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1. SUPRAFAŢA FONDULUI FORESTIER NAŢIONAL  

 

 
 

În conformitate cu raportarea statistică SILV 1, fondul 

forestier national al Romaniei ocupa la data de 31.12.2006 

suprafaţa totală de 6.427.678 ha. 

 

Fata de situaţia la 31.12.2005, suprafaţa fondului 

forestier naţional a crescut  cu 37.142 ha, ca urmare a: 

 

 achizitionarea de 795 ha terenuri pentru împădurire 

de către Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA, 

  123 ha provenite din corecţiile operate cu ocazia 

reamenajării unor ocoale silvice (ridicări în plan, 

schimbarea bazei cartografice, corecţii de limite, 

etc.),  

 includerea in fondul forestier national a unei 

suprafete 5.883 ha terenuri cu destinatie agricola,  

 identificarea a 30.341 ha pasuni împădurite şi 

includerea acestora în fondul forestier, conform 

O.U.G. 139/2005.  

 

De precizat faptul ca pentru 5883.5 ha terenuri cu 

destinatie agricola, un numar de 43 consilii locale au 

solicitat includerea acestor suprafete in fondul forestier 

national, pentru care au fost emise ordine de ministru.  

 

Pe categorii de proprietate, suprafaţa fondului forestier 

naţional se prezenta astfel: 



6427678

3916058

925652
736066

843998

5904

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 31.12.2006 o suprafaţa totală de 3.916.058 ha. 

Faţă de situaţia la 31.12.2005, fondul forestier 

proprietate publică a statului s-a diminuat în cursul anului 

2006 cu 318.084 ha, diferenţă care se justifică astfel: 

- 319.002 ha au fost puse în posesia foştilor proprietari 

sau moştenitorilor acestora, prin aplicarea prevederilor 

legilor fondului funciar; 

- 795 ha au fost incluse în fondul forestier prin 

cumpărare. Situaţia terenurilor achiziţionate prin cumpărare 

este prezentată astfel: fonduri consumate în valoare de 

2.807.567 lei (în medie 3531,84 lei/hectar), comparativ cu 

programul de cca 20 mil. lei aprobat de Consiliul de 

Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. 

- 123 ha, 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  

 

 La 31.12.2006 suprafaţa fondului forestier deţinut de alţi 

proprietari decât statul era de 2.418.262 ha, din care: 

-proprietari persoane fizice = 847.873 ha; 

-proprietate publică a unităţilor administrativ –     

teritoriale = 885.766 ha;  

-forme asociative = 596.400 ha; 

-unităţi de cult = 88.223 ha. 

Din această suprafaţă, la data de 31.12.2006 erau 

administrate 1.760.836 ha, în creştere cu 823.891 ha faţă de 

anul 2005. 

 

1.3 APLICAREA PREVEDERILOR LEGILOR FONDULUI FUNCIAR,  

REFERITOARE LA RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE  

ASUPRA TERENURILOR CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ 

 

La nivelul anului 2006 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 2006 s-au 

validat pentru restituire, în baza acestor legi, 518.033 ha şi 

s-au pus în posesie 314.936 ha.  

Situaţia privind stadiul aplicării legilor fondului funciar 

este următoarea: 

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 2.593.478 ha; 

- suprafaţa terenurilor forestiere validate şi necontestate 

de reprezentanţii unităţilor silvice în comisiile judeţene este 

de 2.433.157 ha;  

- suprafaţa terenurilor forestiere puse la dispoziţia 

comisiilor locale este de 2.389.098 ha şi reprezintă 98,2% din 

suprafaţa validată de comisiile judeţene şi necontestată; 

- suprafaţa terenurilor forestiere puse în posesie este de 

2.113.424 ha şi reprezintă 88,5% din suprafaţa pusă la 

dispoziţie şi 86,9% 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 90.119 ha. 

Legea nr. 18/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

- suprafaţa terenurilor forestiere validată pentru 

retrocedare de comisiile judeţene este de 364.560 ha; 

- suprafaţa terenurilor forestiere predate prin protocol 

comisiilor locale este de 362.639 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 

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, 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, din 35 de judeţe. 

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. 

Si in cursul anului 2006, unitatile administrativ-

teritoriale au facut presiuni asupra Regiei Naţionale a  

Pădurilor – Romsilva, in vederea predarii unor suprafete de 

fond forestier, incluse eronat, impreuna cu unele imobile  în 

hotărârile de guvern de transmitere a unor imobile, din 

administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea 

Consiliilor Locale.  

Un exemplu concludent il constituie H.G. 1428/17.11.2005, 

prin care, pe langa transmiterea  unor imobile, din 

administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul 

public si in administrarea Consiliului  Local al Municipiului 

Reghin, a fost inclusa si suprafata de 30,48 ha fond forestier. 

  

 

 

 

 

 

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 6.427.678 ha 

şi reprezintă 26.86% din suprafaţa ţării. Media europeana este 

de 32.4%.  



 

 

 

2.1.2 Terenurile  acoperite de pădure 

 

 

     Terenurile acoperite de pădure au o suprafaţă de 6.272.329 

ha.  

     Terenurile destinate nevoilor de cultură, administraţie, 

drumuri forestiere, terenuri neproductive, ocupaţii si litigii, 

scoateri temporare ocupă o suprafaţă de 155.349 ha. 

 

 

 

 

 

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

Câmpi
e

 
 

 

% 



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

 
 

 

 

 

 

2.1.4. Distribuţia pădurilor pe specii si grupe de specii 

% 



 

30,1

32,1

17,7

15,1
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 



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. 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

% 



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 22,3 

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. 

% 



 

 

 

 

 

3. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI LEGISLATIV 
 

 

3.1 Cadrul instituţional 

 

     În cursul anului 2006, in 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 444 persoane 

angajate.   

  

              3.2 Cadrul legislativ 

 

 În cursul anului 2006 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 

0 

Ordonanţă a Guvernului 0 

Hotărâre de Guvern 37 

Ordin de ministru 27 

 

 Principalele proiecte de acte normative adoptate sunt:  

 -Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006 (M. Of. nr. 944 / 22. 11. 2006) 

 -Legea  calului nr. 389/2005 (M.Of. nr. 9/5.01.2006)  

 -Legea nr.174/2006 privind unele măsuri de protecţie 

socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei 

Naţionale a Pădurilor -Romsilva, prin concedieri colective, 



ca urmare a restituirii pădurilor către foştii 

proprietari.(M.Of. nr 438/22.05.2006)   

 

Principalele proiecte de acte normative elaborate sunt:  

 Codul Silvic; 

 

 

 

 

4. ADMINISTRAREA PĂDURILOR   
 

 

 

Suprafaţa de fond forestier administrată prin ocoale 

silvice la data de 31.12.2006 era de 5.994.978 ha, din care 

4.234.142 ha administrate de Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva, 3.916.058 ha fond forestier proprietate publica a 

statului si 318.084 ha aparţinand altor proprietari, şi 

1.760.836 ha administrate de  ocoale silvice private 

autorizate.  

 Până la sfarşitul anului 2006 au fost autorizate si 

reautorizate (potrivit O.M. 196/2006) 104 structuri private de 

administrare silvică.  

 Personalul silvic autorizat, încadrat în aceste structuri 

silvice este de 2176 persoane, în următoarea componenţă: 

 Ingineri silvici – 346 persoane; 

 Tehnicieni silvici – 145 persoane; 

 Brigadieri şi şefi district – 321 persoane; 

 Pădurari – 1364 persoane; 

 În cursul anului 2006 s-au autorizat 11 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.  

 În cursul anului 2006, aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 139/2005, care impune obligativitatea asigurării 

pazei si administrării pădurilor prin structuri silvice 



autorizate, a determinat administrarea sau realizarea de 

servicii silvice pentru o  suprafata de 480.791 ha din cele 

823.891 ha din cele pentru care nu exista administrare silvica.  

 

 

 

 

 

 

5.  GESTIONAREA DURABILĂ A PĂDURILOR 
 

 

 

 

5.1  REGENERAREA PĂDURILOR 
 

 

 

În anul 2006, s-au realizat lucrări de regenerare a 

pădurilor pe suprafaţa de 27.554 hectare, cu 496 hectare mai 

mult faţă de anul 2005 şi cu 1.132 hectare mai mult faţă de 

media perioadei 2002-2006. 

 

Din totalul suprafeţelor regenerate, 12.021 hectare au fost 

regenerări naturale (43,6%), cu 648 hectare mai puţin decât în 

anul 2005 iar 15.533 hectare au fost reprezentate de împăduriri 

(56,4%), cu 1.144 hectare mai mult decât în anul precedent.  
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5.1.1 Regenerarea pădurilor  proprietate publică a statului   

 

 
Programul de regenerare a pădurilor proprietate publică a 

statului în anul 2006 a prevăzut efectuarea de lucrări de 

regenerare pe suprafaţa de 21.500 ha, din care regenerări 

naturale pe 7.800 ha (36,3%) şi împăduriri pe suprafaţa de 

13.700 ha (63,7%). 

La stabilirea suprafeţelor programate a se regenera în anul 

2006 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 fenomene de degradare, 

inapte pentru agricultură, preluate în administrare de Regia 

Naţională a Pădurilor – ROMSILVA. 

În campania de împăduriri din primăvară a fost parcursă cu 

lucrări de regenerare suprafaţa de 12.475 ha, reprezentând un 

procent de realizare de 58% din programul anual (6.017 ha prin 

regenerări naturale şi 6.458 ha prin împăduriri). 

Realizările campaniei de primăvară puteau fi mai mari, dar 

condiţiile nefavorabile au influenţat negativ atât desfăşurarea 

lucrărilor de împăduriri, cât şi lucrările de pregătire a 

terenurilor ce urmau să fie plantate în campania de toamnă. 

Apele Dunării, care au atins cote deosebit de mari, au inundat 

o parte însemnată a terenurilor ce trebuiau parcurse cu lucrări 

de împăduriri în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, 

Tulcea, ş.a. 

Terenurile pe care nu s-a putut lucra o perioadă 

îndelungată de timp au fost cu precădere terenuri degradate 

preluate în fondul forestier proprietate publică a statului, 

aflate în sudul ţării, în zonele apropiate Dunării. 

Datorită acestor cauze, precum şi altora punctuale, unele 

direcţii silvice nu au putut realiza lucrările necesare 

împăduririi suprafeţelor programate. 

Astfel, Direcţia Silvică Brăila, cu un program anual de 

1.032 ha, datorită inundaţiilor mari care au afectat suprafeţe 

întinse pe raza ocoalelor silvice Brăila şi Lacu Sărat nu au 

putut pregăti decât parţial terenul în vederea împăduririi 

celor 601 ha planificate în campania de toamnă. În plus, în 

cazul perimetrului de ameliorare Batogu (350 ha) proiectantul 

nu a fost de acord ca plantarea să se facă imediat după 

pregătirea terenului, adică în toamna anului 2006, recomandând 

să se menţină ogor negru în timpul verii. 

Nici la Direcţia Silvică Călăraşi lucrările nu s-au putut 

realiza la timp, deoarece pentru terenurile preluate conform HG 



nr. 1568/2005, procedurile prevăzute de reglementările în 

vigoare (Legea achiziţiilor publice) au întârziat începerea 

plantării. 

La Direcţia Silvică Craiova nu s-au putut planta 309 ha, 

din care 100 ha de teren degradat achiziţionat prin cumpărare 

în toamna anului 2006 şi constituit în perimetrele de 

ameliorare Voineasa şi Dobrun, pentru care fişele perimetrelor 

de ameliorare au fost aprobate de minister la sfârşitul lunii 

ianuarie 2006, dar suprafeţele au fost inundate şi apoi apa a 

stagnat până la jumătatea lunii august, întârziind mult 

lucrările de pregătire a terenului şi a solului. 

La Direcţia Silvică Constanţa nu s-au putut planta peste 

500 ha din cele 2.417 ha programate, societăţile cu care 

direcţia silvică a încheiat contracte de execuţie neputând 

realiza întregul volum de lucrări în timpul avut la dispoziţie. 

La Direcţia Silvică Tulcea nu s-au putut planta peste 350 ha, 

din programul de 1.562 ha, datorită faptului că inundaţiile 

prelungite au afectat suprafeţele din zona dig-mal şi din 

incintele îndiguite ce trebuiau parcurse cu lucrări de 

pregătire a terenului. Direcţia Silvică Târgu Mureş nu a putut 

planta 80 ha, parte fac obiectul unui schimb de amplasament 

nefinalizat cu Primăria Nadeş, restul fiind terenuri 

neproductive, drumuri pietruite. 

Direcţia Silvică Bistriţa nu a putut planta suprafaţa 

pentru care nu s-a finalizat proiectarea, iar Direcţia Silvică 

Vaslui nu a putut planta 117 ha, ritmul lucrărilor fiind 

afectat de lipsa acuta a precipitaţiilor. 

În aceste condiţii, Consiliul de Administraţie al Regiei 

Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA a aprobat modificarea 

programului de regenerare a pădurilor pentru anul 2006, astfel: 

19.000 ha regenerări total, din care 8.055 ha regenerări 

naturale şi 10.945 ha împăduriri. 

Urmare măsurilor tehnice, economice şi organizatorice 

aplicate, programul de regenerare a pădurilor a fost realizat 

în procent de 102%, executându-se lucrări pe o suprafaţă totală 

de 19.452 ha, cu 452 ha mai mare decât cea programată. 

Lucrările de regenerare naturală programate a se executa pe 

8.055 ha, au fost realizate pe 8.464 ha, suprafaţă cu 409 ha 

mai mare decât cea programată. 

Toate direcţiile silvice au realizat programul de 

regenerări naturale, cele mai mari depăşiri regăsindu-se la 

direcţiile silvice Sibiu, Bistriţa şi Vaslui. 

Lucrările de împăduriri au fost realizate la nivelul regiei 

pe 10.988 ha, cu 43 ha peste prevederile programului. Nu au 

realizat programul de regenerări artificiale direcţiile 



silvice: Alexandria (73%), Buzău (83%), Bistriţa (69%), Galaţi 

(90%), Sibiu (75%). 

Pentru consolidarea plantaţiilor înfiinţate în anii 

precedenţi şi în primăvara anului 2006, au fost realizate 

lucrări de completări curente pe 5.706 ha (program 4.762 ha) şi 

lucrări de refacere a plantaţiilor pe suprafaţa totală de 1.120 

ha (program 1.484 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 2006 (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 85,169 milioane puieţi apţi de plantat. 

În cele două campanii de împăduriri s-au folosit 72.274 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 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 

2006 a fost de 51,5 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 13,2 milioane lei, reprezentând 



contravaloarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate 

preluate; de la bugetul de stat s-au utilizat 15 milioane lei 

şi 967 mii lei din alte surse. Aşadar, în total s-au folosit 

79,8 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  

 
În fondul forestier aparţinând altor deţinători, 

administrat pe bază de contracte, în anul 2006 s-au executat 

lucrări de regenerare a pădurilor pe suprafaţa de 8102 ha, din 

care pe 3557 ha prin regenerări naturale şi pe 4545 ha prin 

împăduriri. 

Pentru consolidarea plantaţiilor efectuate în anii 

anteriori s-au executat lucrări de completări pe 610 ha şi 

lucrări de refacere a culturilor calamitate pe 27 ha. 

În total, s-au folosit 5.541 mii puieţi forestieri. 

Valoarea lucrărilor executate a fost de 18.939.570 lei, din 

fondul de conservare şi regenerare a pădurilor constituit de 

către deţinători.  

       
 

 

 

 

5.1.3 Împădurirea terenurilor degradate  

 

În vederea diminuării acţiunii factorilor climatici 

nefavorabili, a efectelor secetei, a eroziunii de orice fel a 

solului, Ministerul Agriculturii 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)identificarea 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. 



S-au întocmit de către comisiile de specialişti constituite 

la nivelul localităţilor fişe ale perimetrelor de ameliorare 

pentru suprafaţa de 9.325 ha. Totodată, s-au realizat 

documentaţiile tehnico-economice pentru împădurirea terenurilor 

degradate pentru suprafaţa 6.357 ha.  

În anul 2006 s-au plantat 5.325 ha terenuri degradate, din 

care 3.879 ha proprietate publică a statului, preluate în 

administrare de RNP – Romsilva de la Agenţia Domeniilor 

Statului şi 1.446 ha pe terenurile deţinute de unităţile 

administrativ teritoriale şi persoanele fizice. 

Totodată, s-au realizat 14 ha perdele forstiere de 

protecţie a căilor de comunicaţie. 

Anul 2006 este primul an când s-au realizat lucrări de 

reconstrucţie ecologică prin împădurire şi pe terenurile 

deţinute de persoane fizice şi unităţi administrativ – 

teritoriale. Aceste lucrări au fost derulate prin 

inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, 

finanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat şi din Fondul 

de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.  

În anul 2006 s-a realizat atestarea a 193 persoane fizice 

şi 152 persoane juridice pentru efectuarea proiectării şi/sau 

executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul 

silvic. 

 
 

5.1.4 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 2006. 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.  

Cantitatea totală de CO2 acumulată este de 69.102,4 tone şi 

reprezintă 64,9% din cantitatea programată iniţial de 106.455 

tone, diferenţele fiind cauzate de inundaţiile excepţionale 



care au afectat plantaţiile în judeţele Dolj, Olt şi Brăila. 

Apele de inundaţie au avut caracter de calamitate naturală prin 

următoarele componente: nivelul apelor de inundaţie a depăşit 

cu mult înălţimea plantaţiilor, viteza cu care apele au inundat 

a imprimat o energie foarte mare care a distrus puieţii şi i-a 

luat cu sol cu tot, iar durata inundaţiilor de peste 120 de 

zile a depăşit nivelul de suportabilitate a puieţilor. 

Calamitatea a afectat 748 ha în judeţul Olt, 690 ha în judeţul 

Dolj şi 378 ha în judeţul Brăila. 

Reglarea suprafeţelor şi a cantităţilor de dioxid de carbon 

acumulate se va face în anul 2007 cu ocazia primei monitorizări 

a proiectului.  

 

 

 

5.1.5 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 

145.619 kg s-au recoltat 167.345 kg, astfel: răşinoase – 

program 3.398 kg, realizat 4.474 kg, cvercinee – program 99.090 

kg, realizat 111.906 kg, alte specii principale – program 

16.711 kg, realizat 19.959 kg, specii de amestec – program 

12.155 kg, realizat 14.986 kg, specii de ajutor – program 5.797 

kg, realizat 5.909 kg, arbuşti – program 8.468 kg, realizat 

10.111 kg. 

 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. 

 Programul de recoltări de seminţe a fost corelat cu 

programul de culturi în pepiniere. 

 

 

5.1.6 Culturi în pepiniere 

 

 Programul culturilor în pepiniere pentru anul 2006 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 35.963 ari, din care: semănături în câmp – 23.214 ari, 

repicaje – 3.415 ari, butăşiri – 9.334 ari. Semănături în 

solarii au fost efectuate pe 21.942 m.p. 

 

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 anul 2006, pentru producerea materialului forestier de 

reproducere, au fost atestate  17 persoane juridice,2 persoane 

fizice şi 25 ocoale silvice. 

  

 

5.2 AMENAJAREA PĂDURILOR 

 

 

 Realizarea cadrului necesar gestionării durabile a 

pădurilor s-a asigurat în concordanţă cu prevederile legale, 

prin amenajamente silvice.  

Realizările din anul 2006, 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 414.473 ha, din care: 

- 342.303 ha fond forestier administrat de Regia Naţională 

a Pădurilor - Romsilva, în cadrul a 35 de ocoale silvice. 

Totodată s-au obţinut date de teren pentru studii de prelungire 

a valabilităţii amenajamentelor pentru 7 ocoale silvice, cu o 

suprafaţă totală de 33.456 ha. Lucrările s-au executat de către  

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice; 

- 60.151 ha fond forestier proprietate publică a unităţilor 

administrativ - teritoriale şi a persoanelor juridice de drept 

privat; 

- 12.019 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 

556.198 ha astfel: 

- 85.143 fond forestier proprietate publică a unităţilor 

administrativ - teritoriale şi a persoanelor juridice de drept 

privat; 

- 9.870 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor 

fizice; 

- 461.185 ha fond forestier administrat de Regia Naţională 

a Pădurilor - Romsilva.  

În cazul ocoalelor silvice în care datele de teren s-au 

obţinut în anul 2004, s-au redactat amenajamente pentru un 

număr de 12 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 110.627 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 2005, s-au redactat amenajamente pentru un 

număr de 33 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 350.558 ha. Este 

în curs de finalizare de către ICAS redactarea amenajamentelor 

pentru 2 ocoale silvice(Slobozia şi Măcin), cu o suprafaţă de 

22.669 ha, unde din cauza nivelului crescut al Dunării şi 

inundaţiilor produse în toamna anului 2005 şi primăvara anului 

2006, lucrările de teren au fost terminate în trimestrul al II-

lea al anului 2006. 

Lucrările s-au executat de Institutul de Cercetări şi 

Amenajări Silvice. De menţionat că, la toate cele 45 de ocoale 

silvice soluţiile amenajistice au fost avizate. 

 

 

5.2.3  Definitivarea amenajamentelor silvice 
 

 

 

Pentru pădurile în care datele de teren s-au obţinut în 

anul 2003 s-au definitivat de către ICAS amenajamentele pentru 

6 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 72.264 ha.  

Pentru ocoale silvice în care datele de teren s-au obţinut 

în anul 2004, s-au definitivat amenajamentele pentru 28 ocoale 

silvice, cu o suprafaţă de 308.695 ha,la care lucrările s-au 

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

definitivarea amenajamentelor pentru 3 ocoale silvice cu o 

suprafaţă de 47.900 ha. 



 Pentru fondul forestier în care datele de teren s-au 

obţinut în anul 2005, s-au definitivat amenajamentele pentru 8 

ocoale silvice, cu o suprafaţă de 83.396 ha. Se află în 

diferite faze de lucru lucrările de definitivare a 

amenajamentelor pentru 27 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 

289.831 ha, urmând ca acestea să fie finalizate în semestrul I, 

2007. 

Lucrările s-au executat de Institutul de Cercetări şi 

Amenajări Silvice. 

 

 

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 2006 s-au avizat 371 elaborate, dupa 

cum urmeaza: 

- 345 amenajamente, din care 42 pentru ocoalele silvice din 

structura Regiei Naţionale a Pădurilor şi 303 pentru  unitaţi 

administrativ-teritoriale şi persoane juridice de drept privat; 

- 15 studii de transformare a păşunilor împădurite, ale 

caror receptii s-au realizat anterior aparitiei O.U.G. 

139/2005; 

- 11 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 lucrări de definitivare şi 

tipărire a bazei cartografice necesară lucrărilor de amenajare 

a pădurilor, utilizând tehnici moderne de cartografie digitală, 

precum si utilizarea tehnicilor GIS la elaborarea 

amenajamentelor silvice  

În cadrul preocupărilor de actualizare şi dezvoltare a 

bazei cartografice, Institutul de Cercetări şi Amenajări 

Silvice, în cursul anului 2006, a executat lucrări de 

definitivare şi tipărire a bazei cartografice necesară 

lucrărilor de amenajare a pădurilor, prin tehnici moderne de 

cartografie digitală, pentru un număr de 24 planuri de bază şi 



a elaborat, în sistem GIS, amenajamentele silvice pentru 9 

ocoale silvice, cu o suprafaţă totală de 131.491 ha. 

 

 

 

 

 

5.3  RECOLTAREA MASEI LEMNOASE 
 

 

5.3.1 Recoltarea masei lemnoase din fondul  

forestier naţional 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 789/2005 pentru anul 2006, s-

a aprobat recoltarea din pădurile României a unui volum total 

de masă lemnoasă de 18,5 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: 

 

 
 

 

 

                                                 Tab. 5.3.1.1 

 

 
 

Reglementarea 
 
 
 
 

Volum mil mc 

 
Total 

 
 
 
 

din care repartizat pe proprietari deţinători: 

Unităţi administrativ 
teritoriale 

 
 
 

Persoane juridice 
de drept privat 

 
 
 

Persoane 
fizice 

 
 
 

Vegetaţia de pe terenuri 
din afara fondului 

forestier 
 
 

Regia 
Naţională 

a 
Pădurilor 
Romsilva 

H.G nr.789/2005 18,5 2,7 2,3 1,7 0,7 11,1 

O.M nr.279/2006 18,5 2,7 2,1 1,9 0,7 11,1 

O.M nr.689/2006 18,5 2,75 2,2 2,2 0,7 10,65 

O.M nr.802/2006 18.5 2.75 2.2 2.2 0.7 10.65 

 

  

 

Din volumul de lemn aprobat spre recoltare, până la sfârşitul 

anului s-a exploatat un volum de 15,684 milioane metri cubi, 

reprezentând 84,77%. 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 2006. 

 

 

 

 

Volumul de lemn aprobat şi recoltat în anul 2006 

18,5

2,75

4,4

0,7
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2,886
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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

 
 

Volumul de lemn recoltat, total, pe specii şi categorii de 

specii 
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Total: 15,684

5,765

4,997

1,632

1,915

1,375

Răşinoase

Fag

Stejar

Diverse tari

Diverse moi

 
  

Volumul de lemn recoltat, total, pe specii şi categorii de 

specii din padurile administrate de Regia Nationala a Padurilor 

Romsilva pentru anul 2006. 
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Total: 10,371

2,9797

3,4771

1,2259

1,4686

1,2497

Răşinoase

Fag

Stejar

Diverse tari

Diverse moi
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Suprafaţa parcursă cu tăieri, pe categorii de proprietate: 

Total: 86167

59535

14534

11116 982

Proprietate publica a statului

Proprietate privata a persoanelor fizice si juridice

Proprietate publica a UAT

Vegetatia din afara fondului forestier national

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ha 



 

 

 

Structura volumului de masa lemnoasa recoltat, pe forme de 

proprietate , in  anul 2006 

Total: 100%

67%

18%

13% 2%

Proprietate publica a statului

Proprietate privata a persoanelor fizice si juridice

Proprietate publica a UAT

Vegetatia din afara fondului forestier national

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  
 

 

                    

 

 

DESTINAŢIA H.G nr.789 O.M nr.279 O.M nr.689 O.M nr.802 

masei lemnoase din 14.07.2005 din 21.04.2006 din 11.10.2006 din 18.12.2006 

VOLUM TOTAL-mil.mc         

din care: 11,1 11,1 10,65 10,65 

a) pentru ag.economici 8,6 8,6 8 7,95 

din care:     

pe picior 6,1 6,1 6 5,95 

din care pentru      

contrapartida cu drumuri  0,06 0,06 0,06 

forestiere     

pentru prestări servicii     

exploatare 2,5 2,5 2 2 

b) pentru nevoile proprii     

RNP Romsilva 0,5 0,5 0,55 0,55 

c) pentru aprovizionarea     

populaţiei 2 2 2,1 2,15 

     

                                                                             

 Din pădurile administrate de Regia Naţională a Pădurilor–

Romsilva, în condiţiile meteorologice deosebite înregistrate în 

anul 2006, s-a recoltat 97% din volumul aprobat de 10.650 mii 

mc, respectiv  10.371 mii mc, iar  279 mii mc au rămas 

neexploataţi .   

Pe destinaţii, restanţa la exploatare este incadrată numai 

la volumul alocat agenţilor economici (279 mii mc). 

  

5.3.3  Masa lemnoasă destinată agenţilor economici 

 

 Din cota anuală de 7950 mii mc, până la sfârşitul anului s-

a recoltat un volum total de 7664,5 mc, din care: 

- 643,8 mii mc - de către agenţii economici, din partizi 

contractate pe picior; 

- 586,4 mii mc - cu forţele proprii ale direcţiilor 

silvice, din partizi rămase neadjudecate la licitaţii şi 

negocieri; 

- 1434 mii mc - prin prestaţii de servicii cu agenţi 

economici atestaţi 



  In anul 2006, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, 

faţă de un preţ mediu de pornire la licitaţii de 54,9900 

lei/mc, 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

 
  

 

Preţul mediu de pornire şi adjudecare la licitaţii, pe 

categorii de produse 

  

 

L
e
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55 lei

62,27

21,12

31,99

74,33

82,63

35,87

54,2

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:  faţă de 

volumul total de 2.150 mii mc s-au recoltat şi valorificat 

2.150,1 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 integral. 

 Faţă de  cota anuală de 550 mii mc s-au exploatat 550,3 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 prin Legea nr. 

653/2001. Prin Ordonanţa Guvernului nr. 82/2004, aprobată prin 

Legea nr. 514/2004, aceste reglementări au fost abrogate. 

L
e

i 



Totuşi, în anul 2006 s-au recoltat 50,4 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  (20,0 mii mc), 2003 (11,7 

mii mc) şi 2004 (18,7 mii mc). 

 

5.3.7 Pretul mediu de valorificare a masei  lemnoase  

 

 În privinţa preţurilor medii de valorificare a masei 

lemnoase pe picior, în anul 2006 situaţia se prezintă in 

tabelul 5.3.7.1: 
                                          Tabelul 5.3.7.1 

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  

73,94 74,33 72,57 

 

 

5.3.8   Nereguli şi deficienţe constatate 

 

 

Pe linia exploatării masei lemnoase, exemplificăm o parte din 

abaterile constatate. 

- s-a avizat cu uşurinţă starea de forţă majoră şi reeşalonarea 

termenelor de exploatare, fără a se urmări în permanenţă 

starea terenului, astfel încât să se folosească la maximum 

timpul favorabil de lucru în parchete; 

- nu s-au aplicat la timp clauzele asiguratorii privind 

respecatarea termenelor de exploatare, aplicarea 

penalităţilor sau rezilierea contractelor; 

- utilajele de exploatare a lemnului de care dispun unităţile 

şi subunităţile silvice, nu au fost utilizate în mod optim şi 

la întreaga lor capacitate: 

- necorelarea eşalonării la exploatare a masei lemnoase cu 

capacitatea reală de exploatare a unor agenţii economici, 

pornindu-se din start cu premisa neîncadrării în termenele 

contractuale; 

- uneori se acordă prin autorizaţiile de exploatare alte 

termene de exploatare faţă de cele prevăzute în contractele 

încheiate de direcţiile silvice cu agenţii economici;    

- promovarea documentaţiilor pentru contractarea lucrărilor de 

construire sau reabilitare şi întreţinerea drumurilor 

forestiere nu a fost corelată întodeauna cu contractarea şi 

eşalonarea la exploatare a masei lemnoase, producându-se 



întârzieri şi greutăţi în exploatarea şi transportul 

lemnului; 

- au fost cazuri când aprobarea şi realizarea de drumuri de 

tractor pe versanţi se face fără aprobarea direcţiilor 

silvice, aşa cum prevăd reglementările în vigoare; 

- actele de punere în valoare se verifică în unele cazuri în 

mod formal, fără a se cunoaşte exact situaţia din teren; 

- în documentaţiile partizilor se găsesc uneori acte 

necorespunzător întocmite, neânregistrate sau nerezoluţionate 

şi neaprobate de şefii ocoalelor silvice; 

- nu se completează la zi registrele de evidenţă (acte de 

punere în valoare, tăieri de îngrijire) astfel încât 

controalele se derulează cu dificultate, documentele găsindu-

se cu întârziere sau la late compartimente din cadrul 

ocolului silvic; 

- nu se execută, în toate parchetele, minimum două controale de 

exploatare, iar în unele cazuri controalele efectuate sunt 

formale, fără exigenţa necesară; 

- nu se urmăreşte în mod corespunzător modul de respectare a 

regulilor silvice de exploatare, iar în unele cazuri 

controalele efectuate sunt formale, fără exigenţa necesară; 

- nu se urmăreşte în mod corespunzător modul de respectare a 

regulilor silvice de exploatare, atât în parchetele 

contractate cu agenţi economici cât şi în cele exploatate în 

regie proprie; 

- uneori s-a constatat marcarea de arbori sănătoşi, verzi, ca 

produse accidentale destinate aprovizionării populaţiei sau 

marcarea şi extragerea selectivă a unor exemplare din diverse 

specii (stejar, paltin etc), ca produse accidentale, pentru 

oferirea la licitaţie a produselor fasonate obţinute. 

 

 

5.4 TĂIERI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A  ARBORETELOR  

 

Programul tăierilor de îngrijire a pădurilor tinere în anul 

2006 a fost de 122.547 ha, din care 113.284 ha în fondul 

forestier proprietate publică a statului şi 9263 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 

 

    TOTAL   Păduri proprietate Păduri administrate pe bază 

Natura        de stat de contract 



lucrărilor Program Realizat % Program Realizat % Program Realizat % 

           

Degajări 10035 10478 104 9319 9732 104 716 746 104 

           

           

Curăţiri 24329 25225 104 22705 23503 104 1624 1722 106 

           

           

Rărituri 86765 95150 110 79852 86528 108 6913 8622 125 

           

           

Elagaj 1418 1547 109 1408 1537 109 10 10 100 

artificial                   

 

 

 

5.5 PROTECŢIA PĂDURILOR 
 

5.5.1 Starea de sănătate evaluată  

prin sistemul de monitoring forestier 

 

În anul 2006, 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 Legii 444/2002 privind funcţionarea Sistemului 

naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru 

silvicultură. 

Din numărul total de arbori evaluaţi (100.718) în anul 

2006, 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).  
 



Procentul arborilor defoliaţi

11

7

10,9

16,6
15,5

10,4 10,4
9,7

9 9,1
9,8 9,6 9,9 9,8

7,6

4,7 4,7

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 
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 

(2005) (Fig. 3), valorile procentului arborilor vătămaţi 

(clasele de defoliere 2-4) s-au mentinut la 4.7 procente la 

răşinoase şi respectiv, la 9.3 procente la foioase, pentru 

toate speciile, situaţia pe ansamblu în anul 2006 fiind 

asemanatoare cu cea din anul precedent (Fig. 2). 
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Fig. 2 Dinamica procentuală a arborilor vătămaţi (clasele de 

defoliere 2-4) în perioada anilor 1990-2006 (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 mentinere 

a stării de sănătate înregistrată în anul 2005, poate fi 

explicată prin mentinerea, cu o intensitate mai mare sau mai 

mică, după caz, a numărului arborilor 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 pe întreg parcursul anului 2005. In cursul 

anului 2006 deficitul hidric s-a accentuat in perioada toamna 

iarna, fapt care se va inregistra in dinamica starii de 

sanatate pe anul urmator. 

La nivel altitudinal, dinamica înregistrată în cadrul 

fiecărui strat de la un an la altul inclusiv situaţia rezultată 

în anii 2005 şi 2006 respectă aceeaşi tendinţă manifestată pe 

ansamblu, la nivel naţional pentru toate speciile. Amplitudinea 

valorilor procentului arborilor vătămaţi pe straturi 

altitudinale, înregistrate în 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 

(1990-2006) ca ţară cu păduri slab afectate în anii 1991,2005 

si 2006, 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. Anul 

2006 reprezinta cel de-al treilea an in care padurile României 

sunt slab afectate. 

 

 

5.5.2  Măsuri de protecţie a pădurilor 

 

Suprafaţa totală infestată în anul 2006 de insecte 

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

foioase, a fost de 530.362 ha. Din această suprafaţă 42.435 ha 

au fost incluse în zona de combatere şi  487.979 ha în zona de 

supraveghere. Majoritatea pădurilor infestate au fost situate 

în zonele de câmpie, colinare şi pre-montane din Vestul Nord – 

Vestul ţării, în zona colinară a Olteniei, în Lunca şi Delta 

Dunării. Faţă de anul precedent, infestările produse în 

principal de dăunătorul Lymantria dispar, s-au restrâns din 

Câmpia Română, Dealurile Subcarpatice ale Munteniei şi din 

Dobrogea, extinzându-se în zonele menţionate, mai puţin 

favorabile. 

 Principalii defoliatori identificaţi în pădurile de foioase 

au fost: Lymantria dispar pe 250.851 ha, Lymantria dispar în 

combinaţie cu Tortix viridana şi Geometridae pe 58.339 ha, 

Tortrix viridana în combinaţie cu Geometridae pe 30.830 ha, şi 

Tortrix pe 25.195 ha.  

Combaterea defoliatorilor foioaselor s-a desfăşurat în 

perioada 27 aprilie - 12 mai 2006, în păduri din raza a 22 

direcţii silvice, în care s-au aplicat tratamente pe o 

suprafaţă efectivă de 43.179 ha, din care: 38.244 ha în 

pădurile de stat, 1.578 ha în pădurile administrate cu 

contracte, 2.624 ha în păduri private neadimistrate şi  733 ha 

în pădurile ce aparţin persoanelor fizice. Cele mai mari 

suprafeţe s-au tratat în raza Direcţiilor Silvice Arad – 13.955 

ha, Baia Mare – 2.615 ha, Drobeta Turnu Severin 9.128 ha şi 

Satu Mare 8.896 ha. Din totalul suprafeţei tratate, pe 40.905 

ha s-au aplicat tratamente de combatere aviochimică şi 

aviobiologică, pe 565 ha s-au aplicat tratamente chimice cu 

aparatură terestră şi pe 1.709 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 33.993 ha, Tortrix viridana – 423 ha, 

Tortrix viridana în asociaţie cu cotarii (Geometridae) – 2.510 

ha, Lymantria dispar în asociaţie cu Tortrix viridana şi 

Geometridae – 4.884 ha, Lymantria dispar în asociaţie cu 

Malacosoma neustria 1.142ha. 

Din evaluările făcute pe teren în pădurile tratate rezultă 

că în anul 2006 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%.  

 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 101.636 arbori cursă clasici, 

16.670 curse feromonale şi au fost trataţi chimic arborii 

infestaţi doborâţi, situaţi în zone greu accesibile. Suprafaţa 

totală pe care s-au executat lucrări de combatere a gândacilor 

de scoarţă este de 288.876 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 4.252 ha. 

În arborete de molid situate în afara arealului, a fost 

combătută viespea Pristiphora abietina pe suprafeţe de pădure 

totalizând 318 hectare. 

 În pepiniere, insectele au fost combătute pe 705 ha, 

paraziţii vegetali (în principal Microsphaera ab.) pe 996 ha şi 

rozătoarele pe 133 ha. De asemenea, au fost efectuate 

tratamente împotriva dăunătorilor din răchitării pe 1.456 ha. 

 În plantaţiile tinere şi în regenerările naturale    s-au 

aplicat tratamente împotriva paraziţilor vegetali pe 4.858 ha. 

 Pentru prevenirea păşunatului ilegal s-au instalat 31,0 km 

de gard viu şi s-au executat 50,0 km de şanţuri.  

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

executat lucrări preventive şi curative pe 296.492 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 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+Bucuresti – 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 2006 – 2008, se estimează o  majorare a 

suprafeţei ocupate cu vegetaţie forestieră cu prioritate în 

aceste judeţe. Această  majorare se va realiza prin împăduriri 

în terenuri 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, in anul 2006, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale şi subunităţile teritoriale au aprobat 

scoaterea definitiva pentru o suprafaţă de 179,6647 ha  şi 

scoaterea temporară pentru o suprafaţă de 195,0256 ha. În 

majoritatea situaţiilor, terenurile scoase definitiv din fondul 

forestier au fost compensate cu terenuri echivalente ca 

suprafaţă şi bonitate – 79,8526 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 

vanatoare. In baza acestor reglementari, inspectoratele 

teritoriale de regim silvic şi vanatoare au aprobat scoateri 

definitive din fondul forestier naţional pentru o suprafaţă de 

138,8937 ha şi scoateri temporare pentru o suprafaţă de 

195,0256 ha.  

 Terenurile cu suprafaţa de peste 1 hectar, scoase definitiv 

din fondul forestier în anul 2006 însumează 40,771 ha. În 

majoritatea situaţiilor aceste terenuri au fost compensate cu 

terenuri echivalente ca suprafaţă şi bonitate – 36,1657 ha, 

oferite de beneficiari pentru a fi preluate în fondul 

forestier. 

  

 Comparativ cu anul 2005 situaţia se prezintă astfel: 
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Din datele prezentate se observă o scadere semnificativa a 

suprafeţelor scoase definitiv din fondul forestier cu un 

procent de 39,4 %.  

 De asemenea, suprafetele scoase temporar din fondul 

forestier în anul 2006, s-au redus fata de anul 2005 cu 40 

procente. 

 

 

 

5.8  SCHIMBARI CATEGORII 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 2006, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale a aprobat schimbarea categoriei de 

folosinţă pentru suprafaţa totală de 55.7 ha.  Din cele 55.7 

ha, 53.1 ha (95.3%) sunt destinate construirii de drumuri auto 

forestiere pentru accesibilizarea pădurilor, diferenţa fiind 

reprezentată de terenuri trecute de la alte folosinţe la 

folosinţa pădure (1.9 ha), precum şi sedii administrative şi 

alte clădiri (0.3 ha)), depozite material lemnos (0.4 ha). 

 

5.9  ARII PROTEJATE 

 

 La nivelul anului 2006 erau înfiinţate un numar de 26 

parcuri naţionale şi naturale, dupa cum urmeaza: Parcul 

Naţional Defileul 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. 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 25 de parcuri naţionale şi 

naturale.  

Printre obiectivele urmarite de catre administraţiile de 

parc au fost: întocmirea planurilor de management, cu termen de 

realizare 2 ani de la semnarea contractelor, şi a 

regulamentelor parcurilor., 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). 



Au fost finalizate acţiunile 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 a  

elaborat şi un catalog de „schiţe de case tradiţionale”. 

 Majoritatea parcurilor au realizat sau au în lucru hartile 

turistice ale  parcurilor. 

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.  

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 a alocat de la bugetul de stat, 

7.420.000 RON destinati ajutorării proprietarilor de păduri, 

dupa cum urmeaza:  

 a) refacerea pădurilor afectate de calamităţi naturale sau 

de incendii a caror cauză este necunoscută – 120.000 RON; 

 b) combaterea bolilor şi dăunatorilor în  pădurile 

proprietate privată – 200.000 RON; 

 c) amenajarea pădurilor proprietate privată a persoanelor 

fizice constituite sau nu în asociaţii- 2.100.000 RON; 

 d) punerea la dispoziţia proprietarilor de păduri a 

normelor tehnice şi juridice care reglementează regimul silvic 

şi a materialelor de propagandă şi educaţie forestieră privind 

ocrotirea şi conservarea pădurilor -270.000 RON; 

 e) 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 – 

2.900.000 RON; 

 f) finanţarea, acolo unde este cazul, a cheltuielilor 

pentru regenerarea pădurilor, care depăşesc fondul de 

conservare şi regenerare, aflat la dispoziţia structurilor 

private – 1.500.000 RON; 

 g) sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării asociaţiilor de 

proprietari de păduri – 150.000 RON. 

     În anul 2006 s-au cheltuit numai 190.000 lei, din care 

100.000 lei pentru amenajamente silvice şi 90.000 lei pentru 

combaterea bolilor şi dăunătorilor. 

     Neutilizarea integrală a sumelor aprobate se datorează 

faptului că Normele metodologice pentru acordarea, utilizarea 

şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri pentru 

gestionarea durabilă a acestora au fost aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1071/2006, care a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României în data de 23 august 2006, timpul rămas 

până la sfârşitul anului fiind insuficient pentru cheltuirea 

sumelor aprobate.     



 

6.INVESTIŢII ÎN FONDUL FORESTIER 

 

 

 

 

    Alocaţiile bugetului de stat pentru sectorul forestier în 

anul 2006, au fost stabilite prin legea bugetului, sumele fiind 

utilizate cu prioritate in scopul extinderii suprafeţelor de 

păduri şi dezvoltării infrastructurii.  Realizările la 

investiţii cu finanţare de la bugetul de stat din alocaţii 

bugetare, sunt:  

 

- lucrări de corectarea torenţilor – 52.557 mii lei - s-au 

executat lucrări pentru o reţea de 282.9 km din care s-au pus 

în funcţiune 84,82 km; 

- reconstrucţie ecologică – 21.757 mii lei – s-au executat 

lucrări pe o suprafaţa de 5.513 ha; 

- perdele forestiere de protecţie 203 mii lei – s-au executat 

lucrări pe o suprafaţă de 27 ha.  

- drumuri forestiere – 16.982 mii lei – s-au executat lucrări 

pe o lungime de 839,20 km din care s-au pus în funcţiune – 

69,60 km;     

- proiectare – 3.075 mii lei – un număr de 6 studii de 

prefezabilitate si 189 studii de fezabilitate;  

- trecerea la turma de bază a cabalinelor – 956 mii lei.  
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 Realizările la investiţii cu finanţare de la bugetul de 

stat din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie 

silvică şi alte cheltuieli, sunt: 25.439 mii lei 
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În anul 2006, din fonduri extrabugetare s-au realizat lucrări 

de investiţii la drumuri forestiere în valoare de 42.134 mii 

lei, faţă de un program de 42.134 mii lei, reprezentând un 

procent al realizărilor de 100 %. Programul de punere in 

funcţiune pe anul 2006 însumează 160 km, program ce a fost 

realizat integral. Din totalul realizărilor, 139 mii lei, 

reprezintă realizări la drumuri forestiere în contrapartidă 

cu masa lemnoasă, punându-se în funcţiune 26 km. De asemenea 

s-a realizat un număr de 263 studii de fezabilitate din 

cadrul programului de proiectare, in valoare de 1.321 mii 

lei. 
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Programul de investiţii finanţat din surse proprii ale 

Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pe anul 2006 a fost 

diminuat în vederea atenuării consecinţelor datorate depăşirii 

cheltuielilor de investiţii finanţate din surse proprii in anul 

2004. Realizările la investiţii cu finanţare din surse proprii 

sunt: 37.841 mii lei. 
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Investiţiile realizate din surse proprii ale Regiei 

Naţionale a Pădurilor - Romsilva au constat în achiziţionarea 

de utilaje independente în valoare de 17.975 mii lei, 

realizarea lucrărilor de construcţii montaj (modernizări ale 

bazelor de producţie şi ale sediilor administrative) în valoare 



de 16.332 mii lei, precum şi  proiectarea unor obiective de 

investiţii.  

Dintre utilajele independente achiziţionate în  perioada 

ianuarie - decembrie 2006 menţionăm: 

 utilaje pentru mecanizarea lucrărilor silvice, inclusiv 

tractoare agricole – 2.883 mii lei - 16%; 

 utilaje pentru întreţinerea şi repararea drumurilor 

forestiere – 1.211 mii lei – 6%; 

 utilaje pentru exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului 

– 3.780 mii lei – 21%; 

 mijloace auto de transport – 5.941 mii lei – 33%; 

 tehnică de calcul – 986 mii lei– 5,4%. 

 De asemenea, contribuţia la cofinanţarea din surse proprii 

a componentei B.2. Reabilitarea reţelei de drumuri forestiere a 

Proiectului de Dezvoltare Forestieră finanţat prin B.I.R.D., a 

fost de 520 mii lei.  

Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a 

drumurilor forestiere (finanţate din surse proprii RNP), in 

anul 2006, este de 44.904 mii lei pentru o reţea de drumuri 

forestiere în lungime totală de 17.841 km, din care 77.3% în 

regie  proprie reprezentând 34.704 mii lei pentru o lungime de 

15.488 km. Lucrările au fost necesare în principal pentru 

reabilitarea drumurilor forestiere care au fost afectate de 

calamităţile din anul 2005 şi 2006. De asemenea s-au executat 

lucrări de deszăpezire, transport material antiderapant, 

refacerea sistemului rutier. Costul unitar al lucrărilor de  

întreţinere  si reparaţii este de 2.500 lei/km. 

 

 

7.  VÂNĂTOARE  ŞI  SALMONICULTURĂ 

 

7.1 CREŞTEREA ŞI OCROTIREA VÂNATULUI 

 

7.1.1 Fonduri de vanatoare 

 

În anul 2006, suprafaţa totală a fondului cinegetic din 

România a fost de 21880,1 mii ha, din care 69,8% fiind 

gestionată de asociaţii de vânătoare afiliate la Asociaţia 

Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, 28,4% de Regia 

Naţională a Pădurilor-Romsilva, 0,5% de unităţi de învăţământ 

şi cercetare cu profil silvic, iar restul de 1,3% de alte 

unităţi cu activitate în domeniul cinegetic, respectiv 

asociaţii vânătoreşti sau societăţi cinegetice. 



Pe forme de relief, structura fondului cinegetic se 

prezintă astfel: 41,6% - câmpie, 36,6% - deal şi 21,8% - 

munte.  

Pe fonduri de vânătoare, fondul cinegetic se prezintă 

astfel: 2151 fonduri de vâmătoare din care 558 sunt 

gestionate de Regia Naţională a Pădurilor „Romsilva”, 1570 

sunt gestionate de către organizaţiile vânătoreşti, iar 23 de 

către instituţiile de învăţământ şi de cercetare ştinţifică 

în domeniul cinegetic. 

      

 Tabelul 1. Suprafaţa fondului cinegetic pe categorii de gestionari şi forme de relief,  în anul 2006 

    -mii ha- 

Categorii de gestionari Total 

pe forme de relief: 

Câmpie Deal Munte 

Total suprafaţă 21880,1 9109,2 8011,9 4759,0 

Organizaţii vânătoreşti afiliate la AGVPS din 

România 15278,2 7146,7 5930,5 2201,0 

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva 

 6203,7 1763,1 1946,5 2494,1 

Unităţi de învăţământ şi cercetare cu profil silvic 

 114,8 25,5 47,4 41,9 

Alte unităţi cu activitate în domeniul cinegetic 

 283,4 173,9 87,5 22,0 

 

Din suprafaţa totală a fondului cinegetic, 21379,1 mii ha 

(97,7%) reprezintă fondul cinegetic productiv. 

 

 

 

 

Suprafaţa fondului cinegetic productiv cuprinde: terenuri 

agricole (arabil, fâneţe, livezi, păşuni, vii, islazuri) în 

proporţie de 67,4%, păduri (29,2%), luciu de apă (2,1%) şi 

goluri de munte (1,3%).  
 

            

Tabelul 2.  Suprafaţa fondului cinegetic pe categorii de gestionari şi categorii de folosinţă, în       

anul 2006 

       - mii ha - 

Categorii de 

gestionari  
Total 

Suprafaţa 

fondului 

cinegetic 

productiv 

din care: 

Suprafaţa 

fondului 

cinegetic 

neproductiv 

Arabil 

fâneţe, 

vii, 

livezi, 

păşuni 

Pădure 
Luciu 

de apă 

Goluri de 

munte 

Total suprafaţă  21880,1 21379,1 14411,2 6244,8 437,3 285,8 501,0 

Organizaţii 

vânătoreşti 

afiliate la 

AGVPS din 15278,2 14938,4 11190,3 3294,8 364,5 88,8 339,8 



România 

Regia Naţională 

a Pădurilor-

Romsilva  6203,7 6053,8 2967,0 2825,7 65,5 195,6 149,9 

Unităţi de 

învăţământ 

 cercetare  

cu profil silvic 114,8 110,0 60,7 46,6 1,8 0,9 4,8 

Alte unităţi cu 

activitate 

 în domeniul 

cinegetic 283,4 276,9 193,2 77,7 5,5 0,5 6,5 

 

 

 

Figura 1. Structura suprafeţei fondului cinegetic pe categorii de gestionari, în anul 2006 
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 La nivelul regiunilor de dezvoltare, 16,4% din suprafaţa 

fondului cinegetic se găseşte la regiunea Nord-Vest, 14,7% la 

regiunea Sud-Muntenia, 14,1% la regiunea Vest, 14,0% la 

regiunea Sud-Est, 13,8% la regiunea Centru, 13,7% la regiunea 

Nord-Est, 12,6% la regiunea Sud-Vest Oltenia şi 0,7% la 

regiunea Bucureşti - Ilfov.   
 

Figura 2. Repartizarea suprafeţei fondului cinegetic, pe regiuni de dezvoltare şi forme de relief, în       anul 

2006 

 

 

 



 

 

În scopul asigurării hranei pe perioada de iarnă şi în 

cazul verilor secetoase sau alte condiţii deosebite, 

gestionarii fondurilor de vânătoare, au cultivat cu plante 

pentru hrana animalelor sălbatice o suprafaţă de 7434 

hectare. De asemenea, s-au asigurat 23785 tone hrană 

complementară constând din produse concentrate, fibroase, 

rădăcinoase, suculente.  
 

       Tabelul 3.  Capacitatea de asigurare a hranei complementară a vânatului pe categorii de   

gestionari,  în anul 2006 

 

Categorii de gestionari  

  

  

Terenuri  

pentru 

hrană 

  

Hrana 

administrată 
 

                      din care: 
Sare 

pusă  

pe 

teren 

Concentrate 

  

Fibroase 

  

Suculente 

  

ha tone tone tone tone tone 



Total  7434 23785 9871 9214 4700 1702 

Organizaţii vânătoreşti 

afiliate la AGVPS din 

România 2532 13950 5237 5317 3396 875 

Regia Naţională a 

Pădurilor-Romsilva  4487 9136 4238 3686 1212 789 

Unităţi de învăţământ şi  

cercetare cu profil silvic 88 164 61 58 45 10 

Alte unităţi cu activitate 

 în domeniul cinegetic 327 535 335 153 47 28 

 

Pentru desfăşurarea optimă a activităţilor de protejare, 

observare, hrănire şi vânătoare, gestionarii fondurilor de 

vânătoare au construit şi asigurat întreţinerea următoarelor 

construcţii şi instalaţii: 62739 hrănitori, 59710 sărării , 

12096 adăpători şi scăldători,  5777 observatoare. 

                   

Tabelul 4.  Construcţii şi instalaţii vânătoreşti pe categorii de gestionari, în 

anul 2006 

       
- bucăţi - 
 

Categorii de gestionari  

       

Hrănitori                Sărării 

Adăpători 

şi Observatoare 

      scăldători   

Total  62739 59710 12096 5777 

Organizaţii vânătoreşti 

afiliate la AGVPS din 

România 49523 39764 9982 3463 

Regia Naţională a Pădurilor-

Romsilva  12254 18539 1873 2159 

Unităţi de învăţământ şi  

cercetare cu profil silvic 237 347 58 44 

Alte unităţi cu activitate 

 în domeniul cinegetic 725 1060 183 111 

 

 

 

 

 

 În anul 2006 au fost evaluate efectivele de vânat pentru 

13 specii de mamifere şi 2 specii de păsări. 

 

Tabelul 5.  Efectivele de vânat evaluate pe specii şi categorii de gestionari, în anul 2006 

              -bucăţi- 

Speciile de vânat Total 

Organizaţii 

vânătoreşti 

afiliate la 

AGVPS din 

România 

Regia 

Naţională a 

Pădurilor-

Romsilva 

Unităţi de 

învăţământ 

şi  

cercetare cu 

profil silvic 

Alte unităţi 

cu activitate 

 în domeniul 

cinegetic 

Capra neagră 6837 1925 4912 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma acţiunilor de vânătoare la mamifere s-au 

recoltat: 104298 iepuri de câmp, 21904 vulpi, 12511 mistreţi, 

6154 căpriori, 1517 viezuri, 1322 cerbi lopătar, 1055 cerbi 

comun, , etc.  

 

 Tabelul 6.  Vânatul  recoltat (mamifere) pe specii şi categorii de gestionari, în anul 2006 
 

             - bucăţi - 

 

Dea

semenea 

s-au 

recolta

t: 

73530 

ciocârl

ii de 

câmp, 

52382 

prepeli

ţe, 

69163 

raţe 

sălbatice, 45127 guguştiuci, 52606 fazani şi 20002 grauri. 

 
           Tabelul 7.   Vânatul  recoltat (păsări) pe specii şi categorii de gestionari, în anul 2006 

 

Căprior 153095 107375 42022 848 2850 

Cerb comun 34340 15086 18310 347 597 

Cerb lopătar 5496 391 4638 - 467 

Iepure de câmp 1156330 967652 163535 4009 19134 

Lup* 3523 1943 1523 31 26 

Mistreţ 55359 32797 20592 411 1559 

Pisica sălbatică* 7781 4841 2803 71 66 

Râs* 1801 868 904 20 9 

Şacal 1958 1522 407 - 29 

Urs* 6377 2889 3379 65 44 

Viezure 19773 14454 4969 133 217 

Vulpe 52088 38430 12688 292 678 

Cocoş de munte 10637 3131 7431 75 - 

Fazan 359649 293463 59260 1319 5607 

Speciile de vânat 
 

Total 

Organizaţii 

vânătoreşti 

afiliate la 

AGVPS din 

România 

Regia 

Naţională a 

Pădurilor-

Romsilva 

Unităţi de 

învăţământ 

şi 

cercetare 

cu profil 

silvic 

Alte unităţi 

cu activitate 

 în domeniul 

cinegetic 

Capra neagră 201 89 112 - - 

Căprior 6154 4725 1280 14 135 

Cerb comun 1055 525 506 5 19 

Cerb lopătar 1322 779 528 - 15 

Iepure de câmp 104298 99186 3531 204 1377 

Lup 768 711 55 - 2 

Mistreţ 12511 8294 3761 44 412 

Pisică sălbatică 108 90 14 - 4 

Râs 24 16 8 - - 

Şacal 741 591 139 - 11 

Urs 209 94 112 2 1 

Viezure 1517 1214 242 - 61 

Vulpe 21904 17481 4045 61 317 



           -bucăţi- 
 

Speciile de vânat Total 

Organizaţii 

vânătoreşti 

afiliate la 

AGVPS din 

România 

Regia 

Naţională a 

Pădurilor-

Romsilva 

Unităţi de 

învăţământ şi 

cercetare cu 

profil silvic 

Alte unităţi cu  

activitate 

 în domeniul  

cinegetic 

Becaţina 3331 3295 14 - 22 

Ciocârlie 73530 63177 9945 - 408 

Cocoş de munte 206 131 60 - 15 

Fazan 52606 49118 2612 186 690 

Găinuşa de baltă 1563 1563 - - - 

Gârliţa mare 8594 8253 331 - 10 

Gâşte sălbatice 5797 5767 17 - 13 

Graur 20002 19428 392 - 182 

Guguştiuc 45127 44562 265 30 270 

Lişiţă 7546 7470 46 - 30 

Nagâţ 1450 1448 - - 2 

Porumbei sălbatici 14719 14511 32 - 176 

Potârniche 9009 8433 404 - 172 

Prepeliţa 52382 46237 5135 46 964 

Raţe sălbatice 69163 66648 961 20 1534 

Sitari 5136 4762 272 - 102 

Sturz 13567 12468 275 - 824 

 

 

După recoltarea vânatului, specialiştii gestionarilor 

fondurilor de vânătoare evaluează trofeele obţinute 

acordându-le un punctaj, care ar putea aduce medalii de aur, 

argint sau bronz în cazul participării la concursuri interne 

şi internaţionale. În anul 2006, cele mai multe medalii au 

obţinut speciile: căprior, urs, mistreţ, cerb comun, capră 

neagră. 
  

 Tabelul 8.   Evaluarea trofeelor medaliabile, în anul 2006      
        

     -bucăţi-                        - bucăţi- 

Specii de vânat Trofee medaliabile  Specii de vânat Trofee medaliabile 

Aur Argint Bronz  Aur Argint Bronz 

Capra neagră  20 41 42  Pisica sălbatică  6 7 3 

Căpriorul  65 106 150  Mistreţul 78 85 113 

Cerbul comun 35 77 87  Râsul  5 6 3 

Cerbul lopătar 4 10 14 
 

Ursul  196 49 39 

Lupul 23 23 61 
 

Şacal 8 - - 

 

 

Pentru menţinerea echilibrului ecologic, ameliorarea 

calităţii vânatului şi conservarea biodiversităţii faunei 

sălbatice, gestionarii fondurilor de vânătoare au făcut 

cheltuieli de  peste 49577,2 mii lei, iar în urma exploatării 



fondurilor de vânătoare au obţinut venituri de aproximativ 

49852,5 mii lei.  
  

 

Tabelul 9.  Cheltuieli şi venituri realizate din activitatea de vânătoare, în anul 2006   

                   mii lei  

Categorii de gestionari Cheltuieli Venituri 

Total 49577,2 49852,5 

Organizaţii vânătoreşti afiliate la AGVPS din 

România 35903,2 36401,2 

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva 12402,5 12588,9 

Unităţi de învăţământ şi cercetare cu profil silvic 44,0 39,5 

Alte unităţi cu activitate în domeniul cinegetic 1227,5 822,9 

 

 

 

Figura 3. Ponderea cheltuielilor şi a veniturilor pe categorii de gestionari, în anul 2006 
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7.1.2 FAZANERII 

 

Creşterea şi valorificarea fazanilor este o activitate 

tradiţională practicată îndeosebi de către Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva, care are în patrimoniu 13 fazanerii 

(Fazaneria Transilvania–DS Cluj Napoca a fost scoasa la 

privatizare si vanduta in cursul anului 2005), aproximativ 

uniform răspândite pe întreg teritoriul ţării, din care în 

anul 2005, au funcţionat 12, una fiind reprofilata pentru 

cresterea ratelor semisalbatice (Fazaneria Darvasi - DS 

Alexandria). 

Pe direcţii silvice şi fazanerii situaţia se prezintă 

astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 

Direcţia 

Silvică 

 

Fazaneria 

Program anual 2006 

bucăţi(aproximativ) 

Valorificări 

2006 

bucăţi 

(aproximativ) 

1 ARAD Adea 0 0 

2 GIURGIU Ghimpaţi 1600 2007 

3 CRAIOVA Cobia 0 0 

4 DR TR 

SEVERIN 

Pătulele 6000 4273 

5 FOCŞANI Răduleşti 0 0 

6 IAŞI Corneşti 4000 3395 

7 PLOIEŞTI Gherghiţa 10000 4970 

8 REŞIŢA Iersig 1500 3833 

9 SATU MARE Noroieni 0 0 

10 TIMIŞOARA Pişchia 2500 1831 

11 ZALĂU Panic 0 0 

12 ICAS Ştefăneşti 2100 0 

 TOTAL * 27.7000 20.309 

  

Pentru obţinerea unor fazani de calitate superioară, 

îmbunătăţirea generală a activităţi în anul 2006, 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.  

 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. 

 

 

7.1.3 Complexuri de vanatoare 

 

 Pentru conservarea fondului genetic valoros precum si 

pentru cresterea efectivelor unor specii valoroase de vanat, 

in vederea popularii cat si pentru comercializare, in 

conformitate cu prevederile legale, in Romania functioneaza 

un numar 14 complexuri de vanatoare pentru urmatoarele specii 

de vanat: Cerb comun, Cerb lopatar, Muflon, Caprior şi 

Mistret, din care un numar de 10 apartin Regiei Nationale a 

Padurilor Romsilva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVIDENTA 

crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare 

autorizate  

 

Nr. 

crt. 

Beneficiar Specia Amplasare Suprafata 

0 1 2 3 4 

1 DS HARGHITA Mistret, cerb, cerb 

lopatar, caprior 

f.v. 6 Borsec - 

Harghita 

302 ha 

2 ARTEMIS NATURE 

ADVENTURE 

mistret f.v. Geamana - 

Brasov 

500 ha 

3 DS BRASOV Mistret, cerb, cerb 

lopatar, caprior 

f.v. 15 Codlea - 

Brasov 

512 ha 

4 DS ARGES Mistret, cerb, cerb 

lopatar, caprior 

f.v. 46 Mozacu 

- Arges 

420 ha 

5 AV WILD BOAR 

BUCURESTI 

Mistret si cerb 12 Balc - Bihor 1400 ha 

6 AVPS ZIMBRU 

BUCURESTI 

Mistret, caprior, cerb 

lopatar 

3 Pasarea - Ilfov 1100 ha 

7 DS TIMIS Cerb lopatar si 

muflon 

16 Sarlota - 

Timis 

1200 ha 

8 DS BACAU Mistret, cerb, cerb 

lopatar, caprior 

40 Fantanele - 

Bacau 

368 ha 

9 DS SUCEAVA mistret 33 Codrul 

Voievodesei 

422 ha 

10 DS BUCURESTI Mistret, cerb, cerb 

lopatar, caprior 

4 Cascioarele 502 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

11 DS CONSTANTA muflon 6 Negureni 300 ha 

12 DS Iasi mistret Gheorghitoaia 338 ha 

13 AVPS DACROM  mistret 39 Licurici  

14 DS Targoviste mistret 33 Cornatelu 450 ha 
 

 

 

În complexele de vantoare ale Regiei Naţionale a 

Pădurilor, în cursul anului 2006, în urma acţiunilor de 

vânătoare organizate, au fost realizate veniturii de 113.645 

Euro şi 34.627 lei, valorificându-se 15,3 tone carne de 

vânat. 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 SALMONICULTURĂ 

 

7.2.1 Ape de munte 

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 113/05.05.2005 

emisa in completarea Legii 192 / 2001, republicata, Agentia 

Nationala pentru Pescuit si Acvacultura in calitate de 

reprezentant al autoritatii publice centrale care raspunde de 

pescuit si acvacultura “deleaga gestionarea durabila a 

resurselor acvatice vii”  din apele de munte ale Romaniei - 

Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva.  

Apele de munte insumeaza aproximativ 16. 600 Km, fiind 

situate in 28 judete, si cca 162 lacuri alpine in suprafata de 

9 600 ha.  

 In cursul anului 2004 a fost implementat studiul de 

rebonitare si recartare a fondurilor de pescuit in apele de 

munte, fapt ce a clarificat necesarul de puiet pentru 

repopulari. 

In baza acestui studiu, in 2006, intre R.N.P. – Romsilva 

si : Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura, Compania 

Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, respectiv 

Agentia Nationala Apele Romane, s-au incheiat protocoale 

privind ‘’delimitarea competentelor teritorial – geografice in 

vederea ocrotirii si gestionarii durabile a resurselor acvatice 

vii din bazinele piscicole naturale din Romania ‘’.  

Pentru repopularea acestor ape la nivelul capacitatii lor 

biogenice, in cursul anului 2006 pastravariile regiei au produs 

3,5 mil. puieti pastrav indigen, care au fost populati in apele 

de munte. 

In anul 2006,  s-au obtinut venituri de 348.335 lei -  

realizate din practicarea pescuitului sportiv si din arenzile 

aferente fondurilor de pescuit inchiriate asociatilor de 

pescari sportivi.  

 

 

 

7.2.2 Păstrăvării 

 

Regia Nationala a Padurilor Romsilva gestioneaza prin 26 

directii silvice un numar de 46  pastravarii, care au produs in  

anul 2006  795 to pastrav destinat consumului populatiei, cu o 

valoare de 9.523.823 lei.  

Referitor la colaborarea cu alte institutii, intre RNP – 

Romsilva si Compania Nationala de Administrare a Fondului 

Piscicol s-a incheiat  Protocolul nr. 13648/SM/2005. Materialul 



biologic (morun si nisetru) a fost predat Pastravariei Ianca – 

Directia Silvica Slatina , pentru crestere si cercetare. 

Cresterea medie, inregistrata in 12 luni (ianuarie – decembrie 

2006), a fost de 1,5 – 2 kg/exemplar. 

In perspectiva aderarii la UE, pentru pescuit si 

acvacultura in cursul anului 2006, au fost abordate urmatoarele 

probleme mai importante, care au constituit si principalele 

prioritati ale regiei : 

 modernizarea amenajarilor piscicole (pastravarii) ; 

 imbunatatirea tehnologiei de crestere a pastravului si 

scurtarea ciclului de productie exploatarea durabila a 

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

prin achizitionarea de pe piata interna a puietului de 

pastrav cu greutatea medie de 10 gr ;  

 perfectionarea continua a resursei umane care deserveste 

procesul de productie ; 

 monitorizarea calitatii surselor de apa;  

     In anul 2003, RNP – Romsilva a demarat impreuna cu 

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un program 

sanitar-veterinar de profilaxie si combatere a bolilor 

salmonidelor. 

 

 

 

 

 

 

8 CONTROLUL ŞI PAZA PĂDURILOR 

           

 

 

 

8.1 Situaţia suprafeţelor din fondul forestier naţional 

afectate de tăieri ilegale de arbori 

 
 
 
 

În anul 2006, conform evaluărilor întocmite de inspectoratele 

teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, s-au identificat 

următoarele suprafeţe cu tăieri ilegale: 

 

 

 

 



ITRSV /Judeţul 

Suprafeţe cu masa lemnoasa tăiată ilegal (ha) 

Tăieri rase Păduri brăcuite 

L18/1991 L1/2000 Total L18/1991 L1/2000 Total 

ITRSV BUCURESTI 

Ilfov 0,3   0,3 3,0   3,0 

Total ITRSV Bucureşti 0,3   0,3 3,0   3,0 

ITRSV BRASOV 

Braşov         43,7 43,7 

Sibiu         17,0 17,0 

Covasna         1,6 1,6 

Mureş   3,9 3,9   21,0 21,0 

Harghita   6,3 6,3   57,7 57,7 

Total ITRSV Braşov   10,2 10,2   141,0 141,0 

ITRSV CLUJ NAPOCA 

Bistriţa Năsăud   1 1   5 5,0 

Maramureş   22 22     0,0 

Total ITRSV Cluj-Napoca   23 23   5 5,0 

ITRSV FOCSANI 

Total ITRSV Focşani 0 0 0 0 0 0,0 

ITRSV ORADEA 

Arad 1   1 19 3 22,0 

Bihor 1   1     0,0 

Satu Mare 1   1     0,0 

Total ITRSV Oradea 3   3 19 3 22,0 

ITRSV PLOIESTI 

Prahova     0 7 3 10,0 

Dâmboviţa   3 3   12 12,0 

Argeş 8 132 140 10 36 46,0 

Total ITRSV Ploieşti 8 135 143 17 51 68,0 

ITRSV RAMNICU VALCEA 

Vâlcea   12 12 10 8 18,0 

Gorj 4,6   4,6 3 2 5,0 

Dolj   2,3 2,3 4 10 14,0 

Mehedinţi   26,7 26,7   1 1,0 

Olt 4,9   4,9   1 1,0 

Total ITRSV Rm. Vâlcea 9,5 41 50,5 17 22 39,0 

ITRSV SUCEAVA 

Suceava 2 11 13 17 202 219,0 

Botoşani     0   2 2,0 

Neamţ   25 25   67 67,0 

Bacău   12 12   118 118,0 

Total ITRSV Suceava 2 48 50 17 389 406,0 

ITRSV TIMISOARA 

Hunedoara   1 1     0,0 

Total ITRSV Timişoara 0 1 1     0,0 

TOTAL GENERAL 22,8 258,2 281 73,0 611,0 684,0 

 
      Aceste tăieri ilegale de arbori s-au constatat în 

pădurile proprietate privată, majoritatea fiind practicate în 

terenuri forestiere retrocedate persoanelor fizice conform 

prevederilor Legii nr. 1/2000. Pe zone geografice, fenomenul a 



fost accentuat în judeţele Argeş, Suceava, Bacău Neamţ şi 

Maramureş. 

         În pădurile proprietate publică a statului 

administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva s-au 

produs tăieri ilegale de arbori dispersate, care însumează un 

volum de 64.384 mc. 

Volumul total de material lemnos sustras din pădurile de 

stat în anul 2006 este cu 25,2% mai mic decât  volumul tăiat 

ilegal în anul 2005. Acest volum provine din: 14.162 mc din 

infracţiuni, 3.965 mc din contravenţii, 1.714 mc pentru care s-

a acordat riscul normal al serviciului, 1.690 mc lemn tăiat şi 

abandonat şi 42.853 mc material lemnos depistat cu ocazia 

inspecţiilor de fond în cantoane şi nejustificat de personalul 

silvic prin acte de contravenţie sau infracţiune.  

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 2006 s-au realizat în total 

118.316 acţiuni, din care 40.084 acţiuni desfăşurate în comun 

cu organele de poliţie, care s-au concretizat prin constatarea 

a 1.832 infracţiuni, din care 1.169 cu poliţia şi a 11.644 

contravenţii, din care 7.568 cu poliţia.  

     S-au aplicat amenzi ce au totalizat 8.701.455 lei şi s-au 

reţinut, în vederea confiscării, materiale lemnoase cu un volum 

de 17.876 mc. Asemenea acţiuni au desfăşurat şi corpurile de 

pază de la direcţiile silvice, în colaborare cu personal de 

poliţie, ITRSV, Garda de Mediu şi Jandarmerie, în cursul cărora 

s-au constatat 150 infracţiuni, 1.218 contravenţii, s-a 

confiscat un volum de 5.020 mc material lemnos şi s-au aplicat 

amenzi în valoare 1.761.234 lei. 

La 19 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 Baia Mare (volumul 

tăierilor ilegale înregistrate în 2006, reprezintă 41% din 

volumul sustras în anul 2005), Brăila 34%, Craiova 50% şi Satu 

Mare 23%.  



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 1,62 mc/100 

ha, cuprins între o valoare minimă de 0,27 mc (Direcţia Silvică 

Sibiu) şi o valoare maximă, de 4,47 mc (Direcţia Silvică 

Miercurea Ciuc). 

Valoarea pagubelor din tăieri ilegale de arbori însumează 

9.453.546 lei, din care: 4.186.559 lei din infracţiuni, 842.784 

lei din contravenţii, 152.604 lei acordat risc normal al 

serviciului, 22.623 lei material lemnos tăiat şi abandonat şi 

4.248.976 lei sumă imputată personalului silvic. 

Pagubele din păşunat ilegal au însumat 86.015 lei, din 

care: 49.157 lei din infracţiuni, 33.220 lei din contravenţii 

şi  3.638 lei sumă imputată personalului silvic. 

La controalele efectuate în pădurile private aparţinând 

persoanelor juridice, administrate, pe bază de contract, s-a 

identificat un volum tăiat ilegal însumând 25.942 mc. Acest 

volum provine din: 8.330 mc din infracţiuni, 851 mc din 

contravenţii, 484 mc pentru care s-a acordat riscul normal al 

serviciului şi 15.725 mc material lemnos depistat cu ocazia 

inspecţiilor de fond în cantoane şi nejustificat de personalul 

silvic prin acte de contravenţie sau infracţiune. 

 

      Faţă de evaluările din anul 2005, se constată o diminuare 

a suprafeţelor cu tăieri ilegale de arbori la ras cu un procent 

de 88% şi, de asemenea, o diminuare cu un procent de 61% a 

suprafeţelor pe care s-a practicat brăcuirea pădurii. 

      În principal, această diminuare a suprafeţelor pe care s-

au practicat tăieri ilegale exprimă o întărire a capacităţii 

instituţionale, prin activităţi specifice ale Direcţiei 

Generale de Control Silvic şi Cinegetic din cadrul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a celor 9 

inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, atât 

prin controale proprii cât şi în baza protocoalelor şi 

planurilor de acţiune încheiate cu Inspectoratul General al 
Poliţiei Române şi cu Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Române. 

 
          Odată cu intrarea în Uniunea Europeană în anul 2006, 

României i-au revenit şi o serie de obligaţii privind 

conservarea integrităţii pădurilor, combaterea tăierilor 

ilegale de arbori, combaterea comerţului ilicit cu materiale 

lemnoase şi a faptelor de corupţie asociate, precum şi de  

armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia specifică a 



Uniunii Europene şi cu  convenţiile şi acordurile 

internaţionale la care România este parte semnatară (FLEGT, ENA 

FLEG şi MCPFE). 

Astfel, Comisia Europeana a procedat la elaborarea şi adoptarea 

unui Plan de acţiuni pentru întărirea legislaţiei, guvernantei 

şi legalităţii schimburilor comerciale (FLEGT). Planul pune 

accentul pe stabilirea unei scheme de licenţe care să impună, 

în cazul importului anumitor materiale lemnoase în Comunitatea 

Europeană, numai intrarea acelor  produse din lemn care au fost 

obţinute legal, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării 

producătoare. Odată cu aderarea României, punctele vamale 

desemnate pentru libera circulaţie a mărfurilor şi autorităţile 

competente sunt obligate să controleze îndeplinirea acestei 

proceduri. 

           În cadrul întâlnirii ministeriale de la Sankt Petersburg 
din 28 octombrie 2005 a ENA FLEG (Întărirea legislaţiei şi 

guvernanţei în domeniul forestier pentru Europa şi Asia de 

Nord), România a semnat un acord prin care statele participante 

se obligă în plan politic la întocmirea unor planuri de acţiune 

care să vizeze combaterea activităţilor ilegale în domeniul 

forestier, într-o manieră transparentă şi structurată. 

     La cea de-a patra Conferinţa Ministeriala asupra 

Protecţiei Pădurilor În Europa (MCPFE), organizata la Viena În 

anul 2003, Comunitatea Europeana şi statele semnatare, printre 

care şi România, s-au angajat sa ia “măsuri efective pentru 

promovarea bunei guvernante şi întărirea legislaţiei 

forestiere, şi pentru combaterea tăierilor ilegale de lemn şi a 

comerţului aferent, şi sa contribuie la eforturile 

internaţional În acest sens” (Declaraţia de la Viena, 2003, 

art. 20). În Rezoluţia nr. 4 adoptata la Viena, statele 

semnatare se mai angajează “să furnizeze şi sa analizeze 

informaţii despre cauzele tăierilor ilegale de lemn şi a 

comerţului aferent şi a impactului acestora asupra 

biodiversităţii pădurilor; să ia măsuri efective de combatere a 

tăierilor ilegale şi a comerţului aferent şi sa organizeze 

capacitatule necesare pentru a asigura o întărire efectiva a 

legislaţiei forestiere”. 

      În acelaşi timp, pe plan naţional au fost elaborate o 

serie de programe şi strategii naţionale în care se 

preconizează combaterea tăierilor ilegale şi a comerţului cu 

materialele lemnoase care au provenienţă ilicită.  

Faţă de toate aceste angajamente, autoritatea publică centrală 

care răspunde de silvicultură, prin Direcţia Generală de 

Control Silvic şi Cinegetic, a demarat la sfârşitul anului 2006 

elaborarea Planului Naţional de Combatere a Tăierilor Ilegale, 

care să fie asumat de către toate autorităţile publice centrale 



competente şi cu consultarea tuturor instituţiilor şi a 

organizaţiilor civice interesate. 

 
 Tot în anul 2006 a fost accentuată deschiderea spre 

societatea civilă, în special spre organizaţiile non-

guvernamentale, cu care Direcţia Generală de Control Silvic şi 

Cinegetic a iniţiat o serie de protocoale.  

    
8.2.  Factori favorizanţi ai tăierilor ilegale 

 
 Deşi relativ diminuat faţă de anul precedent, fenomenul 

tăierilor ilegale a persistat şi în anul 2006, fiind 

identificaţi următorii factori favorizanţi ai acestuia: 

- Nivelul scăzut al veniturilor locuitorilor din zonele 

afectate cu tăieri ilegale, fapt ce a determinat căutarea de 

surse de venituri pe seama pădurilor; 

- Nefinalizarea cadastrului general şi a publicităţii 

imobiliare, ceea ce permite circuite de tranzacţionare a 

terenurilor forestiere/masei lemnoase pe picior cu sustragerea 

de la prevederile legale privind administrarea sau asigurarea 

de servicii în regim silvic;  

- Neasigurarea serviciilor silvice, respectiv a pazei fondului 

forestier privat de către proprietari; 

- Insuficienţa personalului de control al regimului silvic în 

raport cu gradul mare de diversitate al categoriilor de 

proprietate forestieră, cu numărul foarte mare al 

proprietăţilor şi cu gradul mare de dispersie şi fragmentare a 

proprietăţilor forestiere aparţinând persoanelor fizice; 

     - Crearea circuitelor economice fictive; 

- Dezvoltarea necontrolată a capacităţilor de prelucrare 

primară a lemnului, cu mult peste mărimea resurselor forestiere 

constituite legal; 

- Constituirea unor reţele de comercializare ilicită a lemnului 

în zonele deficitare în păduri, de către întreprinzători care 

forţează resursa din judeţele cu suprafaţă mare de pădure; 

- Lipsa susţinerii la nivelul necesarului de la bugetul de stat 

a unor activităţi şi compensări pentru proprietarii cărora nu 

li se permite recoltarea lemnului, aşa cum este prevăzut de 

O.G. 96/1998; 

- Criza surselor convenţionale de energie, corelată cu lipsa 

strategiilor de valorificare a lemnului mărunt şi a resturilor 

de exploatare în scopuri energetice, exprimată în sustragerea 

şi risipirea  resursei de lemn valoros. Printre altele, aceasta 

a condus la debranşarea consumatorilor de la reţeaua de gaz 

natural şi trecerea la încălzirea pe bază de lemn, de regulă 

apt pentru utilizări industriale; 



- Neimplicarea autorităţilor statului în obligarea 

proprietarilor să împădurească, prin cheltuială proprie sau 

prin titluri executorii, suprafeţele de pe care lemnul a fost 

exploatat abuziv; 

- Sustragerea şi risipirea resursei de lemn de către societăţi 

comerciale care desfăşoară activităţi de exploatare a lemnului 

fără îndeplinirea condiţiilor de dotare şi a  condiţiilor de 

încadrare cu personal de specialitate; 

- Lipsa de implicare a organelor locale, altele decât cele 

silvice;  

- Lipsa de celeritate a instrumentării cazurilor penale din 

domeniul forestier şi al comerţului cu materiale lemnoase; 

- 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. 

 
8.3.  Controlul şi inspecţia silvică 

 

 La nivel teritorial, inspecţia şi controlul silvic au fost 

asigurate de funcţionari publici din cadrul următoarelor 

inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din 

subordinea ministerului: 

 

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 

 

La nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură, inspecţia şi controlul silvic au fost asigurate 

de funcţionari publici din cadrul Direcţiei Generale de Control 

Silvic şi Cinegetic.  

Sintetic, realizările din anul 2006 se prezintă  astfel:  



 

Indicatori Total 
din care 

ITRSV DGCSC 

a. număr 
de  controale 

17221 15829 1392 

b. număr 
contravenţii constatate 

7004 6063 941 

c. valoare
a amenzilor aplicate  (mii lei) 

7255,3 5648.4 1606.9 

d. materia
l lemnos confiscat  (mc) 

31515 23269 8246 

e. valoare
a materialului lemnos confiscat  (mii lei) 

7362,5 5550.8 1811.7 

f. număr 
infracţiuni constatate 

1363 1321 42 

g. valoare
a prejudiciilor din infracţiuni (mii lei) 

1437,0 1048.8 388,2 

h. volumul 
materialului lemnos tăiat ilegal  (mc) 

117739 113708 4031 

i. pomi de Crăciun confiscaţi (bucăţi) 5047 4828 219 

j. număr de reclamaţii verificate 1664 1573 91 

 
 Din analiza datelor prezentate, rezultă că activitatea de 

control coordonată de Direcţia Generală de Control Silvic şi 

Cinegetic din MADR s-a desfăşurat  preponderent în pădure şi în 

mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea 

vinovaţilor.  

 Ca urmare a celor constatate, au fost încheiate 1363 

procese verbale de constatare a infracţiunilor silvice, cu o 

valoare a prejudiciului  de 1437 mii lei. 

 A fost identificat un volum al materialului lemnos tăiat 

ilegal de 117739 mc.  

 

 În anul 2006, activitatea de inspecţie şi control a 

inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare s-a 

exprimat în următorii indicatori şi domenii: 

 

Controale de fond: 

 -  Număr de controale/ITRSV 

   - Număr contravenţii constatate/ITRSV  

   - Număr infracţiuni constatate/ITRSV  
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Controale de exploatare: 

 

 A. Sancţiuni 

  - Număr  de controale/ITRSV 

  - Număr de contravenţii constatate/ITRSV 

  - Număr de infracţiuni constatate/ITRSV 
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Controale circulaţie materiale lemnoase: 

    - Număr de controale/ITRSV 

    - Număr de contravenţii constatate/ITRSV 

    - Volumul confiscat (mii mc)/ITRSV 

    - Pomi de Crăciun confiscaţi (buc)/ITRSV 
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Controale la instalaţii de debitat şi depozite de material 

lemnos: 

 - Număr  de controale/ITRSV 

 - Număr de contravenţii constatate/ITRSV 

   - Volumul  confiscat (mii mc)/ITRSV 

   - Pomi de Crăciun confiscaţi (buc)/ITRSV 
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 B. Volum material lemnos tăiat ilegal: 

 

  - Număr de controale/ITRSV 

  - Volum material lemnos tăiat ilegal (sute mc)  
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Exemplificăm câteva din acţiunile întreprinse de personalul 

silvic cu atribuţii de control din subordinea MADR: 

 

-  La controlul efectuat în  pădurile Primăriei Sohodol, 

judeţul Alba, păduri aflate în administrarea Ocolului Silvic 

Valea Arieşului, Direcţia Silvică Alba, pe suprafaţa aferentă 

unei partizi de exploatare  s-au constatat 298 cioate provenite 

de la arbori tăiaţi ilegal. Volumul prejudiciului cauzat prin 

tăierea ilegală de arbori este de 389 mc, valoarea arborilor 

tăiaţi ilegal fiind de 67.482 lei. Pentru abaterile constatate 

a fost înaintată plângere penală. 

 

La Ocolul Silvic Codrii Zarandului, structură silvică proprie 

de administrare a pădurilor aparţinând Asociaţiei “Codrii 

Zarandului” din localitatea Sebiş, judeţul Arad, echipa de 

control a constatat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 1037 

mc, din care găsit “la cioată“ 321 mc. 

Volumul  imputat de 716 mc are valoarea de 198.905 lei. 

Pentru abaterile constatare s-a înaintat plângere penală şi s-a 

propus retragerea autorizaţiei de practică a şefului de ocol, 



inginerului responsabil cu fondul forestier, şefului de 

district şi  pădurarului.  

 

- Urmare a controlului efectuat la Obştea Gemenea Grui, judeţul 

Dâmboviţa,  ale căror păduri sunt administrate de Ocolul Silvic 

Păpuşa Rucăr s-au constatat următoarele: sancţiuni ale 

personalului silvic nepuse în aplicare pentru abateri 

anterioare, reîncadrarea fără drept, la acelaşi ocol a  

personalului silvic căruia i se retrăsese autorizaţia de 

practică, efectuarea superficială a lucrărilor de amenajare 

silvică, ocupaţii  şi schimburi de terenuri în suprafaţă de 

circa 150 ha, cu proprietari persoane fizice, efectuate de 

conducerea obştei, fără respectarea actelor normative. La un 

singur control de fond a fost  constatată în două cantoane 

silvice  o paguba de  304 mc şi respectiv de 24 mc prin tăieri 

ilegale de arbori. Au fost înaintate plângeri penale şi au fost 

propuse sancţiuni de retragere a autorizaţiilor de practică a 

şefului de ocol, a şefului de district şi a celor doi pădurari. 

 
- Urmare a controalelor efectuate  în pădurile aparţinând unor 

proprietari din raza Ocolului Silvic Lunca Bradului, Direcţia 

Silvică Mureş, s-au constatat  arbori tăiaţi în delict în  

volum de 2695 mc, cu o valoare a pagubei de 1.404.436 lei. Au 

fost înaintate plângeri penale pentru tăieri ilegale de arbori. 

S-a constatat că unii proprietari au beneficiat de două ori de 

cota de tăiere pentru aceiaşi lucrare (tratament), deoarece la 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov 

nu a existat până în anul 2006 o situaţie centralizată şi o 

evidenţă pe judeţul Mureş, judeţ care a fost arondat la mai 

multe instituţii teritoriale în decursul ultimilor patru ani. 

 

 

8.4. 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 17.835 inspecţii de fond şi 2.520 inspecţii 

parţiale, cu ocazia cărora s-a imputat suma totală de 4.248.976  

lei.  

 

În fondul forestier de stat, valoarea totală a pagubelor 

produse prin tăieri ilegale de arbori şi păşunat abuziv este de 



9.539.561 lei revenind, în medie, o pagubă la hectar de 2,41 

lei/ha lei (valoarea minimă – 0,47 lei la Direcţia Silvică 

Brăila şi maximă – 6,06 lei la Direcţia Silvică M. Ciuc). 

În ceea ce priveşte fondul forestier proprietate publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi privată a persoanelor 

juridice, paza unei suprafeţe de peste 1 milion ha a fost 

asigurată prin cele 111 ocoale silvice proprii. 

În cursul anului 2006, a continuat acţiunea de preluare în 

pază şi asigurarea pazei pădurilor aparţinând persoanelor 

fizice, în baza prevederilor OUG nr. 139/2005, astfel încât, 

până la finele anului, s-au încheiat 66.124 contracte, pentru o 

suprafaţă de 732.197 ha, din care prin 61.935 contracte, pentru 

o suprafaţă de 179.082 ha, cu persoane fizice şi prin 4.189 

contracte, pentru o suprafaţă de 553.115 ha, cu persoane 

juridice. 

Întrucât suprafeţele preluate în pază de la persoanele 

fizice sunt relativ mici, acestea au fost incluse, în general, 

în cantoanele existente, iar tăierile ilegale nu s-au 

evidenţiat separat. 

Acţiunea de contractare pentru servicii silvice şi 

administrarea pădurilor se derulează în continuare. 

 

 

8.5. Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor 

 

La nivelul structurilor de administrare silvice, s-a 

efectuat, cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene 

şi al municipiului Bucureşti, 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                 1678 hectare. 

În anul 2006, s-au înregistrat 105 de incendii şi 

începuturi de incendii ( Direcţiile Silvice: Drobeta Tr. 

Severin – 26 incendii; Râmnicu Vâlcea – 11 incendii, Tucea – 8 

incendii, Craiova – 6 incendii, Alba Iulia, Buzău şi Reşiţa – 

câte 5 incendii, Braşov, Slatina şi Târgu Jiu – câte 4 

incendii, etc.), care au afectat o suprafaţă de 946,4 ha, din 

care cu arborete tinere   139,7 ha, producând o pagubă de  

86.588 lei.  



În anul 2006 nu s-au înregistrat incendii în păduri 

proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice sau 

proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.  

 

 

 

 
 

8.6. CONTROLUL ACTIVITATII CINEGETICE 

 

 
8.6.1.  Direcţii principale de acţiune 

 
 Controlul activităţii cinegetice s-a realizat cu personal 

cu atribuţii de control cinegetic, consilieri ai Direcţiei de 

Inspecţii şi Control Cinegetic din cadrul Direcţiei Generale de 

Control Silvic şi Cinegetic şi inspectori din cadrul 

Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare. 

 Direcţiile principale de acţiune au fost: 

-  Controale de fond efectuate la gestionarii fondurilor de 

vânătoare privind:  

Îndeplinirea condiţiilor de licenţiere: constituire, personal 

angajat, dotări. 

Respectarea prevederilor contractuale: organizarea si 

practicarea vânătorii, evaluarea vânatului, hrana complementară 

a vânatului, starea de sănătate a vânatului, tarife de 

gestionare. 

- Prevenirea şi combaterea braconajului cinegetic: personal 

angajat, şcolarizare, instruiri efectuate, dotări specifice 

(armament specific de pază, echipament specific, maşini de 

teren şi alte mijloace de transport, planurile de pază şi 

protocoale de colaborare încheiate cu instituţii abilitate ale 

statului în domeniul pazei şi ordinei publice. 

- Reclamaţii si sesizări privind nerespectarea legislaţiei 

cinegetice: nereguli privind activitatea gestionarilor 

fondurilor de vânătoare, organizarea şi practicarea vânătorii 

şi a asigurării condiţiilor de viaţă ale speciilor de fauna 

cinegetică, activitatea în domeniul cinegetic a persoanelor 

juridice şi fizice, precum şi reclamaţii si sesizări privind 

ţinerea în captivitate a animalelor sălbatice de interes 

vânătoresc. 

 
 
 



8.6.2.  Deficienţe identificate în activitatea gestionarilor 

fondurilor de vânătoare 

 
 Principalele deficienţe identificate prin controalele 

efectuate au fost:  

 

Privind organizarea şi practicarea vânătorii: 

- Nu se respectă regimul autorizaţiilor de vânătoare la 

eliberare, la utilizarea şi la gestionarea acestora. 

- Nu se respectă metodele de vânătoare. 

- Nu se respectă principiile selecţiei vânatului. 

 

Privind evaluarea vânatului: 

- Nu se întocmesc (completează) documentele primare necesare 

fundamentării mărimii efectivelor de vânat (condicile de 

serviciu şi fişele de observaţie). 

- Nu se respectă metodologia de evaluare a efectivelor de vânat 

 

Privind hrănirea complementară a vânatului pe timp de iarnă: 

- Nu se justifică cantităţile de hrană prin înregistrarea 

documentelor de provenienţă în contabilitate. 

- Nu se realizează cantităţile minime de hrană complementară 

prevăzute în contractele de gestionare. 

- Nu există corelaţie între inventarul de construcţii şi 

instalaţii vânătoreşti din fişa fondului şi contabilitate cu 

situaţia existentă pe teren. 

 

Privind evidenţele activităţii de vânătoare: 

- Nu se completează la zi fişa fondului de vânătoare. 

- Nu se achită cotele parte din tarifele de gestionare ce se 

cuvin celorlalţi deţinători de terenuri pe care s-au constituit 

fondurile de vânătoare. 

- Nu se completează la zi condicile de serviciu ale 

personalului de teren. 

 

Privind îndeplinirea condiţiilor de licenţiere: 

- Nu există angajat personal cu atribuţii exclusive de pază şi 

de ocrotire a faunei cinegetice de pe fondurile de vânătoare. 

- Nu există în dotarea paznicilor de vânătoare arme de paza. 

 

Privind prevenirea şi combaterea braconajului cinegetic: 

- Nu sunt întocmite planuri de prevenire şi combaterea a 

braconajului. 

- Personalul angajat al gestionarilor nu este dotat 

corespunzător pentru asemenea acţiuni. 



- Nu se semnalează şi nu se aplică amenzi contravenţionale, de 

către gestionari, pentru faptele culpabile ce se constată pe 

fondurile de vânătoare. 

 

Aceste deficienţe au fost cauzate, în principal, de 

necunoaşterea reglementărilor legale în vigoare, slaba 

pregătire tehnică a personalului de specialitate, dotările 

insuficiente şi instabilitatea personalului cu atribuţii de 

pază şi ocrotire a vânatului pe post. Pentru toate aceste 

deficienţe constatate s-au acordat termene de remediere, s-au 

sancţionat contravenţional şi administrativ persoanele 

responsabile şi au fost întocmite sesizări penale pentru 

faptele ce constituie infracţiuni în domeniul cinegetic. 

 

 

8.6.3.  Rezultate obţinute  

 
 Rezultatele activităţii cinegetice, pe domenii de acţiune, 

se prezintă sintetic astfel: 

 
Indicatori Total din care: 

I.T.R.S.V. D.I.C.C. 

Număr de controale de fond efectuate 995 783 212 

Număr de acţiuni de prevenire şi 

combatere a braconajului cinegetic 

703 459 244 

Număr de cazuri de braconaj descoperite 

de inspectori, gestionari şi poliţişti 

77 76 1 

Număr de controale privind îndeplinirea 

criteriilor de licenţiere 

50 43 7 

Număr de controale privind îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale  

555 350 205 

Număr de controale privind respectarea 

reglementărilor de organizare şi 

practicare a vânătorii 

700 475 225 

Număr de controale privind acţiunile de 

evaluare a efectivelor de faună 

cinegetică 

553 421 132 

Număr de controale privind acţiunile de 

evaluare a trofeelor de vânat 

482 419 63 

Număr de sancţiuni contravenţionale 

aplicate 

108 62 46 

Sesizări şi reclamaţii 189 173 16 

 
 
Controale efectuate: 

- Număr  de controale de fond/ITRSV 

- Număr de controale privind condiţiile de licenţiere/ITRSV 

- Număr de controale privind hrana complementara /ITRSV 

- Număr de controale privind acţiunea de evaluare a 

efectivelor de vânat/ITRSV 

- Număr de controale privind reglementările de organizare şi 

practicare a vânătorii/ITRSV 
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9. PROGRAME, PROIECTE, REPREZENTARE INTERNAŢIONALĂ 

 

 
9.1. 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: 

 A fost semnat contractul cu compania de consultanta in 

domeniul managementului sistemelor IT privind realizarea si 

implementarea sistemului informatic de monitorizare si 

management in silvicultura, iar aceasta companie a inaintat 

specificatiile tehnice pentru software si hardare ce sunt 

necesare pentru sistem; 

 S-a continuat sprijinirea ITRSV-urilor prin firnizarea de 
tehnica de calcul si instrumente de teren; 



 S-a semnat si derulat in cea mai mare parte contractul 
privind sprijinirea infiintarii asociatiilor locale de 

proprietari de paduri fiind finalizata metodologia de 

infiintare a asociatiilor si ghidul pentru demararea 

activitatii acestora; 

 S-a semnat si derulat contractul privind intocmirea 

strategiei de dezvoltare a RNP-ROMSILVA; 

 S-a desfasurat licitatia privind reabilitarea a 17 drumuri 
forestiere cuplate intr-un numar de 7 loturi contractate atat 

de companii romanesti cat si de companii din strainatate; 

Unele dintre aceste contracte au inceput a fi derulate in 

perioada de finala a anului; 

 A fost depus si analizat raportul de fundamentare a 

campaniei de constientizare realizandu-se acordurile finale 

asupra mesajului campaniei si asupra poplatiei tinta si 

vectorilor de transmitere a informatiei. 

În anul 2006 s-au cheltuit  pentru Proiectul de dezvoltare 

forestieră 1,9 milioane $ SUA .  

 

 

9.2 PROIECTE 

 

 

1.Proiectul GEF „Managementul Conservării Biodiversităţii” 

(Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional Piatra Craiului, 

Parcul Natural Vânători Neamţ). Derulare iunie 1999 – 

decembrie 2006. Valoare : 8,8 milioane USD. 

Anul 2006 a reprezentat anul final de implementare a 

proiectului care a constat in finalizarea tuturor actiunilor 

initiate. O activitate specifica acestui ultim an a fost 

intocmirea raportului privind propunerile de reglementari 

suplimentare asupra gospodaririi padurilor incluse in ariile 

naturale protejate.  

 
 

 

9.3 REPREZENTARE INTERNAŢIONALĂ 

 
  

  Anul 2006 a fost anul premergător aderării la Uniunea 

Europeană şi a fost marcat de continuarea activităţii pentru 

realizarea angajamentelor privind adoptarea acquis-ului 

comunitar, dintre care, cele mai relevante sunt cele privind 

utilizarea şi comercializarea materialul forestier de 



reproducere, dezvoltarea rurală - Planul naţional strategic 

privind dezvoltarea rurală şi Programul naţional de 

dezvoltare rurală, conservarea naturii, protecţia pădurilor - 

noul sistem de monitorizare a pădurilor. 

  Sectorul forestier nu a înregistrat nici un fel de 

întârzieri sau restanţe în această privinţă. 

  Prin dobândirea statutului de observator pentru România 
la structurile UE, reprezentanţii sectorului forestier au 

participat în calitate de observatori la reuniunile 

Comitetului permanent pentru silvicultură al Comisiei 

Europene şi ale Grupului de lucru pentru silvicultură, la 

nivelul Consiliului Uniunii Europene. 

  În acest context s-a răspuns la acţiunile de urmărire a 
problematicilor dezbătute la aceste niveluri, cum ar fi 

fundamentarea Planului de acţiune forestier al UE. 

  Pe plan mondial, s-a asigurat participarea la acţiunile 
legate de Planul de actiune privind aplicarea reglementarilor 

forestiere, guvernarea şi comerţul FLEGT (Forest Law 

Enforcement, Governance and Trade). 

  De asemenea, s-a asigurat participarea la reuniunile 

pregătirii Forumului Natiunilor Unite pentru Paduri (UNFF), 

sesiunea a 7-a 

 Participare la întâlnirea la nivel de experţi, in grupul 

Conventiei Carpatice –componenta paduri. 

 

 

 

 

 

10. 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.), includerii in fondul forestier national a 

unor pasuni impadurite potrivit prevederilor OUG 139/2005, 

includerii in fondul forestier national a unor terenuri cu 

destinatie agricola, scoaterea şi intrarea unor terenuri în 

fondul forestier cu aprobări legale. 



 2. 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. La data de 

31.12.2006, in afara fondului forestier administrat de RNP 

Romsilva, pentru o suprafata de 1.760.836 ha erau incheiate 

contracte de paza si de administrare. 

 3. 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.  

 4. Volumul maxim recoltat în anul 2006 reprezintă 84,77% 

din volumul aprobat. In pădurile proprietate publică a statului 

administrate de Regia Naţională a Pădurilor s-a realizat un 

procent de recoltare de 97%. In celelalte  păduri proprietate 

publică si privata s-au  înregistrat recoltări reduse 

comparativ cu aprobările (67,9%). 

   5. In activitatea de control, coordonata de Departamentul 

Pădurilor din MAPDR, s-a pus accentul pe efectuarea 

controalelor de fond; si a fost orientată în special pentru 

depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor. Au 

fost încheiate 1363 procese verbale de constatare a 

infracţiunilor silvice, cu o valoare a prejudiciului  de 

1.437.000 lei si un volum al materialului lemnos tăiat ilegal 

de 117.739 mc.  

   6. Sinteza acţiunilor de control se prezintă astfel: 

a) număr contravenţii constatate: 7.004; 

b) valoarea amenzilor aplicate: 7.255.300 lei; 

c) material lemnos confiscat: 31.515 mc; 

d) valoarea materialului lemnos confiscat: 15.291.120 lei; 

e) număr infracţiuni constatate: 1.363; 

f) valoarea prejudiciilor din infracţiuni: 1.437.000 lei; 

g) pomi de Crăciun confiscaţi: 5.047 buc; 

 h) s-au verificat un număr de 1.664 de reclamaţii. 

 7.România a fost implicata in toate procesele europenesi 

paneuropene  de armonizare a legislatieinationale cu cea 

europeana.  

    8. Au fost împăduirte, în premieră, terenuri degradate 

aparţinând persoanelor fizice şi unităţilor administrativ – 

teritoriale.Pe aceste terenuri s-au realizat 1.446 ha prin 

inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare. 

 

 

 



 

AUTORI 

 

 

 

ISTVAN TOKE – SECRETAR DE STAT 

 

CIPRIAN PAHONŢU – DIRECTOR GENERAL – DIRECŢIA 

GENERALĂ DE DEZVOLTARE FORESTIERĂ ŞI CONSOLIDAREA 

PROPRIETĂŢII 

 

MIHAI GĂŞPĂREL – DIRECTOR GENERAL – DIRECŢIA 

GENERALĂ DE CONTROL SILVIC ŞI CINEGETIC 

 

DĂNUŢ IACOB – DIRECTOR  – DIRECŢIA  MANAGEMENT 

FOND FORESTIER 

 

DAN ACHIM – DIRECTOR – DIRECŢIA DEZVOLTARE 

FORESTIERA SI CONSOLIDARE PADURI PRIVATE 

 

DANIEL DICU – DIRECTOR – DIRECŢIA DE MANAGEMENT 

CINEGETIC 
 

DAN IOAN ALDEA – MANAGER-DIRECTOR GENERAL – REGIA 

NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 

 

 

 
TEHNOREDACTARE: -  GHEORGHE GHEORGHIŢĂ 

 

 

 


