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 Cadrul legal care reglementează înființarea pedelelor forestiere de protecție 

este asigurat de L289/2002, privind  perdelele forestiere de protecție. 

 Potrivit acestei legi, perdelele forestiere de protecţie sunt de următoarele 

tipuri: 

 a) pentru protecţia terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători şi 

pentru ameliorarea condiţiilor climaterice din perimetrul apărat; 

 b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune; 

 c) pentru protecţia căilor de comunicaţie şi de transport, în special împotriva 

înzăpezirilor; 

 d) pentru protecţia digurilor şi a malurilor contra curenţilor, viiturilor, gheţii 

şi altele; 

 e) pentru protecţia localităţilor şi a diverselor obiective economice şi sociale. 

 Perdelele forestiere de protecţie pot fi, după caz, proprietate publică sau 

privată şi constituie bun de interes naţional. 

 Reţeaua de perdele forestiere de protecţie formează Sistemul naţional al 

perdelelor forestiere de protecţie. 

 Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea 

Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, care a fost declarat de 

utilitate publică. 
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 Documentaţiile tehnico-economice se realizează de către structurile 

teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură –gărzile 

forestiere, în calitate de autoritate contractantă.  

 Exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi realizarea obiectivelor de 

investiţii privind înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie se face de către Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza 

documentaţiilor tehnico-economice transmise în condiţiile legii de structurile 

teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură-gărzile 

forestiere. 

 Prin modificările aduse L.289/2002 de  OUG 36/2022,  înfiinţarea perdelelor 

forestiere de protecţie se poate realiza și în mod voluntar de către proprietarii 

terenurilor, cu finanțare prin PNRR, potrivit prevederilor OUG nr. 35/2022 pentru 

aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi 

reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă. 

Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie este obligatorie pentru 

persoanele fizice şi juridice ale căror suprafeţe au fost cuprinse în documentaţiile 

tehnico-economice. 

 În cadrul Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie se aprobă 

Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia 

autostrăzilor şi drumurilor naţionale. 

În Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția 

autostrăzilor și drumurilor naționale, aprobat prin OUG 38/2014 pe raza județului 

Buzău sunt cuprinse perdele forestiere de protecție pe o lungime de 52,19 km și o 

suprafață de 156,59 ha, pentru DN 1B (Ploiești-Buzău), DN 2 (E85), DN 2B 

(Buzău-Brăila),  DN 2C (Buzău-Slobozia) și DN 22 (Râmnicu Sărat-Brăila), 

stabilite pe poziții kilometrice. Acestea sunt amplasate pe terenuri agricole din 

extravilanul localităţilor, de-a lungul drumurilor, pe porţiunile afectate frecvent de 

depuneri masive de zăpadă. 

 Au fost întocmite și avizate de către GF Focșani și MMAP studiile de 

fezabilitate și proiectele tehnice, care ulterior au fost predate către RNP în 

vederea contractării lucrărilor de expropriere și de execuție, pentru 

următoarele obiective:  

 Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2 (E 85), pe o 

suprafață de 22,97 ha și o lungime de 7,63 km, pe partea dreaptă  a drumului 

(poziţia km: 67+960-70+500; 69+100-70+520; 71+100-71+800; 72+500-73+600; 

77+200-77+508; 77+517-77+664; 77+670-78+000; 60+450-61+050; 80+000-

http://lege5.ro/App/Document/geytamzygm4tq/ordonanta-de-urgenta-nr-35-2022-pentru-aprobarea-masurilor-necesare-realizarii-campaniei-nationale-de-impadurire-si-reimpadurire-prevazute-in-planul-national-de-redresare-si-rezilienta?d=2022-10-05
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82+500; 83+000-83+500), pe raza UAT –urilor Glodeanu Sărat, Glodeanu 

Siliștea, Mihăilești, Movila Banului, repartizate astfel: 

 -UAT Glodeanu Sărat-lungime de 0,75 km și suprafață de 2,25 ha;  

 -UAT Glodeanu Sliștea-lungime de 4,34 km și suprafață de 13,1 ha;  

 -UAT Mihăilești-lungime de 0,62 km și  suprafață de 1,85 ha; 

 -UAT Movila Banului-lungime de 1,92 km și suprafață de 5,77 ha.  

  

 Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2 (E 85) pe o 

suprafață de 29,32 ha și o lungime de 9,66 km, pe partea stângă a drumului, 

(pozitie km : 128+850-128+880; 128+902-129+530; 129+600-130+152; 130+158-

130+795; 131+700-132+546; 132+552-132+600; 133+600-134+000; 135+200-

136+188; 136+218-137+000; 137+200-137+396; 137+400-138+251; 138+269-

139+000; 139+000-140+000; 148+000-149+500; 151+000-152+000),  pe raza 

UAT Zărnești, Racovițeni, Grebănu, Valea Râmnicului și Podgoria, repartizate 

astfel: 

 -UAT Zărnești-lungime de 2,96 km și  suprafață de 9,12 ha;  

 -UAT Racovițeni-lungime de 1,05 km și suprafață de 3,11 ha;  

 -UAT Grebănu-lungime de 0,98 km și  suprafață de 3,00 ha; 

 -UAT Valea Râmnicului-lungime de 2,56 km și suprafață de 7,65 ha;  

 -UAT Podgoria, lungime de 2,11 km și suprafață de 6,44 ha. 

 

 Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2B ( Buzău-Brăila), 

pe o suprafață de 16,57 ha și o lungime de 5,52 km, pe partea stângă a dumului  

(pozitie km : 12+200 – 12+731; 12+737 – 13+270; 13+280 – 13+400; 16+600 – 

16+900; 20+600 – 20+900; 28+150 – 29+000; 29+030 – 30+000; 30+100 – 

31+000; 31+010 – 32+150; 32+250 – 32+350), pe raza UAT Buzău, Gălbinași, 

Cilibia și C.A. Rosetti, repartizate astfel: 

 -UAT Buzău - lungime de 1,17 km și suprafață de 3,35 ha; 

 -UAT Gălbinași -lungime de 0,37 km și suprafață de 1,12 ha; 

 -UAT Cilibia - lungime de 1,23 km și suprafață de 3,74 ha; 

 -UAT C.A. Rosetti - lungime de 2,75 km și suprafață de 8,36 ha.  

 

 A fost întocmit și avizat de catre GF Focsani și MMAP studiul de 

fezabilitate și urmează a fi contractată întocmirea proiectului tehnic pentru 

obiectivul: 

 Perdele forestiere de protectie a DN 2C (Buzău-Slobozia), pe o lungime 

de 8,76 km și o suprafață de 24,42 ha, pe partea stțngă a drumului (poz. km 0+550-

0+650; 0+750-1+150; 6+500-6+600; 6+790-7+132; 8+600-8+700; 12+100-

12+500; 13+950-14+100; 17+300-19+000; 20+200-20+700; 21+600-22+028; 

22+028-23+500; 28+500-29+800; 31+078-31+148; 32+900-34+300; 46+100-
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46+200; 47+800-48+000), pe raza UAT Costești, Gherăseni, Smeeni,  

Pogoanele și Padina, repartizare astfel: 

 -UAT Costești-lungime de 0,5 km și suprafață de 1,48 ha; 

 -UAT Gherăseni-lungime de 0,44 km și suprafață de 1,10 ha; 

 -UAT Smeeni-lungime de 3,28 km și suprafață de 8,72 ha; 

 -UAT Pogoanele -lungime de 4,24 km și suprafață de 12,44 ha.  

 -UAT Padina –lungime de 0,30 km ți suprafață de 0,68 ha. 

 

 Nu au fost contractate serviciile de proiectare pentru realizarea 

studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, pentru obiectivele: 

 Perdele forestiere de protecție a DN 1B (Ploiești-Buzău), cu o  lungime de 

0,95 km și o suprafață de 2,85 ha;  

Perdele forestiere de protecție a DN 22 (Râmnicu Sărat-Brăila)  pe o 

lungime de 16,31 km și o suprafață de 48,93 ha.  

 

Perdelele proiectate sunt de tip impenetrabil (nu lasă vântul să treacă), cu rol 

de parazăpezi parțial acumulatoare de zăpadă. Alegerea speciilor de împădurit a 

urmărit ca acestea să fie repede crescătoare și să aibă ramificație bogată și frunziș 

des ((salcâm, mojdrean, ulm de turkestan, sălcioară, măceș), cu lățimi de 30 m, 

amplasate față de drumurile naționale la distanțe între 25-40 m în funcție de 

configurația terenului și a construcțiilor, canalelor, vegetației existente.  

 Prin OUG 36/03.09.2022, de modificare și completare a L.289/2022, a fost 

suplimentat Programul national de realizare a perdelelor forestiere de protecție a 

autostrăzilor și drumurilor naționale pe raza jud. Buzău cu 23,79 km și o suprafață 

de 71,37 ha, pe aceleași drumuri naționale dar la care ori s-au adăugat  alte 

tronsoane, ori s-au prevăzut pe aceleași tronsoane, dar și pe partea opusă față de 

cele incluse în planul anterior (dreapta sau stânga).   

 În total, până la această dată, planul cuprinde pe raza județului Buzău  o 

suprafață de 227,96 ha și o lungime de 75,98 km. 

 

 

 

Întocmit, 

Coordonator GFJ Buzău-GF Focșani 

 

Cons. Camelia Irimia 

 

 

 

 


