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Soluții pentru combaterea integrată a tăierilor ilegale 

 

Scop: Tăierile ilegale sunt combătute în mod eficient astfel încât acestea nu constituie o amenințare la adresa stabilității 

ecosistemelor forestiere respectiv a drepturilor comunităților locale, pentru o  dezvoltare sustenabilă.  

Context1: 

❖ Inconsistența, incoerența și lipsa de predictibilittate a cadrului legislativ; 

❖ Suprareglementarea și impunerea de proceduri birocratice excesive în procesul de gospodărire a padurilor; 

❖ Fărâmițarea administrativă a fondului forestier național (rezultat al procesului de retrocedare - încă nefinalizat); 

❖ Subfinanțarea sectorului forestier; 

❖ Lipsa cadastrului forestier la nivel național; 

❖ Nivelul redus de dezvoltare a infrastructurii în silvicultură;  

❖ Slaba productivitate și competitivitate a sectorului forestier; 

❖ Lipsuri privind capacitatea instituțională de exercitare a controalelor; 

❖ Lipsa de transparență și angajament a factorilor interesați / afectați; 

❖ Ponderea ridicată a comunităților locale aflate în situații de vulnerabilitate; 

❖ Nu există mecanisme de compensare a proprietarilor de păduri cărora le sunt impuse restricții. 

Obiective strategice: 

A. Întărirea capacităţii și transparenței instituţionale privind gestionarea pădurilor și creșterea competitivității sectorului 
forestier; 

                                                           
1 Principalele cauze identificate de WWF 

mailto:office@wwfdcp.ro
http://www.wwf.ro/


 
 

2 
 

WWF  

Programul  

Dunăre-Carpaţi 

România 

 

Str. Dumitru Zosima,     nr. 

38,  Sector 1 

Bucureşti, 011536 

România 

 Tel: +40 21 317 49 96 

Fax: +40 21 317 49 97 

office@wwfdcp.ro  

www.wwf.ro   

B. Eficientizarea sistemelor legale pentru trasabilitatea masei lemnoase (Wood tracking / SUMAL); 

C. Asigurarea necesităților de bază și susținerea dezvoltării durabile a comunităților locale (ex. lemn de foc pentru uz 

casnic, lemn construcții rurale; valorificarea superioară a masei lemnoase și mentinerea / crearea de noi locuri de muncă prin 

prelucrarea locală a masei lemnoase); 

D. Promovarea sistemelor de verificare independente credibile (certificare) ca instrumente şi consecinţe ale unui management 

forestier responsabil;  

Măsuri necesare: 

A. Întărirea capacităţii și transparenței instituţionale privind gestionarea pădurilor și creșterea 

competitivității sectorului forestier 

Restructurarea și eficientizarea sistemelor de administrare a pădurilor / serviciilor silvice prin:  

→ arondarea teritorială1 a suprafețelor neadminsitrate la nivel național; 

→ asigurarea pazei gratuite de la bugetul de stat pentru suprafețele < 30 ha; 

→ eliminarea răspunderii patrimoniale3 a pădurarului titular de canton; 

→ revizuirea atribuțiunilor de pază și stabilirea de noi indicatori de performanță pentru personalul silvic; 

→ reducerea costurilor unitare suportate de stat pentru combaterea tăierilor ilegale; 

→ fondul de conservare şi regenerare a pădurilor nu se constituie din contravaloarea pagubele produse2 proprietarilor 

privați (proprietarul privat păgubit prin furt / tăieri ilegale nu trebuie să suporte încă 50% din contravaloarea pagubei prin 

alimentarea fondului de conservare și regenerare); 

→ adaptarea regimului contravențiilor silvice astfel încât sancțiunile să fie eficiente, proporționale și disuasive; 

mailto:office@wwfdcp.ro
http://www.wwf.ro/


 
 

3 
 

WWF  

Programul  

Dunăre-Carpaţi 

România 

 

Str. Dumitru Zosima,     nr. 

38,  Sector 1 

Bucureşti, 011536 

România 

 Tel: +40 21 317 49 96 

Fax: +40 21 317 49 97 

office@wwfdcp.ro  

www.wwf.ro   

Cadru legal: Leg. 46 /2008 Codul Silvic; HG 1076 /2009 Regulamentul de pază a fondului forestier; HG 864/2016 Proceduri 

pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată;  

1. Justificare → arondarea teritorială*: Scopul este asigurarea serviciilor de pază pentru întreg fondul forestier național (în mod 

special pentru proprietarii privați de pădure). În prezent > 500.000 ha de pădure nu sunt administrate / păzite conform obligațiilor 

legale ale proprietarilor de către structuri autorizate – aceste suprafețe au reprezentat principala sursă a tăierilor ilegale. În 

prezent soluțiile legale nu sunt eficiente deoarece: (i) nu există cadastru forestier și o situație clară asupra proprietății (moşteniri 

deschise şi nedezbătute), (ii) fărâmițarea administrativă a fondului forestier, (iii) imposibilitatea asigurării pazei doar pentru 

anumite suprafețe (adică doar pentru situațiile în care proprietarul inițiază încheierea unui contract de pază).  

Propuneri de soluționare:  

❖ Arondarea teritorială să se realizeze de comisii locale sub coordonarea structurii teritoriale de specialitate din cadrul 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;  

❖ Preluarea obligatorie în pază, a tuturor suprafeţelor neadministrate din fond forestier şi pentru care nu sunt asigurate servicii 

silvice  pe bază de contract (se vor avea în vedere inclusiv situațiile în care proprietarul nu poate fi identificat2); 

❖ Ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice pentru suprafaţa majoritară / cea mai mare suprafață în 

cadrul arondării teritoriale desemnate de autoritatea competentă, are obligaţia de a prelua în pază suprafeţele din fond 

forestier ≤ 30 ha, pentru care nu există un contract de prestari servicii cu un alt OS; 

❖ Contravaloarea serviciile silvice de pază se asigură prin finanţarea anuală de la buget, prin bugetul autorităţii publice 

centrale3 care răspunde de silvicultură; 

❖ Pentru o aplicare eficientă a măsurii de preluare în pază, prin acest mecanism nu se va calcula cuantumul pagubelor 

produse4 fondului forestier proprietate privată, în vederea constituirii fondul de conservare şi regenerare a pădurilor5; 

                                                           
2 ex: moşteniri deschise şi nedezbătute 

3 actul normativ va institui și metodologia de determinare a suprafețelor pentru care se asigură serviciile de pază respective modului de calcul și 
decontare a sumelor; 

mailto:office@wwfdcp.ro
http://www.wwf.ro/


 
 

4 
 

WWF  

Programul  

Dunăre-Carpaţi 

România 

 

Str. Dumitru Zosima,     nr. 

38,  Sector 1 

Bucureşti, 011536 

România 

 Tel: +40 21 317 49 96 

Fax: +40 21 317 49 97 

office@wwfdcp.ro  

www.wwf.ro   

❖ Recoltarea de masă lemnoasă de către proprietari va fi posibilă numai după încheierea unui contract de administrare / 

asigurare servicii silvice cu ocolul silvic care a preluat în pază respectivele suprafețe.  

Propuneri privind componența comisiilor locale pentru arondarea teritorială:  

a) reprezentanţii structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; 

b) reprezentanţii administraţiilor silvice la nivelul fiecărui judeţ şi cele din imediata vecinătate; 

c) reprezentanţi ai Unităţilor Administrativ Teritoriale; 

d) reprezentant al instituţiei prefectului.   

Propuneri privind criteriile de arondare: 

a) majoritatea / cea mai mare suprafață administrată la nivel de bazinet hidrografic (suport GIS  A.N. Apele Române); 

b) majoritatea / cea mai mare suprafață la nivel de localitate (suport GIS  O.C.P.I.); 

c) majoritatea / cea mai mare suprafață în cadrul limitelor Ocoalelor Silvice existente la nivelul 1990 (suport GIS  I.C.A.S.);  

2. Justificare → fondul de conservare şi regenerare a pădurilor nu se constituie din contravaloarea pagubele produse 

proprietarilor privați. Preluarea în pază a proprietăților private este condiționată de plata de către proprietar a 50% din cuantumul 

despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier proprietate privată în fondul de conservare și regenerare. Astfel 

proprietarul / păgubitul (în situația în care lemnul a fost furat efectiv) ar trebui să plătească niște erori istorice ale sistemului silvic 

(cum s-ar zice, “și furat și amendat”). Valorile sunt foarte mari iar proprietarii nu au cum să constituie acest fond (motiv pentru 

care mulți proprietari nici nu inițiază procedurile de dezbatere a succesiunilor). 

Propuneri de soluționare: Suspendarea obligativității constituirii acestui fond de către proprietari. Acest fond ar trebui să se 

constituie doar din contravaloarea pagubelor recuperate de la făptuitori / contravenienți.  

                                                                                                                                                                                                                                                                   
4 se justifică inclusiv având în vedere faptul că se umărește preluarea în pază și a suprafețelor pentru care nu este clarificată forma de proprietate;  

5 a se vedea și argumentele de mai jos;  
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3. Justificare → eliminarea răspunderii patrimoniale a pădurarului titular de canton. Suntem singura țară din U.E. în care 

este prevazută această răspundere patrimonială a personalului silvic. Având în vedere cuantumul estimat al tăierilor ilegale în 

România, această prevedere și-a dovedit ineficiența în ultimii 25 ani. Ineficiența se datorează și faptului că în instanță se 

contestă modul de identificare și evaluare a pagubelor dar și pentru că poate fi invocată răspunderea colectivă (unde nu există 

proceduri privind stabilirea responsabilităților individuale). De altfel ar putea fi considerat și un posibil conflict de interese având 

în vedere că personalul silvic care trebuie să identifice prejudiciile (dacă nu au fost raportate în timp util) ar trebui mai apoi să 

plătească contravaloarea pagubelor evaluate tot de acelasi colectiv (N.B. prejudiciile sunt mult mai mari decât valoarea efectivă a 

masei lemnoase). Personalul silvic nu are nici competentele legale 6  pentru instrumentarea acestor furturi (ex. formare 

profesionala in acest sens, dotare minima obligatorie). Mai mult, această măsură are un efect negativ asupra competitivității 

activităților de administrare a pădurilor din România. Nu în ultimul rând, este vizibil injustă şi neîntemeiată directa atribuire a 

culpei pădurarului fără o dovedire a vinei acestuia la producerea pagubei raportată la dificultatea sarcinii atribuite (suprafaţa mare 

frara  “garduri si chei”). Practic intreg sistemul de control transfera intrega responsabilitate de paza pe umerii padurarilor care au 

salarii absolut nemotivante (foarte mici raportate la piata muncii si responsabilitatile privind gestiunea imensa).  

Propuneri de soluționare: Eliminarea acestei răspunderi patrimoniale completată /sicronizata cu revizuirea atribuțiunilor de 

pază și stabilirea de noi indicatori de performanță pentru personalul silvic respective adaptarea sistemelor de trasabilitate a 

lemnului pentru a facilita controlul circulatiei masei lemnoase si a activitatilor de exploatare. Sarcina identificării și semnalării 

tăierilor ilegale trebuie sa ramana in responsabilitatea personalul silvic si care se va implementa prin: controale de fond, 

patrulări și verificarea legalității tuturor transporturilor în cadrul suprafețele arondate, verificarea alertelor semnalate de 

sistemul SUMAL (adaptat in acest sens), monitorizarea activităților de exploatare etc. Dacă activitățile de pază nu sunt 

                                                           
6 În prezent pădurarul este obligat să își formeze o rețea de sprijin (informatori) pentru a putea asigura paza unui bun (suprafața nefiind însă îngrădita, neavând 

porți și chei) -  iar acest sistem este practic întreținut/suportat tot de către pădure. Pădurarul este astfel țapul ispășitor al sistemului de control forestier. 

mailto:office@wwfdcp.ro
http://www.wwf.ro/


 
 

6 
 

WWF  

Programul  

Dunăre-Carpaţi 

România 

 

Str. Dumitru Zosima,     nr. 

38,  Sector 1 

Bucureşti, 011536 

România 

 Tel: +40 21 317 49 96 

Fax: +40 21 317 49 97 

office@wwfdcp.ro  

www.wwf.ro   

conforme (indicatori de performanta si stabilirea unor praguri clare7), se vor aplica sancţiunile prevăzute în codul muncii și după 

caz codul penal.   

O pază unitară a pădurilor este mult mai eficientă și conduce la reducerea costurilor unitare suportate de stat. Astfel 

atribuțiunile de pază ale personalul silvic ar trebui să se concentreze asupra plasării pe piață a lemnului, mult mai simplu și 

eficient de controlat având la îndemână și sistemele de trasabilitate dezvoltate (ex. Wood Tracking, SUMAL, sistemul de 

alertare bazat pe imagini satelitare – informațiile trebuie să fie disponibile și administratorilor de păduri și gărzilor forestiere pentru 

ca și în baza lor să se întocmească actele de patrulare, inspecțiile, controalele de pază). 

B. Eficientizarea sistemelor legale pentru trasabilitatea masei lemnoase (Wood tracking / SUMAL) 

Îmbunătațirea sistemelor de trasabilitate a lemnului: simplitate - eficientă – transparență 

→ consolidarea sistemelor de prevenție cu accent pe prima plasare pe piață a lemnului; 

→ instituirea unor sisteme de monitorizare a alertelor* generate de sistemele de trasabilitate; 

→ sistem de evidență publică a registrelor de control 

→ Instituirea de proceduri de control transparente 

Cadru legal: Leg. 46 /2008 Codul Silvic, HG 470 /2014, OM 819 /2015, HG 1004 /2016, , OM 837/2014 cu OM 1464/2016. 

Propuneri  privind dezvoltarea  sistemelor de trasabilitate (Wood tracking/SUMAL - Radarul Padurilor) 

                                                           
7 A fi determinați în urma unor analize ample printr-un proces participativ (ex. alertele verificate, controalele privind circulația masei lemnoase și a activităților 

de exploatare, a volumului de lemn provenit din tăieri ilegale nesemnalate instituțiilor de control într-un timp anume stabilit) 
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✓ Organizarea unor dezbateri publice (încă în faza de testare) a HG 1004/2016 pentru îmbunătățirea sistemelor de 

trasabilitate; 

✓ Sistemul trebuie să răspundă riscurilor identificate și să țină cont de analiza cost - beneficiu; 

✓ Instituirea de proceduri de control transparente privind: monitorizarea alertelor generate de sistemele de trasabilitate astfel 

încât controlul firmelor să nu poată fi orientat discreționar, ci în baza unei analize bazate pe riscuri (criteriile de prioritizare 

transparente – OM 819 /2015 Metodologie de control EUTR); 

✓ Reglementarea unui sistem de evidență publică a registrelor de control (cu păstrarea elementelor de confidențialitate), în 

care să se regăsească natura și rezultatele controalelor, precum și măsurile de remediere impuse de autoritatea competentă 

(Art. 11, Reg. 995 /2010); 

✓ Sistemele de transparență trebuie să fie eficiente prin soluții tehnice care să ia în considerare și necesitatea susținerii 

competitivității / productivității sectorului forestier – pentru că numai în acest fel poate fi combătută eficient și durabil 

recoltarea ilegală a lemnului în România; 

C. Asigurarea necesităților de bază și susținerea dezvoltării durabile a comunităților locale 

Adresarea cauzelor sociale privind  incidența tăierilor ilegale: 

→ asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populație; 

→ eliminarea TVA-ului pentru lemnul de foc /construcții rurale vândut către populație;  

→ susținerea dezvoltării rurale prin sprijinirea prelucrării locale a masei lemnoase; 

→ eliminarea pragurilor privind valorificarea superioară a masei lemnose; 

→ eliminarea procedurii de tragere la sorți a parchetelor;  

→ dezvoltarea infrastructurii forestiere (drumuri, platforme, depozite) - reinvestire profit (KPIs) 
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→ criteriile de adjudecare la licitații de masă lemnoasă să țina cont de gradul de prelucrare și aportul socioeconomic 

local al activităţii de prelucrare a lemnului; 

Cadru legal: HG 617/2016 Regulamentul de vânzare a masei lemnoase; 

 

D.  Promovarea sistemelor de verificare independente credibile / certificare ca instrument şi 

consecinţă a unui management forestier responsabil 

Platformă independentă prin care se asigură creşterea gradului de transparenţă şi implicarea adecvată a factorilor 

interesaţi/afectati pentru gestionarea durabilă a pădurilor proprietate publică: 

→ Certificarea managementului forestier (FSC); 

→ Sistemele de prevenție “Due Diligence System” (DDS) pentru Lemn Controlat; 

→ Evaluare națională a riscurilor pentru lemn controlat (NRA); 

Cadru legal: Reg. (UE) 995 /2010, OM 819 /2015. 
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