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Articol Amendamente propuse la Proiectul de modificare H.G. 715 /2017 - Regulament valorificare masă lemnoasă 

Art. 1, 
lit. i) 

 
 
  

Art. 1 lit. i) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
i) grupaj de partizi - două sau mai multe partizi a căror masă lemnoasă s-a stabilit a se valorifica „pe picior”, partizi grupate în funcţie de: bazinet si 
instalaţiile de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deserveşte şi care NU se pot exploata concomitent de doi sau mai 
mulți operatori economici se pot exploata de un singur operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: 
accidentale, igienă, secundare, conservare şi principale; 

Motivarea amendamentului WWF:  
✓ Modul de definire a grupajului de partizi (fără impunerea unor condiții clare și obiective), poate duce la  excluderea de pe piata a operatorilor locali mici si 

mijlocii; 
✓ Astfel de măsuri interpretabile, contravin chiar principiului “sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase” (Cod Silvic, art. 60, alin (5), 

lit (b)). 
✓ Trebuie precizate condiții obiective referitoare la imposibilitatea exploatarii concomitente de catre mai multi operatori (ex. utilizarea acelorasi instalatiile de scos-

apropiat); 
✓ Ar trebui eventual luata in considerare si impunerea unor limite maximale privind volumul ce poate constitui un grupaj de partizi (N.B. a se avea in vedere ca 

majoritatea operatorilor atestati pentru activitatile de exploatare, nu depasesc 5000 mc /an).  

 
 
Precizări: 
 
text proiect modificare HG 715 /2017  

text propus în completare  

text propus a fi eliminat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Articol Amendamente propuse la Proiectul de modificare H.G. 715 /2017 - Regulament valorificare masă lemnoasă 

Art. 1, 
lit. k) si y)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 18, 
alin. (2) 

Art. 1 lit. k), y) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
k) lemn fasonat – materialele lemnoase care fac obiectul prezentului regulament, respectiv: lemnul rotund și despicat de lucru și lemnul de foc 
sortimentele industriale de lemn de lucru şi lemnul de foc care sunt reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin 
sistemul informaţional SUMAL: lemn pentru furnir estetic; lemn pentru furnir tehnic; lemn pentru cherestea; lemn rotund şi despicat pentru industria 
celulozei şi hârtiei; lemn pentru mină; lobde pentru industrializare; lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii rurale; lemn de foc; 
y) valorificarea superioară a masei lemnoase - valorificarea masei lemnoase realizată de către administratorii de fond forestier proprietate publică, sub 
formă de sortimente distincte de lemn fasonat, prin care fiecărui sortiment îi este dată destinația industrială adecvată, care permite realizarea unei 
valori adăugate superioare; 
 
Art. 18 alin. (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
 „(2) Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte constituite dintr-un singur sortiment astfel cum sunt definite la art.1, lit. k); în cazul lemnului de lucru, 
piesele din sortimentele industriale de material lemnos, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) w), se numerotează, şi se trec în carnetul de inventariere al 
lotului. La carnetul de inventariere  se poate va ataşa fotografia lotului. Fotografia lotului va fi postată pe site-ul organizatorului licitaţiei.  

Motivarea amendamentului WWF:  
✓ Pentru claritate, trebuie precizate sortimentele de lemn fasonat astfel încât să se poată implementa în mod eficient prevederile art. 60 alin. 5 lit. a) din Codul Silvic; 
✓ Vânzarea lemnului fasonat sub formă de “lemn rotund de lucru” (adică nesortat), coroborată şi cu prevederile Codului Silvic art. 60 alin. 5 lit. c (care condiţionează 

procesarea prin capacităţi proprii a cel puţin 40% din materialul lemnos achiziţionat), vor avea ca efect eliminarea accesului la aceste resurse pentru agentii 
economici mici şi mijlocii specializaţi în prelucrarea superioară a lemnului şi promovarea marilor procesatori primari;  

✓ Fără o valorificare a masei lemnoase sub formă de sortimente distincte de lemn fasonat, se anulează practic principiul valorificării superioare (Codul Silvic); 
✓ Pentru coerenţă, se impune revizuirea întregului act normativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

Articol Amendamente propuse la Proiectul de modificare H.G. 715 /2017 - Regulament valorificare masă lemnoasă 

Art. 3,  
alin. (2), lit. 

c) 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 45,  
alin. (4) 

Art. 3 alin. (2), lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
c) necesarul anual estimat de lemn de foc destinat încălzirii populaţiei. Volumul minim ce va fi oferit spre vânzare către populaţie şi ceilalţi beneficiari 
prevăzuţi de lege, ca lemn de foc şi lemn de lucru rotund cu diametrul la capătul gros de maxim 24 cm, este de 1 milion 2 milioane mc/an de producţie.  
La adoptarea hotărârii, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art.60 alin. (5) lit. d) si b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, privind asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populație si sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea 
locală a masei lemnoase se vor avea în vedere, cu prioritate  necesităţile de bază1 ale comunităţilor locale2 in situatii critice, atunci cand nu este 
fezabilă procurarea resurselor din alte locaţii datorita inexistentei cailor de acces permanente functionale de regulă, partizile cu volumul cel mai 
mare de lemn de foc3. 
 
Art. 45 alin. (4) se introduce o noua litera şi va avea următorul cuprins: 
(4)În cadrul parteneriatelor prevăzute la alin. (2) se vor prevedea procedurile prin care se va asigura lemn pentru persoanele fizice şi pentru unităţile de 
interes local finanţate, integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, avându-se în vedere, cel puţin următoarele: 
a)  obligaţiile părţilor; 
b) identificarea suprafeţele forestiere care pot fi desemnate ca fiind esentiale pentru asigurarea energiei pentru încălzirea locuinţelor şi gătit sau 
materiale pentru constructii rurale sau mestesugaresti, in situatii critice atunci cand nu este fezabilă procurarea resurselor din alte locaţii, datorita 
inexistentei cailor de acces permanente in stare functionala; 

Motivarea amendamentului WWF:  
✓ 1 milion mc/ an reprezinta cca 10% din totalul productiei anuale (in conditiile prioritatii partizilor cu ponderea cea mai mare de lemn de foc); Stabilirea unui prag 

minimal mult sub media de cca 25% a ultimilor ani, inseamna ca aplicarea principiilor enuntate in codul silvic (intarite pana acum de 2 legislative), devine practic 
voluntara, eventual subordonata indicatorilor de performanta impusi administratiilor silvice. 

✓ Toate pădurile au un rol important în viaţa comunităţilor locale din preajma lor, insa în anumite conditii, o anumita pădure indeplineste un rol critic pentru 
satisfacerea unor necesităţi de bază ale acestor comunităţi: lemnul de foc (necesar încălzirii locuinţelor şi pentru gătit); lemnul pentru construcţii rurale; lemn 
pentru pentru obţinerea unor produse meşteşugăreşti sau traditionale. Pădurile indeplinesc un rol critic atunci când comunităţile în cauză nu au alte 
alternative pentru a obţine respectivele produse (ex comunităţile sunt izolate cel puţin în anumite perioade ale anului). In aceste conditii asigurarea resurselor 
pentru aceste comunitati (ex catune isolate, comunitati traditionale), trebuie sa devina in mod evident o responsabilitate sociala prioritara. 

✓ Implementarea adecvata a bunelor practici din domeniul forestier cu recunoastere internationala (ex. certificarea forestiera), respective eliminarea formala a 
riscurilor cu privire la amenintarea Valorilor Ridicate de Conservare (adică VRC 5) la nivel national.  

✓ Promovarea valorificării sub formă de materiale lemnoase fasonate poate să contribuie la o valorificare adecvată a rezurselor naturale aflate în proprietate publică, 
respectiv, combaterea tăierilor ilegale. 

                                           
1 Necesități de bază: lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor şi gătit, lemn pentru construcţia caselor şi dependinţelor, lemn pentru constructii rurale, produse 

mestesugaresti/traditionale 
2 Comunitatea locală nu va fi înţeleasă strict în sensul administrativ (ex. nu se identifică obligatoriu cu o unitate administrativă în întregime – sat, oraş, municipiu) 

ci ca o grupare de indivizi ce utilizeaz teremurile din zonă în mod tradiţional şi care au aceleaşi nevoi (ex. deci poate fi reprezentată şi doar de o parte a 

populaţiei unei unităţi adminstrative însă atunci când ea este grupată spaţial şi izolată teritorial – ex. cazul unor cătune sau cartiere izolate de restul unităţii 

administrative). 
3 Se va avea în vedere necesitatea eliminarii acestui text si de la Art. 3, alin. (4) 



   

 

 

 
 

Articol Amendamente propuse la Proiectul de modificare H.G. 715 /2017 - Regulament valorificare masă lemnoasă 

Art. 6,  
alin. (3), lit. a) 

 
 
  

Art. 6 alin. (3), lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(3) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) se valorifică în condiţiile prezentului regulament . Face obiectul valorificării, prin modalităţile prevăzute la 
art. 1 lit. x) volumul de masă lemnoasă rămas disponibil după asigurarea necesarului, în următoarea ordine de prioritate, pentru: 
a)consumul populaţiei; in acest sens se va avea in vedere asigurarea cu prioritate a lemnului de foc si lemnului pentru constructii rurale si 
mestesugaresti, necesar comunitatilor locale in situatii critice, atunci cand nu este fezabilă procurarea resurselor din alte locaţii, inclusiv datorita 
inexistentei cailor de acces permanente functionale;  

Motivarea amendamentului WWF:  
✓ Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.60 alin. (5) lit. d) si b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare este 

obligatorie pentru toate padurile proprietate publica (inclusiv pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale); 
✓ Toate pădurile au un rol important în viaţa comunităţilor locale din preajma lor, insa în anumite conditii, o anumita pădure indeplineste un rol critic pentru 

satisfacerea unor necesităţi de bază ale acestor comunităţi: lemnul de foc (necesar încălzirii locuinţelor şi pentru gătit); lemnul pentru construcţii rurale; lemn 
pentru pentru obţinerea unor produse meşteşugăreşti sau traditionale. Pădurile indeplinesc un rol critic atunci când comunităţile în cauză nu au alte 
alternative pentru a obţine respectivele produse (ex comunităţile sunt izolate cel puţin în anumite perioade ale anului). In aceste conditii asigurarea resurselor 
pentru aceste comunitati (ex catune isolate, comunitati traditionale), trebuie sa devina in mod evident o responsabilitate sociala prioritara. 

✓ Implementarea adecvata a bunelor practici din domeniul forestier cu recunoastere internationala (ex. certificarea forestiera), respective eliminarea formala a 
riscurilor cu privire la amenintarea Valorilor Ridicate de Conservare (ex VRC 5) la nivel national.  

✓ Promovarea valorificării sub formă de materiale lemnoase fasonate poate să contribuie la o valorificare adecvată a rezurselor naturale aflate în proprietate publică, 
respectiv, combaterea tăierilor ilegale. 

✓ Reformulat pentru a asigura mai multa claritate textului;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Articol Amendamente propuse la Proiectul de modificare H.G. 715 /2017 - Regulament valorificare masă lemnoasă 

Art. 18, 
alin. (6) – (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 34 
alin. (1), lit. h) 

Art. 18, alin. (6) – (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:  
(6) Pentru respectarea principiului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
administratorii fondului forestier proprietate publică pot valorifica lemn fasonat şi masă lemnoasă pe picior prin licitaţii publice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare referitoare la ajutorul de stat şi a următoarelor criterii: 
a) preţul oferit; 
b) gradul de prelucrare a materialelor lemnoase si aportul socioeconomic local al activităţii de recoltare, prelucrare si valorificare a lemnului, 
raportat la cantitatea de lemn consumată. 
(7) Pentru pădurile proprietate publica a statului, modalitatea de punctare şi ponderile aferente criteriilor prevăzute la alin. (6) sunt prevazute in 
Anexa 1. Metodologia de punctare; 
(8) Pentru pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, modalitatea de punctare şi ponderea aferenta criteriilor prevăzute la alin. (6) 
se stabilesc de către organizatorul licitaţiei de masă lemnoasă în baza unei metodologii elaborate şi aprobate de entităţile prevăzute la art. 3sau art. 
4,după caz. 
 
Art. 34, alin. (1), lit h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:  
h) criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat sau criteriile stabilite în cazul licitaţiilor organizate potrivit art. 18 alin (6)-(8);  

Motivarea amendamentului WWF:  
✓ Desi criteriile de atribuire complementare preţului oferit sunt permise din septembrie 2016, după doi ani de implementare, nici un administrator de păduri nu şi-a 

asumat această responsabilitate; Respectarea prevederilor legale (ex. Codul Silvic, art. 60, alin (5) lit a), b), nu au un character voluntar ci dimpotrivă trebuie 
aplicate pentru toate pădurile proprietate publică; Aceste criterii trebuie sa se aplice atat pentru lemnul fasonat cat si pentru masa lemnoasa pe picior (pentru a 
evita distorsionarea pietei – in acest sens fiind necesara si eliminarea /reducerea TVA-ului la lemn de foc / lemn pentru constructii rurale).   

✓ Pentru pădurile publice ale statului, Guvernul este cel mai îndreptăţit să decidă asupra “formulei” de atribuire întrucât are capacitatea dar şi răspunderea să 
cuantifice şi beneficiile obţinute prin procesarea lemnului în aval de pădure şi nu doar preţul obţinut prin vânzarea imediată a lemnului; ‘Alchimia’ transformării 
lemnului în aur verde constă în valoarea adăugată obţinută prin prelucrarea superioară a acestuia – iar aceasta valoare este direct proporţională cu totalul 
taxelor plătite la stat (contribuţiile sociale a salariaţilor, impozit pe profit, taxe locale, taxa de mediu, etc.), raportate la cantitatea de lemn consumată de un 
operator sau grup de operatori;  

✓ Gospodărirea durabilă a unei resurse naturale se poate institui numai în condiţiile în care comunităţile locale beneficiază de pe urma acestei resurse. Numai 
dacă comunităţile locale înţeleg necesitatea şi simt efectele benefice legate de prelucrarea acelei resurse putem asigura solutii pe termen lung. In acest sens 
operatorii trebuie stimulati sa ofere lemnul de foc pentru populatie (ex echivalent cu externalizarea obligatiilor administratorilor de paduri).  

✓ Adoptarea acestor criterii de adjudecare şi metodologia propusă ar avea implicaţii în combaterea constructivă a: muncii la negru, evaziunii fiscale, tăierilor 
ilegale (inclusiv prin stimularea mentinerii unui istoric al activitatilor operatorilor,  şi dupa caz, repatrierea profiturilor prin inginerii financiare;  

✓ Criteriile şi metodologia de punctare propusă respectă principiile şi reglementările Europene referitoare la concurenţă, Strategia Forestieră Europeană (Cap.3.1 
Principii directoare „Utilizarea eficientă a resurselor, optimizarea contribuției pădurilor și a sectorului forestier la dezvoltarea rurală, creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă”) sau Directiva UE 1164 /2016 (care evidenţiaza necesitatea garantării plăţii  impozitelor acolo unde sunt generate profiturile şi 
valoarea). 

✓ Criteriile de atribuire pe puncte ar duce la stimularea asocierii în grupuri de operatori care ar generea astfel şi o creştere a capacităţii concurenţiale a 
intreprinderilor locale mici şi mijlocii (mai ales) din spaţiul rural şi implicit ar contribui la formarea unui sector forestier mai stabil, mai “sănătos”.   

 
 
 



   

 

 

Articol Amendamente propuse la Proiectul de modificare H.G. 715 /2017 - Regulament valorificare masă lemnoasă 

Art. 10,  
alin. (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 10,  
alin. (3) 

 
 
 
 

Art. 101 

Art. 10, alin. (2) si (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
(2) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la aprobarea listei partizilor, aceasta se publică pe site-ul administratorilor fondului forestier 
proprietate publică a statului. Pe site-ul www.produselepădurii.ro precum şi pe site-ul administratorilor în acelaşi termen se publică şi catalogul 
masei lemnoase stabilite să se valorifice în anul calendaristic următor, pe fiecare ocol silvic. Catalogul conţine minimum următoarele documente 
şi informaţii:  
a) lista partizilor aferentă anului de producţie următor, în listă se evidenţiază partizile pentru care este necesară obţinerea dreptului de servitute pentru 
accesul la acestea; 
b) actele de punere în valoare, cu schiţa parchetului, conditiile de mediu inclusiv conturul parchetului de exploatare in format GIS, sistem de 
proiectie Stereo 70, si coordonatele geografice pentru cel puţin un punct din interiorul fiecărui parchet şi pentru cel puţin un punct din platforma 
primară; 
(3) Cel târziu până la data de 1 decembrie a anului anterior anului de producţie, organizatorii licitaţiilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale publică, pe site-ul organizatorului, si pe site-ul www.produselepădurii.ro, lista 
partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor. Pentru fiecare listă se ataşează catalogul masei lemnoase stabilite să se valorifice 
în anul calendaristic următor, conform precizarilor alin. (2) actele de punere în valoare, cu schiţa parchetului, inclusiv coordonatele geografice pentru 
cel puţin un punct din interiorul fiecărui parchet şi pentru cel puţin un punct din platforma primară. 
 
Dupa Art. 10, se introduce un nou articol Art. 101, si va avea următorul cuprins:  
Informatiile cuprinse pe site-ul www.produselepădurii.ro, for fi integrate pe site-ul www.inspectorulpadurii.ro prin grija autoritatii publice centrale 
pentru silvicultura; la aceste informatii vor avea acces toate institutiile cu atributii de avizare, autorizare si control conform prevederilor legale.   

Motivarea amendamentului WWF:  
✓ Transpunerea principiului transparenței vânzării și comercializării masei lemnoase (mai ales în condițiile licitației electronice) este obligatorie pentru toate 

pădurile proprietate publică (inclusiv cea a unităţilor administrativ-teritoriale); Autoritatea competenta pentru silvicultura are responsabilitatea sa dezvolte si sa 
mentina aceste instrumente pentru asigurarea transparentei. Transparenta este o solutie de baza pentru sustinerea unui sector forestier competitiv iar potentialul 
acesteia in combaterea integrate a taierilor ilegale a fost demonstrat prin sistemele electronice de urmarire a masei lemnoase. 

✓ Îmbunătățirea functionarii si eficientizarea monitorizărilor realizate prin sistemele de trasabilitate „wood traking” si “inspectorul padurii”; Existenta in SUMAL, a 
coordinatelor Stereo 70 a limitelor parchetelor autorizate (conform Ordinului Nr. 1540 /2011), este o conditie de baza pentru generarea de catre sistem a alertelor 
(se vor reduce astfel in viitor semnalarea alertelor “false”) - o premisa de baza si pentru dezvoltarea si aplicarea regulamentului de pază a pădurilor (in lumina 
recentelor modificari din Codul Silvic); 

✓ Facilitarea implementării și monitorizării măsurilor de protecție a mediului;  
✓ Eficiența în prevenirea și combaterea tăierilor ilegale prin facilitarea implementării procedurilor „Due Diligence System” impuse de Reg. (UE) 995 /2010 (EUTR) 

pentru operatori; 
✓ Accesul la aceste informații trebuie să se facă diferențiat (cu respectarea elementelor de confidentialitate) catre toti factorii interesati (GF, APM, GNM, 

Administratori si custozi arii protejate etc.).  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.produselepădurii.ro/
http://www.inspectorulpadurii.ro/


   

 

 

 

Articol Amendamente propuse la Proiectul de modificare H.G. 715 /2017 - Regulament valorificare masă lemnoasă 

Art. 11,  
alin. (1) si (2) 

  

Art. 11, alin. (1) si (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
(1) Din lista prevăzută la art. 10 alin. (1), din partizile de produse principale care urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor, entităţile 
prevăzute la art. 10 alin. (1) pot stabili stabilesc partizile al căror volum însumează cel mult  minim 20% din volumul produselor principale cumulat 
cu cel al produselor accidentale precomptabile cuprinse în această listă; volumul astfel stabilit constituie rezerva de masă lemnoasă pentru 
precomptarea produselor accidentale I în scopul încadrării în volumul ce se recoltează anual stabilit conform prevederilor art. 5 alin. (1). 
 
(2) Pentru fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale se poate constitui constituie ca rezervă pentru precomptarea 
produselor accidentale şi pentru încadrarea în posibilitatea anuală un procent de cel mult  minim 20% din posibilitatea anuală stabilită potrivit art. 59 
alin. (2), (3) şi (10) din Legea nr. 46/2008- codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează a se recolta anual. 

Motivarea amendamentului WWF:  
✓ În contextul tot mai evident al schimbărilor climatice, nu trebuie să se renunțe la bunele practici (privind constituirea acestui fond de rezervă) implementate pentru 

a răspunde riscurilor generate de aparitia produselor accidentale și respectarea principiului continuității (încadrarea în posibilitatea stabilită prin 
amenajamentele silvice);  

 
 
 
 
Precizări: 

text proiect modificare HG 715 /2017 

text propus în completare  

text propus a fi eliminat  


