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Abstract 

Cercetarea reprezintă o argumentare a stării actuale a  situaţiei ecologice în sectorul 

silvic al României şi identificarea rolului managementului durabil în silvicultură. Starea 

actuală a resurselor naturale în general şi inclusiv în România este influienţată pe de o parte 

de limitarea resurselor naturale pe glob şi lupta privind necesitatea păstrării patrimoniului şi 

resurselor naturale, iar pe de altă parte de creşterea necesităţilor economico-sociale ale 

polpulaţiei în creştere demografică.  

 

Cuvinte cheie: managementul riscurilor, silvicultură, dezvoltare durabilă. 
 

Abstract 

Research is an argument of the current state of the ecological situation in Romania's 

forestry sector and identifying the role of sustainable forestry management. The current state 

of natural resources in general and including in Romania is influenced on the one hand of 

scarce natural resources in the world and fight on the need to preserve heritage and natural 

resources, and secondly by increasing needs of economic and social polpulaţiei growing 

demographic. 
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      Introducere 

Activitatea economică nu poate fi desfăşurată fără a fi afecta un element al necesităţii de 

supravieţuire ce le constituie- apa, solul şi aierul. În aceste condiţii datortia statului este de a 

reglementa, influienţa şi gestiona unele activităţi de regenerare a celor trei elemente naturale 

vitale. Pădurile şi fondul forestier este unul dintre factorii primordiali la realizarea echilibrului 

acestor trei elemente. Fondul forestier este gestionat de agenşiile de silvicultură, iar 

responsabilitatea dezvoltării durabile în domeniul forestier este asigurat de managementul în 

silvicultură.   

1. Text de bază 

Silvicultura reprezintă domeniu care studiază, protejează şi gestionează fondul forestier. 

Conform Legii nr. 46 Codul silvic din 19.03.2008 al României „fondul forestier national este 

constituit din totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc 
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nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor 

terenuri cu destinaţie forestieră şi neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 

ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, indiferent de natura dreptului de proprietate”. În 

aceste condiţii se stabileşte că fondul rorestier al României este constituit din: păduri, terenuri 

în curs de regenerare, terenurile destinate împăduririi, terenurile care servesc neoilor de 

cultură, terenurile care servesc nevoilor de administrare silvică, terenurile ocupate de 

construcţii şi curţile aferente acestora, iazurile, albiile rîurilor şi unele dintre terenurile 

neproductive, perdelele forestiere de protecţie, păşunile împădurite cu consistenţă egală cu cel 

puţin 0,4 de vegetaţie forestieră.  

Asigurarea gestionării acestui segment destul de larg dîn competenţa structurilor 

silvice reprezintă o politică de stat asigurată de strategiile corespuzătoare. Statul pune în 

administrarea ocolurilor silvice nu numai teritoriile aferente dar stabileşte şi principiile de 

bază ale gestionării durabile printre care menţionăm: 

- Promovarea practicilor naţionale şi internaţionale ce vor asigura o gestionare 

gurabilă; 

- Asigurarea integrităţii fondului forestier naţional; 

- Majorarea continuă a suprafeţelor de păduri; 

- Formularea politicilor forestiere pe termen lung; 

- Asigurarea proceselor manageriale, legale şi operaţionale bazete pe principiul 

continuităţii; 

- Asigurarea obiectivelor ecologice; 

- Crearea parteneriatului de dezvoltare durabilă în mediu rural; 

- Promovarea sistemelor naturale şi asigurarea diversităţii biologice a pădurii; 

- Implementarea sistemelor domeniilor tangenţiaşle domeniului silviculturii; 

- Spriginirea proprietarilor privaţi de păduri şi organizarea asociaţiilor acestora; 

- Prevenirea degradării ireversibile apădurilor cauzate de acţiuni umane şi a 

factorilor de mediu. 

Realizarea acestor misiuni joacă un rol important în gestionarea, promovarea, 

asigurarea, dezvoltarea sectorului silvic din România ca parte componentă a UE. Asigurarea 

politicilor în domeniul forestier este şi o obligaţie naţională ca mambrii a comunităţii 

europene. Făcînd trimitere la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul Europena de 

a stabili o nouă strategie a UE pentru păduri şi sectorul forestier  confirmăm importanţa 

asigurării sectorului silvic cu politici noi, dar şi actualitatea subiectului de cercetare. 

Conştientizarea problematicii în asigurarea unui management durabil în domeniul silviculturii 
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la nivelul comnităţii europene este un motiv destul de serios şi de alarmant.  Fondul forestier 

este în pericol deoarece pădurile sunt nişte resurse multifuncţionale, precum economice, 

sociale şi de mediu. Aspectul socio-economic al pădurilor contribuie la formarea locurilor de 

muncă în mediul rural, comercializarea lemnului şi rolul important la drezvoltarea 

industriiilor textile, de mobilă şi de materiale de construcţie. Funcţia de mediu a pădurilor este 

mult mai amplă reieşind din rolul de casă pentru animale şi plante, producerea oxigenului, 

purificarea apei, pentru protecţia împotriva inundaţiilor, eroziunii şi a alunecărilor de teren, 

etc. Fondul forestier al UE este de circa 40%  din suprafaţa terestră care în mod natural în 

fiecare an se măreşte cu circa 0,4%. România dispune de circa 29 % de suprafeţe forestiere 

din totalul suprafeţei, iar în fiecare an scade din cauza factorilor de risc de despădurire sau 

degradare.  

Pierderea teritoriului forestier este considerat un risc actual, care este estimat în 

creşterea cotelor de despădurire atît în UE cît şi în România. Factorul de decizie aparţine 

preponderent proprietăţii private, care deţine o major parte a teritoriilor forestiere. 

Proprietatea privată a pădurilor sporeşte şi riscul de tăiere ilegală  a copacilor. Potrivit unor 

studii numărul cazurilor investigate ale tăierilor ilegale în România este încreştere ( vezi 

figura 1.) 

 

Figura 1. Evoluţia cazurilor de tăieri ilegale în perioada 2009-2015 ( nr. De 

cazuri tăieri ilegale pe zi) 
Sursa:http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/paduri/Publicatii/Rapo

rt%20taieri%20ilegale%202015.pdf 

În lupta cu cazurile de tăiere ilegală se înrolează de rînd cu agenţia Romsilva şi Garda 

Forestieră, Poliţia şi Jandarmeria, dar cu toate acestea infracţiunile sunt în creştere, fără a 

pomeni de cazurile ce nu se dau publice. Cele mai afectate de defrişarea ilicită sunt judeţele 

Argeş, Bacău Suceava, Vrancea, Goj, Neamţ, Maramureş în dependenţă de cazurile 
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înregistrate oficial. Aportul diferitor slujbe pentru protecţia fondului forestier este destul de 

benefic doar că factorul de risc nu este eliminat. Paralel cu acţiunile structurilor legale 

persoanele fizice pot interveni în asigurarea misiunii de protecţie a fondului forestier şi 

combatere a infracţiunilor de tăiere ilicită. Astfel începînd cu anul 2014, prin aprobarea 

Hotărîrii de Guvern nr. 470 privind Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, fiecare cetăţean poate verifica legalitatea oricărui 

transport de material lemnos prin apelul la numărul scurt 112. Însă toate aceste măsuri nu sunt 

suficiente pentru a elimina riscul de despădurire, gestiunea durabilă a pădurilor atît de pe 

teritoriul României cît şi de pe teritoriul UE constituie rezolvarea problemei însine şi 

asigurarea unor avantaje în managementul riscurilor din silvicultură. 

 

Figura 2. Repartizarea zonală a cazurilor de tăiere ilegală 

Sursa:http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/paduri/Publicatii/Rapo

rt%20taieri%20ilegale%202015.pdf 

Riscul de despădurire este şi o problemă comună a mai multor organizaţii 

neguvernamentale internaţionale, care contribuie la informarea, mobilizarea şi implicarea 

societăţiicivile în problemele de mediu. Studii ale Greenpeace [1, 4]  cu referire la mediul 

forestier al româniei au ajuns la concluzia ca pentru asigurarea viitorului pădurilor din 

România este nevoie de a dezvolta mai multe zone protejate de stat şi de a dezvolta un 

management responsabil de ecosistemul forestier dar şi de a asigura responsabilitatea de 

producere şi consum a produselor forestiere. 
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România fiind parte componentă a UE trebuie să se conformeze regulilie, regulamentele 

şi tratatele internaţionale inclusiv la asigurarea principiilor economice şi sociale a sectorului 

forestier, organizînd şi gestionînd în aşa mod managementul silvic pentru a asigura cererea de 

lemn atît pe piaţa naţională cît şi internaţională. Astefel o cercetare complexă în acest 

domeniu poate avea impact în gestionarea durabilă a pădurilor în România. Avantajul 

economic, social şi ecologic cu relevanţă locală, naţională şi chear internaţională poate fi 

realizat începînd folosirea raţională a resurselor forestiere şi terminînd cu transmiterea 

generaţiilor viitoare un tezaur.  

Riscul degradării pădurilor poate provoca modificări ale climei, care nu totdeauna 

avantajează sistemul de mediu. Schimbările climaterice  devin o problemă actuală şi comună 

cu fiecare zi, iar interdependenţa dintre aier, sol şi apă este tot mai vizibilă. Astfel degradarea 

pădurilor prin defrişare constituie un pericol de acumulare a unei cantităţi de CO2  [ 2, 1 ] în 

atmosferă ce are consecinţe destul de impunătoare asupra modificărilor climaterice. 

Rezolvarea problemelor în management se consideră căutarea şi eliminarea factorului care 

generează problema în sine. În aceste condiţii atît experţii naţionali cît şi internaţionali au 

convenit la ideia de a crea o nouă strategie pentru dezvoltarea durabilă a domeniului silvic. 

Promovarea gestionării durabile a pădurilor şi promovarea biodiversităţii, asigurînd totodată 

un ecosistem forestier de prestare a bunurilor şi serviciilor, care nu va contribui la 

schimbărilor climatice, constituie una dintre priorităţile Comisiei Europene[ 3, 16 ] la 

formarea aspectelor strategice în domeniul pădurilor şi sistemului forestier. Totodată strategia 

UE este orientată şi pe alţi factori de risc ai degradării pădurilor, precum incendiile, 

dăunătorii, bolile, etc.  

Importanţa problematicii din domeniul pădurilor şi sectorului forestier este confirmată 

de măsurile întreprinse de UE în domeniul finanţării sectorului forestier în ultima perioadă dar 

şi planul strategic pentru viitor. În contextul conştientizării problemei şi stabilirii priorităţilor 

de lansare a unei noi strategii de dezvoltare a domeniului forestier de către Consiliul Europei 

către anul 2018, considerăm actuală problematica cercetărilor în acest domeniu, iar importanta 

rezultatelor scontate în viitoare lucrarea a autorului de o importanţă majoră.  

  Concluzie 

În paralel cu Comisia Europeană, parteneriatele publice-private, fondurile structurale, 

etc susţin necesitatea informaţiei şi cercetarea-inovarea în domeniile: conservării naturii,  

dezvoltarea bioindustriilor dar şi asigurarea gestiunii conform principiilor de gestionare 



CSEI WORKING PAPER SERIES Issue 4, 2017  
__________________________________________________________________________________________ 

11 

 

durabilă a pădurilor. Cercetarea preconizată fiind asigurată de un argument al actualităţii şi 

contemporanietăţii în viitorul apropiat.   
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