit 39 cazuri de 

braconaj, încheindu-se 17 acte de contravenţie şi 20 acte 

de constatare a infracţiunii. Cazurile au fost preluate 

de organele abilitate ale statului pentru instrumentare 

şi soluţionare.  

În cursul anului 2005, în urma acţiunilor de 

vânătoare organizate în complexele de vânătoare, au fost 

realizate venituri de 89.136 Euro si 441 mil. lei ROL,  

valorificându-se 14,7 tone carne de vânat.  

În trei terenuri de vânătoare pentru raţe 

semisălbatice (2 amenajate în anul 2004 si 1 amenajat în 

2005) au fost populate 6.696 exemplare (6.102 obţinute în 

anul 2005 la Crescătoria Dârvaşi - DS Alexandria şi 594 

ex- reproducători) astfel : 3038 ex. la D.S. Alexandria, 

2.960 ex. la D.S.Piteşti şi 695 ex. la DS Giurgiu. Până 

la data de 10.10.2005, cand a fost oprită vânătoarea la 

păsări pe întreg teritoriul României (conform OUG nr. 

140/10.10.2005), au fost recoltate 717 ex, realizându-se 

o valoare de 8.333 Euro.  

În prezent există un stoc de 500 ex. – matcă pentru 

producţia 2006 (la Crescătoria Dârvaşi, DS Alexandria) şi 

încă 4.860 ex. în cele trei terenuri de vânătoare.  
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   Ca urmare a depistării virusului gripei aviare pe 

teritoriul României, în anul 2005 a fost emisă Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 140/22005 privind măsurile 

care se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare. 

 Prin aplicarea OUG nr. 140/2005 a fost interzisă 

aplicarea vânătorii la toate speciile de vânat de pe 

teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi a 

judeţului Tulcea, precum şi a exemplarelor din speciile de 

păsări prevăzute în Legea nr. 103/1996, republicată. 

 Aceste măsuri au avut ca efect diminuarea riscului 

contactului direct al omului cu sursele de infecţie. 

 Interdicţia practicării vânătorii a produs prejudicii 

materiale gestionarilor fondurilor de vânătoare, atât 

prin nerealizarea cotei de recoltă aprobată a se realiza 

în sezonul de vânătoare 2005-2006, cât şi prin 

nerealizarea exporturilor de fazani şi potârnichi. 

 Activitatea de vânătoare a fost afectată, de apariţia 

unor focare de gripă aviară pe teritoriul României 

începand cu luna octombrie 2005, cât şi de interdicţia 

importului trofeelor de urs (blană, craniu) din România 

în UE-care a acţionat în perioada 01.01–25.10.2005, prin 

perturbarea programului activităţilor care în mod normal 

se desfaşurau în ţară în această perioadă a anului : 

- s-a interzis vânătoarea la păsări în toată ţara (OUG 

nr. 140/10.10.2005); 

- s-a interzis vânătoarea la toate speciile (mamifere 

sau păsări ) în zonele afectate direct (DS Tulcea, DS 

Brăila, DS Buzău, DS Călăraşi, DS Slobozia), prin 

decizii ale Comandamentului Antiepizootic Central; 

- vânătorii tradiţionali la specia urs (în special 

cetăţeni EU) au renunţat la derularea contractelor şi 

s-au orientat spre alţi furnizori din Europa; 

- majoritatea vânătorilor străini şi-au anulat 

deplasările în România, programate pentru toamna 

anului 2005. 

       Veniturile potenţiale,  neîncasate urmare acestor 

situaţii excepţionale se ridică la circa 900 000 Euro, 

provenind din: 

- 119 150 Euro, reprezentând 1.350 iepuri vii  

contractaţi la export (la DS Brăila şi Buzău); 

- circa 800 000 Euro din anularea unor acţiuni de 

 vânătoare programate cu vânători străini (urs, păsări, 

etc.). 
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7.1.2 Fazanerii 

 

Creşterea şi valorificarea fazanilor este o 

activitate tradiţională a Regiei Naţionale a Pădurilor – 

Romsilva, care are în patrimoniu 13 fazanerii (Fazaneria 

Transilvania–DS Cluj Napoca a fost scoasă la privatizare 

şi vândută în cursul anului 2005), aproximativ uniform 

răspândite pe întreg teritoriul ţării, din care în anul 

2005, au funcţionat 12, una fiind reprofilată pentru 

creşterea raţelor semisălbatice (Fazaneria Dârvaşi - DS 

Alexandria). 

Din producţia anului 2005 de 142.878 pui de fazan şi 

potârnichi, s-au valorificat, prin vânzare şi popularea 

fondurilor de vânătoare, 71.329 bucăţi. 

Pe direcţii silvice şi fazanerii situaţia se prezintă 

astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 

Direcţia 

Silvică 

 

Fazaneria 

Program 

anual 2005 

bucăţi 

Valorificări 

2005 

bucăţi 

1 ARAD Adea 8000 3828 

2 GIURGIU Ghimpaţi 5000 4873 

3 CRAIOVA Cobia 6000 6912 

4 DR TR SEVERIN Pătulele 15000 6830 

5 FOCŞANI Răduleşti 10000 5300 

6 IAŞI Corneşti 10000 11317 

7 PLOIEŞTI Gherghiţa 17000 10044 

8 REŞIŢA Iersig 7000 6407 

9 SATU MARE Noroieni 5000 4522 

10 TIMIŞOARA Pişchia 9000 3763 

11 ZALĂU Panic 4000 5807 

12 ICAS Ştefăneşti 2000 1726 

 TOTAL * 98.000 71.329 

 Din anul 2000, s-a introdus, cu titlu experimental în 

producţia curentă a câtorva din fazaneriile RNP şi 

producerea şi valorificarea potârnichilor, care 

reprezintă circa 6% din producţia totală.   

Producţia acestor păsări a fost localizată in anul 

2005, în fazaneriile Pişchia (DS Timişoara), Iersig (DS 

Resita) şi  Răduleşti (DS Focşani). 

         Valorificarea fazanilor si potârnichilor, din 

producţia anului 2005, s-a făcut pe trei direcţii:  

- la export:        0     bucăţi, (0 %); 

- la intern:    34.013 bucăţi,  (47,7 %);    

- popularea fondurilor de vânătoare proprii RNP: 37.316 

bucăţi, (52,3%). 

Veniturile realizate în anul 2005, din valorificarea 

fazanilor si potârnichilor au fost de : 2.047,8 mii lei, 
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din care, la export 73.385 Euro (stoc din producţia 2004, 

valorificat în ianuarie – februarie 2005, la export). 

Pentru obţinerea unor fazani de calitate superioară, 

îmbunătăţirea generală a activităţii în anul 2005, s-au 

aplicat diferenţiat diverse măsuri care să ducă la 

reducerea cheltuielilor şi creşterea eficienţei şi 

productivităţii muncii în acest sector, astfel:   

 redimensionarea producţiei de fazani funcţie de 

capacităţile volierelor de stocaj;  

 respectarea strictă a tehnologiei de producere a 

fazanilor şi a normelor sanitare veterinare; 

 utilizarea sortimentelor de hrană de cea mai bună 

calitate şi administrată corespunzător vârstei.  

 recondiţionarea boxelor de creştere şi cultivarea 

suprafeţelor aferente volierelor de creştere şi 

stocaj cu un mozaic de plante furajere care să 

asigure protecţie şi un aport de hrană 

suplimentară.  

 aplicarea unor tratamente sanitar veterinare, 

cerute de tehnologia de creştere, din noua 

generaţie de medicamente, mult mai performante, 

în vederea reducerii numărului de manipulări. 

 combaterea epizootiilor prin respectarea tuturor 

măsurilor sanitar-veterinare şi administrarea 

preventivă şi curativă a medicaţiei specifice. 

 revizuirea schemelor de personal şi adaptarea 

sarcinilor angajaţilor la programele actuale de 

producţie. 

 perfecţionarea pregătirii profesionale a 

personalului angajat în creşterea fazanilor şi 

potârnichilor. 

Însa, apariţia unor focare de gripa aviară (începand cu 

luna octombrie 2005) pe teritoriul României a reprezentat 

un eveniment major cu importante implicaţii de natura 

sanitară, economică, socială şi implicit financiară, 

fiind o adevarată calamitate naturală, caruia nu-i poţi 

pune bariere. 

     Crescătoriile de fazani şi potârnichi au avut de 

suferit de pe urma apariţiei focarelor de gripă aviară, 

nu direct pentru ca nu există pericolul contaminării cu 

virusul în cauză, ci indirect, urmare măsurilor 

restrictive luate de autorităţile ţărilor membre U.E: 

- Italia nu a mai permis importurile de fazani şi 

potârnichi din România, începand din data de 07 

septembrie 2005. Masura este înca în vigoare; 
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- Uniunea Europeană a sistat importurile de fazani şi 

potârnichi din România, inclusiv pentru cei crescuţi 

în fermele autorizate (circa 100.000 bucăţi). Măsura 

este înca în vigoare; 

- Partenerii tradiţionali au renunţat la derularea 

contractelor şi s-au orientat spre alţi furnizori din 

Europa. 

     Veniturile potenţiale, neîncasate urmare acestei 

situaţii excepţionale se ridică la circa 600 000 Euro din 

fazani şi potârnichi nevalorificaţi la export (51.500 ex. 

contractaţi cu 301.590 Euro şi cca. 50.000 ex. în 

negociere pentru contractare cu o valoare de cca. 300.000 

Euro). 

 

7.1.3 Complexuri de vânătoare 

 

 Pentru conservarea fondului genetic valoros precum şi 

pentru creşterea efectivelor unor specii valoroase de 

vânat, în vederea populării cât şi pentru comercializare, 

în conformitate cu prevederile legale, în România 

funcţionează un număr 18 complexuri de vânătoare pentru 

urmatoarele specii de vânat: Cerb comun, Cerb lopatar, 

Muflon, Căprior, Mistreţ, Iepure şi Raţe semisălbatice. 

În cele 18 crescătorii de vânat şi complexuri de 

vânătoare funcţionale 13 aparţin R.N.P. Romsilva. 

Acestea sunt destinate în special următoarelor specii 

Cerb comun, Cerb lopătar, Muflon, Căprior şi Mistreţ. 

S-au valorificat 260,1 tone carne de vânat (14,7 tone 

din complexele de vânătoare şi 245,4 tone din liber) – cu 

o valoare de 1.516,3 mii lei, faţă de 237,3 tone în 2004 

(în plus cu  22,8 tone).  

 

 

7.2 SALMONICULTURĂ 

 

7.2.1 Ape de munte 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 

113/05.05.2005 emisă în completarea Legii 192 / 2001, 

republicată, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură în calitate de reprezentant al autorităţii 

publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură 

“deleagă gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii”  

din apele de munte ale României - Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva.  



 75 

Apele de munte însumeaza aproximativ 16. 600 Km, 

fiind situate în 28 judeţe, şi cca 162 lacuri alpine în 

suprafată de 9 600 ha.  

 În cursul anului 2004 a fost implementat studiul de 

rebonitare şi recartare a fondurilor de pescuit în apele 

de munte, fapt ce a clarificat necesarul de puiet pentru 

repopulări. 

Pentru repopularea acestor ape la nivelul capacităţii 

lor biogenice, în cursul anului 2005 păstrăvăriile regiei 

au produs 3 mil. puieţi pastrăv indigen, care au fost 

populaţi în apele de munte. 

În anul 2005, pentru gestionarea durabilă a resursei 

acvatice vii, din apele de munte gestionate direct de 

regie, s-au cheltuit 286.434 lei (populări, reparaţii 

amenăjari existente şi realizarea de amenajări 

noi : pinteni, topliţe, cascade), obţinându-se venituri 

de 244.294 lei - realizate din practicarea pescuitului 

sportiv şi din arenzile pentru fondurile de pescuit 

închiriate AGVPS.  

Rezultă o pierdere de 42.140 lei. 

 

7.2.2 Păstrăvării 

 

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva gestionează prin 

26 direcţii silvice un numar de 49  păstrăvării, care au 

produs, în  anul 2005, 934,6 tone de păstrăv destinat 

consumului populaţiei, cu o valoare de 10.277.699 lei.  

În anul 2005 s-au organizat cursuri de pregătire 

profesională pentru meseria de piscicultor – păstravar 

pentru un număr de 52 persoane, astfel încat  în 

păstrăvării în momentul de faţă lucrează numai personal 

calificat, cu drepturi salariale uniformizate, 

responsabil pentru munca prestată, urmărind pregătirea 

personalului la nivelul cerinţelor normelor europene. 

Referitor la colaborarea cu alte instituţii, între 

RNP – Romsilva şi Compania Naţională de Administrare a 

Fondului Piscicol s-a încheiat  Protocolul nr. 

13648/SM/2005, prin care RNP a preluat în custodie specii 

de sturioni (morun si nisetru) iar materialul biologic a 

fost predat în gestiunea Direcţiei Silvice Slatina - 

pentru creştere şi cercetare. 

În perspectiva aderării la UE, pentru pescuit şi 

acvacultură în cursul anului 2005, au fost abordate 

următoarele probleme mai importante, care au constituit 

şi principalele priorităţi ale regiei : 

 modernizarea amenajărilor piscicole (păstrăvării) ; 
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 îmbunătăţirea tehnologiei de creştere a păstrăvului şi 

scurtarea ciclului de producţie exploatarea durabilă a 

resurselor acvatice vii din apele de munte (cu cca. 5 

luni) prin achiziţionarea de pe piaţa internă a 

puietului de păstrăv cu greutatea medie de 10 gr ;  

 perfecţionarea continuă a resursei umane care 

deserveşte procesul de producţie ; 

 monitorizarea calităţii surselor de apă. 

 

 

8. PROGRAME, PROIECTE, REPREZENTARE INTERNAŢIONALĂ 

 
8.1 PROGRAME 

 
 În cadrul Programului de dezvoltare forestieră, care  

are ca obiectiv  menţinerea şi îmbunătăţirea gospodăririi 

durabile a pădurilor de stat şi private, pentru mărirea 

contribuţiei acestora la economia naţională şi rurală s-

au derulat următoarele activităţi principale: 

 sistemul informatic de monitorizare şi management în 
silvicultură - s-a proiectat baza de date pentru 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

şi se lucrează la baza de date pentru ITRSV împreună cu 

aplicaţiile care gestionează această bază de date, 

concomitent cu revizuirea sistemului informaţional; 

 s-a organizat licitaţia pentru asistenţa tehnică 

pentru APPR; 

 s-a finalizat licitaţia pentru asistenţa tehnică 

acordată Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 

vederea restructurării acesteia ca urmare a diminuării 

suprafeţei de pădure pe care o are în administrare, în 

urma retrocedării; 

 s-a realizat întărirea capacităţii administrative a 

Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic şi de 

Vânătoare (ITRSV), subunităţi ale ministerului, prin 

achiziţia de bunuri - mobilier, calculatoare, echipamente 

de birou şi de teren, autoturisme de oraş şi autoturisme 

de teren; 

 s-a realizat întărirea capacităţii administrative a 

structurilor de gospodărire a parcurilor naţionale şi 

naturale aflate în subordinea Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva prin achiziţionarea unor 

autoutilitare; 

  s-a elaborat documentaţia privind achiziţia de 

echipamente IT, hardware si software pentru ITRSV-uri;  
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 s-a încheiat licitaţia pentru consultanţa privind 

întemeierea Asociaţiilor Locale de Proprietari de Păduri; 

 a fost elaborat ”Ghidul celor mai bune practici în 

domeniul drumurilor forestiere”;  

 s-a finalizat licitaţia pentru consultanţa privind 

relaţiile publice şi campania de conştientizare a 

publicului pentru gospodărirea durabilă a pădurilor; 

   Analizarea, avizarea si aprobarea studiilor de 

fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici 

corespunzatori, referitor la primul pachet de execuţie a 

drumurilor forestiere calamitate. 

 În anul 2005 s-au cheltuit  pentru Proiectul de 

dezvoltare forestieră 1,4 milioane $ SUA .  

 

8.2 PROIECTE 

 

1.Proiectul GEF „Managementul Conservării 

Biodiversităţii” (Parcul Naţional Retezat, Parcul 

Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Vânători Neamţ). 

Derulare iunie 1999 – decembrie 2005. Valoare : 8,8 

milioane USD. 

2. Proiectul PHARE CBC „Protejarea şi dezvoltarea 

luncii râului Mureş” (DS Arad) – aprobat 04.12.2001. 

Derulare decembrie 2001 – noiembrie 2006. Valoare: 2,67 

milioane euro. 

 3. Proiectul PHARE CBC „Culoar româno – maghiar de 

conservare a biodiversităţii” (DS Oradea – Parcul Natural 

Apuseni), aprobat în 02.12.2003. Derulare: decembrie 2003 

– noiembrie 2006. Valoare : 2,60 milioane euro. 

  4. Proiectul PHARE CBC „Promovarea dezvoltării durabile 

şi conservarea biodiversităţii în regiunea 

transfrontalieră româno-bulgară (DS Constanţa) – aprobat 

în 02.12.2003. Derulare decembrie 2004 – 30 nov. 2006. 

Valoare : 1,38 milioane euro. 

  5. Proiectul LIFE Natura „Situri Natura 2000 în Parcul 

Naţional Piatra Craiului” (DS Braşov – Parcul Naţional 

Piatra Craiului) – aprobat în 2003. Derulare iulie 2003 – 

iunie 2007. Valoare : 582.050 euro. 

  6. Proiectul LIFE Natura „Păduri cu pin Negru de Banat” 

(DS Reşiţa – Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei) – 

aprobat în 2004. Derulare iulie 2004 – iunie 2007.  

Valoare : 814.770 euro. 

  7. Proiectul LIFE – Natura „Conservarea in situ a 

carnivorelor mari în judeţul Vrancea” (DS Focşani). 

Derulare noiembrie 2002 – noiembrie 2005. Valoare : 

468.588 euro. 
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  8. Proiectul Împădurirea terenurilor agricole degradate 

- Fondul Prototip Carbon sub Contractul de vânzare – 

cumpărare a reducerilor de emisii de CO2 . A fost semnat 

la data de 26 septembrie 2003, între Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ca împuternicit al 

Fondului Special de Carbon şi Regia Naţională a Pădurilor 

– Romsilva. Are ca obiect implementarea prevederilor 

Protocolului de la Kyoto referitoare la diminuarea 

schimbărilor climatice prin împădurirea terenurilor 

inapte folosinţelor agricole. Suprafaţa totală prevăzută 

a fi împădurită, în perioada 2002 – 2005, este de 6.033 

ha, valoarea totală a contractului fiind de 3.077.946 

USD. 

Data terminării contractului  este 31 decembrie 2017. 

  9.  Proiectul „Conştientizarea Publică şi Programul de 

Sprijin pentru Prevenirea Schimbărilor Climatice prin 

Împădurire” – Grant japonez 

Guvernul Japoniei a acordat României, în sprijinul 

Contractului de vânzare-cumpărare a reducerilor emisiilor 

de carbon, un Grant în valoare totală de 503.340 USD. 

Administratorul acestui Grant este Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva, care a semnat contractul la data de 

31 oct.2003. 

Scopul Grantului este să sprijine, pentru o perioadă 

de 3 ani, măsurile care vor fi luate pentru sprijinirea 

comunităţilor locale (localităţi din zona Insulei Mici a 

Brăilei – 1000 ha) astfel încât acestea să accepte şi să 

conştientizeze beneficiile împăduririi unor terenuri 

degradate. În felul acesta se limitează efectele negative 

ale activităţii localnicilor asupra plantaţiilor 

realizate.  

 Au continuat de asemenea elaborarea şi obţinerea 

aprobărilor de la organismele finanţatoare pentru alte 

proiecte. Dintre acestea enumerăm: 

- Iniţiativa privind Biodiversitatea în Maramureş – 

finanţare din Fondul Global de Mediu, prin Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), cu o durată de 

trei ani de la data aprobării. Valoarea totală a 

proiectului este de: 1.025.000 UDS. Proiectul a fost 

aprobat în luna mai 2005.  

- Proiectul „Consolidarea sistemului de arii protejate al 

României prin demonstrarea în Parcul Naţional Munţii 

Măcinului a celor mai bune practici de administrare a 

ariilor protejate mici” cu finanţare din Fondul Global de 

Mediu, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD). Valoarea totală a proiectului este de: 1.280.000 

UDS. Proiectul a fost aprobat în luna noiembrie 2005. 
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- Proiectul „Întărirea sistemului de protecţie a 

carnivorelor mari în judeţul Vrancea” a fost elaborat de 

Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea, în parteneriat 

cu  Direcţia Silvică Focşani, Consiliul Judeţean Vrancea, 

Universitatea Bucureşti – Centrul de Cercetări pentru 

Mediu şi Studii de Impact şi Asociaţia pentru Dezvoltare 

Durabilă „Focul Viu”. Perioada de implementare propusă: 1 

noiembrie 2005 – 1 noiembrie 2009. 

 

8.3 REPREZENTARE INTERNAŢIONALĂ 

 

• S-a asigurat sprijin pentru participarea la Comitetul 

Forestier FAO şi la Forumul Naţiunilor Unite pentru 

Păduri - sesiunea a 5-a (UNFF 5).  

• S-a elaborat Raportul Naţional pentru UNFF 5 - postat 

pe site-ul UNFF. 

• Participare la întâlnirea la nivel de experţi, cu 

tema tăierile ilegale, organizată de Conferinţa 

Ministerială pentru Protecţia Pădurilor din Europa 

(MCPFE), la Madrid, în perioada 3-5 noiembrie 2005. 

• Participare la întâlnirea la nivel de experţi, pentru 

pregătirea Raportului Naţional pentru UNFF 6, organizată 

de UNFF, la Berlin, în perioada 16-18 noiembrie 2005. 

 

 La această dată toate angajamentele luate în legatură 

cu traspunerea aquisului comunitar au fost îndeplinite 

fiind emise şi actele normative corespunzătoare: O.G. 

11/2004 privind producerea şi utilizarea materialelor 

forestiere de reproducere. În prezent se desfăşoară un 

Proiect de Twining prin care se urmăreşte replicarea 

experienţei ţărilor din U.E. în acest domeniu. 
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9. CONCLUZII 

 

 1. Suprafaţa fondului forestier naţional s-a majorat 

ca urmare a împăduririi unor terenuri agricole, inapte 

pentru agricultura, a corecţiilor operate cu ocazia 

reamenajării unor ocoale silvice (ridicări în plan, 

schimbarea bazei cartografice, corecţii de limite în urma 

confruntării planurilor de bază cu oficiile de cadastru 

în aplicarea legilor retrocedării etc.), scoaterea şi 

intrarea unor terenuri în fondul forestier cu aprobări 

legale. 

 2. S-a realizat extinderea pădurii prin împădurirea a 

3406 ha terenuri agricole degradate si s-au elaborat 

proiectele tehnice pentru realizarea a peste 22.000 ha 

perdele forestiere de protecţie. 

 3.Prin intrarea in vigoare a Ordonanţei de Urgenta a 

Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor 

din România s-a creat obligativitatea administrării 

tuturor pădurilor, indiferent de forma de proprietate. 

 4. S-a elaborat un proiect de Cod Silvic modern in 

care s-au pus bazele definirii pădurilor in conformitate 

cu reglementările europene, menţinerii integrităţii 

acestora, inclusiv reducerea tăierilor ilegale din 

păduri, păstrării şi dezvoltării biodiversităţii,  

împăduririi în terenuri degradate şi de realizare  a 

perdelelor forestiere de protecţie, etc.  

 5. In anul 2005 s-au remediat o parte din 

deficientele privind asigurarea cadrului instituţional de 

consultanţă, implementare si control în teritoriu, în 

domeniul silviculturii şi vânătorii prin preluarea in 

structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale a 9 inspectorate teritoriale de regim 

silvic si de vânătoare.  

 6. Volumul maxim recoltat în anul 2005 reprezintă 

87.2% din volumul aprobat, în pădurile proprietate 

publică a statului administrate de Regia Naţională a 

Pădurilor şi pădurile proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale înregistrându-se recoltări 

reduse comparativ cu aprobările. 

    7. Activitatea de control, coordonata de 

Departamentul Pădurilor din MAPDR, s-a desfăşurat  în 

pădure si a fost orientată în special pentru depistarea 

tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor. Au fost 

încheiate 625 procese verbale de constatare a 

infracţiunilor silvice, cu o valoare a prejudiciului  de 

13.316.323 lei si un volum al materialului lemnos tăiat 

ilegal de 103.000 mc.  
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Sinteza acţiunilor de control se prezintă astfel: 

a) număr contravenţii constatate: 1464; 

b) valoarea amenzilor aplicate: 1.515.752 lei; 

c) material lemnos confiscat: 20.223 mc; 

d) valoarea materialului lemnos confiscat: 15.291.120 

lei; 

e) număr infracţiuni constatate: 625; 

f) valoarea prejudiciilor din infracţiuni: 13.316.323 

lei; 

g) pomi de Crăciun confiscaţi:  7.685 buc; 

 h) s-au verificat un număr de 1.025 de reclamaţii. 

 8. Reprezentarea la nivel internaţional 

 România a fost implicata in procesul de elaborare a 

Planului de acţiuni forestier al UE. 
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