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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 31.12.2007 

suprafaţa totală de 6.484.572 ha. 

 

Fata de situaţia la 31.12.2006, suprafaţa fondului 

forestier naţional a crescut  cu 56.894 ha, ca urmare a: 
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 achizitionarea de 1.575 ha terenuri pentru 

împădurire de către Regia Naţională a Pădurilor 

ROMSILVA, 

  6.232 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 2.457 ha terenuri cu destinatie agricola,  

 identificarea a 46.630 ha pasuni împădurite şi 

includerea acestora în fondul forestier, conform 

O.U.G. 139/2005.  

Pe categorii de proprietate, suprafaţa fondului forestier 

naţional se prezenta astfel: 

6484572

3668914

1021746 828763
962430

2719

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 31.12.2007 o suprafaţa totală de 3.668.914 ha. 

Faţă de situaţia la 31.12.2006, fondul forestier 

proprietate publică a statului s-a diminuat în cursul anului 

2007 cu 247.119 ha, diferenţă care se justifică astfel: 
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- 254.926 ha au fost puse în posesia foştilor 

proprietari sau moştenitorilor acestora, prin aplicarea 

prevederilor legilor fondului funciar; 

- 1.575 ha au fost incluse în fondul forestier prin 

cumpărare. Situaţia terenurilor achiziţionate prin cumpărare 

se prezintă astfel: fonduri consumate în valoare de 

10.541.972 lei (în medie 6.693,32 lei/hectar), comparativ cu 

programul de cca 20 mil. lei aprobat de Consiliul de 

Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. 

- 6.232 ha în plus, cu care s-a majorat suprafaţa 

fondului forestier, provenind din corecţiile operate cu 

ocazia reamenajării unor ocoale silvice (ridicări în plan, 

schimbarea bazei cartografice, corecţii de limite în urma 

confruntării planurilor de bază cu oficiile de cadastru în 

aplicarea legilor retrocedării etc.), scoaterea au includerea 

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 31.12.2007 suprafaţa fondului forestier deţinut de 

alţi proprietari decât statul era de 2.815.658 ha, din care: 

-proprietari persoane fizice = 962.430 ha; 

-proprietate publică a unităţilor administrativ –     

teritoriale = 1.021.746 ha;  

-persoane juridice = 828.763 ha; 

-alţi deţinători = 2719 ha. 

Din această suprafaţă, la data de 31.12.2007 erau 

administrate 2.438.370 ha, existând demersuri pentru 

preluarea în administrare a suprafeţelor neadministrate. 

 

 

 

 

1.3 APLICAREA PREVEDERILOR LEGILOR FONDULUI FUNCIAR,  

REFERITOARE LA RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE  

ASUPRA TERENURILOR CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ 

 

La nivelul anului 2007 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 2007 s-

au validat pentru restituire, în baza acestor legi, 252.657 

ha şi s-au pus în posesie 254.926 ha.  
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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 2.847.594 ha; 

- suprafaţa terenurilor forestiere validate şi 

necontestate de reprezentanţii unităţilor silvice în 

comisiile judeţene este de 2.613.810 ha;  

- suprafaţa terenurilor forestiere puse la dispoziţia 

comisiilor locale este de 2.583.279 ha şi reprezintă 98,8 % 

din suprafaţa validată de comisiile judeţene şi necontestată; 

- suprafaţa terenurilor forestiere puse în posesie este 

de  2.368.350 ha şi reprezintă 91,7 % din suprafaţa pusă la 

dispoziţie şi 90,6 % 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 70.514 ha. 

Legea nr. 18/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

- suprafaţa terenurilor forestiere validată pentru 

retrocedare de comisiile judeţene este de 364.470  ha; 

- suprafaţa terenurilor forestiere predate prin protocol 

comisiilor locale este de 362.646 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 
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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 terenuri 

forestiere.  

În cursul anului 2005, unele unităţi administrativ-

teritoriale au facut presiuni pentru predarea imobilelor 

prevăzute‚ în hotărârile de guvern de atestare a domeniului 

public, urmărindu-se trecerea terenurilor  forestiere din 

domeniul public în domeniul privat şi includerea acestora în 

circuitul civil, în vederea vânzării acestora. Se exemplifică 

în acest sens suprafaţa de 13.0 ha teren forestier, 

proprietate publică a statului, administrată de Ocolul silvic 

Snagov, care a facut obiectul unei hotărâri de Guvern de 

atestare a domeniului public. Prin hotărâre a consiliului 

local această padure a fost trecută în domeniul privat al 

comunei şi a fost scoasă la licitaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STRUCTURA FONDULUI FORESTIER  NAŢIONAL 

 

 

 
2.1 ELEMENTE DE CARACTERIZARE A PĂDURILOR DIN ROMÂNIA 

 

 

 

2.1.1  Suprafaţa fondului forestier naţional 

                

 

      

    Suprafaţa fondului forestier naţional este de 6.484.572 

ha şi reprezintă 27.2% din suprafaţa ţării. Media europeana 

este de 32.4%.  
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2.1.2 Terenurile  acoperite de pădure 

 

 

     Terenurile acoperite de pădure au o suprafaţă de 

6.314.937 ha.  

     Terenurile destinate nevoilor de cultură, administraţie, 

drumuri forestiere, terenuri neproductive, ocupaţii si 

litigii, scoateri temporare ocupă o suprafaţă de 169.635 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

 
 

% 
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Distribuţia pădurilor pe etaje fitoclimatice  

1,2 13,6

20,1

1716,1

16,4

4,7
6 2,5 2,4

Subalpin (F Sa)
Montan de molidişuri (F M3)
Montan de amestecuri (F M2)
Montan-premontan de făgete (F M1+F D4)
Deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (F D3)
Deluros de cvercete (Go, Ce, Gâ) (F D2)
Deluros de cvercete cu stejar pedunculat (F D1)
Câmpie forestieră (Fc)
Silvostepă (Ss)
Lunca şi Delta Dunării

 
 

 

 

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

 
 

% 

% 
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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
 

 

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 

% 
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43

31

5

11

10

Protectia terenurilor si solurilor

Protectia apelor

Protectia impotriva factorilor daunatori

Paduri cu functii de recreere

Păduri constituite ca arii protejate şi de interes ştiinţific

 
 

 

     Grupa II- a funcţională  - păduri cu funcţii de 

producţie si protecţie reprezinta 46.7 % din suprafaţa 

pădurilor. 

  

            

 

% 
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2.1.7. Distribuţia pădurilor pe tipuri  funcţionale 

 

 

 
 

2

20

8
20

5

15

Tipul I funcţional

Tipul II funcţional

Tipul III funcţional

Tipul IV funcţional

Tipul V funcţional

Tipul VI funcţional
 

 

 

* Notă 

În tipul I funcţional nu sunt permise intervenţii silviculturale. Prin 

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

Academiei Române. 

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

care promovează regenerarea naturală. Prin excepţie, la molid, pin, plop 

euramerican, salcam, salcie se pot aplica tăieri rase.  
În tipurile V şi VI  funcţionale sunt permise toate tipurile de 

tratamente.  

 

 

 

2.1.8. Volumul total pe picior al pădurilor 

 

% 
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     Volumul total pe picior al pădurilor este de 1.413 

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. 

% 
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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 2007, in cadrul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, componenta de 

silvicultură a fost coordonată de un secretar de stat. În 

cadrul acestei structuri au funcţionat o direcţie generală şi 

patru direcţii.  

     În subordinea Ministerului, Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale au funcţionat 9 inspectorate teritoriale de regim 

silvic şi de vânătoare, având un numar de 467 persoane 

angajate.   

  

              3.2 Cadrul legislativ 

 

 În cursul anului 2007 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 1 

Ordonanţă de Urgenţă a 

Guvernului 

2 

Ordonanţă a Guvernului 0 

Hotărâre de Guvern 4 

Ordin de ministru 14 

 
Principalele acte normative elaborate şi promovate sunt 

următoarele: 

1. Proiect de Lege privind Codul silvic- adoptat, publicat 
în Monitorul Oficial (Legea nr. 46/2008) 
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2. HG nr. 1205/2007 pentru modificarea alin. (1) şi 

(2) ale art. 1 din HG nr. 1548/2006 privind aprobarea 

volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat 

în anul 2007 - publicată în Monitorul Oficial. 

 

3. HG nr. 1262/2007 pentru aprobarea volumului maxim de lemn 
pe picior ce poate fi recoltat în anul 2008- publicată în 

Monitorul Oficial. 

 

4. Proiect de HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 
427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia 

materialelor lemnoase  şi controlul circulaţiei acestora 

şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund. –  a fost 

transformată în Proiect de HG pentru aprobarea Normelor 

privind circulaţia materialelor lemnoase  şi controlul 

circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat 

lemn rotund 

 

5. HG nr. 1376/ 2007 pentru modificarea termenului prevăzut 
la art. 1 alin. (1) din 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- publicată în Monitorul Oficial 

 

6. OMADR nr. 666/2007 privind împuternicirea unor persoane 
din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva să 

constate faptele ce constituie contravenţiile şi 

infracţiunile şi să aplice sancţiunile prevăzute în Legea 

nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi 

acvacultra, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare  

 

7. OMADR nr. 960/2007 privind modificarea şi completarea 

Anexei la OMAPDR nr. 421/2006 pentru aprobarea 

Programului de restructurare al Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

8. OMADR nr. 901/2007 privind revizuirea volumului maxim de 
masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 

2007, pe categorii de resurse şi pe destinaţii şi 

repartizarea acestuia pe judeţe, pentru pădurile 

proprietate publică a unităţilor administrativ 

teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor 

fizice şi juridice de drept privat şi pentru vegetaţia 

forestieră situată pe terenuri din afara fondului 

forestier naţional. - publicat în Monitorul Oficial. 

 

../../Local%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SDHR1YPT/00092989.htm
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9. Ordinul comun al ministrului agriculturii 

şi dezvoltării rurale şi al ministrului transporturilor 

nr. 640/2007 privind aprobarea Metodologiei de întocmire, 

avizare şi aprobare a documentaţiilor necesare scoaterii 

din circuitul agricol/forestier, fără plata taxelor şi 

altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din  
1 Obiectivele din Planul de măsuri postaderare 2007 

 

Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 

din Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic şi de art. 24 alin. 

(2) din OG nr. 96/1998 privind reglementarea regimului 

silvic şi administrarea fondului forestier naţional, a 

terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes 

naţional. - publicat în Monitorul Oficial. 

 

10. OMADR nr. 933/2007 privind aprobarea preţului mediu 

al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior pe baza 

căreia se calculează valoarea despăgubirilor pentru 

pagubele produse fondului forestier naţional şi 

vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, 

pentru calculul despăgubirilor care se acordă pentru 

funcţiile de protecţie asigurate de păduri, precum şi 

pentru calculul obligaţiilor băneşti aferente scoaterii 

de terenuri din fondul forestier naţional. - publicat în 

Monitorul Oficial. 

 

11. OMADR nr. 914/2007 privind aprobarea repartizării pe 

judeţe a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi 

recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate publică a 

unităţilor administrativ teritoriale, din pădurile 

proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de 

drept privat şi din vegetaţia forestieră situată pe 

terenuri din afara fondului forestier naţional- publicat 

în Monitorul Oficial. 

 

 

4. ADMINISTRAREA PĂDURILOR   
 

 

Suprafaţa de fond forestier administrată prin ocoale 

silvice la data de 31.12.2007 era de 6.107.284 ha, din care 

4.234.142 ha administrate de Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva, 3.668.914 ha fond forestier proprietate publica a 

statului si 283.166 ha aparţinand altor proprietari, şi 

1.946.126 ha administrate de  ocoale silvice private 

autorizate.  
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 Până la sfarşitul anului 2007 au fost autorizate si 

reautorizate (potrivit O.M. 196/2006) 116 structuri private 

de administrare silvică.  

 Personalul silvic autorizat, încadrat în aceste structuri 

silvice este de 2298 persoane, în următoarea componenţă: 

 Ingineri silvici – 369 persoane; 

 Tehnicieni silvici – 163 persoane; 

 Brigadieri şi şefi district – 354 persoane; 

 Pădurari – 1412 persoane; 

 În cursul anului 2007 s-au autorizat 12 ocoale silvice.  

 

 

 

5.  GESTIONAREA DURABILĂ A PĂDURILOR 
 

 

 

5.1  REGENERAREA PĂDURILOR 
 

 

 

În anul 2007, s-au realizat lucrări de regenerare a 

pădurilor pe suprafaţa de 22.742 hectare, din care 12.026 ha 

au fost regenerări naturale şi 10.716 ha au fost reprezentate 

de împăduriri. 

În anul 2007, s-au realizat lucrări de regenerare a 

pădurilor pe suprafaţa de 22.742 hectare, cu 4812 hectare mai 

puţin faţă de anul 2006. 

Din totalul suprafeţelor regenerate, 12.026 hectare au 

fost regenerări naturale (52.9%), 10.716 hectare au fost 

reprezentate de împăduriri (47.1%), cu 4.828 hectare mai 

puţin decât în anul precedent.  

Comparativ cu anii anteriori, situaţia se prezintă 

astfel: 

Anul Total 

regenerare 

Regenerări 

naturale 

Împăduriri 

2005 27.058 12.669 14.389 

2006 27.554 12.021 15.544 

2007 22.742 12.026 10.716 

   

 

 

 

 

 

Realizarea lucrărilor  de regenerare naturală 
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5.1.1 Regenerarea pădurilor  proprietate publică a statului   

 

 
Preocuparea pentru regenerarea suprafeţelor de pădure de pe 

care s-a recoltat masa lemnoasă urmare aplicării tăierilor de 

produse principale, pentru împădurirea terenurilor fără 

vegetaţie forestieră, care nu au avut alte folosinţe atribuite 

prin amenajamentele silvice, precum şi pentru reconstrucţia 

ecologică a terenurilor afectate de diferite forme de degradare, 

transmise în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 

ROMSILVA sau achiziţionate de aceasta, au constituit în anul 

2007 obiective prioritare în programul de activitate. S-a 

urmărit în acest fel, asigurarea integrităţii şi permanenţei 

pădurilor, exercitarea cu continuitate a funcţiilor de 

protecţie, de producţie şi recreative, dar şi extinderea 

suprafeţei pădurilor. 

Programul de regenerare a pădurilor în anul 2007, aprobat 

de către Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a 

Pădurilor – ROMSILVA, a prevăzut efectuarea de lucrări de 

regenerare pe suprafaţa de 16.760 ha, din care prin regenerări 

naturale pe suprafaţa de 7.622 ha (45,5%) şi prin împăduriri pe 

9.138 ha (54,5%). 

Ulterior, Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a 

Pădurilor – ROMSILVA a aprobat modificarea structurii 

programului de regenerare a pădurilor pentru anul 2007 în sensul 

creşterii programului de regenerări naturale de la 7.622 ha la 

8.500 ha şi scăderii programului de împăduriri de la 9.138 ha la 

8.260 ha, programul total de regenerare a pădurilor rămânând 

neschimbat, de 16.760 ha. 

Urmare măsurilor tehnice, economice şi organizatorice 

aplicate, programul de regenerare a pădurilor a fost realizat în 

procent de 100,5%, executându-se lucrări pe suprafaţa totală de 

16.843 ha, cu 83 ha mai mare decât cea programată. 
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Toate direcţiile silvice şi-au realizat programul de 

regenerare a pădurilor, mai puţin Direcţia Silvică Tulcea, care 

faţă de un program reaşezat de 728 ha, a realizat 578 ha 

(79,4%). 23 direcţii silvice au realizat programul integral, iar 

18 direcţii silvice au depăşit programul, cele mai mari depăşiri 

înregistrându-le Direcţia Silvică Suceava şi Institutul de 

Cercetări şi Amenajări Silvice. 

Lucrările de regenerare pe cale naturală au fost efectuate 

pe suprafaţa de 8.843 ha, cu 343 ha mai mare decât cea 

planificată (104%). Un număr de 25 de direcţii silvice au 

realizat integral programul, iar 16 direcţii silvice şi ICAS au 

depăşit programul anual. 

Lucrările de împăduriri programate a se realiza pe 8.260 ha 

a fost realizat în procent de 97%, plantându-se 8.000 ha. Cu 

toate eforturile făcute de către Direcţia Împăduriri, Dezvoltare 

şi Serviciul Împăduriri, direcţiile silvice Tulcea, Brăila şi 

Craiova nu au realizat programul de împăduriri reaşezat prin 

aprobarea Consiliului de Administraţie. 

Direcţia Silvică Tulcea, cu un program de împăduriri de 645 

ha, a plantat 463 ha (72%), Direcţia Silvică Brăila, cu un 

program de împăduriri de 424 ha, a plantat suprafaţa de 364 ha 

(86%), iar Direcţia Silvică Craiova, faţă de un program de 286 

ha, a plantat 253 ha (89%). 

Lucrările de împăduriri în terenuri degradate, incluse în 

programul de împăduriri, programate a se realiza pe 1.030 ha, s-

au realizat pe 1.132 ha (110%), cele mai mari suprafeţe 

plantându-se în raza direcţiilor silvice: Călăraşi – 383 ha, 

Constanţa – 336 ha, Tulcea – 126 ha şi Vaslui – 123 ha. 

Pentru consolidarea plantaţiilor înfiinţate în anii 

precedenţi şi în primăvara anului 2007, au fost realizate 

lucrări de completări curente pe 4.450 ha (program 3.971 ha) şi 

lucrări de refacere a plantaţiilor calamitate pe suprafaţa 

totală de 1.026 ha (program 3.665 ha). Cele mai mari suprafeţe 

care trebuiau parcurse cu lucrări de refacere se găsesc în 

zonele inundate în anul 2006, zone pentru care trebuie 

reproiectate soluţiile tehnice de împădurire, la direcţiile 

silvice Slatina şi Craiova. 

Nerealizări mari la programul de refacere a plantaţiilor 

calamitate mai au şi direcţiile silvice Brăila (33%), Tulcea 

(21%), Galaţi (29%). 

În cele două campanii de împăduriri s-au utilizat 51.403 

mii puieţi forestieri. 

Pentru susţinerea financiară a lucrărilor de regenerare a 

pădurilor a fost necesară redistribuirea de fonduri de 

conservare şi regenerare, constituite conform art. 63 din Codul 

silvic, în special către direcţiile silvice din sudul şi estul 

ţării, care, prin veniturile realizate nu au putut acoperi 

cheltuielile. 

Efortul financiar al Regiei Naţionale a Pădurilor – 

ROMSILVA pentru realizarea lucrărilor de împăduriri a fost de 
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79.716.253 lei, din care 62.188.996 lei din fondul de 

conservare şi regenerare a pădurilor constituit la nivelul 

regiei, 8.118.714 lei din fondul de ameliorare a fondului 

funciar cu destinaţie silvică, constituit la nivelul 

ministerului, 9.036.566 lei din fonduri bugetare şi 371.977 lei 

din alte surse. 

 

 

 
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 

de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA pe bază de contracte 

în anul 2007 s-au executat lucrări de regenerare a pădurilor pe 

suprafaţa de 856 ha, din care pe 282 ha prin regenerări naturale 

şi pe 574 ha prin împăduriri. 

Pentru consolidarea plantaţiilor efectuate în anii 

anteriori s-au executat lucrări de completări pe 145 ha. 

În aceste suprafeţe s-au folosit 3.182 mii puieţi 

forestieri. 

Valoarea lucrărilor realizate a fost de 3.140.222 lei, din 

fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit de 

către deţinători. 

 

5.1.3. Regenerarea pădurilor proprietate  

publică a unităţilor administrative şi  

teritoriale şi proprietate privată  

a persoanelor fizice şi juridice  

 

În fondul forestier proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi proprietate privată a 

persoanelor fizice si juridice, administrat de structuri 

silvice private s-au realizat lucrări de regenerare a 

pădurilor pe 3.958 ha, din care 2.901 ha regenerări 

naturale şi 1.057 ha împăduriri.  

Totodată, pentru consolidarea plantaţilor realizate în 

anii anteriori s-au executat lucrări de completări curente 

pe suprafaţa de 725 ha şi lucrări de refaceri ale 

plantaţiilor calamitate pe 29 ha. 

 

 

5.1.4 Împădurirea terenurilor degradate  

 

În vederea diminuării acţiunii factorilor climatici 

nefavorabili, a efectelor secetei, a eroziunii de orice fel 

a solului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 

acţionat pentru identificarea şi delimitarea de terenuri 
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degradate, devenite 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,în vederea 

împăduririi; 

b)identificarea terenurilor degradate deţinute de 

unităţile administrativ – teritoriale şi de persoane 

fizice, în vederea împăduririi. 

În anul 2007 s-au plantat 2.286 ha terenuri degradate, 

din care 1.201 ha proprietate publică a statului, preluate 

în administrare de RNP – Romsilva de la Agenţia Domeniilor 

Statului şi 1.085 ha pe terenurile deţinute de unităţile 

administrativ teritoriale şi persoanele fizice. 

 Realizările din anul 2007 sunt mai mici decât în anul 

2006 datorită: 

- contestaţiilor depuse de operatorii economici la 

Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor în 

cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări 

şi perioada foarte mare de analiză a acestor contestaţii;  

- lipsa terenurilor, ca urmare a întârzierii procedurilor 

de avizare a două proiecte de hotărâre a Guvernului de 

preluare a unei suprafeţe de 7.500 ha terenuri degradate 

aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului de 

către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.   

 
 

5.1.5 Lucrări 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 fost 

şi în anul 2007 un obiectiv important al regiei în cadrul 

activităţii de împăduriri. În raportul preliminar privind 

verificarea Proiectului efectuat de dr. Hubertus Schmidtke TUEV-

SUED Industrie Service Gmbh se precizează „Plantaţiile din 

cadrul proiectului au fost înfiinţate conform planificării. 

Suprafeţele pe care plantaţiile nu au avut reuşită deplină au 

fost replantate sau completate”. Plantaţiile calamitate în anul 

2006 prin inundaţiile catastrofale ale Dunării vor fi refăcute 

după reproiectare până în toamna 2009. 

 

 

5.1.6 Recoltări de seminţe, culturi în pepiniere  
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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. 

S-au recoltat 153.674 kg seminţe cu toată fructificaţia 

foarte slabă la cvercinae. 

Din total, 5.197 kg au fost de răşinoase, 143.477 kg de 

foioase ş 101.565 kg cvercinee. 

Au fost realizate culturi în pepiniere pe 32.473 ari, din 

care semănături 19.774 ari, repicaje 2.308 ari şi butăşiri 

9.891 ari. 

Semănături în solarii au fost de 20.900 mp. 

 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. 

 

 

5.2 AMENAJAREA PĂDURILOR 

 

 

 Realizarea cadrului necesar gestionării durabile a 

pădurilor s-a asigurat în concordanţă cu prevederile legale, 

prin amenajamente silvice.  

Realizările din anul 2007, 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 403.527 ha, din 

care: 

-  335.502 ha fond forestier administrat de Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva, în cadrul a 42 de ocoale 

silvice. Totodată s-au obţinut date de teren pentru studii de 

prelungire a valabilităţii amenajamentelor pentru 3 ocoale 

silvice, cu o suprafaţă totală de 19.271 ha. Lucrările s-au 

executat de către  Institutul de Cercetări şi Amenajări 

Silvice; 
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- 56.841 ha fond forestier proprietate publică 

a unităţilor administrativ - teritoriale şi a persoanelor 

juridice de drept privat; 

-11.184 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 507.217 ha astfel: 

- 168.250 fond forestier proprietate publică a unităţilor 

administrativ - teritoriale şi a persoanelor juridice de 

drept privat;  

- 13.293 ha fond forestier proprietate privată a 

persoanelor fizice; 

- 325.674 ha fond forestier administrat de Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva.  

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

obţinut în anul 2005, s-au redactat amenajamente pentru un 

număr de 2 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 22.451  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 2006, s-au redactat amenajamente pentru un 

număr de 30 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 303.223 ha. 

Este în curs de finalizare de către ICAS redactarea 

amenajamentelor pentru 2 ocoale silvice(Manastirea Casin si 

Tecuci), cu o suprafaţă de 26.121 ha. 

Lucrările s-au executat de Institutul de Cercetări şi 

Amenajări Silvice. De menţionat că, la toate cele 32 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 2004 s-au definitivat de către ICAS amenajamentele 

pentru 3 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 47.900 ha.  

Pentru ocoale silvice în care datele de teren s-au 

obţinut în anul 2005, s-au definitivat amenajamentele pentru 

25 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 285.894 ha,la care 

lucrările s-au executat de ICAS. 

 Pentru fondul forestier în care datele de teren s-au 

obţinut în anul 2006, s-au definitivat amenajamentele pentru  
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12 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 128.636 ha. Se 

află în diferite faze de lucru lucrările de definitivare a 

amenajamentelor pentru 20 ocoale silvice, cu o suprafaţă de 

200.708 ha, urmând ca acestea să fie finalizate în semestrul 

I, 2008. 

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 2007 s-au avizat 371 elaborate, dupa 

cum urmeaza: 

- 371 amenajamente, din care 47 pentru ocoalele silvice 

din structura Regiei Naţionale a Pădurilor şi 121 pentru  

unitaţi administrativ-teritoriale şi 184 pentru persoane 

fizice şi juridice de drept privat; 

- 19 studii de transformare a păşunilor împădurite, ale 

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

139/2005; 

- 7 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 2007, a executat a elaborat un 

sistem GIS, amenajamentele silvice pentru 7 ocoale silvice, 

cu o suprafaţă totală de 73.357 ha (670 planuri de baza), iar 

pentru 2 ocoale silvice cu o suprafata de 39.458 ha (176 

planuri de baza), lucrarile se vor finaliza in cursul 

primului trimestru al anului 2008. 
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5.3  RECOLTAREA MASEI LEMNOASE 

 

 

5.3.1 Recoltarea masei lemnoase din fondul  

forestier naţional 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1548/2006 pentru anul 2007, 

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.1548/2006 18,5 2,85 2,15 2,25 0,85 10,4 

 

  

Din volumul de lemn aprobat spre recoltare, până la 

sfârşitul anului s-a exploatat un volum de 17,238 milioane 

metri cubi, reprezentând 93,18%.  

 

Volumul de lemn aprobat şi recoltat în anul 2007 
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Volumul de lemn recoltat, total, pe specii şi categorii 

de specii 

 

Total: 17,238

7,491

5,182

1,485

1,668
1,412

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 2007. 

 

Total: 10,333
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Structura volumului de masa lemnoasa recoltat, pe forme de 

proprietate, in  anul 2007 

Total: 100%

60%17%

21%
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.1548 H.G nr.1548 

masei lemnoase din 01.11.2006 din 01.11.2006 

VOLUM TOTAL ag ec -mil.mc 10,4 10.65 

din care:   

a) pe picior 6,24 6.39 

b) pentru prestări servicii 4.16 4.26 
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 Din pădurile administrate de Regia Naţională a 

Pădurilor–Romsilva, în condiţiile meteorologice deosebite 

înregistrate în anul 2007, s-a recoltat 97% din volumul 

aprobat de 10.650 mii mc, respectiv  10.333 mii mc, iar  317 

mii mc au rămas neexploataţi .   

  

 

 

5.3.3  Masa lemnoasă destinată agenţilor economici 

 

 Din cota anuală de 10.650 mii mc, până la sfârşitul 

anului s-a recoltat un volum total de 10.333 mc, din care: 

- 6.136 mii mc - de către agenţii economici, din partizi 

contractate pe picior; 

- 1.694 mii mc - cu forţele proprii ale direcţiilor 

silvice, din partizi rămase neadjudecate la licitaţii şi 

negocieri; 

- 2.503 mii mc - prin prestaţii de servicii cu agenţi 

economici atestaţi 

  In anul 2007, Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva, faţă de un preţ mediu de pornire la licitaţii de 

53,9 lei/mc, a obţinut un preţ mediu de adjudecare de 78 

lei/mc, înregistrându-se o creştere de 44,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preţul mediu de pornire şi adjudecare la licitaţii,  

pe specii şi categorii de specii 
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Preţul mediu de pornire şi adjudecare la licitaţii, pe 

categorii de produse 
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53,9

61

26,7

38

78

85,9

44,8

66,1

Pret mediu pornire Pret mediu adjudecare

Total

Principale

Secundare

Igiena

 

 

5.3.7 Pretul mediu de valorificare a masei  lemnoase  

 

 În privinţa preţurilor medii de valorificare a masei 

lemnoase pe picior, în anul 2007 situaţia se prezintă in 

tabelul 5.3.7.1: 

L
e

i 
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                                          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 78.0 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; 
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- 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 2007 a fost de 102.254 ha, din care 93.978 ha în fondul 

forestier proprietate publică a statului şi 8.276 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 9555 10224 107 8887 9499 107 668 725 109 

           

           

Curăţiri 21456 22295 103 19985 20629 103 1471 1666 113 

           

           

Rărituri 69747 76010 108 63620 67437 106 6127 8573 140 
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Elagaj 1496 1579 105 1486 1569 106 10 10 100 

artificial                   

 

 

 

 

 

5.5 PROTECŢIA PĂDURILOR 
 

 

5.5.1  Măsuri de protecţie a pădurilor 

 

Suprafaţa totală infestată în anul 2007 de insecte 

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

foioase, a fost de 472.823 ha. Din această suprafaţă  38.159  

ha au fost incluse în zona de combatere şi  434.664 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. Majoritatea pădurilor infestate au 

fost situate în zonele de câmpie, colinare şi pre-montane din 

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

Dunării. Principalii defoliatori identificaţi în pădurile de 

foioase au fost: Tortrix viridana pe 399.325 ha, Geometridae 

pe 290.764 ha, Lymantria dispar pe 47.957 ha, Stereonichus 

fraxini pe 11.836 ha, şi Malacosoma neustria pe 1.544 ha.  

Combaterea defoliatorilor foioaselor s-a desfăşurat în 

perioada 18 aprilie – 10 mai 2007, în păduri din raza a 23 

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

suprafaţă efectivă de 39.378 ha, din care: 36.432 ha în 

pădurile de stat, 182 ha în pădurile administrate cu 

contracte, 63 ha în păduri private neadimistrate şi 2.701 ha 

în pădurile ce aparţin persoanelor fizice. Cele mai mari 

suprafeţe s-au tratat în raza Direcţiilor Silvice Drobeta 

Turnu Severin – 9.443 ha, Craiova – 5.975 ha, Slatina – 4.645 

ha,                           Târgu Jiu – 3.142 ha şi 

Călăraşi 3.123 ha. Din totalul suprafeţei tratate, pe 37.791 

ha s-au aplicat tratamente de combatere aviochimică şi 

aviobiologică, pe 635 ha s-au aplicat tratamente chimice cu 

aparatură terestră şi pe 952 ha s-au aplicat tratamente 

experimentale cu preparate virale. 

Defoliatorii din pădurile de foioase împotriva cărora s-

au aplicat tratamente de combatere în anul 2007, au fost : 

Lymantria dispar pe 4.559 ha, Tortrix viridana – 11.804 ha, 

Tortrix viridana în asociaţie cu cotarii (Geometridae) –  

22.679 ha, alţi dăunători – 336 ha.  

Din evaluările făcute pe teren în pădurile tratate 

rezultă că în anul 2007 eficacitatea tratamentelor a fost 
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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 24.484 arbori cursă clasici, 

14.773 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 213.180 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 

3.230 ha. În arborete de molid situate în afara arealului, a 

fost combătută viespea Pristiphora abietina pe suprafeţe de 

pădure totalizând 53 hectare. 

 În pepiniere, insectele au fost combătute pe 597 ha, 

paraziţii vegetali (în principal Microsphaera ab.) pe 702 ha 

şi rozătoarele pe 161 ha.  

 În plantaţiile tinere şi în regenerările naturale    s-au 

aplicat tratamente împotriva paraziţilor vegetali pe 4.909 

ha. 

 Pentru prevenirea păşunatului ilegal s-au instalat 24,5 

km de gard viu şi s-au executat 43,2 km de şanţuri.  

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

executat lucrări preventive şi curative pe 266.750 ha.  

 

5.5.2  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 
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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 113.633  

ha (3% din suprafaţa totală a pădurilor administrate de Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva). Faţă de anul 2006, se 

constată o scădere a suprafeţei afectate cu 17.348 ha; 

- la foioase, suprafaţa totală afectată de fenomenul de 

uscare este de 106.46 ha, reprezentând 4% din totalul 

suprafeţei ocupate de aceste specii; 

- dintre foioase, fagul deţine primul loc cu 8.050 ha 

fiind urmat de salcâm cu 6.468 ha şi stejar pedunculat cu 

2.293 ha ; 

- pe suprafeţe mai reduse se înregistrează fenomenul de 

uscare la plopii euramericani, frasin şi la salcie; 
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- la răşinoase suprafaţa totală afectată de fenomenul 

de uscare este de 7.166 ha, reprezentând 1% din totalul 

suprafeţei ocupate de aceste specii; 

- dintre răşinoase, pe primul loc ca suprafaţă afectată se 

situează bradul cu 3.446 ha, pe locurile următoare situându-

se molidul cu 2957 ha  şi speciile de pini cu 484 ha; 

- volumul total al arborilor uscaţi sau în curs de uscare  

a fost de  211 mii mc. Din acest volum, 163 mii mc material 

lemnos au fost extraşi în cursul anului 2007 iar diferenţa de 

48 mii mc va fi exploatată în cursul anului 2008. 

 
 

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  SCOATERI DEFINITIVE SI OCUPARI TEMPORARE A 

TERENURILOR DIN FONDUL FORESTIER 

  

 

 În conformitate cu competenţele stabilite prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 96/1998, cu modificările şi completările 

ulterioare, in anul 2007, Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale şi subunităţile teritoriale au aprobat 

scoaterea definitiva pentru o suprafaţă de 168,56494 ha  şi 

scoaterea temporară pentru o suprafaţă de 237,1443 ha. În 

majoritatea situaţiilor, terenurile scoase definitiv din 

fondul forestier au fost compensate cu terenuri echivalente 

ca suprafaţă şi bonitate – 126,91374 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 
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de 124,71104 ha şi scoateri temporare pentru o suprafaţă 

de 208,8542 ha.  

 Terenurile cu suprafaţa de peste 1 hectar, scoase 

definitiv din fondul forestier în anul 2007 însumează 43,8539 

ha. În majoritatea situaţiilor aceste terenuri au fost 

compensate cu terenuri echivalente ca suprafaţă şi bonitate – 

13,6976 ha, oferite de beneficiari pentru a fi preluate în 

fondul forestier. 

  

 Comparativ cu anul 2006 situaţia se prezintă astfel: 
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Din datele prezentate se observă o scadere a suprafeţelor 

scoase definitiv din fondul forestier cu un procent de 6,2 %.  

 

 

 

5.8  SCHIMBARI CATEGORII DE FOLOSINŢĂ SILVICĂ 

 

   Schimbarea categoriei de folosinţă silvică a terenurilor 

din fondul forestier este de competenţa Ministerului 

Agriculturii,  şi Dezvoltării Rurale. 

În cursul anului 2007, Ministerul Agriculturii, şi 

Dezvoltării Rurale a aprobat schimbarea categoriei de 

folosinţă pentru suprafaţa totală de 45,47 ha.  Din cele 

45,57 ha, 45,24 ha (99.3%) sunt destinate construirii de 

drumuri auto forestiere pentru accesibilizarea pădurilor, 

diferenţa fiind reprezentată de terenuri trecute de la 

folosinţa pădure (0.23 ha la folosinţa păstrăvărie. 

 

5.9  ARII PROTEJATE 

 

 La nivelul anului 2007 erau înfiinţate un numar de 27 

parcuri naţionale şi naturale, dupa cum urmeaza: Parcurile 

Naţionale Calimani, Muntii Rodnei, Cheile Bicazului-Hasmas, 

2006 2007 



 40 

Piatra Craiului, Cozia, Defileul Jiului, Buila - 

Vânturiţa, Retezat, Domogled-Valea Cernei, Semenic-Cheile 

Carasului, Cheile Nerei-Beusnita, Muntii Macinului si Ceahlau 

si Parcurile Naturale Munţii Maramureşului, Vanatori-Neamt, 

Putna - Vrancea, Bucegi, Gradistea Muncelului-Cioclovina, 

Portile de Fier, Lunca Mureşului, Apuseni, Balta Mica a 

Brailei, Comana, Lunca Joasă a Prutului Inferior, Geoparcul 

Dinozaurilor Ţara Haţegului, Geoparcul Platoul Mehedinţi si 

Defileul Muresului Superior care cuprind paduri in suprafata 

de 630 691 ha. Pădurea strict protejată din interiorul 

acestora este de aproximativ 160 000 ha, reprezentând 26% din 

suprafaţa totală a pădurii inclusa in  parcuri.  

 Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva asigură 

administrarea unui număr de 22 de parcuri naţionale şi 

naturale, intentionand in anul 2008 sa solicite administrarea 

si pentru Parcul Natural Defileul Muresului Superior.  

Printre obiectivele urmarite de catre administraţiile de 

parcuri mentionam: întocmirea planurilor de management, şi a 

regulamentelor parcurilor, introducerea modificarilor 

prevazute in OG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, cu stabilirea zonei de dezvoltare durabila la 

fiecare parc. 

Pentru promovarea şi cunoaşterea activităţii, 

administraţiile de parcuri detin pagini web, care cuprind 

informaţii privind activitatea desfăşurată, dar şi alte 

informaţii din domeniu. 

Toate administraţiile de parcuri 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.  

 Majoritatea parcurilor au realizat sau au în lucru 

hartile turistice ale  parcurilor. 

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 National Muntii Rodnei sunt in curs de evaluare. 

„Diploma Europeană pentru Arii Protejate”- acordată de către 

Consiliul Europei a fost obtinuta de catre Parcul Naţional 

Piatra Craiului iar Parcul Naţional Retezat face demersuri 
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pentru a primi. Parcul Natural Apuseni a încheiat un protocol 

de colaborare cu Parcul Regional Vercors din Franta.  

Ziua Europeana a Parcurilor a fost organizata in acest an la 

Muzeul de Geologie din Bucureşti unde a fost realizată o 

expoziţie foto şi de produse tradiţionale de pe raza 

parcului. 

Au fost achizitionate pentru parcuri din Proiectul de 

Dezvoltare Forestiera 25 de aparate foto, 25 de GPS-uri si 13 

carduri de motorina pentru asigurarea necesarului de 

combustibil pentru autoturismele achizitionate anul trecut in 

cadrul aceluiasi proiect. 

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.  

 Au fost elaborate 19 propuneri de proiecte in vederea 

finantarii in cadrul Programului Operational Sectorial pentru 

Mediu (POS Mediu), in valoare de cca. 26 mil. lei. Aprobarea 

acestora se va face in prima parte a anului 2008. 

Nu putem neglija faptul ca se simte tot mai mult o 

tensiune din partea comunitatilor, generata de restrictiile 

privind exploatarea padurilor si lipsa platilor compensatorii 

si nu in ultimul rand cazurile de taieri ilegale, cum ar fi 

cele din Parcurile Nationale Piatra Craiului, Cheile 

Bicazului-Hasmas sau Muntii Rodnei. 

 

 

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, precum şi a HG nr. 1071/2006, statul 

a au fost alocaţi de la bugetul de stat, 11.060.000 lei 

destinati ajutorării sprijinirii proprietarilor de păduri, 

din care a fost decontată suma totală de 3.461.740 lei, dupa 

cum urmeaza având următoarele destinaţii:  

 a) combaterea bolilor şi dăunatorilor în pădurile 

proprietate privată – 16.618 lei; 

 b) 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 –  1.151.020 RON; 
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     c) sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării 

asociaţiilor de proprietari de păduri – 61.977 lei. 

 d) sprijin pentru asigurarea pazei pădurilor retrocedate, 

în conformitate cu prevederile Legii 139/1997, Legii 1/2000 

şi ale Ordinului nr. 454/2006 al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale - 2.232.125 lei.  

 Decontare unor sume relativ mici, respectiv nealocarea 

unor sume pentru anumite forme de sprijin a proprietarilor 

privaţi de păduri (amenajarea pădurilor, reabilitarea 

drumurilor forestiere afectate, regenerarea pădurilor, 

refacerea pădurilor afectate de calamităţi, distribuirea 

normelor tehnice) se datorează în primul rând inexistenţei 

solicitărilor pentru aceste categorii de cheltuieli.  

 

 

6.INVESTIŢII ÎN FONDUL FORESTIER 

 

 

    Alocaţiile bugetului de stat pentru sectorul forestier în 

anul 2007, 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 – 33.483 mii lei - s-au 

executat lucrări pentru o reţea de 320 km din care s-au pus 

în funcţiune 39,64 km; 

- reconstrucţie ecologică – 14.821 mii lei – s-au executat 

lucrări pe o suprafaţa de 6.800 ha; 

- drumuri forestiere – 13.091 mii lei – s-au executat lucrări 

pe o lungime de 840 km din care s-au pus în funcţiune – 26,30 

km;     

- proiectare – 359 mii lei   

- trecerea la turma de bază a cabalinelor – 630 mii lei.  
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 Realizările la investiţii cu finanţare din fondul de 

ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică şi alte 

cheltuieli, sunt: 19.190.938 mii lei 
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În anul 2007, din fonduri extrabugetare s-au realizat 

lucrări de investiţii la drumuri forestiere în valoare de 

40410,8 mii lei, faţă de un program de 40410,8 mii lei, 
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reprezentând un procent al realizărilor de 100%. 

Programul de punere in funcţiune pe anul 2007 însumează 

175,9km, program ce a fost realizat integral. Din totalul 

realizărilor, 283,4 mii lei, reprezintă realizări la 

drumuri forestiere în contrapartidă cu masa lemnoasă, 

punându-se în funcţiune 4,4 km. De asemenea s-au realizat 

un număr de 90 studii de fezabilitate din cadrul 

programului de proiectare, in valoare de 931,2 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 18.581 mii lei, 

realizarea lucrărilor de construcţii montaj (modernizări ale 

bazelor de producţie şi ale sediilor administrative) în 

valoare de 14.000 mii lei, precum şi  proiectarea unor 

obiective de investiţii.  

Dintre utilajele independente achiziţionate în  perioada 

ianuarie - decembrie 2007 menţionăm: 

 utilaje pentru mecanizarea lucrărilor silvice, inclusiv 

tractoare agricole – 1.371 mii lei - 7%; 

 utilaje pentru întreţinerea şi repararea drumurilor 

forestiere – 3.367 mii lei – 18%; 

 utilaje pentru exploatarea şi prelucrarea primară a 

lemnului – 2.097 mii lei –11%; 

 mijloace auto de transport – 8.434 mii lei – 45%; 

 tehnică de calcul – 713 mii lei– 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 1055 mii lei.  

Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a 

drumurilor forestiere (finanţate din surse proprii RNP), in 

anul 2007, este de 44514,7 mii lei pentru o reţea de drumuri 

forestiere în lungime totală de 15341,2 km, din care 81,1% în 

regie  proprie reprezentând 36098 mii lei pentru o lungime de 

12987,9 km. Lucrările au fost necesare în principal pentru 

reabilitarea drumurilor forestiere care au fost afectate de 

calamităţile din anul 2006 şi 2007. De asemenea s-au executat 

lucrări de deszăpezire, transport material antiderapant, 

refacerea sistemului rutier. Costul unitar al lucrărilor de  

întreţinere  si reparaţii este de 2900 lei/km. 

 

 

7.  VÂNĂTOARE  ŞI  SALMONICULTURĂ 

 

7.1 CREŞTEREA ŞI OCROTIREA VÂNATULUI 

 

7.1.1 Fonduri de vanatoare 

 

În anul 2007, suprafaţa totală a fondului cinegetic din 

România a fost de 21966,3 mii ha, din care 70,0% fiind 

gestionată de asociaţii de vânătoare, 28,2% de Regia 

Naţională a Pădurilor-Romsilva, 1,7% de unităţi de 

învăţământ şi cercetare cu profil silvic. 
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Pe forme de relief, structura fondului cinegetic 

se prezintă astfel: 41,7% - câmpie, 37,4% - deal şi 20,8% - 

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 2007 

    -mii ha- 

Categorii de gestionari Total 

pe forme de relief: 

Câmpie Deal Munte 

Total suprafaţă 21966,3 9171,5 8217,5 4577,3 

Organizaţii vânătoreşti  15378,6 7184,2 6273,2 1921,2 

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva 

 6195,7 1818,1 1796,5 581,0 

Unităţi de învăţământ şi cercetare cu profil silvic 

 391,1 169,1 147,6 75,0 

 

Din suprafaţa totală a fondului cinegetic, 21501,0 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 (29,4%), luciu de 

apă (1,8%) şi goluri de munte (1,2%).  
 

            

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  21966,3 21501,0 14504,9 6328,3 388,4 279,2 465,3 

Organizaţii 

vânătoreşti  15378,6 15063,6 11305,4 3356,5 317,6 83,9 315,0 

Regia Naţională 

a Pădurilor-

Romsilva  6195,7 6058,1 2965,7 2832,5 65,6 194,0 137,6 

Unităţi de 

învăţământ 

 cercetare  

cu profil silvic 391,9 379,3 233,7 139,2 5,1 1,2 12,5 
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Figura 1. Structura suprafeţei fondului cinegetic pe categorii de gestionari, în anul 2007 

 

 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.   
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Figura 2. Repartizarea suprafeţei fondului cinegetic, pe regiuni de dezvoltare şi forme de relief, în  anul 2007 

 
 

 

 

 

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.  
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       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  8245 42098 19419 12328 10351 3358 

Organizaţii vânătoreşti  3119 32211 15025 8399 8787 2482 

Regia Naţională a 

Pădurilor-Romsilva  4706 9064 3954 3684 1426 828 

Unităţi de învăţământ şi  

cercetare cu profil silvic 420 823 440 245 138 48 

 

Pentru desfăşurarea optimă a activităţilor de 

protejare, observare, hrănire şi vânătoare, gestionarii 

fondurilor de vânătoare au construit şi asigurat 

întreţinerea următoarelor construcţii şi instalaţii: 76250 

hrănitori, 62852 sărării, 11426 adăpători şi scăldători,  

6421 observatoare. 

                   

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

anul 2007 

    - bucăţi - 
 

Categorii de gestionari Hrănitori Sărării 
Adăpători 

şi 
Observatoare 

   scăldători  

Total 76250 62852 11426 6421 

Organizaţii vânătoreşti 61964 41407 8760 3850 

Regia Naţională a Pădurilor-

Romsilva 
13264 20003 2388 2434 

Unităţi de învăţământ şi  

cercetare cu profil silvic 
1022 1442 278 137 

 

 

 În anul 2007 au fost evaluate efectivele de vânat pentru 

9 specii de mamifere şi 3 specii de păsări. 
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Tabelul 5.  Efectivele de vânat evaluate pe specii şi categorii de gestionari, în anul 2007 

              -bucăţi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma acţiunilor de vânătoare la mamifere s-au 

recoltat: 110912 iepuri de câmp, 21507 vulpi, 12783 

mistreţi, 9130 căpriori, 1952 viezuri, 4409 cerbi lopătar, 

1452 cerbi comun, etc.  
 

 Tabelul 6.  Vânatul  recoltat (mamifere) pe specii şi categorii de gestionari, în anul 2007 
 

             - bucăţi - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deasemenea s-au recoltat: 65812 raţe sălbatice, 39029 

guguştiuci, 52286 fazani şi 22504 grauri. 

 
           Tabelul 7.   Vânatul  recoltat (păsări) pe specii şi categorii de gestionari, în anul 2007 

 

           -bucăţi- 
 

Speciile de vânat Total 

Organizaţii 

vânătoreşti  

Regia 

Naţională a 

Pădurilor-

Romsilva 

Unităţi de 

învăţământ 

şi  

cercetare cu 

profil silvic 

Capra neagră 6761 2317 4444 0 

Căprior 162047 117916 44131 1859 

Cerb comun 35735 17562 18173 494 

Cerb lopătar 5661 1026 4635 0 

Iepure de câmp 1113414 937890 175524 4434 

Mistreţ 56169 35509 20660 653 

Şacal 2360 1792 568 188 

Viezure 20663 15681 4982 208 

Vulpe 60838 48235 12603 460 

Cocoş de munte 8309 2832 5477 512 

Fazan 371508 288694 82814 1967 

Potârniche 192578 157281 35297 995 

Speciile de vânat 
 

Total 

Organizaţii 

vânătoreşti  

Regia 

Naţională a 

Pădurilor-

Romsilva 

Unităţi de 

învăţământ şi 

cercetare cu profil 

silvic 

Capra neagră 309 127 182 0 

Căprior 9130 7720 1241 169 

Cerb comun 1452 935 489 28 

Cerb lopătar 4409 3943 433 33 

Iepure de câmp 110912 104922 4432 1558 

Mistreţ 12783 8580 3922 281 

Şacal 1392 1198 184 10 

Viezure 1952 1767 129 56 

Vulpe 21507 17416 3578 513 
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Speciile de vânat Total 

Organizaţii 

vânătoreşti  

Regia 

Naţională a 

Pădurilor-

Romsilva 

Unităţi de 

învăţământ şi 

cercetare cu 

profil silvic 

Becaţina 3957 3717 1220 20 

Cocoş de munte 498 416 79 3 

Fazan 52286 47429 2296 2561 

Găinuşa de baltă 1653 1393 0 260 

Gârliţa mare 11048 9831 1198 19 

Gâşte sălbatice 5563 5528 15 20 

Graur 22504 21725 608 171 

Guguştiuc 39029 38324 405 300 

Lişiţă 7462 7437 0 25 

Porumbei sălbatici 11543 11343 9 191 

Potârniche 12034 11523 374 137 

Raţe sălbatice 65812 63763 1743 306 

Sitari de pădure 4365 4060 195 110 

Cocoşar 3084 3033 51 0 

 

 

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 2007, cele mai multe 

medalii au obţinut speciile: căprior, mistreţ, cerb comun, 

capră neagră. 
  

 Tabelul 8.   Evaluarea trofeelor medaliabile, în anul 2007     
         

     -bucăţi-                        - bucăţi- 

Specii de vânat Trofee medaliabile  Specii de vânat Trofee medaliabile 

Aur Argint Bronz  Aur Argint Bronz 

Capra neagră  25 47 147  Şacal 0 0 1 

Căpriorul  106 142 168      

Cerbul comun 48 96 102      

Cerbul lopătar 7 16 15 
 

    

Mistreţul 78 73 246 
 

    

 

 

Pentru menţinerea echilibrului ecologic, ameliorarea 

calităţii vânatului şi conservarea biodiversităţii faunei 

sălbatice, gestionarii fondurilor de vânătoare au făcut 

cheltuieli de  peste 54639,6 mii lei, iar în urma 

exploatării fondurilor de vânătoare au obţinut venituri de 

aproximativ 56409,6 mii lei.  
  

 

 

 

 

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

                    mii lei  

Categorii de gestionari Cheltuieli Venituri 
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Total 54639,6 56409,1 

Organizaţii vânătoreşti  39321,9 41723,5 

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva 13903,0 13548,5 

Unităţi de învăţământ şi cercetare cu profil silvic 1414,5 1136,9 

 

 

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 11 

fazanerii, aproximativ uniform răspândite pe întreg 

teritoriul ţării. 

Pe direcţii silvice şi fazanerii situaţia se prezintă 

astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 

Direcţia 

Silvică 

 

Fazaneria 

Program anual 2007 

bucăţi(aproximativ) 

Valorificări 

2007 

bucăţi 

(aproximativ) 

1 ARAD Adea 0 0 

2 GIURGIU Ghimpaţi 4000 9240 

3 CRAIOVA Cobia 0 0 

4 DR TR 

SEVERIN 

Pătulele 5000 19430 

5 FOCŞANI Răduleşti 0 0 

6 IAŞI Corneşti 4000 8850 

7 PLOIEŞTI Gherghiţa 20000 27420 

8 REŞIŢA Iersig 3000 4900 

9 SATU MARE Noroieni 0 0 

10 TIMIŞOARA Pişchia 2500 6000 

11 ZALĂU Panic 0 0 

 TOTAL * 25.000 75.000 

  

Pentru obţinerea unor fazani de calitate superioară, 

îmbunătăţirea generală a activităţi în anul 2007, s-au 

aplicat diferenţiat diverse măsuri care să ducă la 

reducerea cheltuielilor şi creşterea eficienţei şi 

productivităţii muncii în acest sector, astfel:   
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 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  
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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 
 

 

 

 

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 2007, intre R.N.P. – Romsilva 

si : Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura, Compania 
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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. 

 

 

 

7.2.2 Păstrăvării 

 

 

Regia Nationala a Padurilor Romsilva gestioneaza prin 25 

directii silvice un numar de 43  pastravarii, care au produs 

in  anul 2007  772,9 to pastrav destinat consumului 

populatiei, cu o valoare de 9.329.397 lei.  

In conditiile aderarii la UE, pentru pescuit si 

acvacultura in cursul anului 2007, 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;  

 

 

8 CONTROLUL ŞI PAZA PĂDURILOR 

           

 

8.1.  Controlul şi inspecţia silvică 

 

Inspecţia şi controlul silvic la nivelul autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură a fost  

asigurată în anul 2007  de funcţionari publici din cadrul 

Direcţiei Generale de Control Silvic şi Cinegetic.  

În urma activităţilor desfăşurate prin controalele 

proprii ale personalului silvic din cadrul Direcţiei Generale 

de Control Silvic şi Cinegetic precum şi a personalului 

silvic din cele 9 inspectorate teritoriale de regim silvic şi 
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de vânătoare, totalul realizărilor, în anul 2007 se 

prezintă  astfel:  

 

Indicatori Total 
din care 

ITRSV DGCSC 

a. număr de  controale 2570 2178 392 

b. număr contravenţii constatate 8074 7759 315 

c. valoarea amenzilor aplicate                     (mii lei)                                                                                         7.078 6.119 959 

d.     material lemnos confiscat                          (mc)                                               42.792 31.024 11.768 

e.     valoarea materialului lemnos confiscat   (mii lei)                                   36.638 26.689 9.939 

f.       număr infracţiuni constatate 669 662 7 

g.      valoarea prejudiciilor din infracţiuni      (mii lei)                                        5.562 5.554 8 

h.      volumul materialului lemnos tăiat ilegal    (mc)                                 51.934 51.734 200 

i.       pomi de Crăciun confiscaţi                    (bucăţi)                                         4.844 4.844 0 

j    j.      număr.reclamaţii verificate                                                       1.276 1.209 67 

 
 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.   

 

 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 
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 Rezultatul acţiunilor coordonate la nivel naţional 

de către Direcţia Generală de Control Silvic şi Cinegetic se 

concretizează pe capitole astfel: 

a) Administrarea pădurilor: 

- Numărul controalelor de fond sau parţiale: 36.702 

controale; 

- Numărul contravenţiilor aplicate pentru neasigurarea pazei 

pădurilor: 1.595 contravenţii; 

- Valoarea amenzilor pentru neasigurarea pazei pădurilor: 

1.841.000 lei. 

b) Sustrageri de arbori: 

- Numărul actelor privind infracţiunile săvârşite   

pentru tăieri ilegale de arbori: 2.926 infracţiuni; 

- Numărul contravenţiilor pentru tăieri de arbori: 9.016 

contravenţii; 

- Valoarea amenzilor pentru tăieri de arbori: 7.697.515 lei; 

- Volumul total constatat ca tăiat ilegal: 175.743 mc 

- Valoarea pagubelor rezultate prin tăieri ilegale: 

20.351.551 lei; 

c) Integritatea şi permanenţa pădurilor: 

- Numărul actelor privind infracţiunile săvârşite pentru 

ocuparea ilegală a suprafeţelor forestiere: 76 infracţiuni; 

- Numărul contravenţiilor întocmite pentru ocuparea 

suprafeţelor forestiere: 22 contravenţii; 

- Valoarea amenzilor pentru ocuparea ilegală a pădurilor: 

66.120 lei; 

- Valoarea pagubelor rezultate prin ocuparea suprafeţelor 

forestiere: 480.982 lei; 

d) Controlul circulaţiei materialelor lemnoase.  

- Numărul controalelor circulaţiei materialului lemnos: 

91.836 controale; 

- Numărul contravenţiilor constatate: 8.237 contravenţii; 

- Valoarea amenzilor aplicate: 5.560.675 lei; 

- Material lemnos confiscat: 22.662 mc; 

- Pomi de Crăciun confiscaţi: 22.343 buc; 

e) Controlul instalaţiilor, depozitelor, etc. 
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- Numărul controalelor efectualte la instalaţii, 

depozite  materialul lemnos: 11.645 controale; 

- Numărul contravenţiilor constatate: 3.909 contravenţii; 

- Valoarea amenzilor aplicate: 3.388.685 lei; 

- Material lemnos confiscat fizic şi contravaloric: 34.837 

mc; 

f) Inspecţii şi controale finalizate prin rapoarte şi note. 

- Numărul controalelor  în parchete de exploatare: 42.736 

controale; 

- Numărul contravenţiilor constatate: 3.620 contravenţii; 

- Numărul inspecţiilor şi controalelor urmare a sesizărilor, 

petiţiilor, memoriilor etc.:1.967 acţiuni; 

g) Sancţionarea disciplinară şi administrativă. 

- Sancţiuni aprobate: 654 sancţiuni din care 48 cu 

desfacerea contractului de muncă/retragerea autorizaţiei 

de practică. 

 

De asemenea, Direcţia Generală de Control Silvic şi 

Cinegetic a iniţiat „Planul comun de acţiune privind 

prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din 

păduri şi a faptelor ilegale asociate din circulaţia, 

depozitarea, prelucrarea primară şi comercializarea 

materialului lemnos”, iar în baza cadrului creat de acest 

program, a coordonat desfăşurarea unor acţiuni comune 

împreună cu inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de 

vânătoare, direcţiile silvice, inspectoratele de poliţie 

judeţene şi unităţi din subordinea Comandamentului trupelor 

de jandarmi, acţionând 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. 

 

 În anul 2007, activitatea de inspecţie şi control a 

inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare 

s-a exprimat în următorii indicatori şi domenii: 

 

Controale: 

- Număr de controale programate/ITRSV 

   - Număr de controale ca urmare a sesizărilor/ITRSV  

   - Volum arbori tăiaţi ilegal/ITRSV  
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Controale de exploatare: 

 

 A. Sancţiuni 

  - Număr  de controale/ITRSV 

  - Număr de contravenţii constatate/ITRSV 

  - Valoare amenzi (mii lei)/ITRSV 

 

 

 

 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

BRAŞOV BUCUREŞTI CLUJ 
NAPOCA 

FOCŞANI ORADEA PLOIEŞTI RM.VÂLCEA SUCEAVA TIMIŞOARA 

CONTROALE EFECTUATE ŞI VOLUM ARBORI TĂIAŢI ILEGAL 

Controale programate Controale ca urmare a sesizărilor Volum arbori tăiaţi ilegal (100 mc) 



 60 

0

500

1000

1500

2000

2500

BRAŞOV BUCUREŞTI CLUJ

NAPOCA

FOCŞANI ORADEA PLOIEŞTI RM.VÂLCEA SUCEAVA TIMIŞOARA

CONTROALE EXPLOATARE

Nr. controale Nr. contravenţii Valoare amenzi (mii lei)
 

 
 
 
 
 
Controale circulaţie materiale lemnoase: 

    - Număr de controale/ITRSV 

    - Număr de contravenţii constatate/ITRSV 

    - Volumul confiscat (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 (mc)/ITRSV 

    - Pomi de Crăciun confiscaţi (buc)/ITRSV 
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    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 

78.621 mc. 

Volumul total de material lemnos sustras din pădurile de 

stat în anul 2007 este cu 22,1% mai mare decât  volumul tăiat 

ilegal în anul 2006. Acest volum provine din: 17.878 mc din 

infracţiuni, 10.166 mc din contravenţii, 1.362 mc pentru care 

s-a acordat riscul normal al serviciului, 3.218 mc lemn tăiat 

şi abandonat şi 45.997 mc material lemnos depistat cu ocazia 

inspecţiilor de fond în cantoane şi nejustificat de 

personalul silvic prin acte de contravenţie sau infracţiune.  

 

Valoarea pagubelor din tăieri ilegale de arbori însumează 

10.404.477 lei, din care: 3.242.587 lei din infracţiuni, 

1.158.731 lei din contravenţii, 148.755 lei acordat risc 

normal al serviciului, şi 5.854.403 lei sumă imputată 

personalului silvic. 

Pagubele din păşunat ilegal au însumat 213.076 lei, din 

care: 58.035 lei din infracţiuni, 118.776 lei din 

contravenţii şi  36.265 lei sumă imputată personalului 

silvic. 
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În pădurile private aparţinând persoanelor 

juridice şi fizice, administrate prin ocoalele silvice sau/şi 

în cele care au asigurate servicii silvice  efectuate de 

către ocoalele silvice, s-a identificat un volum tăiat ilegal 

însumând 7.247 mc. Acest volum provine din: 4.502 mc din 

infracţiuni, 18  mc din contravenţii şi 2.572 mc material 

lemnos depistat cu ocazia inspecţiilor de fond în cantoane şi 

nejustificat de personalul silvic prin acte de contravenţie 

sau infracţiune şi 155 mc material lemnos tăiat şi abandonat. 

 În pădurile private fără administraţie sau servicii 

silvice s-a identificat un volum tăiat ilegal de 41.316 mc. 

Acest volum provine din: 32.881 mc din infracţiuni, 209 mc 

din contravenţii şi 8205 mc material lemnos depistat cu 

ocazia inspecţiilor de fond în cantoane şi nejustificat de 

proprietari prin acte de contravenţie sau infracţiune şi 21 

mc material lemnos tăiat şi abandonat.  

 

 

8.2. Paza pădurilor 

 

Activitatea efectivă de pază a pădurilor, la nivel de 

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

parţiale. Astfel,în anul 2007, în pădurile proprietate 

publică a statului s-au efectuat 17.352 inspecţii de fond şi 

2.476 inspecţii parţiale, cu ocazia cărora s-a imputat suma 

totală de 5.024.209  lei.  

În fondul forestier de stat, valoarea totală a pagubelor 

produse prin tăieri ilegale de arbori şi păşunat abuziv este 

de 7.664.210 lei revenind, în medie, o pagubă la hectar de 

2,12 lei/ha lei (valoarea minimă –0,22 lei la Direcţia 

Silvică Sibiu şi maximă – 17,06 lei la Direcţia Silvică 

Slobozia). 

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 2007, 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 104.287 contracte, 

pentru o suprafaţă de 1.011.944 ha, din care prin 100.044 

contracte, pentru o suprafaţă de 321.652 ha, cu persoane 

fizice şi prin 4.243 contracte, pentru o suprafaţă de 690.292 

ha, cu persoane juridice. 
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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. 

 

 

8.3. 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  2192,4 hectare. 

În anul 2007, s-au înregistrat 478 de incendii şi 

începuturi de incendii ( Direcţiile Silvice: Drobeta Tr. 

Severin – 54 incendii, Craiova – 47 incendii,                

Alba Iulia – 36 incendii, Târgovişte – 27 incendii, Târgu Jiu 

– 26 incendii, Reşiţa – 23 incendii, Slatina – 22 incendii, 

Râmnicu Vâlcea – 20 incendii, Bacău – 18 incendii, etc.), 

care au afectat o suprafaţă de 2528,7 ha, din care cu 

arborete tinere   297,8 ha, producând o pagubă de  254.689 

lei.  

În anul 2007 s-au înregistrat 51 incendii în pădurile 

proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice sau 

proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.  

 

 
 
 

8.4. CONTROLUL ACTIVITATII CINEGETICE 

 
8.4.1.  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: 
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-  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. 

 
 

8.4.2.  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. 
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- 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. 

 

 

8.4.3.  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 1255 909 346 

Număr de acţiuni de prevenire şi 

combatere a braconajului cinegetic 

774 592 182 

Număr de cazuri de braconaj descoperite 

de inspectori, gestionari şi poliţişti 

87 82 5 
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Număr de controale privind îndeplinirea 

criteriilor de licenţiere 

149 55 94 

Număr de controale privind îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale  

697 461 236 

Număr de controale privind respectarea 

reglementărilor de organizare şi 

practicare a vânătorii 

270 154 116 

Număr de controale privind acţiunile de 

evaluare a efectivelor de faună 

cinegetică 

681 467 214 

Număr de controale privind acţiunile de 

evaluare a trofeelor de vânat 

706 592 114 

Număr de sancţiuni contravenţionale 

aplicate 

104 93 11 

Sesizări şi reclamaţii 430 341 89 

Contracte de gestionare reziliate 27 5 22 
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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 furnizarea 
de tehnica de calcul si instrumente de teren; 
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 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 2007 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 2007 a fost primul an al României ca membru cu 
drepturi depline, al Uniunii Europene şi a 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 
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rurală, conservarea naturii, protecţia pădurilor - noul 

sistem de monitorizare a pădurilor. 

  Sectorul forestier nu a înregistrat întârzieri sau 

restanţe în această privinţă. 

  Prin dobândirea statutului de membru al Uniunii 

Europene pentru România, reprezentanţii sectorului 

forestier au participat în calitate de membri 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 

31.12.2007, in afara fondului forestier administrat de RNP 
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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 2007 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 100%. 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 MADR, 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: 8.074; 

b) valoarea amenzilor aplicate: 7.078. mii lei; 

c) material lemnos confiscat: 31.515 mc; 

d) valoarea materialului lemnos confiscat: 36.638 mii lei; 

e) număr infracţiuni constatate: 669; 

f) valoarea prejudiciilor din infracţiuni: 5.562 mii lei; 

g) pomi de Crăciun confiscaţi: 4.844 buc; 

 h) s-au verificat un număr de 1.276 de reclamaţii. 

 7.România a fost implicata in toate procesele europene si 

paneuropene  de armonizare a legislatiei nationale cu cea 

europeana.  

    8. Au continuat lucrarile de impadurire a terenurilor 

degradate aparţinând persoanelor fizice şi unităţilor 

administrativ – teritoriale. In anul 2007 s-a impadurit o 

suprafata de 2286 ha, din care 1201 ha preluate de RNP 

Romsilva de la Agentia Domeniilor Statului, iar 1085 ha, 

apartinand persoanelor fizice şi unităţilor administrativ – 

teritoriale, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic 

şi de vânătoare. 
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