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A. Introducere 

 

Înainte de a preda mandatul succesorului, am considerat că este util să prezint succint 

activitatea și rezultatele (………?!) echipei pe care am coordonat-o…………?!  

 

În urmă cu 13 luni, am preluat mandatul de secretar de stat care coordonează activitatea 

domeniului Păduri din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu oarecare reținere: în ultimii ani 

mi-am concentrat atenția pe conservarea naturii, am activat în special în domeniul ariilor 

protejate… Am sperat totuși că experiența practică (anterioară) din domeniul silviculturii, 

precum și faptul că îmi pasă de soarta pădurilor și a silviculturii românești, să mă ajute să 

răspund cu profesionalism la provocările mandatului… 

 

Am dorit ca, prin acest document să prezint realizările rezultate în urma efortului de 13 luni, care 

se datorează implicării a numeroase persoane: consilieri  în cabinetul secretarului de stat, 

funcționari publici din minister și de la gărzile forestiere, angajați ai administratorilor pădurilor, 

reprezentanți ai societății civile și ai operatorilor economici și alte persoane care, dacă nu se 

văd explicit incluse în una din categoriile mai sus menționate nu înseamnă că nu au avut o 

contribuție importantă... 

 

Domeniul pe care l-am avut în responsabilitate este unul care necesită o abordare unitară și 

măsuri care să răspundă pe termen lung problemelor care au o dinamică permanentă. Ca 

urmare, dincolo de dorința de a sintetiza ceea ce a fost realizat în acest mandat, îmi doresc ca 

cele consemnate să se constituie într-un set de informații utile atât pentru activitatea viitoare a 

autorității care răspunde de silvicultură, a entităților din subordinea și a celor din coordonarea 

acesteia, cât și pentru societatea civilă interesată, implicată și beneficiară a domeniului păduri.  

 

Și acum faptele… 

 

 

La preluarea mandatului, în urma analizei rapide a situației sectorului, am identificat mai multe 

probleme pe care le-am apreciat ca fiind majore. Având în vedere perioada scurtă avută la 

dispoziție, am realizat o prioritizare a aspectelor care trebuiau soluționate, având în vedere 

criteriile: legalitate, oportunitate, necesitate. 

 

Astfel, principalele probleme identificate pe care am considerat că este absolut necesar să le 

rezolvăm cu prioritate au fost:  

 realizarea/modificarea legislației subsecvente Codului Silvic. Republicarea Legii nr. 

46/2008 privind Codul silvic ca urmare a modificării sale prin Legea nr. 133/2015 implica 

aprobarea multor acte normative de forță juridică inferioară. Dintre acestea era aprobat 

doar Regulamentul de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier 

proprietate publică, prin HG 924/2015. Reglementarea s-a dovedit a fi însă defectuoasă, 

ducând la blocaje majore atât în desfășurarea licitațiilor principale pentru masa lemnoasă 

producția anului 2016, cât și la deficiențe majore în aprovizionarea populației cu lemn de 

foc. 

 transparentizarea modului în care se realizează activitatea în domeniul forestier, având în 

vedere că sensibilitatea publică cu privire la tăierile ilegale din păduri, respectiv la starea 

pădurilor României era în creștere. Utilizarea sistemului de urmărire a lemnului (SUMAL) 
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și a Radarului Pădurilor începând cu anul 2014 începuseră să producă unele rezultate în 

ceea ce privește reducerea transportului ilegal de materiale lemnoase. Dar SUMAL 

prezenta unele deficiențe care permiteau ”păcălirea” sistemului (de exemplu prin utilizarea 

repetată a aceluiași cod unic pentru mai multe transporturi) și impunea obligații de 

raportare care încărcau în mod inutil operatorii economici. În plus, guvernul anterior 

asigurase resurse financiare pentru dezvoltarea SUMAL, dezvoltare impusă și de către 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care a cerut realizarea completă a sistemului FMIMS, 

fără ca această dezvoltare să fie realizată. 

 implicarea activă și de fond a factorilor interesați (din societatea civilă) în luarea deciziilor 

pentru domeniul forestier. Această implicare nu constituia o practică pentru structurile de 

specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), iar consultările 

publice organizate erau, de cele mai multe ori, formale. 

 eficientizarea controlului regimului silvic. OUG 32/2015, prin care s-a aprobat înființarea 

Gărzilor Forestiere, nu era încă implementată în mod corespunzător. Tot ceea ce fusese 

realizat până la preluarea mandatului a fost redenumirea fostelor Inspectorate Teritoriale 

de Regim Silvic și Cinegetic în Gărzi Forestiere, care continuau să acționeze ca nouă 

entități teritoriale independente, fără a comunica între ele și fără a avea parte de o reală 

coordonare de la nivelul MMAP.  

 elaborarea strategiei sectorului forestier, în care să se reflecte interesele întregii societăți, 

multiplele funcții ale pădurilor și importanța resurselor oferite de acestea; 

 credibilizarea Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA, administratorul fondului forestier 

proprietate publică a statului. Aceasta era privită cu neîncredere de public, avându-se în 

vedere multiplele cazuri de ilegalități săvârșite de angajați, având chiar directorul general 

trimis în judecată. 

 oficializarea rezultatelor primului ciclu al Inventarului Forestier Național (IFN). Acestea nu 

erau cunoscute de public, iar rapoartele depuse de Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” cu privire la rezultatele parțiale ale ciclului doi nu 

fuseseră folosite pentru fundamentarea deciziilor din acest sector.  

 Promovarea SIGAV – Sistemul informațional de gestionare a activităților de vânătoare. 

Acesta fusese elaborat în anul 2008, dar nu se realizase testarea și implementarea până 

în decembrie 2015, deși ar fi trebuit să asigure un nou sistem de emitere și urmărire a 

autorizațiilor de vânătoare. 

 

Având în vedere problemele identificate, am elaborat un plan de măsuri pentru mandatul 2016, 

plan prin care am identificat măsurile ce pot contribui la rezolvarea acestor probleme. Planul 

de măsuri este prezentat în Anexa 1. 

 

Realizările din perioada de mandat sunt prezentate în cele ce urmează și au fost posibile 

datorită unei echipe entuziaste de consilieri, de voluntari și datorită activității unei părți a 

personalului din Direcția Generală Păduri și din direcțiile MMAP, în special din cadrul Direcției 

Juridice. Consilierii și voluntarii s-au implicat foarte activ în activitățile din acest mandat. 

Componența echipei de consilieri și voluntari este prezentată în Anexa 2. 

 

Capitolele raportului sunt structurate pe capitolele Planului de măsuri. La începutul fiecărui 

capitol se prezintă principalele acțiuni planificate, după care sunt prezentate realizările. La final 

este prezentată lista acțiunilor inițiate și nefinalizate și care, în opinia actualei echipe, ar trebui 

continuate și finalizate. 
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B. Acțiuni planificate și realizări 
 

I. Fundamentarea unui sistem de control forestier integrat, funcţional 

 

Acțiuni planificate la începutul mandatului: 

 

a) Operaționalizarea Gărzilor Forestiere ca organism profesional de verificare şi control în 

domeniul silvic prin recrutarea de personal pe criterii de transparență, competenţă şi 

integritate; 

b) Reorganizarea controlului forestier la nivelul MMAP; 

c) Realizarea unui sistem de control integrat pe domeniul silvic și de exploatări forestiere; 

d) Inițiere/finalizare controale tematice în zone cu probleme majore, cu măsuri ferme și 

transparente/mediatizate. 

 

Acțiuni realizate în timpul mandatului 

 

 A fost inițiat un mod de lucru, unitar, pentru cele nouă gărzi forestiere teritoriale, prin 

asigurarea coordonării activității acestora. Întâlnirile aproape lunare cu personalul de 

conducere al gărzilor forestiere au dus la definirea clară a misiunii și obiectivelor acestui 

”corp de control” pe păduri, la elaborarea de proceduri comune, la schimburi de experiență 

esențiale pentru îmbunătățirea activității de control. A fost elaborat, de asemenea, un set 

de criterii și indicatori care ar trebui adoptați în viitor ca și bază pentru planificarea 

activităților și pentru evaluarea eficacității gărzilor forestiere. Misiunea, obiectivele și 

propunerile de criterii și indicatori sunt prezentate în Anexa 3. 

 

Prin proiectul de lege pentru aprobarea OUG 32/2015, MMAP a promovat amendamente care 

vor ajuta la îmbunătățirea activității gărzilor: 

 Se instituie obligația verificării anuale a activității gărzilor în baza unor criterii de 

performanță care se stabilesc prin hotărâre a guvernului. Proiectul de hotărâre a fost 

elaborat, urmând să fie în consultare publică imediat ce este promulgată Legea de 

aprobare a OUG 32/2015. Sistemul de evaluare bazat pe criterii și indicatori clar definiți 

va oferi un cadru unitar pentru o mai bună planificare a activităților la fiecare gardă 

forestieră și va permite o supraveghere mult mai riguroasă a eficacității gărzilor (vezi 

propunerea în Anexa 3). 

 Evaluarea integrității personalului gărzilor, precum și a personalului MMAP din 

Direcția Generală Păduri va fi obligatoriu să se facă anual.  

 S-a introdus obligativitatea elaborării unui program de pregătire profesională 

continuă pentru personalul GF. 

 

 Au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor libere din cadrul Gărzilor 

Forestiere. Deși au fost înregistrați 404 candidați pentru cele 99 de posturi scoase la 

concurs, au fost ocupate doar 17 posturi. Au fost ocupate prin concurs posturile de 

inspectori șefi de la GF Suceava și GF Ploiești, urmând să se reorganizeze concursurile 

pentru inspectori șefi la GF Brașov, Timișoara și Oradea.  

 

 A fost organizat un prim curs de comunicare pentru purtătorii de cuvânt al Gărzilor 

Forestiere.   
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 A fost înființată Direcția de Control Silvic și Cinegetic în cadrul Direcției Generale 

Păduri. Această direcție are două servicii: Serviciul Control Regim Silvic și Cinegetic și 

Serviciul Monitorizare Informatică a Trasabilității Materialului Lemnos în Silvicultură, acesta 

din urmă fiind serviciul care asigură funcționarea sistemului SUMAL. Parte din personal a 

fost preluat de la Corpul de Control al Ministrului, respectiv un angajat la serviciul de control 

și 6 angajați la serviciul care se ocupă de SUMAL. S-au inițiat procedurile de angajare 

pentru cele 11 posturi vacante. În perioada octombrie – decembrie 2016, activitățile acestei 

noi direcții au fost asigurate de personalul preluat de la Corpul de Control al Ministrului și 

de către angajați ai gărzilor forestiere detașați pe perioadă determinată la MMAP.  

   

Această nouă direcție: 

 a elaborat proiectul de HG care reglementează funcționarea SUMAL dezvoltat pe 

perioada mandatului, proiect care a fost aprobat prin HG 1004/2016.  

 a pregătit proiectul de OM pentru testarea SUMAL 2.0, care a fost postat spre consultare 

publică, pe site-ul www.mmediu.ro, la secțiunea Transparență / Proiecte de acte 

normative în data de 29 decembrie 2016.  

 a pregătit o primă versiune a proiectelor de modificare a ordinelor de ministru care 

trebuie să fie revizuite pentru implementarea corespunzătoare a prevederilor HG 

1004/2016.  

 a coordonat realizarea a trei baze de date importante pentru activitatea gărzilor: baza 

de date a proprietarilor de terenuri forestiere, baza de date a contravențiilor silvice și 

sistemul de raportare electronic a activităților gărzilor forestiere. Aceste baze de date au 

fost predate gărzilor forestiere, care le vor utiliza începând cu data de 1 ianuarie 2017 – 

Anexa 4 

 a organizat controlul tematic referitor la întocmirea și aplicarea amenajamentelor silvice 

– modul de organizare s-a stabilit prin OM 1661/2016, iar rezultatele sumare ale acestor 

controale sunt prezentate în Anexa 5. 

 a realizat controalele impuse de sesizările și petițiile primite la MMAP.  

 

 A fost creat un instrument mai eficient pentru realizarea controlului regimului silvic. În 

septembrie 2016, s-au adus modificări Legii 171/2010 a contravențiilor silvice prin 

OUG 51/2016. Practic, s-a aprobat prin acest OUG Proiectul de lege de modificare a Legii 

171/2010 a contravențiilor, proiect ce a fost dezbătut timp de 2 ani în Parlament (Plx. 

162/2014), a fost aprobat de Senat și a avut raport favorabil în comisiile din Camera 

Deputaților, dar care nu a fost introdus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților 

înainte de vacanța parlamentară din vara anului 2016. OUG 51/2016 a adus majorări 

semnificative în cazul unora din sancțiunile existente în Legea 171/2010, dar a introdus și 

sancțiuni noi, în special pentru administratorii de pădure, respectiv pentru situațiile în care 

nu se respectă regimul silvic. Este important de menționat că, după aprobarea OUG 

51/2016 s-au reluat discuțiile cu factorii interesați cu privire la sancțiunile modificate prin 

acest OUG, discuții în urma cărora, MMAP a formulat o serie de amendamente ce au fost 

incluse într-un nou proiect de OUG, iar parte din ele au fost depuse în Parlament la 

dezbaterile ce au avut loc în comisiile din Senat în care s-a dezbătut proiectul de LEGE DE 

APROBARE A OUG 51/2016. 

 

 S-a încheiat protocolul de colaborare cu Direcția Generală a Vămilor și, de asemenea, 

cu Jandarmeria Română și s-au început discuțiile pentru încheierea unui protocol cu 

http://www.mmediu.ro/
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Inspectoratul General al Poliției Române. Ulterior, Jandarmeria a cerut denunțarea 

unilaterală a protocolului încheiat, întrucât MAI a solicitat încheierea unui protocol unic, 

proiectul de protocol fiind elaborat și promovat spre aprobare (Anexa 6). Este foarte 

important ca prin acest protocol să se stabilească principiile de colaborare între cele trei 

instituții reprezentante ale autorității statului care au un rol important în prevenirea și 

controlul tăierilor ilegale. Implicarea personalului Gărzilor Forestiere în acțiunile de 

constatare a prejudiciilor în calitate de specialiști trebuie limitat la strictul necesar, iar Poliția 

și Parchetul trebuie să apeleze în principal la specialiști silvici din cadrul ocoalelor și 

direcțiilor silvice. În felul acesta personalul Gărzilor se va putea concentra pe monitorizarea 

și controlul regimului silvic și cinegetic, așa cum este normal.   

 

 Pentru prima dată de la inițierea procesului de retrocedare a terenurilor forestiere, s-a 

realizat structura bazei de date cu proprietarii de pădure, bază de date ce va contribui 

semnificativ la îmbunătățirea monitorizării modului în care se face managementul forestier, 

indiferent de proprietari. Baza de date trebuie completată de ocoalele silvice în colaborare 

cu gărzile forestiere, constituind un element esențial pentru activitatea de control și 

monitorizare a modului în care se respectă regimul silvic de către proprietarii de terenuri 

forestiere, acțiune care a fost planificată și comunicată Regiei Naționale a Pădurilor și 

Gărzilor Forestiere prin adresa nr. 25006/ES/04.01.2017 (anexa 7). 

 

 

II. Dezvoltarea sistemului pentru monitorizarea managementului forestier și al tăierilor 

ilegale 

 

Acțiuni planificate la începutul mandatului 

 

a) Îmbunătățirea sistemului Radarul Pădurilor pentru a asigura implicarea mai activă a 

cetățenilor în semnalarea tăierilor ilegale; 

b) Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului SUMAL în vederea stopării tăierilor ilegale;  

c) Urmărirea prin imagini satelitare a tăierilor pentru identificarea tăierilor ilegale vizibile prin 

acest instrument; 

d) Punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare a autorizațiilor de vânătoare – SIGAV. 

 

Acțiuni realizate în timpul mandatului 

 

După modificarea Legii 51/1991 privind securitatea națională a României republicată, cu 

modificările ulterioare, prin introducerea literei m) la art. 3, integritatea fondului forestier 

național a devenit obiectiv de securitate națională. În aceste condiții, angajamentul echipei 

anterioare a MMAP de a dezvolta sistemul de asigurare a trasabilității materialelor lemnoase 

(SUMAL – Sistem de Urmărire a Materialelor Lemnoase) și de a realiza un sistem integrat de 

monitorizare a managementului forestier (numit Forest Management and Information 

Monitoring System – FMIMS) a devenit o prioritate a actualei echipe. Realizarea FMIMS 

presupunea dezvoltarea și integrarea tuturor componentelor, și anume: SUMAL 

Amenajament, SUMAL Ocol, SUMAL Agent, Wood-Tracking, SUMAL iWood-Tracking, 

SUMAL Contravenții, SUMAL Rapoarte, SUMAL Admin, SUMAL Inspectorul Pădurii și 

realizarea portalului web Interfaţa Grafică SUMAL. Pornind de la această prioritate, acțiunile 

realizate sunt: 
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 În luna iulie a fost lansată aplicația Inspectorul Pădurii, care permite publicului accesul 

la informații legate de transporturile de materiale lemnoase pe drumurile publice. Această 

aplicație este o dezvoltare a Radarului Pădurilor. Persoanele care utilizează Inspectorul 

Pădurii pot verifica în mod direct dacă transporturile de materiale lemnoase sunt legale și 

dacă lemnul transportat corespunde cu cel înregistrat în avizele de însoțire a transportului. 

În lipsa înregistrării în sistem sau dacă datele de pe aviz nu corespund cu cele ale 

transportului, utilizatorul aplicației poate anunța la numărul unic de urgență 112 

neconformitățile constatate, informația ajungând la Poliția Română și, după caz, la Garda 

Forestieră, abilitate să verifice legalitatea transporturilor de materiale lemnoase. De la 

momentul lansării aplicației, în luna iulie 2016, până în prezent, s-au înregistrat peste 

60.000 de utilizatori ai acestei aplicații, care au făcut circa 1.000.000 de verificări ale 

transporturilor de materiale lemnoase. 

 

 În acest an, SUMAL a fost îmbunătățit și dezvoltat astfel încât să mărească eficiența 

sistemului informatic de monitorizare atât a managementului forestier, cât și a trasabilității 

materialelor lemnoase. Dacă până acum SUMAL a permis urmărirea transporturilor de 

materiale lemnoase pe drumurile publice, noul sistem, SUMAL 2.0, va permite de acum și 

înregistrarea informațiilor din amenajamentele silvice, evidențierea arboretelor în 

care s-au făcut marcări, înregistrarea actelor de punere în valoare și a autorizațiilor 

de exploatare (ceea ce va permite monitorizarea legalității exploatărilor forestiere) și 

urmărirea stocurilor în depozite. De asemenea, s-a îmbunătățit sistemul de urmărire a 

materialelor lemnoase de la locul în care se face exploatarea până în depozite și de la 

ieșirea din depozite până la destinația de pe teritoriul țării sau până la graniță. Sistemul are 

acum componente care creează facilități administratorilor de fond forestier și operatorilor 

economici în acțiunile de înregistrare și raportare privind masa lemnoasă și materialele 

lemnoase, indiferent de proveniență. O prezentare sumară a SUMAL 2.0 se face în Anexa 

8. 

 

 Modul de utilizare a sistemului s-a reglementat prin HG 1004/2016, elaborată cu o largă 

consultare a factorilor interesați. S-a elaborat deja proiectul de OM care va reglementa 

modul de testare al SUMAL 2.0, care este acum în consultare publică. S-au elaborat, de 

asemenea, și primele versiuni ale proiectelor de ordin de ministru necesare pentru a se 

asigura aplicarea noului HG. 

 

 S-a realizat un sistem care va permite identificarea tăierilor ilegale prin analiza  

imaginilor satelitare care oferă informații cu privire la orice perturbare în 

coronamentul pădurilor din țara noastră. Pentru ca acest sistem să devină operațional, 

este absolut esențial să se opereze toate actele de punere în valoare și autorizațiile de 

exploatare în baza cărora se realizează exploatări forestiere, astfel încât, prin 

suprapunerea lor pe imaginile satelitare care redau perturbările în coronamentul arboretelor 

din fondul forestier național să se poată identifica în foarte scurt timp tăierile ilegale. Pe 

perioada de testare a sistemului s-au identificat deja de către unele gărzi forestiere tăieri 

ilegale în timp real, fiind situații în care făptașii au fost prinși în fapt. De asemenea, s-au 

putut verifica, la timp scurt după semnalare, perturbările identificate în zone de protecție 

strictă și zone de protecție integrală a parcurilor naționale și naturale. Sistemul va fi complet 

operațional când vor fi încărcate toate amenajamentele silvice în SUMAL 2.0. Ceea ce s-a 

realizat în acest sens de către actuala echipă, se prezintă în Anexa 9. 
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 Asigurarea accesului publicului pentru vizualizarea efectului tăierilor din fondul forestier 

național prin portalul web www.inspectorulpadurii.ro, care completează aplicația mobilă 

Inspectorul Pădurii. Portalul web oferă publicului instrumentul prin care se pot vedea 

perturbările din fondul forestier național, se pot vizualiza elemente din actele de punere în 

valoare – deocamdată doar cele ale Regiei Naționale a Pădurilor -, se pot identifica 

perturbări în zonele de protecție strictă și integrală a parcurilor naționale și naturale sau în 

zonele care posibil să fie păduri virgine și se poate vedea locul de emitere al avizelor de 

însoțire pentru materialele lemnoase. Acest instrument se dorește a fi și un instrument de 

educare a publicului: existența a mii de acte de punere în valoare pe teritoriul țării și a mii 

de avize de însoțire a materialelor lemnoase eliberate zilnic constituie o normalitate pe care 

publicul trebuie să o înțeleagă. 

 

 Spre finele acestui mandat s-a demarat introducerea Sistemul informatic de 

gestionare a vânătorii (SIV). Sistemul electronic pentru emiterea și înregistrarea 

electronică a autorizațiilor de vânătoare este deja elaborat. Sistemul permite emiterea 

foarte facilă a autorizațiilor de vânătoare, dar și un control, respectiv o monitorizare 

adecvată a acțiunilor de vânătoare. S-a elaborat proiectul de ordin de ministru care să 

permită punerea sa în funcțiune, proiect în baza căruia s-a organizat o dezbatere publică. 

În urma dezbaterii publice s-a organizat un grup de lucru care a revizuit proiectul de ordin. 

Aprobarea acestuia nu a fost posibilă întrucât Consiliul Național de Vânătoare, deși 

convocat de trei ori, nu a întrunit cvorumul necesar pentru a-și exprima punctul de vedere 

cu privire la acest proiect de act normativ. Pe lângă SIV s-a dorit introducerea obligativității 

crotalierii tuturor exemplarelor de faună extrase în urma acțiunilor de vânătoare, o măsură 

propusă de unii vânători la dezbaterea publicǎ organizată în data de 6 decembrie 2016.  

 

 

III. Realizarea Strategiei Forestiere pe termen mediu a României și elaborarea cadrului de 

planificare strategică participativă în sectorul forestier 

 

Acțiuni planificate la început de mandat 

 

a) Finalizarea strategiei pe termen mediu, inițiată în 2014; 

b) Adoptarea ghidului de planificare strategică participativă sectorială. 

 

Acțiuni realizate în timpul mandatului 

 S-a realizat o primă variantă a Programului strategic pentru perioada 2017 – 2020, care 

ar trebui finalizat în prima parte a anului 2017.  

 

În următorii 3 ani va trebui realizat Planul strategic al sectorului forestier pentru perioada 2021 

– 2027, realizându-se o planificare de jos în sus, cu implicarea tuturor factorilor interesați, așa 

cum se recomandă în Ghidul de Planificare Strategică pentru Managementul Responsabil față 

de valorile de biodiversitate, al resurselor forestiere, disponibil pe site-ul 

http://www.emenatura2000.ro, la secțiunea Rezultate. Astfel, sectorul forestier își va putea 

defini prioritățile și necesarul de finanțare în timp util pentru a solicita sprijinul Comisiei 

Europene în următoarea perioadă de finanțare.   

 

 

http://www.inspectorulpadurii.ro/
http://www.emenatura2000.ro/wp-content/uploads/2013/10/managementul-padurilor.pdf
http://www.emenatura2000.ro/wp-content/uploads/2013/10/managementul-padurilor.pdf
http://www.emenatura2000.ro/
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IV. Îmbunătățirea cadrului legislativ pentru managementul durabil al fondului forestier și 

a resurselor oferite de acesta 

 

Acțiuni planificate la început de mandat 

 

a) Elaborarea legislației subsecvente pentru aplicarea Codului silvic; 

b) Revizuirea Legii 171/2010 pentru punerea în concordanță cu legislația europeană (Due 

Diligence și FLEGT) pentru sancționarea nerespectării trasabilității lemnului exploatat 

(contribuție la reducerea tăierilor ilegale). 

 

Acțiuni realizate în timpul mandatului 

 

 Pentru prima oară de când Codul Silvic a impus această obligație, s-a asigurat cadrul 

legal și prima tranșă de bani de la bugetul de stat pentru plata pazei pădurilor în cazul 

proprietăților mai mici sau egale cu 30 hectare. HG 864/2016 a fost aprobat în noiembrie 

2016, iar la revizuirea bugetară s-au asigurat 14,5 milioane lei pentru paza acestor păduri 

în trimestrul patru al anului. Pe viitor va fi asigurată astfel paza unei suprafețe de peste o 

jumătate milion de hectare, reducându-se semnificativ riscul de tăieri ilegale pe aceste 

terenuri și, respectiv, de distrugere a acestor păduri. 

 

 A fost creat cadrul legal pentru constituirea Catalogului Pădurilor Virgine și 

Cvasivirgine prin aprobarea OM 1417/2016, îmbunătățit ulterior prin OM 2525/2016. Cel 

de-al doilea ordin a fost necesar pentru a corecta unele aspecte din procedura de avizare 

a studiilor de desemnare a pădurilor virgine și cvasivirgine. S-a publicat prima formă a 

Catalogului, în care sunt incluse peste 13.000 ha păduri virgine și cvasivirgine, disponibilă 

pe site-ul www.mmediu.ro, la secțiunea Păduri. Sunt în curs de elaborare / avizare studii 

de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine pentru circa 35.000 ha. Prin controalele 

efectuate în baza sesizărilor venite din partea societății civile, MMAP a impus sistarea 

lucrărilor silvice planificate pentru peste 700 ha păduri care ar fi posibil să corespundă 

criteriilor de pădure virgine sau cvasivirgină. Prin HG nr. 945/2016 s-a asigurat alocarea a 

2,5 milioane lei pentru identificarea de păduri virgine și cvasivirgine. 

 

 MMAP a continuat demersurile pentru asigurarea statutului de patrimoniu universal 

natural pentru aproape 24.000 hectare păduri virgine și cvasivirgine.  

 

 Regulamentul de valorificare a materialelor lemnoase, refăcut în acest mandat și 

aprobat prin HG 617/2016, a îmbunătățit semnificativ condițiile în care se poate realiza 

valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, respectiv a 

unităților administrativ teritoriale. Printre principalele aspecte reglementate de hotărârea de 

guvern prin care s-a aprobat regulamentul, se află: 

 

 Asigurarea cu prioritate a necesarului de lemn pentru populația locală, inclusiv pentru 
nevoile persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 
familiale, astfel încât să se poată încuraja dezvoltarea micilor întreprinderi locale.  

 Lemnul fasonat se poate valorifica către populația locală chiar dacă nu a fost oferit 
la două licitații.  

 Se asigură un acces îmbunătățit la materialele lemnoase care se pot folosi ca lemn de 
foc, permițând vânzarea acestora la drum auto și chiar din pădure, respectiv 

http://www.mmediu.ro/
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fasonat la cioată sau de la căile de scos-apropiat, neimpunând administratorilor 
obligația de a se vinde lemnul doar din depozite. 

 Redarea dreptului de a vinde direct materiale lemnoase către populație Regiei 
Naționale a Pădurilor, cu instituirea obligativității de a vinde lemnul de foc cu prioritate 
pentru încălzirea locuințelor. HG 924/2015 nu a mai permis RNP să vândă lemn 
populației în mod direct, ceea ce a dus la dificultăţi majore în aprovizionarea cu lemn 
de foc.  

 Se creează mecanismul pentru manifestarea dreptului de preempţiune pentru 
producătorii din industria mobilei în cumpărarea lemnului din proprietatea publică a 
statului. 

 În vederea încurajării dezvoltării locale, se pot organiza licitații de masă lemnoasă, 
respectiv de materiale lemnoase la care să se țină cont de gradul de prelucrare a 
materialelor lemnoase, aportul socioeconomic local al activităţii de prelucrare a 
lemnului raportat la cantitatea de lemn consumată, iar administratorii fondului forestier 
proprietate publică pot acorda reduceri de preţ în baza unei scheme de ajutor de 
stat, adoptată în condiţiile legii. 

 
În Regulamentul aprobat prin HG 617/2016 s-au transpus principiile impuse de Codul silvic la 
art. 60. 
 

 Prin OM 884/2016 s-a reglementat modul în care proprietarii care au terenuri forestiere 

cu suprafața mai mică de 10 ha să poată beneficia de dreptul legal de cel mult 3 mc/an/ha 

masă lemnoasă. S-a asigurat astfel accesul la lemn de foc și chiar și de construcții 

pentru zeci de mii de proprietari de pădure. Arborii pot fi marcați de personalul silvic cu 

respectarea încadrării în creșterea curentă în scopul asigurării continuității pădurii. 

 

 S-au făcut demersurile în vederea elaborării cadrului legal pentru asigurarea de la 

bugetul de stat a plăților compensatorii pentru proprietarii de păduri cărora li se impun 

anumite restricții în ceea ce privește exploatarea masei lemnoase din pădurile proprii 

(în cazul pădurilor incluse în tipurile funcționale TI și TII). S-a elaborat proiectul de Hotărâre 

de guvern care a fost supusă dezbaterii publice și înaintat Comisiei Europene pentru a se 

obține o decizie favorabilă, astfel încât guvernul să poată aproba hotărârea de guvern și 

bugetul necesar. 

 

 Deblocarea realizării perdelelor forestiere de protecție de-a lungul principalelor 

drumuri – Realizarea perdelelor forestiere de protecție pentru căile de comunicație a fost 

un proces blocat de 10 ani ca urmare a dispozițiilor contradictorii din două legi care 

prevedeau proceduri diferite de expropriere a terenurilor în vederea realizării acestora, mai 

ales în condițiile în care protecția este necesară în sezonul de iarnă. Din acest motiv, deși 

la nivel național este nevoie urgentă de aproximativ 1.720 de km de perdele forestiere 

pentru protecția drumurilor naționale și a autostrăzilor, până în prezent s-au realizat doar 9 

km. Această situație s-a eliminat prin aprobarea OUG nr. 50/2016 pentru modificarea Legii 

nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție.  

 

 După lungi dezbateri reluate cu factorii interesați cu privire la rolul și organizarea 

Consiliului Național pentru Silvicultură, s-a ajuns la redactarea proiectului de ordin, 

urmată de consultare publică online și întâlniri cu factorii interesați, respectiv finalizarea 

acestuia și aprobarea prin OM nr. 2421/2016 pentru aprobarea înființării Consiliului Național 

pentru Silvicultură (CNS). Având în vedere faptul că acest Consiliu va monitoriza activitatea 

autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, asigurând menținerea unei 
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continuități în baza unei strategii sectoriale, este important ca membrii săi să fie experți cu 

o deplină înțelegere a rolului pe care îl au și cu experiență în implementarea de strategii. 

Participarea reprezentanților factorilor interesați din sectorul forestier la selectarea 

membrilor CNS este importantă pentru a asigura promovarea echilibrată a intereselor din 

sectorul forestier. 

 

 A fost aprobat OM nr. 884/2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii 

posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau 

abiotici. 

 

 A fost reglementată Procedura de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de 

punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din 

vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţionale prin OM nr. 

1507/2016. 

 

 A fost aprobată Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi 

schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti prin OM nr. 694/2016. 

 

 A fost aprobat Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobilei prin OM 

nr. 2222/2016. 

 

 S-a modificat metodologia de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul 

masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici prin OM nr. 

1997/2016. 

 

 S-au luat măsuri de mai bună gospodărire a fondului forestier național (printre care 

menționăm instituirea interdicției de exploatare a masei lemnoase din proprietate, până la 

îndeplinirea de către proprietar a obligației de regenerare pentru suprafețele exploatate 

anterior sau rămase neregenerate după tăierile ilegale sau legale) prin OM nr. 2121/2016. 

 

 S-a aprobat OM nr. 1534/2016 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor 

de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în 

producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. 

 

Lista tuturor actelor normative promovate se regăsește în Anexa 10. 

 

În fundamentarea, discutarea, dezbaterea proiectelor de acte normative menționate în anexa 

10 și a celor de la capitolul C, au fost organizate peste 30 de întâlniri cu factori interesați, la 

care au participat peste 200 de reprezentanți. 

 

 

V. Continuarea Inventarului Forestier Național și stabilirea modului în care vor fi utilizate 

informațiile furnizate 

 

Acțiuni planificate la începutul mandatului 

 

a) Comunicarea rezultatelor IFN și continuarea lucrărilor 
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Acțiuni realizate în timpul mandatului 

 Au fost omologate rezultatele obținute în primul ciclu al IFN. 

 

 Au fost publicate pe site-ul MMAP rezultatele omologate ale primului ciclu al Inventarului 

Forestier Național. 

 

 Au fost realizate prin personalul gărzilor forestiere controale cu privire la inventarierile 

din teren realizate prin IFN constatându-se corectitudinea acestora. 

 

 A fost elaborat Proiectul de OUG privind înființarea Administrației Naționale pentru 

Inventarul Forestier Național și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 318/2015 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

în Silvicultură ”Marin Drăcea”, ca institut național de cercetare-dezvoltare. 

 

Inventarul Forestier Național (IFN) trebuie să fie gestionat în directa subordonare a 

autorității publice centrale care răspunde de silvicultură (APCRS) și nu prin Ministerul 

Educației. Rezultatele IFN sunt de importanță decisivă pentru luarea deciziilor pentru 

sectorul forestier. Interpunerea unei terțe entități (Institutul Național de Cercetare și 

Dezvoltare în Silvicultură, prin structurile sale de atestare a rezultatelor IFN) poate duce 

la blocarea comunicării unor informații critice, așa cum de fapt s-a și întâmplat in anul 

2016. De asemenea, APCRS trebuie să aibă în subordinea sa o entitate care să 

pregătească informațiile și raportările pentru Comisia Europeana privitor la LULUCF 

(Land Use, Land Use Change and Forestry), astfel încât autoritatea de mediu să poată 

să își îndeplinească obligațiile ce îi revin pe acest domeniu la nivelul UE. Proiectul a fost 

finalizat și depus spre avizare către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 

co-inițiator. 

 

VI. Managementul durabil al Fondului Forestier Național proprietatea statului 

 

Acțiuni planificate la început de mandat 

a) Restructurarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, pe baza principiilor de bună 

guvernanță corporatistă, conform OUG 109/2011, transparența si integritate; 

 

Acțiuni realizate în timpul mandatului 

 

 S-a numit un nou Consiliu de Administrație, cu membrii care nu sunt angajați ai RNP. 

 

 S-a angajat un nou director general, pe bază de concurs. 

 

 S-a aprobat planul de administrare și de management al Regiei Naționale a Pădurilor, 

cu indicatori de performanță diversificați. 

 

 S-a îmbunătățit semnificativ transparența în ce privește activitatea Consiliului de 

Administrație al RNP, dar și în ce privește activitatea RNP. De exemplu:  

 

 Hotărârile CA al RNP sunt publice, disponibile pe site-ul www.rosilva.ro, la secțiunea 

CA; 

http://www.rosilva.ro/
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 s-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor de directori ale direcțiilor silvice, 

concursuri ce au fost foarte transparent comunicate; 

 s-a publicat pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA catalogul parchetelor ce 

urmează a fi scoase la licitație, cu localizarea exploatărilor ce se vor desfășura în anul 

2017. 

 

VII. Acțiuni considerate prioritare de către Guvern începând cu data de 17.08.2016 

 

În timpul derulării mandatului, Primul-Ministru a calificat domeniul Păduri ca fiind domeniu 

prioritar. La data de 17.08.2016 a avut loc o primă întâlnire la sediul Guvernului, ocazie cu 

care s-au identificat direcțiile de acțiune. De la data respectivă activitatea MMAP în domeniul 

Pădurilor s-a desfășurat avându-se în vedere atât propriul plan de măsuri, cât și măsurile 

determinate de direcțiile identificate cu această ocazie. Modul în care au fost realizate acțiunile 

și respectiv stadiul acestora se prezintă în Anexa 11.  

 

 

VIII. Activitate internațională 

 Organizarea de către MMAP și RNP a celui de-al cincilea grup de lucru privind 

managementul durabil al pădurilor la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea 

durabilă a Carpaților (Convenția Carpatică) – 26-27 septembrie 2016, Brașov, România. 

 Prezentarea la Comisia Europeană de către Secretar de Stat Erika Stanciu a intenției 

României de a crea cadrul legislativ pentru acordarea plăților compensatorii proprietarilor 

de pădure cu anumite restricții de exploatare. Prezentarea a avut la DG Agricultură și 

Dezvoltare Rurală, Comisia Europeană, Bruxelles, în data de 11 mai 2016. 

 Participarea delegaților MMAP la:  

 Working Conference on the Evaluation of the EU FLEGT Action Plan including 

EUTR din perioada 19-20.05.2016 la Bruxelles, Belgia. 

 reuniunea Informal Meeting of EU Directors General, organizată de Președinția 

Slovacă a Consiliului Uniunii Europene, 7-9 septembrie 2016, Bratislava, Slovacia 

 Conferința Internațională Integration of Biodiversity Enhancement in Sustainable 

Forest Management in the framework of the EU Forestry Strategy, 6-7 octombrie 

2016, Praga, Cehia. 

 reuniunile Expert Group Meeting on FLEGT/EUTR, organizate de Comisia 

Europeană în perioadele 9 iunie 2016, 29-30 septembrie 2016, Bruxelles, Belgia. 

 reuniunile Standing Forestry Committee, organizate de Comisia Europeană în 

perioadele 21-22 aprilie 2016, 10 iunie 2016, 16 septembrie 2016, Bruxelles, Belgia. 

 reuniunea Comitetului pentru Păduri al FAO în perioada 18-22 iulie 2016, la Roma, 

Italia. 

 reuniunile Grupului de lucru pentru păduri din cadrul Consiliului Uniunii Europene în 

perioadele 20 aprilie 2016, 15 septembrie și 9 decembrie 2016. 

 workshop-ul New Value Chains From Multifunctional Forests, organizat de Comisia 

Europeană (EIP-AGRI), 10-11 noiembrie 2016, Viena, Austria. 

 Unul dintre rezultatele demersurilor la nivel internațional din această perioadă a constat 

în faptul că preinfrigement-ul inițiat de Comisia Europeană împotriva României ca 

urmare a modului de aplicare a Regulamentului (CE) 995/2010 a fost ridicat. 
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C. Acțiuni de realizat în continuare 
 

I. Proiecte de acte normative inițiate, aflate în diverse faze de avizare 

 

1. Proiectul de HG pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior – aprobarea constituie o urgență majoră, întrucât începând cu 
data de 18 ianuarie Legea 4/2015 se abrogă. PML este element critic pentru: 

 procedura de stabilire a prejudiciilor cauzate fondului forestier național și, implicit, la 

calificarea drept infracțiuni sau contravenții a faptelor prin care s-au produs aceste 

prejudicii; 

 procedura de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din 

afara acestora și la stabilirea despăgubirilor aferente; 

 procedura de stabilire a compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe 

care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin 

amenajamente silvice; 

 procedura de scoatere definitivă de ocupare temporară a terenurilor din fondul 

forestier național, pentru calculul taxei, garanției și a celorlalte obligații bănești 

prevăzute de lege; 

 procedura de achiziție, schimb, donație de către stat a terenurilor ce pot fi incluse în 

fondul forestier proprietate publică a statului, pentru calculul valorii terenurilor; 

 procedura de schimbare a categoriei de folosință a terenurilor cu destinație silvică, 

pentru calculul taxei echivalente cu taxa de scoatere definitivă din fondul forestier; 

 procedura de concesionare a terenurilor aferente activelor vândute de către Regia 

Națională a Pădurilor – Romsilva, pentru calculul redevenței.   

 
2. Proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
 
Se propun clarificări importante la OUG nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, clarificări necesare pentru 
situații care duc la blocaje în sistemul de transport al lemnului, cu consecințe inclusiv 
economice pentru operatori. Proiectul de OUG a fost finalizat de Ministerul Mediului si a obţinut 
toate avizele in consultarea inter-ministeriala. Este înregistrat la Secretariatul General al 
Guvernului dar nu a mai putut intra pe agenda şedinţei de Guvern.  
 
3. Proiectul OUG de modificare a Legii nr. 46/2008 Codul Silvic  
 
Principalele modificări propuse se referă la: eliminarea incompatibilității pentru personalul din 
cadrul Gărzilor Forestiere care participă atât la procesul de elaborare a amenajamentelor 
silvice (recepția lucrărilor, conferințe de amenajare), cât și la controlul elaborării 
amenajamentelor; asigurarea exploatării produselor accidentale din pădurile pentru care nu 
există obligația întocmirii de amenajamente silvice; crearea obligației de plată pentru cazurile 
în care este afectată integritatea fondului forestier național, prin instituirea valorii de 
compensare a funcțiilor de protecție afectate ale pădurii. Această din urmă prevedere asigură 
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, dreptul de a se constitui ca parte civilă 
în favoare statului.  
 
4. Proiectul de HG pentru acordarea compensațiilor pentru situațiile în care proprietarii 

de pădure au anumite restricții în ceea ce privește exploatarea masei lemnoase 
(Proiect de HG pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control 
a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le 
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recoltează̆, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care 
determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă). Proiectul de act normativ este 
finalizat de MMAP și a fost depus la Comisia Europeană pentru obținerea Deciziei în baza 
căreia se poate aproba. Termenul de obținere a Deciziei este de 5 ianuarie 2017. După ce 
se obține Decizia CE, trebuie aprobat proiectul de HG în Guvern și alocate fondurile, 
respectiv cca 60 milioane lei/an. 

 
5. Proiectul de HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de 

Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce 
revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice 
și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor 

 
Se propune simplificarea procedurii de acordare a sumelor ce se cuvin celor ce au avut 
pagube provocate de animale sălbatice: proprietarii nu mai au obligații imposibil de realizat în 
vederea prevenirii pagubelor, iar acordarea sumelor se va face la nivel local, nu din MMAP. 
Proiectul a fost finalizat, fiind în avizare interministerială 
 
6. Proiectul de OUG privind înființarea Administrației Naționale pentru Inventarul 

Forestier Național  
 
7. Proiect de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 318/2015 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 
”Marin Drăcea”, ca institut național de cercetare-dezvoltare. 

 
 
8. Proiect de HG de modificare privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere 

(proiect de modificare a Hotărârii nr. 743/2015). După aprobarea în Plenul Camerei 
Deputaților a Legii de aprobare a O.U.G nr. 32/2015 privitor la Gărzile Forestiere, s-a 
constituit un grup de lucru care a elaborat o primă versiune de modificare a HG nr. 
743/2015. De asemenea, în decursul anului 2016 cele 9 Gărzi Forestiere au lucrat, sub 
coordonarea MMAP, la elaborarea criteriilor și indicatorilor de evaluare, care ar trebui 
incluși în viitorul Regulament de Funcţionare. Acest proiect nu a fost pus în consultare 
publică deoarece Legea care stă la baza ei nu a fost încă promulgată. 

 
9. Proiect de OM pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi 

practicarea vânătorii (proiect de modificarea și completare a OM nr. 353/2008) 
Propunerile de modificare sunt deosebit de importante pentru introducerea unei evidențe 
corespunzătoare a acțiunilor de vânătoare și pentru combaterea și prevenirea braconajului. 
Principalele propuneri: impunerea utilizării unui sistem informatic pentru emiterea autorizațiilor 
de vânătoare și pentru raportarea acestora și crotalierea tuturor exemplarelor de animale 
vânate.  
 
10. Proiect de OM privind aprobarea Normelor tehnice pentru îngrijirea şi conducerea 

arboretelor 
 
Există o versiune elaborată de un grup de specialiști și modificată în urma dezbaterii publice 
organizată de MMAP. Considerăm că proiectul de OM trebuie promovat pentru a asigura o 
serie de clarificări în ce privește normele tehnice vizate. 
 
11. Proiect de OM privind aprobarea Normelor tehnice pentru alegerea şi aplicarea 

tratamentelor 
 
Există o versiune elaborată de un grup de specialiști.  Considerăm că proiectul de OM trebuie 
promovat pentru a asigura o serie de clarificări în ce privește normele tehnice vizate.  
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12. Proiect de OM pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recoltarea şi achiziționarea 
produselor nelemnoase specifice fondului forestier naţional. 

 
Acest act normativ este prevăzut de Codul Silvic. Proiectul acestuia a fost elaborat de MMAP 
și a fost supus consultării publice în data de 27 decembrie 2016. 
 
13. Testarea programelor de dezvoltare a SUMAL – S-a elaborat și s-a pus în consultare 

publică proiectul de OM pentru testarea SUMAL dezvoltat pe perioada mandatului. HG 
1004/2016 care reglementează modul de utilizare a SUMAL dezvoltat impune termenele 
de testare, ca urmare viitoarea guvernare va trebui sa finalizeze in regim de urgenta acest 
OM. 

 
14. Actele normative subsecvente HG nr. 1004/2016, respectiv: 
 

 OM pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a 
acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special; 
 OM pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, 
obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a 
informaţiilor standardizate; 

 
15. OM pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a 

dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a 
unor loturi de arbori, ca act normativ subsecvent Codului silvic, dar cu implicații în 
aplicabilitatea HG 1004/2016, ca urmare a eliminării obligației aplicării dispozitivelor 
dreptunghiulare de marcat. 

 
 
II. Alte acțiuni în derulare, care ar trebui continuate în guvernarea următoare  
 

1. Elaborarea Planului strategic pentru sectorul forestier pentru perioada 2017 – 2020. 
A fost elaborat un prim proiect, cu participarea reprezentanților principalilor factori 
interesați, o cărui versiune va fi predată următoarei echipe. 

2. Completarea bazei de date privind proprietarii de terenuri forestiere. Acțiunea a fost 
inițiată prin scrisoarea  nr. 25006/ES/04.01.2017 adresată Regiei Naționale a Pădurilor și 
Gărzilor Forestiere. 

3. Asigurarea accesibilității portalului “INSPECTORUL PADURII.RO” pentru Gărzile 
Forestiere și pentru public. Portalul a fost finalizat, este funcţional, cu aproximativ 50% 
din date încărcate la finalul mandatului; datele lipsa trebuie încărcate (APV-uri, autorizații 
de exploatare) pe baza unui calendar și a unui mod de lucru care trebuie stabilite. 

4. Încheiere protocolului APCRS – MAI. Proiectul de protocol este redactat și este important 
pentru eficacitatea colaborării dintre Garda Forestieră, Poliție și Jandarmerie. 

5. Promovarea prin act normativ a indicatorilor de evaluare a eficacității Gărzilor 
Forestiere. Există o formă elaborată și agreată cu Gărzile Forestiere. Trebuie elaborate 
fișele de explicitare a indicatorilor și adoptate prin RoF-ul viitor al Gărzii Forestiere. 

6. Finalizarea procedurilor operaționale pentru Gărzile Forestiere. A fost elaborată și 
adoptată prin decizii ale inspectorilor șefi ai Gărzilor Forestiere procedura generală de 
control. Gărzile lucrează la procedurile specifice, care trebuie finalizate și adoptate pentru 
a se asigura un mod de lucru unitar. 

7. Operaționalizarea bazei de date – evidență contravenții silvice.  Soft-ul a fost finalizat 
anul acesta și este acum în testare la Gărzile Forestiere. 
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8. Promovarea indicatorilor de evaluare a directorilor administrațiilor de arii protejate 
din structura RNP. A fost elaborată o primă variantă a acestor indicatori. Este necesară 
definitivarea și implementarea lor prin act administrativ. 

9. Ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale Păduri. Concursurile sunt 
anunțate și în curs de derulare. Procedura de ocupare trebuie reluată până la momentul în 
care se asigură completarea integrală a statului de funcții. 

10. Ocuparea posturilor vacante din cadrul Gărzilor Forestiere. Concursurile sunt anunțate 
și în curs de derulare. Procedura de ocupare trebuie reluată până la momentul în care se 
asigură completarea integrală a statului de funcții. 

11. Restructurarea și completarea paginii web Păduri. A fost elaborată structura pentru 
secțiunea “Păduri” a paginii web a APCRS și au fost încărcate o parte din informațiile 
existente. Pagina trebuie să fie actualizată, o prioritate constituind-o secțiunea cu informații 
minime legate de ceea ce înseamnă managementul forestier, inclusiv lucrările silvice.  

12. Simplificarea procedurii de avizare de mediu amenajamente prin corelarea procedurii 
de elaborare a amenajamentelor cu cea de avizare SEA (evaluarea de mediu). A fost 
constituit un grup de lucru care a formulat un prim set de propuneri. 

13. Inițiere de studii pentru identificare păduri virgine. Au fost asigurate fonduri, trebuie 
pregătită achiziția. 

14. Achiziție servicii pentru realizarea studiilor care să stea la baza revizuirii normelor 
tehnice. A fost elaborat caietul de sarcini pentru achiziția de servicii în vederea elaborării 
unui „Studiu privind fundamentarea cerinţelor de elaborare a Normelor tehnice pentru 
silvicultură” și a fost demarată procedura de achiziție. 

15. Realizarea unui program de popularizare în scopul asigurării aplicării dispozițiilor 
HG 864/2016. Prin acest program considerăm că este necesară o aducere la cunoștință a 
facilităților pe care le oferă acest act normativ în scopul asigurării pazei corespunzătoare a 
proprietăților forestiere cu suprafețe mai mici de 30 ha. 

16. Completarea cu toate informațiile privitoare la APV și respectiv la autorizațiile de 
exploatare în aplicația Inspectorul Pădurii pentru toate ocoalele silvice. În acest fel, 
se asigură realizarea unui control direct de către societatea civilă a modului în care se 
realizează exploatarea masei lemnoase, prevenindu-se exploatările ilegale. 

 

 

 

Secretar de Stat 

 

Erika Stanciu 
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Anexa 1. Planul de măsuri pe domeniul Păduri 

 

Managementul durabil al Fondului Forestier Național 

Plan măsuri 2016 

 

Obiectiv 2016: Fundamentarea implementării Codului Silvic pentru promovarea 

managementului forestier durabil și îmbunătățirea sistemului de control în vederea reducerii 

tăierilor ilegale 

 

I. Acțiuni prioritare conform Planului Sectorial 
 

1. Fundamentarea unui sistem de control forestier integrat, funcțional 
1a. Operaționalizarea Gărzii Forestiere ca organism profesional de verificare şi control 

în domeniul silvic prin recrutarea de personal pe criterii de transparentă, competenţă, 
şi integritate 

 
1b. Reorganizarea controlului forestier la nivelul MMAP 
 
1c. Realizarea unui sistem de control integrat pe domeniul silvic și de exploatări 

forestiere 
 
1d. Inițiere / finalizare controale tematice și în zone cu probleme majore, cu măsuri 

ferme și transparente / mediatizate 
  

2. Dezvoltarea sistemului pentru monitorizarea managementului forestier și a tăierilor 
ilegale  

2a. Îmbunătățirea sistemului Radarul Pădurilor pentru asigura implicarea mai activă a 
cetățenilor în semnalarea tăierilor ilegale 

2b. Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului SUMAL în vederea stopării tăierilor ilegale  
2c. Urmărirea prin imagini satelitare a tăierilor pentru identificarea tăierilor ilegale 

vizibile prin acest instrument 
2d. Punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare a autorizațiilor de vânătoare – 

SIGAV 
 

3. Realizarea Strategiei Forestiere pe termen mediu a României și elaborarea cadrului de 
planificare strategică participativă în sectorul forestier  

3a. Finalizarea Strategiei pe termen mediu inițiată în 2014 
3b. Adoptarea ghidului de planificare strategică participativă sectorială 

 
4. Îmbunătățirea cadrului legislativ pentru managementul durabil al fondului forestier și a 

resurselor oferite de acesta  
4a. Elaborarea legislației subsecvente pentru aplicarea Codului Silvic – vezi Anexa 
4b. Revizuire Legii 171/2010 pentru punerea în concordanță cu legislația europeană 

(Due Diligence și FLEGT), pentru sancționarea nerespectării   trasabilități lemnului 
exploatat (contribuție la reducerea tăierilor ilegale) 

 
5. Continuarea Inventarului Forestier Național și stabilirea modului în care vor fi utilizate 

informațiile furnizate 
 

6. Pregătirea cadrului legislativ și identificarea de surse financiare pentru plăți 
compensatorii destinate proprietarilor de terenuri cărora li se impun restricții de utilizare 
în beneficiul societății 
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6a. Identificarea surselor financiare pentru plăți compensatorii către proprietarii de 
pădure cu rol de protecție 

 
6b. Fundamentarea, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, a plăților Natura 2000 în 

baza măsurilor de management prevăzute în planurile de management.  
 
 

II. Alte acțiuni planificate 
 

A. Protecția pădurilor virgine 
A1. Revizuirea OM 3397/2012 pentru a asigura protecția pădurilor virgine din afara 
rețelei PIN Matra 
A2. Finalizarea acțiunii de includere a pădurilor seculare de fag în patrimoniu UNESCO 
și asigurarea protecției lor 
A3. Elaborarea cadrului pentru cadastrul pădurilor virgine (legislație subsecventă la 
Codul Silvic) 
 

B. Împăduriri  
Impunerea împăduririi de urgență a suprafețelor cu tăieri rase (legale și ilegale) - cazuri 
”stindard” (suprafețe mari neglijate)  

 
C. Propunere de prioritizare a investițiilor (torenți și drumuri forestiere) ținând cont de 

funcțiile prioritare ale pădurilor din zonele în care se propun asemenea lucrări și 
identificarea de resurse financiare 
 

D. Realizarea unui parteneriat puternic cu societatea civilă şi mediul de afaceri bazat pe 
informare transparentă, dialog constructiv, şi implicare activă în susținerea politicilor şi 
programelor de mediu şi dezvoltare durabilă inițiate de MMAP şi structurile aferente 

 
E. Creșterea rolului și influenței României în relațiile internaționale pe domeniul mediului și 

dezvoltării durabile - propunere candidatură România pentru organizarea unui grup de 
lucru pe Păduri în cadrul Convenției Carpatice 

 
F. Dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă, perfecționare și evaluare,  a 

personalului din sectorul forestier în parteneriat cu societatea civilă, universități și centre 
de formare autorizate 

- sprijinirea grupului de lucru inițiat de societatea civilă  
 

 

Anexă 
 
Elaborarea și aprobarea legislației subsecvente Codului Silvic și îmbunătățirea actelor 
normative de reglementare a activităților din domeniul forestier care prezintă probleme în 
implementare – lista de mai jos cuprinde actele normative care sunt prevăzute în Codul Silvic.  
 
Până la preluarea mandatului au fost aprobate: 

- Modificare HG 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică 

- OM 1733/2015 pentru aprobarea metodologiei, criteriilor de atestare şi comisiei  de 
atestare pentru lucrări de proiectare  drumuri forestiere 

- OM 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de 
lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat 
valorificării; 
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- OM 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea şi 
componenta comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de 
exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare 
forestieră; 
 

Trebuie elaborate și aprobate următoarele acte normative: 
- HG privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru acordarea de compensații 

reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită 
funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor 
reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importantă comunitară 
Natura 2000 

- Hotărârea Guvernului pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior 

- HG pentru aprobarea indemnizațiilor aferente gradelor profesionale pentru personalul 
silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi subunitățile 
teritoriale ale acesteia  

- HG pentru aprobarea administrării, valorificării, utilizării şi gestionării surplusului de unități 
de reținere prin sechestrare 

- Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi 
schimbul de terenuri şi de calcul al obligațiilor bănești al acestora 

- Ordin pentru aprobarea depășirii posibilității anuale 
- Ordin pentru aprobarea recoltării şi/sau achiziționării produselor nelemnoase specifice 

fondului forestier național 
- Ordin pentru aprobarea Consiliului Național pentru Silvicultură  
- Ordine pentru aprobarea  Normelor tehnice pentru silvicultură – vor fi incluse norme 

privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și împădurire a 
terenurilor degradate, norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor,
 norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor, norme tehnice pentru 
evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, norme tehnice pentru amenajarea 
pădurilor, norme și îndrumări tehnice privind protecția pădurilor, norme tehnice privind 
efectuarea controlului anual al regenerărilor, norme de prevenire si stingere a incendiilor 
în fondul forestier 

- Ordin pentru aprobarea Catalogului National al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine 
 

 

 

  



 

 20 

Anexa 2. Componența echipei de consilieri și voluntari 

 

 

 

Nr. crt. Prenume Nume Calitatea 

1 Mihai Enescu Director cabinet 

2 Ionuț Banciu consilier 

3 Carmen Bârzan consilier 

4 Iovu  Biriș consilier 

5 Laura  Bouriaud voluntar 

6 Bogdan  Candrea voluntar 

7 Marian Drăgoi consilier 

8 Valentina Ion  voluntar 

9 Ovidiu Ionescu consilier 

10 Viorel Marinescu consilier 

11 Bogdan  Micu consilier 

12 Daniel  Nicolaescu consilier 

13 Mugur  Pop consilier 

14 Valerian Solovăstru consilier 
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Anexa 3. Misiunea și obiectivele Gărzilor Forestiere (GF) 

 

Misiunea Gărzilor Forestiere (GF): asigură aplicarea legii în scopul dezvoltării durabile a 

resurselor forestiere și cinegetice și contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ, în interes 

public. 

GF realizează misiunea prin: 

 monitorizarea respectării legii, analizând permanent bazele de date standardizate; 

 organizarea și efectuarea controalelor pentru a asigura respectarea regimului silvic, a 

regimului cinegetic, a legislaţiei referitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase și a 

instrucțiunilor privind recoltarea produselor nelemnoase; 

 aplicarea operativă a măsurilor legale; 

 conștientizarea publicului; 

 colectarea și furnizarea de informații pentru îmbunătățirea cadrului normativ specific; 

 emiterea avizelor și autorizațiilor, în condițiile legii. 

 

Obiectivul general al GF: Garantarea respectării regimului silvic și regimului cinegetic, a 

legalității circulaţiei materialelor lemnoase 

 Obiective privind resursele forestiere și cinegetice 

1. Constituirea și actualizarea operativă a bazelor de date necesare în format compatibil la 

nivel național 

1.1. Constituirea de baze de date necesare în format compatibil la nivel național 

1.2. Elaborarea și implementarea de proceduri unitare care să asigure realizarea 

tuturor acțiunilor și activităților GF 

2. Asigurarea integrității, calității și diversității resursei forestiere și cinegetice 

2.1. Prevenirea și diminuarea tăierilor ilegale de arbori 

2.2. Prevenirea și combaterea braconajului cinegetic 

2.3. Asigurarea amenajării fondului forestier național și a aplicării amenajamentelor 

silvice, în scopul creșterii calității și diversității resursei forestiere  

2.4. Asigurarea realizării pazei fondului forestier și fondului cinegetic național 

2.5. Asigurarea legalității punerii în piaţă a produselor pădurii  

2.6. Asigurarea calității faunei de interes cinegetic 

3. Consolidarea capacității instituționale a GF 

3.1. Perfecționarea managementului resurselor umane 

3.2. Formarea profesională continuă 

3.3. Eficientizarea activității GF prin utilizarea de indicatori de performanță 
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3.4. Realizarea strategiei de comunicare și gestionare a imaginii GF, cu asigurarea 

transparenței activității 

3.5. Creșterea operativității în relația cu terți 

3.6. Promovarea și aplicarea de criterii și principii de etică și integritate 

4. Contribuția la îmbunătățirea cadrului normativ.  

 

Acțiuni 

1. Constituirea și actualizarea operativă a bazelor de date necesare în format compatibil la nivel 

național (inclusiv dinamica suprafeței fondului forestier național)  

1.1. Constituire de baze de date necesare în format compatibil la nivel național 

 

Nr. 

crt. 
Indicator Mod de calcul 

Sistem 

puncta

j 

Observații 

1 Grad de amenajare a 

fondului forestier 

Suprafața în evidență 

de FF  amenajată / 

Suprafața totală a FF 

x100 

% Rezultă gradul de 

eficiență a bazei de 

date 

2 Grad de identificare a 

proprietăților 

forestiere proprietate 

privată 

Suprafața totală a 

proprietăților forestiere 

proprietate privată 

pentru care au fost 

identificate toate 

elementele 

(amplasament, 

proprietate, mărime)/ 

Suprafața totală 

retrocedată persoanelor 

de drept privat x100  

% Rezultă gradul de 

eficiență a bazei de 

date 

3 Grad de identificare a 

proprietăților 

forestiere proprietate 

publică 

Suprafața totală a 

proprietăților forestiere 

proprietate publică 

pentru care au fost 

identificate toate 

elementele 

(amplasament, 

proprietate, mărime)/ 

Suprafața totală 

proprietate publică x100  

% Rezultă gradul de 

eficiență bazei de 

date 
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4 Gradul de asigurare 

a serviciilor 

silvice/administrării 

Suprafața totală a 

terenurilor forestiere 

pentru care sunt 

asigurate serviciile 

silvice sau 

administrare/suprafața 

totală a FFN  

% Rezultă gradul de 

eficiență a bazei de 

date 

5. Bază de date a 

operatorilor 

economici ce 

activează în 

domeniul silvic 

Evidența operatorilor 

economici atestați 

pentru administrarea 

pădurilor/asigurarea 

serviciilor silvice, pentru 

lucrări de exploatare a 

lemnului, pentru lucrări 

de îngrijire, împăduriri, 

lucrări silvice etc. 

da/nu APC 

 

1.2. Elaborarea și implementarea de proceduri unitare care să asigure realizarea 

tuturor acțiunilor și activităților GF 

Nr. 

crt. 

Indicatori de 

performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Gradul de 

funcționare a 

activității GF pe 

bază de proceduri  

Număr de proceduri 

adoptate/Număr total 

de proceduri x 100 

% Rezultă gradul de 

eficiență activității GF 

 

2. Asigurarea integrității, calității și diversității resursei forestiere și cinegetice 

2.1. Prevenirea și diminuarea acțiunilor ilegale asupra resursei forestiere  

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Grad de 

actualizare al 

zonelor de risc 

Număr de 

reconfigurări a 

zonelor de risc 

rezultate din 

actualizare într-un an 

/număr de acțiuni de 

actualizare a zonelor 

de risc realizate într-

un an x100 

%  

2 

Intensitatea 

activității de 

prevenire și 

combatere a 

acțiunilor ilegale 

Număr controale 

efectuate în zonele 

de risc / Număr total 

de controale 

efectuate într-un an x 

% Rezulta gradul de 

implicare a 

reprezentanților 

GF în prevenirea și 

combaterea 
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din zonele de risc  100 acțiunilor ilegale 

3 

Tendința 

acțiunilor ilegale 

confirmată de 

percepția publică 

Numărul de acte de 

constatare privind 

fapte ilegale, 

întocmite în anul în 

curs/Numărul de acte 

de constatare privind 

fapte ilegale întocmite 

în anul precedent  

≤1 Tendința  

 

2.2. Prevenirea și diminuarea acțiunilor ilegale asupra resursei cinegetice 

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Grad de 

actualizare al 

zonelor de risc 

Număr de 

reconfigurări a 

zonelor de risc 

rezultate din 

actualizare într-un an 

/număr de acțiuni de 

actualizare a zonelor 

de risc realizate într-

un an x100 

% Zona de risc este 

la nivel de fond 

cinegetic 

2 

Intensitatea 

activității de 

reducere a 

zonelor de risc  

Numărul de avize de 

reziliere solicitate 

APC/Număr de zone 

de risc identificate ca 

gestionare 

necorespunzătoare 

x100 

% Zona de risc este 

la nivel de fond 

cinegetic 

3 

Tendința 

acțiunilor ilegale 

confirmată de 

percepția publică 

Număr acte de 

constatare pentru 

fapte ilegale întocmite 

în anul în 

curs/Numărul de acte 

de constatare pentru 

fapte ilegale întocmite 

în anul precedent  

≤1 Tendința  

 

2.3. Asigurarea amenajării fondului forestier național și a aplicării amenajamentului 

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 

Mod de calcul Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Gradul de 

amenajare al 

terenurilor 

ocupate cu 

Suprafața de teren cu 

vegetație forestieră cu 

consistență mai mare 

de 0,4 din raza unui 

% Rezulta gradul de 

implicare a 

reprezentanților 

GF în identificarea 
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vegetație 

forestieră cu 

consistență mai 

mare de 0,4 

UAT/Total suprafață 

ocupată cu vegetație 

forestieră care 

îndeplinește condițiile 

prevăzute de lege a fi 

amenajată, identificată 

de către reprezentanții 

GF din raza unui UAT 

și introdusă în baza de 

date a GF x 100  

suprafețelor cu 

vegetație forestieră 

care îndeplinește 

condițiile 

prevăzute de lege 

a fi amenajată în 

sensul creșterii 

suprafețelor 

amenajate 

2. 

Gradul de 

respectare a 

prevederilor 

amenajamentului 

Număr UP/UB 

controlate într-un an 

privind respectarea 

prevederilor 

amenajamentului/Num

ăr total de UP/UB 

existent în raza GF x 

100  

Minim 

30 % 

Rezulta gradul de 

implicare a 

reprezentanților 

GF în verificarea 

respectării 

prevederilor 

amenajamentului  

3. 

Gradul de 

implicare în 

ridicarea calității 

amenajamentelor 

Număr propuneri ale 

GF de 

suspendare/anulare 

amenajamente 

silvice/Număr 

propuneri acceptate 

(emitere OM în acest 

sens) x 100 

%  

 

2.4. Asigurarea realizării pazei fondului forestier național și a fondului cinegetic național 
 

2.4.1. Asigurarea realizării pazei fondului forestier național  

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Gradul de 

asigurare a pazei 

Suprafața fondului 

forestier pentru care 

sunt asigurate serviciile 

silvice sau 

administrare/suprafața 

totala a fondului 

forestier din raza GF x 

100 

% Rezultă gradul 

de asigurare a 

pazei 

2 

Tendința gradului 

de asigurare a 

pazei 

Gradul de asigurare a 

pazei în anul pentru 

care se evaluează 

tendința/gradul de 

asigurare a pazei din 

anul precedent 

≥ 1 Tendința 
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2.5. Asigurarea legalității punerii în piață a produselor pădurii  

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Intensitatea de 

control al 

operatorilor 

economici care 

pun în piață 

produse ale pădurii 

Numărul de controale 

realizate la operatorii 

economici care pun în 

piață produse ale 

pădurii  în anul 

calendaristic/numărul 

total de operatori 

economici care pun în 

piață produse ale 

pădurii x 100 

% Rezulta gradul de 

verificare al 

activității agenților 

economici 

 

2.6. Asigurarea calității faunei de interes cinegetic 

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Valoare 

cinegetică pe 

specii 

Număr total de trofee 

medaliabile 

evaluate/nr. de 

exemplare purtătoare 

de trofee recoltate în 

cadrul cotei de recoltă 

aprobate x 100 

% Rezultă gradul 

verificării de către GF 

a respectării calității 

faunei de interes 

cinegetic de către 

gestionar 

2 

Tendința valorii 

cinegetice pe 

specii 

Valoarea cinegetică din 

anul pentru care se 

face evaluarea / 

valoarea cinegetică din 

anul anterior 

≥ 1  

 

3.Consolidarea capacității instituționale a GF 
 

3.1. Perfecționarea managementului resurselor umane 

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Pregătirea 

continuă a 

managementului 

resurselor umane  

Număr programe de 

formare specifice 

activității de resurse 

umane la care a 

participat 

responsabilul cu 

resurse umane și 

personalul de 

conducere din GF în 

cursul unui an 

Clasament 

număr 

participări 

pe GF. 

Rezultă gradul de 

perfecționare a 

managementului 

resurselor umane  

2 
Ridicarea gradului 

de satisfacție al 

Ancheta sociala Gradul de 

satisfacție 
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personalului din 

subordine 

pentru 

anul 

evaluat ≥ 

gradul de 

satisfacție 

pentru 

anul 

precedent 

 

3.2. Formarea profesională continuă 

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Diversitate în 

pregătirea continuă 

Număr programe de 

formare specifice 

activității GF 

absolvite/număr total 

de programe 

programate cu acordul 

APC x 100 

% Rezultă gradul de 

formare a 

personalului 

2. 

Grad de pregătire 

anual 

Număr de personal 

participant la 

programele de 

perfecționare care a 

obținut certificat de 

absolvire/numărul total 

de personal din 

organigramă  

% Rezultă gradul de 

formare a 

personalului 

 

3.3. Eficientizarea activității GF prin utilizarea de indicatori de performanță 
 

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 

Mod de calcul Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Performanță IS Gradul de 

îndeplinire a 

indicatorilor 

specifici 

Clasament 

abateri de 

la media 

națională a 

indicatorilor 

(comparație 

între GF) 

Nivelul realizărilor 

este analizat de APC 

în baza raportărilor și 

interogării bazelor de 

date (comparativ) 

Ponderea fiecărui 

indicator de 

performanță este 

stabilită de APC și 

este transmisă către 

GF 
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3.4. Realizarea strategiei de comunicare și gestionare a imaginii GF cu asigurarea 
transparenței activității 
 

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Interesul Număr de 

accesări ale 

site-ului GF în 

secțiuni 

orientate 

educației și 

informării 

publicului/an 

Nr./an Rezultă gradul de 

interes a publicului față 

de activitatea GF 

2. 

Actualizarea 

informațiilor 

Număr de 

actualizări ale 

site-ului GF cu 

informații de 

interes 

public/an 

Nr./an Rezultă gradul de 

operativitate în 

furnizarea de către  GF 

de noi informații 

publicului  

3. 

Vizibilitate Nr. comunicate, 

informări și 

interviuri ale 

reprezentanților 

GF privind 

rezultatele 

acțiunilor 

specifice/an 

Nr./an Rezultă gradul de 

furnizare a informației 

și imaginii GF către 

public 

4. 

Parteneriate Număr acțiuni 

organizate în 

parteneriat cu 

alte instituții ale 

statului sau/și 

ONG-uri/an 

 

≥12/an Rezultă gradul de 

implicare în 

parteneriate 

 

3.5. Creșterea operativității în relațiile cu terții 

Nr. crt. 
Indicatori de 

performanță 

Modul de 

calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Operativitate  

Zile 

soluționare/funcționar 

∑ număr zile 

până la 

soluționare 

lucrare/nr. 

funcționari 

responsabili 

de 

soluționarea 

≤30 zile 

 

Rezultă viteza de 

soluționare a lucrărilor 

repartizate funcționarilor 

din cadrul GF 
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lucrărilor 

2 

Legalitate Număr de 

soluții 

contestate de 

beneficiari și 

certificate ca 

invalide/total 

soluții  

% Rezultă gradul de 

operativitate a 

reprezentanților GF în 

relațiile cu terții 

 

3.6. Promovarea și aplicarea de criterii și principii de etică și integritate 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță 
Mod de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Comportament etic a 

personalului GF 

Număr sancțiuni 

disciplinare 

executate de 

funcționarii 

publici ai 

GF/număr total 

funcționari 

publici ai GF x 

100 

% Caracter de criteriu 

obligatoriu la evaluarea 

FP din care rezultă gradul 

de respectare a principiilor 

de etică  

2 

Gradul de integritate Număr de 

condamnări 

penale definitive 

care vizează 

foști angajați ai 

GF pentru fapte 

săvârșite în 

exercitarea 

atribuțiunilor de 

serviciu în 

cadrul 

GF/număr total 

funcționari 

publici x 100  

% Rezultă gradul de 

respectare a principiilor de 

integritate 

 

 

 

 

4. Contribuția la îmbunătățirea cadrului normativ 
 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță 
Modul de calcul 

Sistem 

punctaj 
Observații 

1 

Oportunitate Nr. propuneri 

acceptate de APC / 

nr. propuneri 

formulate de GF  

% Rezultă gradul de 

implicare a GF și 

APC în 

îmbunătățirea 

cadrului normativ 
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Anexa 4. Baze de date importante pentru activitatea Gărzilor forestiere 

 

1. Program informatic EVIDENTA ACTIVITATII GARZI FORESTIERE 
 

Tabele componente: 

 
 

Structuri baze de date 

Registrul de controale 
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Managementul activităţii 

 

 
 



 

 32 

 
 

 

 

 

Interfețe 

 

Registrul de controale silvice 
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Registrul de contravenții silvice 
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Registrul de infracțiuni silvice 

 
 

Managementul activității 
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2. Program informatic EVIDENTA PROPRIETATII ASUPRA PĂDURII 
Tabele: 

EP_ACT_PROPRIETATE 

 

 
EP_DETINATOR 
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EP_ISTORIC_ADMINISTRARE 

 
EP_ISTORIC_PROPRIETATE 
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EP_PARCELA CADASTRALA 

EP_PROPRIETATE 

EP_TARLA_CADASTRALA 

EP_UA 

 
EP_UAXPROPRIETATE 

EP_UP 
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3. Program informatic Sistemul Național de Evidența Informatizată a Contravențiilor 
silvice (SNEICS) 

Tabele: 

CS_AGENT_CONSTATATOR 

 
 

CS_FAPTA_CONTRAVENTIONALA 

 

 

 

CS_INCASARE_SANCTIUNE 

 
 

CS_INSTITUTIE_FISCALA 
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CS_INSTITUTIE_JURIDICA 

 
 

CS_LEGE_CONTRAVENTIE 
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CS_SANCTIUNE_COMPLEMENTARA 

 
CS_TIP_CONTROL 

CS_FAPTA_CONTRAVENTIE 

CS_TIP_SANCTIUNE_COMPLEMENTARA 

CS_PROCESE_VERBALE_CONTRAVENTIE 
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Anexa 5. Rezultatele sumare ale controlului tematic referitor la întocmirea și aplicarea 

amenajamentelor silvice  

 

Situația obiectivelor verificate și suprafața verificată privind controlul tematic efectuat cu 
ocazia verificării modului de aplicare a prevederilor amenajamentelor silvice cuprinse în 
Anexa 2 a O.M. nr. 1661/23.08.2016 

        

 Nr crt. Delegat 
Obiective 

de 
verificat  

Obiective 
verificate 

% 
Suprafata 

de 
verificat 

Suprafață 
verificată 

% 

1 
Coroamă Daniel 

Constantin 
33 8 24 30831,41 15939,58 52 

2 Szatmari Laszlo 37 22 59 27837,02 23291,39 84 

3 Mănescu Marian  33 18 55 51258,38 37972,25 74 

4 Miu Liviu Constantin 51 50 98 53418,96 53418,96 100 

5 
Angelescu Edgar 

Hamlet Radu 
46 46 100 60150,60 47723,21 100 

6 Criț Ioan Gavril 43 17 40 37701,85 27487,72 73 

7 
Benedek Kaplar 

Gabor 
37 34 92 59203,88 

47891,16 
81 

8 Pavel Dănuț 24 7 29 26307,56 15980 61 

9 Crușitu Aurel 31 31 100 42257,91 42257,91 100 

  TOTAL 335 233 70 388967,57 311962,2 80 
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Principalele deficiențe constatate cu ocazia verificărilor privind 
controlul tematic  privind modul de aplicare a prevederilor 

amenajamentelor silvice cuprinse prinse în Anexa 2 a O.M. nr. 
1661/23.08.2016 

 

 Cazuri 

1 Neexecutarea lucrărilor de îngrijire 82 

2 
Inadvertențe între descrieri parcelare și realitățile din teren inclusiv harți 
amenajistice 

71 

3 Efectuare inventarieri si stabilire volume contrar normelor tehnice în vigoare 67 

4 Lipsă aviz CTAS 35 

5 Lipsa notificare garda forestiera produse accidentale 27 

6 Depășire posibilitate 20 

6 Deficiență în ceea ce privește soluționarea litigiilor 15 

7 Precomptări cu deficiențe/Neprecomptare 14 

8 Schimbare categorie funcțională fără justificări 13 

9 Lipsa limite și borne  10 
           

 
Măsuri luate cu ocazia verificărilor privind controlul tematic privind 

modul de aplicare a prevederilor amenajamentelor silvice cuprinse prinse 
în Anexa 2 a O.M. nr. 1661/23.08.2016 

 

         Cazur
i 

Valoar
e 

1 Depășire posibilitate 7 23000 

2 Puneri in valoare contrar normelor tehnice în vigoare 4 2000 

3 Lipsa semne amenajistice 1 500 

4 Reprimirea parchetelor cu deficiențe 1 800 

5 Culegere date din teren cu deficiente 3 2000 

6 Probleme de SUMAL 1 Avert 
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Anexa 6. Proiect de protocol MMAP-MAI 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI 

PĂDURILOR 

SECRETAR DE STAT PĂDURI 

 
 

Nr. ______________ din 

______________ 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL 

POLIŢIEI ROMÂNE 

 
 

Nr. ______________ din 

______________ 

 

 

 

P R O T O C O L   D E   C O L A B O R A R E 

  

 

 

Având în vedere dispoziţiile: 

- Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată,  
- Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
- Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
- H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, cu modificările şi completările ulterioare,  
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată, 
modificată şi completată prin Legea nr. 49/2011, 
- O.U.G. nr. 85/2006 aprobată cu modificări de Legea nr. 84/2007 privind stabilirea 
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare,  
- H.G. nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- HG nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
- Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
- Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 7/30.01.2002, 
aprobată prin Legea nr. 332 din 31.05.2002, 
- O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 160/2008,  
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- Ordinul nr. 856/2014 al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură privind 
prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă  
la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase,  
- O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor Forestiere,  
- H.G. nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere, precum şi ale 
Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 68 /2015, 
pentru îndeplinirea misiunii Gărzilor Forestiere de a asigura aplicarea legii  

- Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu 
modificările şi completările ulterioare 

În scopul asigurării dezvoltării durabile a resurselor forestiere și cinegetice ale României și al 

îmbunătățirii cadrului normativ, în interes public  

Părţile: 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, denumit în continuare MMAP, cu sediul 

în Bucureşti, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, reprezentat prin doamna Erika STANCIU, 

în calitate de Secretar de Stat, care coordonează activitatea de Păduri și activitatea Gărzilor 

Forestiere 

şi 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, denumit în continuare MAI, cu sediul în Bucureşti, 

Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în 

continuare IGPR, reprezentat prin domnul Bogdan DESPESCU, în calitate de Inspector 

General și prin JANDARMERIA ROMÂNĂ, denumită în continuare Jandarmeria, cu sediul 

în Municipiul Bucureşti, str. Jandarmeriei nr. 9-11, Sector 1, reprezentată prin                                            

, în calitate de inspector general 

 

au convenit încheierea prezentului 

P R O T O C O L 

 

I.SCOPUL PROTOCOLULUI 

Art. 1.-  În conformitate cu atribuţiile şi competenţele specifice, cele două părţi 
semnatare au convenit să colaboreze, atât la nivel central cât şi la nivel local prin Gărzile 
Forestiere și prin structurile teritoriale ale Poliției Române/Poliției de Frontieră Române și ale 
Jandarmeriei Române, în vederea supravegherii, controlului și asigurării protecției și 
conservării fondului forestier și fondului cinegetic, al supravegherii şi controlului 
circulaţiei materialelor lemnoase şi al supravegherii şi controlului legalităţii prelucrării 
masei lemnoase 
 

II.OBIECTIVELE PROTOCOLULUI 

Art. 2.-  Părţile semnatare convin să realizeze următoarele obiective: 
a) acordarea sprijinului reciproc în acţiunile derulate conform competențelor materiale și 
teritoriale, în vederea realizării atribuțiilor specifice fiecărei părți de asigurare a respectării 
regimului silvic și regimului cinegetic și de control al circulației materialelor lemnoase;  
b) prevenirea și combaterea oricăror fapte care contravin prevederilor legale din 
domeniile la care se referă prezentul Protocol, în special în cazul tăierilor ilegale de arbori și 
al circulației produselor de lemn provenite din acestea, precum și în cazul braconajului 
cinegetic; 
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c) valorificarea constatărilor din activitățile de control comune în propuneri legislative 
menite să îmbunătățească / să completeze actele normative în vigoare din domeniul pădurilor 
și din domeniul vânătorii; 
d) soluţionarea în regim de urgenţă a apelurilor referitoare la transportul ilegal de 
materiale lemnoase, recepţionate prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de 
Urgenţă (SNUAU); 
e) prevenirea şi gestionarea situațiilor de urgenţă produse în fondul forestier naţional; 
f) organizarea şi desfăşurarea în comun a unor activități de pregătire a personalului. 
g) prevenirea şi combaterea actelor de agresiune îndreptate împotriva personalului Gărzilor 
forestiere aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
 

 

III.OBLIGAŢIILE SPECIFICE ALE PĂRŢILOR 

Art. 3.-  În cadrul cooperării, MMAP, prin Direcția cu atribuții de control în silvicultură din 
structura centrală denumită în continuare DACS și prin gărzile forestiere denumite în 
continuare GF coordonate de aceasta, are următoarele obligaţii: 

a) organizează şi desfăşoară, ori de câte ori este nevoie, pe baza informațiilor avute la 
dispoziție, acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale ce afectează fondul 
forestier și fondul cinegetic, în zonele şi locurile planificate, împreună cu Poliția Română/Poliția 
Română de Frontieră și Jandarmeria în conformitate cu competențele legale; 
b) efectuează la solicitarea MAI/structurilor centrale sau unităților sale teritoriale, controale de 
specialitate, care implică statutul de autoritate de stat în domeniul silviculturii;  
c) autorizează personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale cu activitate în Centrul unic 
pentru apeluri de urgenţă Bucureşti, în scopul verificării de către acesta a legalităţii / ilegalităţii 
transporturilor de materiale lemnoase. 
d) stabilește numerele de telefon în serviciu permanent, la care echipajele de poliţie, atât cele 

alertate de Centrele unice pentru apeluri de urgenţă precum și cele care constată fapte ilegale 

privind regimul silvic şi/sau regimul cinegetic, circulaţia materialelor lemnoase, solicită 

intervenţia de personal de specialitate al ocoalelor silvice, pentru fiecare judeţ din zona de 

competenţă a GF, respectiv pentru municipiul Bucureşti; 

e) pentru situații de importanță deosebită, la solicitarea organelor de cercetare penală, asigură 
personal silvic de specialitate din cadrul structurilor DCSC/GF pentru evaluarea prejudiciilor 
aduse fondului forestier național, indiferent de natura juridică a proprietății; 
f) actualizează periodic lista personalului silvic de specialitate furnizată de ocoalele silvice de 
stat și de ocoalele de regim, care în baza solicitării organelor de cercetare penală, vor acorda 
sprijinul necesar pentru evaluarea prejudiciilor aduse fondului forestier național, indiferent de 
natura juridică a proprietății; 
 

g) identifică ocolul silvic care preia în custodie materialul lemnos reţinut în vederea stabilirii 
provenienţei; 
h) comunică inspectoratelor de poliţie judeţene ale Poliției Române / inspectoratelor teritoriale 
ale Poliției de Frontieră Române, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti, numerele  de telefon stabilite conform prevederilor de la lit. c) 
i) asigură crearea conturilor de utilizatori şi gestionarea ulterioară a acestora, precum şi 
accesul personalului desemnat al Poliției Române /Poliției de Frontieră Române la SUMAL; 
j) asigură crearea conturilor de utilizatori şi gestionarea ulterioară a acestora, precum şi 
accesul personalului desemnat al Jandarmeriei Române la SUMAL; 
k) pune la dispoziţie personal specializat în vederea instruirii personalului Poliției 
Române/Poliției de Frontieră Române și al Jandarmeriei cu privire la accesarea şi utilizarea 
SUMAL; 
l) identifică și actualizează ori de câte ori este nevoie, zonele de risc și factorii de risc, privind 
nerespectarea regimului silvic si regimului cinegetic și le transmite structurilor teritoriale ale 
Poliției Române/Poliției de Frontieră Române și ale Jandarmeriei.  



 

 47 

m) asigură, în limita resurselor, mijloace de transport pentru desfăşurarea acţiunilor comune;  
Art. 4.-  În cadrul cooperării, MAI, prin structurile centrale sau unitățile sale teritoriale, are 
următoarele obligaţii: 
a) organizează şi desfăşoară, ori de câte ori este nevoie, pe baza informațiilor avute la 
dispoziție, acţiuni proprii sau comune pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale ce 
afectează fondul forestier și fondul cinegetic, în zonele şi locurile planificate, împreună cu 
DACS și/sau GF;  
b) identifica la solicitarea delegaților DCSC/GF, persoanele care au săvârșit fapte ilegale în 
domeniile care formează obiectivul prezentului Protocol în vederea sancționării 
contravenționale a acestora sau, după caz, de sesizare a organelor de urmărire penală; 
c) asigură, la solicitarea DACS și/sau GF, în limita resurselor pe care le are la dispoziţie, 
efective, materiale specifice şi mijloace de transport, pentru desfăşurarea, în bune condiţii, a 
acţiunilor comune;  
d) stabilește și comunică MMAP numerele de telefon deschise permanent la care DACS și 
GF contactează și/sau solicită sprijin în derularea acţiuni proprii sau comune pentru prevenirea 
şi combaterea faptelor ilegale ce afectează fondul forestier și fondul cinegetic; 
e) stabilește și comunică MMAP, procedura aplicabilă în cazul confiscării bunurilor destinate, 
folosite sau rezultate din contravențiile silvice; 
f) pune la dispoziţia MMAP şi actualizează permanent lista cu personalul desemnat să 
acceseze componenta Iwood Tracking din aplicația SUMAL; 
g) asigură participarea la activităţile specifice de instruire necesare utilizării componentei 
Iwood Tracking din aplicația SUMAL; 
h) comunică trimestrial DACS și GF rezultatele acțiunilor desfășurate unilateral în controlul 
circulației materialelor lemnoase pe drumuri publice. 
 

IV.OBLIGAŢIILE COMUNE ALE PĂRŢILOR 

Art. 5.-  Părţile semnatare au următoarele obligaţii comune:  
a) își transmit, operativ, toate datele şi informaţiile necesare planificării şi desfăşurării de 
acţiuni comune, pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracțional şi a celui 
contravențional, privind regimul silvic și regimul cinegetic; 
b) transmit prin DACS/GF, respectiv prin MAI/structurile centrale sau unitățile sale teritoriale, 
solicitările de efectuare a controalelor specifice, acolo unde competența teritorială sau 
materială este a autorității partenere. Solicitările vor cuprinde motivul solicitării, obiectivele 
pentru care se solicită efectuarea controlului, precum și aspectele care se doresc a fi verificate; 
c)  transmit prin MMAP/DACS/GF, respectiv prin MAI/structurile centrale sau unitățile sale 
teritoriale, rezultatul controalelor efectuate în baza solicitărilor primite de la autoritatea 
parteneră; Dacă legislația o impune se transmit cu adresă de înaintare și actele de control 
întocmite cu ocazia executării controalelor.  
d) păstrează secretul acţiunilor planificate să se deruleze în comun; 
e) desfăşoară în echipe comune controale şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea unor 
fapte antisociale în domeniile silvicultură şi cinegetic; 
f) folosesc datele şi informaţiile cu care intră în contact pe timpul acţiunilor comune numai în 
scopul realizării obiectivelor propuse prin prezentul Protocol, comunicarea lor terţilor 
efectuându-se, strict, cu acordul prealabil scris al părţilor; 
g) în cazul identificării situaţiilor de încălcare a actelor normative care reglementează regimul 
silvic și regimul cinegetic asigură, reciproc, fluxul de informatii, în funcţie de oportunitate; 
h) organizează şi desfăşoară în comun activități de pregătire a personalului, după cum 
urmează: 
- de către ofiţeri specialişti şi instructori, în domenii ce vizează aria de activităţi juridice şi de 

specialitate a polițiștilor, pentru personalul silvic al DACS și GF; 

- de către specialişti din cadrul DACS și GF, precum şi din cadrul instituţiilor de învăţământ de 

specialitate, în domenii ce vizează aria de activităţi juridice şi de specialitate silvică și 

cinegetică, pentru polițiști;  
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i) se abțin să prezinte rezultatele comune ca fiind proprii, organizând numai conferinţe 
de presă și/sau elaborând comunicate de presă comune la nivel central şi local; la 
raportarea/comunicarea rezultatelor obținute în urma acțiunilor desfășurate conform 
prezentului Protocol, părțile vor preciza separat acțiunile proprii și acțiunile comune. 
j) participă în parteneriat, în baza unor programe/proiecte cu finanţare internă şi/sau 
internaţională, la activităţi de pregătire organizate de cele două instituţii, cu invitarea unor 
specialişti români şi/sau străini, în domeniul de referinţă; 
k) elaborează, în comun, propuneri de îmbunătăţire şi adaptare a cadrului legislativ în 
domeniul de referinţă, în conformitate cu prevederile recomandărilor Uniunii Europene în 
vigoare; 
 

V.MODALITĂŢI DE COMUNICARE 

Art. 6.-  Toate comunicările între părţi se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 7.-  (1) Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea obiectivelor prevăzute 
în prezentul Protocol se transmite, în scris, la sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului instrument de colaborare sau la sediile structurilor teritoriale de poliție sau 
jandarmerie ale MAI, respectiv la cele ale DACS/GF. 
(2)Comunicarea între părţi se poate face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

(3) Fiecare entitate de control primește câte un exemplar al Notelor de constatare încheiate 

cu ocazia acțiunilor.  

 

VI.SOLUŢIONAREA DIVERGENŢELOR/LITIGIILOR 

Art. 8.-  Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative/negocieri directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul 
sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Protocol. 
 

VII.DISPOZIŢII FINALE 

Art. 9.-  La nivel central şi local se vor desfăşura analize comune, anual sau ori de câte ori 
este nevoie, privind aspecte de interes comun din sfera activităţilor desfăşurate / acţiuni 
executate, deficiente constatate şi propuneri pentru remedierea acestora sau îmbunătăţirea 
colaborării. 
Art. 10.-  (1) Prezentul Protocol intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi 
şi se încheie pe o durată de 12 luni. 
(2) Perioada de valabilitate se va prelungi, de drept, anual, fără alte formalități, dacă părțile 

nu-şi vor manifesta voință contrară, în scris, cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării valabilității 

Protocolului. 

(3) Părţile pot cere denunțarea Protocolului, oricând pe timpul derulării acestuia, cu un 

preaviz scris de 30 zile. 

Art. 11.-  Prezentul Protocol poate fi modificat şi/sau completat numai prin acordul scris 
al ambelor părţi semnatare, consemnat prin act adiţional. 
Art. 12.-   În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Protocolului, părţile vor 
transmite structurilor subordonate, câte o copie a acestuia. Încheierea protocoalelor de 
cooperare la nivel local este atributul exclusiv al structurilor subordonate. 
Art. 13.-  Acţiunile comune, precum şi activităţile de pregătire şi de organizare specifică a 
acestora se vor desfăşura în baza unor planuri de acţiune aprobate, după caz, de şefii 
structurilor centrale / subordonate părţilor.  
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Art. 14.-  (1) În vederea relaționării, organizării şi desfăşurării acţiunilor comune sau pentru 
gestionarea unor situaţii neprevăzute, părţile vor nominaliza, atât la nivel central, cât şi local, 
câte un reprezentant. 
(2) Persoanele desemnate se comunică, atât la nivel central, cât şi local, între părţi în termen 

de 15 zile lucrătoare de la semnarea Protocolului.   

Art. 15.-  În cazul acţiunilor comune care se desfăşoară în mai multe judeţe, părțile asigură 
delegarea / împuternicirea personalului în conformitate cu actele normative și cu procedurile 
proprii care le reglementează competența teritorială. 
Art. 16.-  Conducerea nemijlocită a structurilor participante la acţiunile comune se exercită 
de şefii/reprezentanții acestora, potrivit competenţelor conferite de lege.  
Art. 17.-  Coordonarea acţiunii comune executate se va realiza de şeful structurii care a 
iniţiat-o, în baza informațiilor deţinute de aceasta.  
Art. 18.-  În orice altă situaţie neprevăzută de prezentul Protocol dar care necesită 
cooperare în domeniile vizate, oricare parte sau structură subordonată acesteia poate iniția 
colaborarea directă cu celelalte părți sau structuri din subordinea acestora. 
Art. 19.-  (1) La intrarea în vigoare a prezentului Protocol, orice prevedere contrară 
cuprinsă într-un act de acelaşi nivel sau de nivel inferior îşi încetează valabilitatea. 
 (2) Prezentul Protocol nu abrogă celelalte documente de colaborare încheiate de părți 
cu alte autorități competente. 
Art. 20.-  În cazul în care pe perioada de valabilitate a prezentului Protocol vor intra în 
vigoare sau se vor abroga acte normative din domeniul specific, scopul şi obiectivele acestuia 
se vor actualiza corespunzător, prin acte adiționale.  
Art. 21.-  Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte, la sediul ___________________________, azi _______________.  
   

   

 

 

 

       

               MMAP                           MAI 

IGPR                                 JANDARMERIE 

SECRETAR DE STAT PĂDURI 

 

          Erika STANCIU 

 

____________________ 

 

 

   INSPECTOR GENERAL                     INSPECTOR 

GENERAL 

  

  Bogdan DESPESCU 

 

__________________ 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
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Anexa 7. Scrisoare adresată Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA și Gărzilor 

forestiere 

 

 

Cabinet Secretar de Stat 

Nr. 25006/ES/04.01.2017 

                     

Către: Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA 

În atenția: Domnului Director General Ciprian Dragoș PAHONȚU 

Spre știința: Gărzilor forestiere 

 

 

 

 

Stimate Domnule Director General, 

 

 

În scopul realizării bazei de date la nivel național privitoare la proprietățile forestiere, Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a creat o secțiune în acest sens pe serverul SUMAL.  

 

Informațiile necesare acestei baze de date se inițiază prin completarea retrocedărilor realizate în 

baza legilor retrocedării, respectiv a hotărârilor judecătorești de către ocoalele silvice de stat din 

structura Regiei Naționale a Pădurilor. În acest sens, la nivelul fiecărui ocol silvic de stat se vor crea 

credențiale, urmând ca personalul care va realiza operarea în baza de date să fie instruit de către 

reprezentanții MMAP, respectiv ai Gărzilor forestiere. În acest sens, vă solicităm ca să dispuneți 

unităților din subordinea dvs., să desemneze persoanele care vor realiza operarea în baza de date. 

În sensul operaționalizării acestui program vă rugăm să aveți în vedere următoarele acțiuni și 

termene: 

 

- desemnarea personalului care să opereze în baza de date – termen: 16.01.2017; 

- comunicarea persoanelor desemnate la Gărzile forestiere – termen: 20.01.2017; 

- instructaje privitoare la modul de lucru – perioada: 25-31.01.2017; 

- operarea în baza de date începând cu data de 5.02.2017. 

 

 

Cu deosebită consideraţie,                

 

SECRETAR DE STAT 

 

Erika STANCIU 
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Anexa 8. Prezentarea SUMAL 2.0 

 

 

Dezvoltarea SUMAL reprezintă o măsură esențială în lupta împotriva tăierilor ilegale de 

pădure.  

 

În luna august 2016 a fost contractat de către MMAP cu S.C. Indaco Systems SRL 

dezvoltarea acestui sistem, respectiv realizarea SUMAL 2.0. Cu aceasta ocazie s-a 

achiziționat și codul sursă care era deținut de Indaco. 

 

Contractul a avut ca termen de finalizare luna decembrie 2016. În urma recepției s-a stabilit 

că recepția finală va fi făcută la sfârșitul lunii ianuarie.  

 

Varianta SUMAL 2.0, pe lângă eficientizarea variantei SUMAL 1.0,  are în plus următoarele 

componente: 

 

1. Înregistrarea Amenajamentelor 

 

Problema identificată: Amenajamentele ajung la Minister într-un format neierarhizabil, greu 

de indexat și fără un istoric al elaborării lui în format digital. 

 

Soluția: În procesul de elaborare a amenajamentelor va fi folosită o aplicație de dispozitiv 

mobil care va permite înregistrarea informațiilor obținute prin lucrările de teren care se 

desfășoară în cadrul procesului de amenajare.  

 

De asemenea, informația din amenajament va fi disponibilă în format GIS pe un portal, 

www.inspectorulpadurii.ro, care va permite verificarea aproape în timp real dacă lucrările 

de exploatare corespund amenajamentului.  

 

 
 

Figura 1. Amenajament încărcat, vizibil tuturor profesioniștilor online 

(http://inspectorulpadurii.ro/#coordonate=23.3564768,45.8177419/Z13) 

http://www.inspectorulpadurii.ro/
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2. Înregistrarea APV (Acte de Punere in Valoare): 

 

Problema identificată: Actele de Punere in Valoare, elemente esențiale în managementul 

pădurii și pentru identificarea tăierilor ilegale, nu sunt înregistrate integral în SUMAL. În acest 

moment se emite doar un cod online pentru fiecare APV, dar nu există nicio informație legată 

de locul în care s-a făcut marcarea arborilor. APV-le sunt calculate electronic în prezent, dar 

fără înregistrarea în sistem electronic a tuturor elementelor de la operațiunea de  marcare 

(diametre, înălțimi).  

 

Soluție: APV-urile se elaborează cu ajutorul unei aplicații care funcţionează pe un telefon tip 

Smartphone cu receptor GPS. Astfel, atunci când sunt marcați arborii, se vor lua și puncte 

GPS din zona în care se face marcarea, iar programul calculează APV utilizând informațiile 

încărcate cu ocazia marcării. Astfel rezultă un APV care are toate elementele înregistrate în 

SUMAL și care se poate poziționa pe hartă, respectiv se poate suprapune peste informațiile 

din amenajamentele silvice, fiind foarte facilă verificarea modului în care se respectă 

prevederile amenajamentului.  În momentul în care APV este autorizat spre exploatare, 

autorizația înregistrată în SUMAL se poate vizualiza pe portalul Inspectorul Pădurii și permite 

verificarea legalității tăierilor ce se identifică cu ajutorul imaginilor satelitare. 

 

 
 

Figura 2. APV in curs de exploatare. 

(http://inspectorulpadurii.ro/#coordonate=24.7089968,45.573806/Z12) 

 

3. Urmărirea transporturilor de masă lemnoasă 

 

Problema identificată: Transporturile de masa lemnoasă sunt  urmărite prin aplicația 

SUMAL numită WoodTracking. În condițiile variantei SUMAL 1.0, se puteau realiza 

transporturi multiple cu același cod online și o valabilitate prea mare a codului oferit (ex: 14 

ore pentru 100 km). 
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Soluție: Noua aplicație WoodTracking va permite obținerea traseului GPS al vehiculului care 

face transporturi de materiale lemnoase peste 1 mc. Astfel transportul multiplu va fi imposibil 

de făcut, fără identificare. De asemenea, aplicația va cere invalidarea codului la destinație, 

astfel încât reutilizarea lui să fie imposibilă.  

 

 
 

Fig. 3. Transport de materiale lemnoase cu cod unic emis cu o oră înainte de emiterea lui. 

(http://inspectorulpadurii.ro/#coordonate=24.9328432,45.8082299/Z10Â0 

 

 

4. Evidența stocurilor în depozite  

 

Problema identificată: stocurile din depozite nu sunt înregistrate în SUMAL decât pe baza 

unui raport lunar (nu în timp real), iar intrările din statele UE sunt imposibil de verificat. 

 

Soluție: gestiunea stocurilor din depozite va fi făcută printr-un Registru Online numit SUMAL 

Agent, care va prelua intrările de materiale lemnoase în depozit direct din aplicația 

WoodTracking și nu permite elaborarea de documente de însoțire a materialelor lemnoase 

care ies din depozit decât dacă există stocuri înregistrate.  

 

În cazul transporturilor din țările UE se vor introduce doar transporturi care au fost verificate 

în Intrastat pentru a se dovedi legalitatea lor, evitându-se astfel posibilitatea declarațiilor 

false de transporturi intracomunitare.  

 

5. Accesul Populației și Educarea Civică cu privire la tăierile legale de pădure 

 

SUMAL are doua componente esențiale pentru educarea publicului cu privire la exploatarea 

legală a pădurilor și pentru transparentizarea luptei împotriva tăierilor ilegale, respectiv 

aplicația de mobil Inspectorul Pădurii și portalul web inspectorulpadurii.ro.  

 

Problema identificată: Mulți cetățeni consideră că majoritatea transporturilor de materiale 

lemnoase sunt ilegale și/sau că orice exploatare pe care o vede în pădure este ilegală.  
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Soluție : Prin intermediul aplicației de mobil Inspectorul Pădurii, orice cetățean poate verifica 

dacă un transport de materiale lemnoase este legal sau nu. De la lansare până în prezent, 

peste 60 000 utilizatori au folosit această aplicație. Ca urmare, au fost realizate peste 1 

milion de verificări în baza de date.  

 

Cu ajutorul Portalului Web inspectorulpadurii.ro pot fi văzute de către public actele de punere 

în valoare, autorizațiile de exploatare și avizele de transport, respectiv modificările din 

coronamentul arboretelor sesizate prin sateliți pe imaginile satelitare.  

 

 
 

Fig. 4. Printscreen din aplicaţia Inspectorul Pădurii, disponibila pe Android si IOS. 

 

6. Portalul Satelitar Inspectorul Pădurii  

 

Cel mai puternic instrument în lupta împotriva tăierilor ilegale o reprezintă portalul satelitar 

inspectorulpadurii.ro. 

Acest portal are o secțiune pentru profesioniști, care permite accesul la informații detaliate 

din sistem. În acest sistem există: 

 

1. Harta perturbărilor din pădurile României, inclusiv a tăierilor, la zi. - între 2 și 7 zile are loc 

o scanare cu ajutorul sateliților optici Sentinel 2 și Landsat și radar Sentinel 1. Imaginile sunt 

procesate automat și generează alerte de tăieri, sesizând ”dispariția” arborilor de la câțiva 

arbori în sus (sesizează ”lipsa” și a 2-3 arbori). 

 

2. Harta tăierilor legale - prin suprapunerea APV-lor elaborate în sistem digital, se poate 

obține harta tăieri legale din România la zi. 

 

3. Zone cu interdicții pentru exploatări forestiere - zonele cu interdicție de exploatare (păduri 

virgine, zone de protecție strictă și integrală din parcurile naționale și naturale, etc) sunt 

evidențiate pe portal în mod automat. 

 

Astfel, din combinarea hărţilor prezentate  mai sus, rezultă: 
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4. Harta tăierilor posibil ilegale la zi, prin suprapunerea layer-elor de la 1,2,3 si 

evidențierea automată a acelor perturbări care nu se suprapun peste APV-ri autorizate. Se 

generează alerte care se transmit automat la profesioniști.  

 

 
 

Fig. 5. Tăiere efectuată cu două zile înainte elaborării acestui document. 
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Anexa 9. Proces-verbal de predare-primire 
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Anexa 10. Lista actelor normative promovate la inițiativa MMAP în perioada decembrie 

2015 – decembrie 2016 

 

A. Legislație subsecventă Codului Silvic 
 

Nr. 

crt. 
Denumire act normativ Publicat 

1.  

HOTĂRÂRE de GUVERN Nr. 617/2016 din 31 august 2016  

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică 

MO Nr. 684 

din 2 

septembrie 

2016  

2.  

HOTĂRÂRE de GUVERN Nr. 864/2016 din 16 noiembrie 2016 

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea 

serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor 

juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafaţa 

proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha și Procedura de 

acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul 

forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu 

desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este 

mai mică sau egală cu 30 ha 

MO Nr. 944 

din 23 

noiembrie 

2016  

3.  

HOTĂRÂRE de GUVERN Nr.1004 din 23 decembrie 2016  

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare 

a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum 

şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de 

stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi 

produse din lemn 

MO Nr 

1046 din 23 

decembrie 

2016 

4.  

ORDIN Nr. 1464/2016  

pentru completarea metodologiei privind organizarea și funcționarea 

SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea 

de transmitere a informațiilor standardizate aprobată prin Ordinul nr. 

837/2014 al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură - testare 

Inspectorul pădurii 

MO Nr. 

539/19 iulie 

2016 

5.  

ORDIN nr. 1417/2016 din 11 iulie 2016  

privind constituirea Catalogului Național al Pădurilor Virgine și 

Cvasivirgine din România 

 MO Nr. 

551 din 21 

iulie 2016 

6.  
ORDIN nr. 2421/2016  

pentru aprobarea înființării Consiliului Național pentru Silvicultură 

 Nepublicat 

la data de 2 

ianuarie 

2017 

7.  

ORDIN Nr. 1997/2016 din 13 octombrie 2016  

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii 

posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de 

factori biotici şi/sau abiotici 

MO Nr. 817 

din 17 

octombrie 

2016 
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8.  

ORDIN 2121/18.10.2016  

privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 

silviculturii, publicat în Monitorul Oficial nr. 902 din 9 noiembrie 2016 - 

care cuprinde și modificarea și completarea  Instrucțiunilor privind 

termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al 

materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 

nr. 1540/2011 

MO Nr. 902 

din 9 

noiembrie 

2016 

9.  

ORDIN nr. 884/2016  

privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale 

cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau 

abiotici 

MO Nr. 414 

din 1 iunie 

2016 

 

10.  

ORDIN Nr. 1507/2016 din 25 iulie 2016  

privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a 

actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul 

forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara 

fondului forestier naţional 

MO Nr. 657 

din 26 

august 

2016 

11.  
ORDIN nr. 2222/2106  

privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din 

industria mobilei. 

MO Nr. 951 

din 25 

noiembrie 

2016 

12.  

ORDIN Nr. 694 din 8 aprilie 2016  

pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea 

temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti 

MO Nr. 402 

din 27 mai 

2016 

13.  

ORDIN nr 2525 din 30.12.2016  

privind constituirea Catalogului național al Pădurilor virgine și cvasivirgine 

din România 

Nepublicat 

la data de 2 

ianuarie 

2017 

14.  

ORDIN nr 2526 din 30.12.2016  

pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcţionarea 

SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea 

de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul 

ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014 

Nepublicat 

la data de 2 

ianuarie 

2017 
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B. Alte acte normative 
 

Nr. 

crt. 
Denumire act normativ Publicat 

1.  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 51/2016 din 14 septembrie 2016  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice 

MO Nr. 726 

din 20 

septembrie 

2016 

2.  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 50/2016 din 14 septembrie 2016  

pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de 

protecție 

MO Nr. 689 

din 6 

septembrie 

2016 

3.  

HOTĂRÂRE de GUVERN Nr. 945/2016  

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea  Guvernului nr. 

616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a 

acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi 

crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi 

informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, 

Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convențiilor internaţionale 

din domeniul protecţiei mediului" desfășurat în perioada 2015 - 2018 ( 

modificarea pct. 23 și 26)  

MO Nr. 

1024 din 20 

decembrie 

2016 

4.  

ORDIN nr. 1534/2016 din 28 iulie 2016  

privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru 

biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în 

producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie 

MO Nr. 608 

din 9 

august 

2016 

5.  

ORDIN Nr.2416/21.12.2016  

pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, 

stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii 

materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 

171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

 Nepublicat 

la data de 2 

ianuarie 

2017 

6.  

ORDIN Nr. 2298/2016  

pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul Ministrului agriculturii, 

alimentației și pădurilor nr. 193/2002, privind reactualizarea delimitării 

fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare 

MO 1028 

din 21 

decembrie 

2016 
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Anexa 11. Obiective și planul de acțiuni prioritare stabilite de Guvern în domeniul 

pădurilor pentru anul 2016 și stadiul de realizare al acestora la data de 22.12.20161 

 

Codul culorii utilizate pentru a arăta stadiul realizării acțiunii 

Realizat 

În curs de realizare 

De realizat 

 

 

Obiectiv I. Evidența proprietarilor și administratorilor de pădure 

Acțiunea identificată 
Stadiul de realizare la 

data de 22.12.2016 

1. Încheierea unui protocol pentru schimb de informaţii între 
MMAP și ANCPI în scopul stabilirii condițiilor privind schimbul 
de informații și condiţiile de acces la baza de date ANCPI 
pentru inspectorii Gărzii Forestiere, respectiv a modului de 
lucru cu privire la realizarea bazei de date și a hărților cu 
proprietarii terenurilor forestiere;   

Protocol încheiat. 

2. Realizarea structurii standardizate a bazei de date naționale 
privind proprietarii de terenuri forestiere;   
 

S-a definitivat structura 
bazei de date și interfața 
pentru utilizatori. 

3. Completarea bazei de date cu informațiile existente  

Bază de date în curs de 
testare la Gărzile 
Forestiere. Datele vor fi 
completate în colaborare 
cu ocoalele silvice.  

4. Realizarea hărților GIS – în coordonate Stereo 70: 
a. a proprietăților forestiere prin suprapunerea planurilor 
ANCPI cu hărțile amenajistice pentru zonele în care există 
planuri GIS 
b. a limitelor terenurilor forestiere administrate/pentru care se 
execută servicii silvice  

Harta administratorilor 
realizată în proporție de 
cca 60%. Acțiunea 
trebuie continuată.  
Proprietatea statului este 
în format electronic, 
reprezentând cca 50% 
din total fond forestier. 
Harta cu proprietățile 
forestiere private este 
realizată în proporție de 
cca 20%.  

Obiectiv II. Transparența și calitatea amenajamentelor silvice 

Acțiunea identificată 
Stadiul de realizare la 

data de 22.12.2016 

                                                
1 În plan sunt incluse numai acțiunile prioritare stabilite de Guvern și realizate de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv de Ministerul Afacerior Interne. În acest plan nu se 
regăsesc toate acțiunile proprii ale ministerului pentru domeniul păduri stabilite pentru 
mandatul decembrie 2015 – decembrie 2016.  
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1. ”Asamblarea” la nivel național a amenajamentelor silvice 
existente în format digital3;  

Realizat în proporție de 
cca 85% - 
amenajamente GIS și din 
amenajamente 
georeferențiere (prin 
scanare și 
georeferențiere hărți 
format hârtie). Inclus în 
portalul 
inspectorulpadurii.ro. 
Procesul este unul 
continuu, întrucât anual 
se aprobă 
amenajamente noi 
pentru cca 630.000 
hectare fond forestier.  
Predat gărzilor forestiere 
pentru a le asigura 
instrument de lucru ce se 
poate transfera pe 
tabletă și utiliza în teren. 
Trebuie continuată 
asamblarea pentru 
întregirea hărții. 

2. Identificarea și eliminarea vulnerabilităților din procesul de 
elaborare și aprobare a amenajamentelor silvice și realizarea 
transparenței în elaborarea acestora.   
 

Pregătit proiect OUG de 
modificare Cod Silvic și 
obținut toate avizele 
necesare. Proiectul de 
act normativ trebuie 
promovat în funcție de 
opțiunile viitorului  
Executiv fie prin proiect 
de lege, fie prin 
ordonanță de urgență.  
 
Normele tehnice 5 nu pot 
fi modificate, întrucât 
Academia de Științe 
Agricole și Silvice nu 
este de acord. Sunt 
necesare studii. S-a 
lansat procedura de 
achiziție pentru studii.  
  
Este necesară 
continuarea pregătirii 
proiectului de Hotărâre 
de Guvern petru 
modificarea și 
completarea 
Regulamentului de 
organizare și funcționare 
a Gărzilor Forestiere.  
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3. Acţiuni focusate şi coordonate neanunțate/încrucișate. 
Organizarea unui control tematic la nivel național privind 
corectitudinea amenajamentelor silvice la toate societățile 
comerciale atestate care au elaborat amenajamente, prin 
verificarea conformității cu realitatea, a modului de culegere a 
datelor, a respectării normelor privitoare la prelucrarea 
informațiilor și a modului de aplicare al prevederilor 
amenajamentelor;  

S-au realizat și s-au 
finalizat controalele. Este 
necesară realizarea de 
acțiuni de control 
periodic. 

Obiectiv III. Paza pădurilor și circulația materialelor lemnoase 

Acțiunea identificată 
Stadiul de realizare la 

data de 22.12.2016 

1. Modificarea și completarea Legii 171/2010 a contravențiilor 
silvice pentru înăsprirea semnificativă a sancțiunilor pentru 
tăieri ilegale, pentru aplicarea necorespunzătoare a regimului 
silvic și pentru 2016 

Adoptat OUG 51/2016 
de modificare și 
completare a Legii 
nr.171/2010 a 
contravențiilor silvice. 
 
Promovat proiectuI de 
OUG de modificare și 
completare a Legii 
nr.171/2010 a 
contravențiilor silvice 
pentru care sunt obținute 
toate avizele.  
 
Proiectul de act normativ 
trebuie promovat în 
funcție de opțiunile 
Executivului fie prin 
proiect de lege, fie prin 
ordonanță de urgență. 

2. Elaborarea proiectului de act normativ pentru instituirea 
prejudiciului de mediu în cazul tăierilor ilegale și a altor acțiuni 
care afectează integritatea pădurii, în scopul creării condiției ca 
Statul să se constituie ca parte vătămată în procese;  
 

Pregătit proiect OUG de 
modificare Cod Silvic și 
obținut toate avizele 
necesare. Proiectul de 
act normativ trebuie 
promovat în funcție de 
opțiunile Executivului fie 
prin proiect de lege, fie 
prin ordonanță de 
urgență. 

3. Completarea în Codul Penal a faptei de distrugere în scopul 
acoperirii aspectelor specifice pentru fondul forestier, pentru 
armonizarea cu dispozițiile Art. 3 lit. m) din Legea nr. 51/1991 
republicată, cu modificările ulterioare. 

Aspectul nu a fost 
soluționat. Se propune să 
rămână în atenția 
viitorului Guvern. 

4. Elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ privind 
modalitatea de acordare a sumelor pentru paza terenurilor 
forestiere cu suprafețe ale proprietăților mai mici de 30 ha;  
 
 

A fost aprobat prin HG 
864/2016.  
În curs proceduri de 
acordare a sumelor de la 
bugetul de stat începute 



 

 63 

de către Gărzile 
Forestiere. 

5. Elaborarea și aprobarea proiectului actului normativ pentru 
preluarea în pază de către structurile silvice a terenurilor 
forestiere cu proprietari necunoscuți.  

Aspectul nu a fost 
soluționat. Se propune 
să rămână în atenția 
viitorului Guvern. 

6. Asigurarea dotării MAI, MFP sau a gărzilor forestiere, după caz, 
cu echipamente eficiente de supraveghere și control a fondului 
forestier și a mijloacelor de transport materiale lemnoase; 
identificarea echipamentelor eficiente, stabilirea modului de 
lucru cu alte instituții și fundamentarea costurilor, respectiv 
alocarea sumelor necesare pentru 2016 și 2017.  

Au fost achiziționate 
două drone. Au fost 
achiziționate tablete 
pentru utilizarea efectivă 
a hărților amenajistice 
georeferențiate sau care 
sunt în format GIS 

7. Asigurarea cadrului normativ pentru obligarea operatorilor 
economici care realizează transportul materialelor lemnoase 
cu mijloace auto să utilizeze programe de urmărire GPS  a 
traseului parcurs 

A fost adoptată în 
ședința de Guvern din 
data de 21.12.2016 
Hotărârea de Guvern și 
urmează a fi publicată în 
Monitorul Oficial. 

Obiectiv IV. Atingerea nivelului de folosință prevăzut prin amenajamentele silvice pentru 
păduri și terenuri destinate împăduririi 

Acțiunea identificată 
Stadiul de realizare la 

data de 22.12.2016 

1. Elaborarea proiectului de act normativ care să instituie 
interdicția de exploatare a masei lemnoase din proprietate, 
până la îndeplinirea de către proprietar a obligației de 
regenerare pentru suprafețele exploatate anterior sau rămase 
neregenerate după tăierile ilegale; 

A fost adoptat OM 
2121/2016 de modificare 
și completare a OM 
1540/2011. 
 

2. Asigurarea condiţiilor necesare pentru împăduriri forțate prin 
planificarea producerii pe termen lung a puieților necesari și 
asigurarea anuală a fondurilor necesare de la bugetul de Stat;  

S-au identificat terenurile 
neregenerate și s-a 
realizat un instrument 
GIS pentru verificarea pe 
teren a terenurilor 
neregenerate. Au 
început discuții cu RNP. 
Acțiunea trebuie 
continuată. 

Obiectiv V. Eficiență SUMAL 

Acțiunea identificată 
Stadiul de realizare la 

data de 22.12.2016 

1. Încheierea contractului cu firma INDACO pentru îmbunătățirea 
SUMAL 

Contract încheiat 
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2. Îmbunătăţirea/dezvoltarea SUMAL cu implicarea autorităților 
cu atribuții de control în domeniul forestier; 

Modificările și 
dezvoltarea SUMAL în 
baza contractului realizat 
cu INDACO sunt în curs.  
Conform prevederilor din 
HG-ul adoptat în ședința 
din data de 21.12.2106, 
este necesară, după 
publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial 
promovarea proiectului 
de Ordin al Ministrului 
prin care să se 
reglementeze 
modalitatea de pilotare în 
scopul identificării 
eventualelor 
disfuncționalități ale 
sistemului pentru a 
aduce eventuale 
corecturi Hotărârii de 
Guvern. 

3. Modificarea cadrului normativ care reglementează 
funcționarea SUMAL în vederea corelării 
îmbunătățirilor/dezvoltării în derulare în prezent a programului 
SUMAL cu prevederile legale de aplicare a măsurilor de 
prevenire a acțiunilor ilegale de aplicare a amenajamentului 
silvic și de transport materiale lemnoase (Modificare HG 
470/2014, inclusiv privind valabilitate codului unic al 
transportului) 

A fost adoptat HG-ul în 
ședința din data de 
21.12.2106. Urmează a fi 
publicat în Monitorul 
Oficial. 

Obiectiv VI. Confortul populației din perspectiva nevoilor de lemn 

Acțiunea identificată 
Stadiul de realizare la 

data de 22.12.2016 

1. Crearea posibilității de aprovizionare a populației cu lemn de foc 
din pădurile proprietatea statului sau din pădurile proprietate 
privată pentru care nu există amenajamente silvice (proprietăți 
sub 10 hectare) 

În proiectul de HG pentru 
aprobarea 
regulamentului de 
valorificare a masei 
lemnoase din pădurile 
proprietate publică au 
fost incluse aceste 
aspecte. 
 
Ordinul de Ministru 
884/2016 stabilește 
modalitatea în care 
proprietarii de terenuri 
forestiere mai mici de 10 
hectare pot beneficia de 
cel mult 3 mc/an/ha de 
lemn. 
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2. Aprobarea proiectului de HG privind regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase 

A fost adoptată HG 
617/2016 pentru 
aprobarea 
regulamentului de 
valorificare a masei 
lemnoase din pădurile 
proprietate publică 

3. Elaborarea și aprobarea proiectului de modificare a Legii 
215/2001 republicată a administrației publice în scopul creării 
obligației autorității publice locale de a asigura cu prioritate 
necesarul de lemn pentru comunități din pădurile proprietate 
publică și privată ale UAT 

A fost realizată informare 
privind măsurile necesare 
pentru diminuarea crizei 
de lemn de foc pentru 
toamna - iarna anului 
2016 prezentată în 
Guvern, cu solicitare ca 
MDRAP să inițieze 
modificarea legislativă 
dacă este necesară  

Obiectiv VII. Transparența modului de exploatare a masei lemnoase 

Acțiunea identificată 
Stadiul de realizare la 

data de 22.12.2016 

1. Modificarea OM 1540/2011 în scopul afișajului comprehensiv 
privind condiţiile de exploatare a masei lemnoase pentru fiecare 
parchet în lucru 

A fost soluționată prin 
OM 2121 din 09.11.2016 

2. Controlul respectării OM 1540/2011 cu modificările ulterioare 

Au fost realizate 
controale. Este necesară 
realizarea cu continuitate 
a acestor categorii de 
controale. 

 

 

 

 

 


