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OBLIGAȚIILE PROPRIETARILOR DE PĂDURI PRIVIND 

RESPECTAREA REGIMULUI SILVIC  

MODALITĂȚI DE SPRIJIN ALE PROPRIETARILOR PENTRU 

DEZVOLTAREA DURABILĂ A PĂDURILOR 

 

 

Obligațiile proprietarilor de păduri privind respectarea regimului 

silvic 

 

Fondul forestier naţional este alcătuit din totalitatea pădurilor, a 

terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură 

(pepiniere, solarii, plantaje şi culturi de plate mamă), producţie silvică 

(culturi de răchită, pomi de Crăciun, arbori şi arbuşti ornamentali), 

administrație silvică (terenuri destinate asigurării hranei vânatului, 

producerii de furaje, etc.), terenuri ocupate de construcţii şi curţile aferente 

(sedii administrative, cabane, păstrăvării, fazanerii, drumuri forestiere, etc.), 

iazurile, albiile pâraielor şi terenurile neproductive incluse în 

amenajamentele silvice.  

Fondul forestier naţional constituie bun de interes naţional.  

 Suprafaţa fondului forestier de pe raza judeţului Buzău însumează 

159705 ha care raportată la toată suprafaţa judeţului, reprezintă 27%, 

înscriindu-se în media la nivel naţional.  

 Din punct de vedere al formei de proprietate situaţia se prezintă 

astfel : 

 -67130 ha proprietate publică a statului 

 -89993 ha  proprietate privată a persoanelor  fizice şi juridice 

 -2582 ha proprietate publică și privată a unităţilor administrativ-

teritoriale. 

Persoanele juridice deţin 61574 ha din care 16045 ha sunt în 

proprietatea a 15 obşti. 



  După cum se observă, ponderea suprafeței de fond forestier din 

județul Buzău este proprietate privată și considerăm că este important de 

adus în prim plan prevederile legale referitoare la obligațiile proprietarilor de 

păduri în vederea respectării regimului silvic și administrării durabile a 

pădurilor. 

  Conform art.17 din L.46/2008 toți proprietarii sau deținătorii de fond 

forestier au obligaţia să respecte regimul silvic, respectiv : 

a) să asigure elaborarea și să respecte prevederile amenajamentelor 

silvice; să asigure administrarea/serviciile silvice, în condițiile legii; 

b) să asigure paza și integritatea fondului forestier; 

c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurii; 

d) să realizeze lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor; 

e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea 

bolilor și dăunătorilor pădurilor; 

f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere a 

incendiilor; 

g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, 

autorizarea parchetelor și eliberarea documentelor specifice de către 

personalul abilitat; 

h) să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le 

au în administrare sau în proprietate; 

i) să aibă delimitat fondul forestier aflat în proprietate, în conformitate 

cu actele de proprietate sau cu documentele cadastrale, după caz, prin semne 

de hotar, și să le mențină în stare corespunzătoare; 

j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice 

centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la 

transmiterea proprietății asupra terenurilor forestiere. 

 Administrarea sau, după caz asigurarea serviciilor silvice (care includ 

obligatoriu paza pădurii) pentru întreg fondul forestier naţional indiferent de 

forma de proprietate se realizează obligatoriu prin ocoale silvice.  

Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează de 

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, prin  ocoale silvice de stat. 

 Fondul forestier aflat în proprietatea persoanelor fizice și juridice  și a 

unităților administrativ teritoriale se administrează pe baza contractelor de 

servicii silvice sau administrare încheiate atât ocoalele silvice de stat, dar și 

cu ocoale silvice de regim  (ocoale silvice private). 

 Pe raza județului Buzău își desfășoară activitatea 2 ocoale silvice de 

stat (7 cu sediul în județul Buzău și 5 cu sediul în județele limitrofe) și 11 

ocoalele silvice de regim (3 cu sediul în județul Buzău și 8 cu sediul în alte 

județe). 

 Produsele specifice fondului forestier national, respectiv bunurile ce 

se realizează din acesta ca produse lemnoase și nelemnoase aparțin 



proprietarilor sau deținătorilor acestuia, cu excepția faunei de interes 

cinegetic și a peștelui din apele de munte.  

Recoltarea de masă lemnoasă se realizează pe baza amenjamentelor 

silvice, cu încadrarea în volumele anuale și decenale stabilite în acestea pe 

natură de lucrări.  

Prin excepție, proprietarii de fond forestier cu suprafața de maximum 

10 ha (pentru care nu este obligatoriu întocmirea de amenajamente silvice) și 

care au încheiate contracte de servicii silvice/administrare pe o perioadă de 

minimum 10 ani cu ocoalele silvice, pot recolta un volum de maximum 5 

mc/an/ha în funcție de caracteristicile arboretului. 

Exploatarea masei lemnoase se efectuează doar de operatori 

economici atestați,  în baza autorizației de exploatare eliberată de ocolul 

silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice. Prin execpție, 

proprietarii de fond forestier persoane juridice și fizice pot exploata fără 

atestare, din proprietatea lor, un volum de până la 20 mc/an. 

 

 

Modalitați de sprijin ale proprietarilor de păduri pentru 

dezvoltarea durabilă a acestora 

 

Prin ultimile modificări aduse Codului silvic (L.46/2008), pentru 

fondul forestier în suprafață de maximum 30 ha inclusiv, pentru care nu 

există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciie silvice, iar 

proprietarul nu se poate identifica sau pentru care proprietarul a decedat și 

nu s-a realizat dezbaterea succesorală, s-a luat măsura preluării în vederea 

asigurării serviciilor silvice de către ocoale silvice care au fost nominalizate 

pe fiecare UAT, costurile fiind asigurate de la bugetul de stat. Au fost 

preluate în acest fel, până la această dată aproximativ 4500 ha, iar acţiunea 

este în plină desfăşurare fiind o prioritate în activitatea GF Focşani şi a 

ocoalelor silvice.  

În scopul gestionării durabile a fondului forestier, conform HG 

447/2017, statul a alocat de la bugetul de stat sume pentru contravaloarea 

produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcțiilor de 

protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în 

recoltarea de masă lemnoasă. În anul 2019 au fost efectuate plăți pentru 

suprafața de 11020 ha cu o valoare de 3.480.780 lei.   

În conformitate cu prevederile OM 864/2016 şi ale L.46/2008-Codul 

silvic au fost alocate sume pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul 

forestier proprietate privată aparținând  persoanelor fizice și juridice care 

dețin suprafețe mai mici sau egale cu 30 ha. În anul 2019 au fost întocmite 

doumentaţii pentru 6279 ha cu o valoare de 267490 lei.  



În cadrul PNDR 2014 – 2020 a fost instituită schema de ajutor de 

stat "servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" 

(M15 - Submăsura 15.1 "plăți pentru angajamente de silvomediu". 

Scopul este reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure 

și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra 

solului (silvicultură cu impact redus). Sprijinul acordat în cadrul acestei 

scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe 

unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile 

de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri 

forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. 

În anul 2019 s-a aplicat pentru această măsură în judeţul Buzău pentru 

o suprafaţă de 7265 ha cu o valoare de 1.366.029 euro iar în anul 2020 

pentru o suprafață de 10526,83 ha cu o valoare de 1.985.847,70 euro. 

 De asemenea, a fost instituită schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru 

prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8, 

Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul 

PNDR 2014-2020. Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin 

financiar deţinătoriilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi 

formelor asociative ale acestora pentru realizarea de trupuri de pădure şi 

perdele forestiere de protecţie. 

 Pădurile pot constitui o sursă de material lemnos regenerabil în 

condiţiile unei gestionări coerente şi responsabile, însă dincolo de valoarea 

lor economică, ele au un potenţial important din punct de vedere al utilizării 

multifuncţionale a terenurilor, reprezentând atât o sursă de bunuri de natură 

socială, cât şi de avantaje privitoare la protecţia mediului.  
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