Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Definiții:
1. conservare - ansamblul de măsuri care se pun în aplicare pentru menținerea sau refacerea
habitatelor naturale și a populațiilor de specii de faună și floră sălbatice, într-o stare favorabilă, în
sensul pct. 5 și 9;
2. habitate naturale - zonele terestre, acvatice sau subterane, în stare naturală sau seminaturală, ce
se diferențiază prin caracteristici geografice, abiotice și biotice;
3. stare de conservare a unui habitat natural - totalitatea factorilor ce acționează asupra unui habitat
natural și asupra speciilor caracteristice acestuia și care îi pot afecta pe termen lung distribuția,
structura și funcțiile, precum și supraviețuirea speciilor ce îi sunt caracteristice. Starea de conservare
a unui habitat natural se consideră favorabilă atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiții:
a) arealul său natural și suprafețele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în
creștere;
b) are structura și funcțiile specifice necesare pentru menținerea sa pe termen lung, iar probabilitatea
menținerii acestora în viitorul previzibil este mare;
c) speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă, așa cum este definită
la pct. 9;
4. specii de interes comunitar - speciile care pe teritoriul Uniunii Europene sunt:
a) periclitate, cu excepția celor al căror areal natural este situat la limita de distribuție în areal și care
nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearctică;
b) vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este probabilă într-un viitor
apropiat dacă acțiunea factorilor perturbatori persistă;
c) rare, speciile ale căror populații sunt reduse din punctul de vedere al distribuției sau/și numeric și
care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau vulnerabile riscă să devină. Aceste specii sunt
localizate pe arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafețe largi;
d) endemice, speciile de plante/animale care se găsesc exclusiv într-o regiune/locație și care necesită
o atenție particulară datorită caracteristicilor habitatului lor și/sau impactului potențial al exploatării
acestora asupra stării lor de conservare;
5. specii prioritare - speciile vizate la pct. 4 lit. a) pentru a căror conservare Comunitatea Europeană
are o responsabilitate specială datorită proporției reduse a arealului acestora pe teritoriul Uniunii
Europene.
6. stare de conservare a unei specii - totalitatea factorilor ce acționează asupra unei specii și care pot
influența pe termen lung distribuția și abundența populațiilor speciei respective. Starea de conservare
va fi considerată favorabilă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) datele privind dinamica populațiilor speciei respective indică faptul că aceasta se menține și are
șanse să se mențină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural;
b) arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil;
c) există un habitat suficient de vast pentru ca populațiile speciei să se mențină pe termen lung;
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7. sit de importanță comunitară - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care
există, contribuie semnificativ la menținerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilă a
habitatelor naturale prevăzute în anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar prevăzute în anexa
nr. 3 și care contribuie semnificativ la coerența rețelei "Natura 2000" și/sau contribuie semnificativ la
menținerea diversității biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de
animale cu areal larg de răspândire, siturile de importanță comunitară trebuie să corespundă zonelor
din areal în care sunt prezenți factori abiotici și biotici esențiali pentru existența și reproducerea
acestor specii;
8. arie specială de conservare - situl de importanță comunitară desemnat printr-un act statutar,
administrativ și/sau contractual în care sunt aplicate măsurile de conservare necesare menținerii sau
de refacere la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale și/sau a populațiilor speciilor de
interes comunitar pentru care situl este desemnat;
9. arii de protecție specială avifaunistică - ariile naturale protejate ale căror scopuri sunt conservarea,
menținerea și, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări
și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția de păsări migratoare, mai ales a celor prevăzute
în anexele nr. 3 și 4 A;
10. peisaj - zona percepută de către populație ca având caracteristici specifice rezultate în urma
acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani;
11. arie naturală protejată - zona terestră și/sau acvatică în care există specii de plante și animale
sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice
sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică ori culturală deosebită, care are un regim special
de protecție și conservare, stabilit conform prevederilor legale;
12. conservare "in situ" - protecția și conservarea bunurilor patrimoniului natural în mediul lor natural
de geneză, existență și evoluție;
13. coridor ecologic - zona naturală sau amenajată care asigură cerințele de deplasare, reproducere
și refugiu pentru speciile sălbatice terestre și acvatice și în care se aplică unele măsuri de protecție și
conservare;
14. rețea națională de arii naturale protejate - ansamblul ariilor naturale protejate, de interes
național, comunitar și internațional;
15. rețea ecologică a ariilor naturale protejate - ansamblul de arii naturale protejate, împreună cu
coridoarele ecologice;
16. rețea ecologică "Natura 2000" - rețeaua ecologică europeană de arii naturale protejate și care
cuprinde arii de protecție specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei
79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice și arii speciale de conservare desemnate de
Comisia Europeană și ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei și
florei sălbatice;
17. specii indigene - speciile de plante și animale sălbatice care se regăsesc în mod natural în România
și nu ca urmare a introducerii accidentale sau forțate de către om de-a lungul secolelor;
18. specii protejate - orice specii de floră și faună sălbatică care beneficiază de un statut legal de
protecție;
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19. specii alohtone - speciile introduse/răspândite, accidental sau intenționat, din altă regiune
geografică, ca urmare directă ori indirectă a activității umane, lipsind în mod natural dintr-o anumită
regiune, cu o evoluție istorică cunoscută într-o arie de răspândire naturală, alta decât zona de interes,
care pot fi în competiție, pot domina, pot avea un impact negativ asupra speciilor native, putând chiar
să le înlocuiască;
20. specii invazive - speciile indigene sau alohtone, care și-au extins arealul de distribuție sau au fost
introduse accidental ori intenționat într-o arie și/sau s-au reprodus într-o asemenea măsură și atât de
agresiv încât influențează negativ/domină/înlocuiesc unele dintre speciile indigene, determinând
modificarea structurii cantitative și/sau calitative a biocenozei naturale, caracteristică unui anumit tip
de biotop;
21. zonare internă a ariilor naturale protejate - definirea și delimitarea de zone în interiorul ariilor
naturale protejate conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și planurilor de
management, în care se stabilesc măsuri speciale de management și se reglementează activitățile
umane în conformitate cu obiectivele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată;
22. activități tradiționale - activitățile de utilizare durabilă a resurselor naturale și specifice zonei
respective de către comunitățile locale, care au stat la baza dezvoltării comunității de-a lungul
timpului și nu afectează obiectivele de conservare a biodiversității;
23. reconstrucție ecologică - refacerea ecosistemelor naturale fundamentale și menținerea sau
refacerea ecosistemelor conform obiectivelor ariei naturale protejate;
24. plan de management al ariei naturale protejate - documentul care descrie și evaluează situația
prezentă a ariei naturale protejate, definește obiectivele, precizează acțiunile de conservare necesare
și reglementează activitățile care se pot desfășura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele
de management. Planul de management se aprobă în conformitate cu prevederile prezentei
ordonanțe de urgență;
25. regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de
activitățile umane permise și modul lor de aprobare, precum și activitățile restricționate sau interzise
pe teritoriul ariei naturale protejate.
SCOPUL ȘI REGIMUL DE MANAGEMENT al categoriilor de arii naturale protejate
a) Rezervații științifice
Rezervațiile științifice sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și conservarea
unor habitate naturale terestre și/sau acvatice, cuprinzând elemente reprezentative de interes
științific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură.
Mărimea rezervațiilor științifice este determinată de arealul necesar pentru asigurarea integrității
zonei protejate. Managementul rezervațiilor științifice asigură un regim strict de protecție prin care
habitatele sunt păstrate într-o stare pe cât posibil neperturbată. În aceste zone se interzice
desfășurarea oricăror activități umane, cu excepția activităților de cercetare, educație și de ecoturism
cu limitările descrise în planurile de management, cu acordul forului științific competent și al
administratorului rezervației științifice. Rezervațiile științifice corespund categoriei I IUCN (Uniunea
Internațională pentru Conservarea Naturii) "Rezervație Naturală Strictă: arie protejată, administrată
în principal în scopuri științifice".
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b) Parcuri naționale
Parcurile naționale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și conservarea
unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale
cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic,
paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri
științifice, educative, recreative și turistice. Managementul parcurilor naționale asigură menținerea
cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecția ecosistemelor, conservarea resurselor genetice și
a diversității biologice în condiții de stabilitate ecologică, prevenirea și excluderea oricărei forme de
exploatare a resurselor naturale și a folosințelor terenurilor, incompatibilă scopului atribuit. Regimul
de gospodărire se stabilește prin regulamente și planuri proprii de protecție și conservare aprobate
de autoritățile naționale științifice și administrative abilitate, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe
de urgență. În perimetrele lor vor fi cuprinse ecosisteme sau fracțiuni de ecosisteme terestre și
acvatice cât mai puțin influențate prin activități umane. Elementele cu valoare deosebită de pe
cuprinsul parcurilor naționale pot fi delimitate și puse sub un regim strict de protecție ca rezervații
științifice. Parcurile naționale se întind în general pe suprafețe mari de teren. În perimetrul parcurilor
naționale sunt admise doar activitățile tradiționale practicate numai de comunitățile din zona parcului
național, activități tradiționale ce vor fi reglementate prin planul de management. Parcurile naționale
corespund categoriei II IUCN "Parc național: arie protejată administrată în special pentru protecția
ecosistemelor și pentru recreere".
c) Monumente ale naturii
Monumente ale naturii sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și
conservarea unor elemente naturale cu valoare și semnificație ecologică, științifică, peisagistică
deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice ori amenințate cu
dispariția, arbori seculari, asociații floristice și faunistice, fenomene geologice - peșteri, martori de
eroziune, chei, cursuri de apă, cascade și alte manifestări și formațiuni geologice, depozite fosilifere,
precum și alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor.
Dacă monumentele naturii nu sunt cuprinse în perimetrul altor zone aflate sub regim de protecție,
pentru asigurarea integrității lor se vor stabili zone de protecție obligatorie, indiferent de destinația
și de deținătorul terenului.
Managementul monumentelor naturii se face după un regim strict de protecție care asigură păstrarea
trăsăturilor naturale specifice. În funcție de gradul lor de vulnerabilitate, accesul populației poate fi
limitat sau interzis.
Monumentele naturii corespund categoriei III IUCN "Monument natural: arie protejată administrată
în special pentru conservarea elementelor naturale, specifice".
d) Rezervații naturale
Rezervațiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și conservarea
unor habitate și specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic,
geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinată de arealul necesar
asigurării integrității elementelor protejate.
Managementul rezervațiilor naturale se face diferențiat, în funcție de caracteristicile acestora, prin
măsuri active de gospodărire pentru a asigura menținerea habitatelor și/sau în vederea protejării
anumitor specii, grupuri de specii sau comunități biotice. Pe lângă activitățile științifice, după caz, pot
fi admise activități turistice, educaționale, organizate. Sunt admise unele activități de valorificare
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durabilă a unor resurse naturale. Sunt interzise folosințe ale terenurilor sau exploatarea resurselor
care dăunează obiectivelor atribuite.
Potrivit scopului pentru care au fost desemnate, rezervațiile naturale pot avea caracter predominant:
botanic, zoologic, forestier, geologic, paleontologic, peisagistic, speologic, de zonă umedă, marină, de
resurse genetice și altele.
Aceste rezervații corespund categoriei IV IUCN, și anume arie de gestionare a habitatelor/speciilor:
arie protejată administrată în special pentru conservare prin intervenții de gospodărire.
e) Parcuri naturale
Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și conservarea
unor ansambluri peisagistice în care interacțiunea activităților umane cu natura de-a lungul timpului
a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică și/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologică.
Managementul parcurilor naturale urmărește menținerea interacțiunii armonioase a omului cu
natura prin protejarea diversității habitatelor și peisajului, promovând păstrarea folosințelor
tradiționale ale terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale
ale populației locale.
De asemenea, se oferă publicului posibilități de recreere și turism și se încurajează activitățile
științifice și educaționale.
Parcurile naturale corespund categoriei V IUCN "Peisaj protejat: arie protejată administrată în
principal pentru conservarea peisajului și recreere".
f) Rezervații ale biosferei
Rezervațiile biosferei sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și conservarea
unor zone de habitat natural și a diversității biologice specifice. Rezervațiile biosferei se întind pe
suprafețe mari și cuprind un complex de ecosisteme terestre și/sau acvatice, lacuri și cursuri de apă,
zone umede cu comunități biocenotice floristice și faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale
sau rezultate din amenajarea tradițională a teritoriului, ecosisteme modificate sub influența omului și
care pot fi readuse la starea naturală, comunități umane a căror existență este bazată pe valorificarea
resurselor naturale, pe principiul dezvoltării durabile și armonioase. Mărimea rezervațiilor biosferei
este determinată de cerințele de protecție și conservare eficiente ale mediului natural și ale
diversității biologice specifice.
Managementul rezervațiilor biosferei se realizează conform unor regulamente și planuri de protecție
și conservare proprii, în conformitate cu recomandările Programului Om - Biosferă de sub egida
UNESCO. Dacă în perimetrul rezervațiilor biosferei sunt cuprinse și situri naturale ale patrimoniului
universal, managementul rezervației se realizează cu respectarea prevederilor Convenției privind
protecția patrimoniului mondial cultural și natural, de sub egida UNESCO.
Pentru asigurarea protecției și conservării unor zone de habitat natural și a diversității biologice
specifice, precum și pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerințelor de consum
ale populațiilor locale și în limitele potențialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, în
cuprinsul rezervațiilor biosferei se pot delimita zone cu regim diferențiat de protecție ecologică, de
conservare și de valorificare a resurselor, după cum urmează:
1. zone strict protejate, având regimul de protecție și conservare a rezervațiilor științifice;
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2. zone tampon, cu rol de protecție a zonelor strict protejate și în care sunt admise activități limitate
de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu autorizațiile date de administrația
rezervației;
3. zone de reconstrucție ecologică, în care se realizează măsuri de refacere a mediului deteriorat;
4. zone de dezvoltare durabilă, valorificabile economic prin practici tradiționale sau noi, ecologic
admise, în limitele capacității de regenerare a resurselor.
Rezervațiile biosferei cu așezări umane sunt astfel gestionate încât să constituie modele de dezvoltare
a comunităților umane în armonie cu mediul natural.
g) Zone umede de importanță internațională
Zonele umede de importanță internațională sunt acele arii naturale protejate al căror scop este
asigurarea protecției și conservării siturilor naturale cu diversitatea biologică specifică zonelor umede.
Managementul acestor zone se realizează în scopul conservării lor și al utilizării durabile a resurselor
biologice pe care le generează, în conformitate cu prevederile Convenției privind conservarea zonelor
umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice.
h) Situri naturale ale patrimoniului natural universal
Siturile naturale ale patrimoniului natural universal sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri
sunt protecția și conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora există elemente
naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanță universală. Mărimea arealului lor
este determinată de cerințele pentru asigurarea integrității și conservării elementelor supuse acestui
regim de protecție. În cuprinsul acestor zone pot exista comunități umane ale căror activități sunt
orientate pentru o dezvoltare compatibilă cu cerințele de protecție și conservare ale sitului natural.
Managementul siturilor naturale ale patrimoniului natural universal se realizează în conformitate cu
regulamentele și planurile proprii de protecție și conservare, cu respectarea prevederilor Convenției
privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural, de sub egida UNESCO.
i) Arii speciale de conservare
Ariile speciale de conservare sunt acele arii naturale protejate de interes comunitar ale căror scopuri
sunt conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare
favorabilă a habitatelor naturale și/sau a populațiilor speciilor pentru care situl este desemnat. Ariile
naturale de conservare sunt special desemnate pentru conservarea tipurilor de habitate naturale și a
habitatelor speciilor prevăzute în anexele nr. 2 și 3.
Managementul ariilor speciale de conservare necesită planuri de management adecvate, specifice
siturilor desemnate sau integrate în alte planuri de management, și măsuri legale, administrative sau
contractuale în scopul evitării deteriorării habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și a
perturbării speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Orice plan sau proiect care nu are o
legătură directă sau nu este necesar pentru managementul ariei speciale de conservare, dar care ar
putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, este supus
unei evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar,
având în vedere obiectivele de conservare a acesteia, conform prevederilor art. 28 din prezenta
ordonanță de urgență.
Ariile speciale de conservare se desemnează prin hotărâre a Guvernului, după recunoașterea
statutului lor de către Comisia Europeană, și vor face parte din rețeaua europeană "Natura 2000".
j) Arii de protecție specială avifaunistică
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Ariile de protecție specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt
conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucea într-o stare de conservare favorabilă a
speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare
sălbatice, mai ales a celor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 A.
Managementul ariilor speciale de protecție se realizează ca și pentru ariile speciale de conservare.
Ariile speciale de protecție sunt desemnate prin hotărâre a Guvernului și fac parte din rețeaua
europeană "NATURA 2000".
k) Situri de importanță comunitară
Siturile de importanță comunitară reprezintă acele arii care, în regiunea sau în regiunile biogeografice
în care există, contribuie semnificativ la menținerea sau restaurarea la o stare de conservare
favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar din anexa nr. 3 și
care pot contribui astfel semnificativ la coerența rețelei "NATURA 2000" și/sau contribuie semnificativ
la menținerea diversității biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile
de animale cu areal larg de răspândire, siturile de importanță comunitară ar trebui să corespundă
zonelor din areal în care sunt prezenți factori abiotici și biotici esențiali pentru existența și
reproducerea acestor specii.
Propunerile de situri de importanță comunitară se stabilesc prin ordin al autorității publice centrale
pentru protecția mediului, pe baza criteriilor enunțate în anexa nr. 7.
l) Geoparcul
Geoparcul este un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente
de interes ecologic, arheologic, istoric și cultural. Caracteristicile geologice sunt cuprinse într-un
număr de situri de importanță științifică, educațională sau estetică, reprezentative pentru un anumit
moment din istoria Pamântului ori pentru anumite evenimente sau procese geologice.
Un geoparc are limite bine definite, o suprafață suficient de mare și o strategie de dezvoltare
teritorială în folosul comunităților locale, a căror existență este bazată pe valorificarea resurselor
naturale si culturale, pe principiul dezvoltării durabile. Geoparcurile sunt zone cu așezări umane astfel
gestionate încât să constituie modele de dezvoltare a comunităților în armonie cu mediul natural.
Geoparcul are o structură de administrare proprie care, în parteneriate locale și naționale, asigură
conservarea patrimoniului natural și cultural și propune metode noi de protecție, educație, cooperare
în scopul dezvoltării socioeconomice, îmbunătățirii condițiilor de viață din mediul rural și întăririi
identității locale.
Managementul unui geoparc se realizează in conformitate cu strategia de dezvoltare teritorială
identificată și în conformitate cu recomandările UNESCO si Cartei Rețelei Europene a Geoparcurilor.
Pentru asigurarea managementului siturilor geologice, naturale, istorice, culturale, precum și pentru
valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerințelor de consum ale populațiilor locale, în
cuprinsul geoparcului se pot delimita zone cu regim diferențiat de protecție, de conservare și de
valorificare a resurselor, după cum urmează:
1. zone strict protejate, având regimul de protecție și conservare a rezervațiilor științifice;
2. zone tampon, cu rol de protecție a zonelor strict protejate și în care sunt admise activități limitate
de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu autorizațiile date de administrația
geoparcului;
3. zone de dezvoltare durabilă, valorificabile economic prin practici tradiționale sau noi, ecologic
admise, în limitele capacității de regenerare a resurselor.
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Geoparcul reprezintă un concept lansat si susținut de UNESCO, în parteneriat cu Rețeaua Europeană
a Geoparcurilor. La nivel mondial a fost creată Rețeaua Globală (UNESCO) a Geoparcurilor.
Recunoașterea internațională a funcționarii unui geoparc și acceptarea lui în aceste structuri se face
în acord cu reglementările stabilite de UNESCO și de Carta Rețelei Europene a Geoparcurilor.

LEGEA NR. 46/2008 CODUL SILVIC
Art. 1. (1) Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de
cultură, producție sau administrație silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinație
forestieră, inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990,
inclusiv cu modificările de suprafață, …, constituie, indiferent de forma de proprietate, fondul forestier
național.
(2) Potrivit alin. (1), fondul forestier național include:
a) pădurile;
b) terenurile în curs de regenerare și plantațiile înființate în scopuri forestiere;
c) terenurile destinate împăduririi: terenuri degradate și terenuri neîmpădurite, stabilite în condițiile
legii a fi împădurite;
d) terenurile care servesc nevoilor de cultură: pepiniere, solarii, plantaje și culturi de plante-mamă;
e) terenurile care servesc nevoilor de producție silvică: culturile de răchită, pomi de Crăciun, arbori
și arbuști ornamentali și fructiferi;
f) terenurile care servesc nevoilor de administrație silvică: terenuri destinate asigurării hranei
vânatului și producerii de furaje, terenuri date în folosință temporară personalului silvic;
g) terenurile ocupate de construcții și curțile aferente acestora: sedii administrative, cabane,
fazanerii, păstrăvării, crescătorii de animale de interes vânătoresc, drumuri și căi ferate forestiere de
transport, spații industriale, alte dotări tehnice specifice sectorului forestier, terenurile ocupate
temporar și cele afectate de sarcini și/sau litigii, precum și terenurile forestiere din cadrul culoarului
de frontieră și fâșiei de protecție a frontierei de stat și cele destinate realizării unor obiective din
cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat;
h) iazurile, albiile pâraielor, precum și terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice.
(3) Toate terenurile incluse în fondul forestier național sunt terenuri cu destinație forestieră.
Art. 2. (1) Sunt considerate păduri, în sensul prezentului cod, și sunt incluse în fondul forestier național
terenurile cu o suprafață de cel puțin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălțime
minimă de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație.
(2) Termenul pădure include:
a) terenurile cu folosință pădure cuprinse în amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990,
inclusiv cu modificările de suprafață, conform operațiunilor de intrări-ieșiri efectuate în condițiile
legii;
b) perdelele forestiere de protecție;
c) terenurile pe care sunt instalate jnepenișurile;
d) terenurile acoperite cu pășuni împădurite cu consistența mai mare sau egală cu 0,4, calculată
numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră;
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e) plantațiile cu specii forestiere din zonele de protecție a lucrărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri
funciare realizate pe terenurile proprietate publică a statului, precum și plantațiile cu specii forestiere
de pe terenurile administrate de Agenția Domeniilor Statului, (…)
Art. 3. (1) Fondul forestier național este, după caz, proprietate publică sau privată și constituie bun
de interes național.
(3) Dovada deținerii în administrare a terenurilor forestiere proprietate publică de către administrator
se face potrivit legii și pe baza amenajamentelor silvice, în condițiile regimului silvic.
Art. 5. Principiile care stau la baza gestionării durabile a pădurilor sunt următoarele:
a) promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor;
b) asigurarea integrității fondului forestier și a permanenței pădurii;
c) majorarea suprafeței terenurilor ocupate cu păduri;
d) politici forestiere stabile pe termen lung;
e) asigurarea nivelului adecvat de continuitate juridică, instituțională și operațională în gestionarea
pădurilor;
f) primordialitatea obiectivelor ecologice ale silviculturii;
g) creșterea rolului silviculturii în dezvoltarea rurală;
h) promovarea tipului natural fundamental de pădure și asigurarea diversității biologice a pădurii;
i) armonizarea relațiilor dintre silvicultură și alte domenii de activitate;
j) sprijinirea proprietarilor de păduri și stimularea asocierii acestora;
k) prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a acțiunilor umane și a factorilor de
mediu destabilizatori;
l) gestionarea pădurilor pe principiul teritorialității;
m) atenuarea consecințelor produse de schimbările climatice asupra pădurilor, precum și adaptarea
pădurilor la schimbările climatice.
Art. 7. (1) După forma de proprietate, fondul forestier național poate fi:
a) fond forestier proprietate publică a statului;
b) fond forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;
c) fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice;
d) fond forestier proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale.
(2) Fondul forestier proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cuprinde pășunile
împădurite, incluse în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, care, prin efectul
prezentului cod, se includ în fondul forestier național.
(3) Este interzisă trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unităților administrativteritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean,
respectiv a Consiliului General al Municipiului București.
(4) Este interzisă includerea pădurilor în intravilan.
Administrarea fondului forestier național
Art. 10. (1) Este obligatorie administrarea sau, după caz, asigurarea serviciilor silvice pentru întregul
fond forestier național, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice.
(2) Administrarea, precum și serviciile silvice, după caz, se asigură prin ocoale silvice autorizate,
denumite în continuare ocoale silvice, care sunt de două tipuri:
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a) ocoale silvice de stat - din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și din structura Regiei
Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", care administrează fond forestier
proprietate publică a statului și care sunt înființate de acestea; Institutul Național de CercetareDezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", poate asigura administrarea prin bazele experimentale,
care se asimilează ocoalelor silvice de stat, dar numai pentru fondul forestier proprietate publică a
statului pentru care are calitatea de administrator, potrivit legii;
b) ocoale silvice de regim, care sunt înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale,
de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în proprietate fond forestier ori de asociații
constituite de către acestea.
Art. 11. (1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează de Regia Națională a
Pădurilor-Romsilva, regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea statului, prin
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, (…)
Art. 13. (1) Pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, administrarea
și/sau serviciile silvice se realizează prin ocoale silvice de regim (…)
Art. 17. (1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toți proprietarii sau deținătorii de fond
forestier.
(2) Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic:
a) să asigure elaborarea și să respecte prevederile amenajamentelor silvice și să asigure
administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat în proprietate, în condițiile legii;
b) să asigure paza și integritatea fondului forestier;
c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;
d) să realizeze lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor;
e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor;
f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor și
eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;
h) să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în
proprietate;
i) să aibă delimitat fondul forestier aflat în proprietate, în conformitate cu actele de proprietate sau
cu documentele cadastrale, după caz, prin semne de hotar, și să le mențină în stare corespunzătoare
(…);
Art. 18. Proprietarii vegetației forestiere din afara fondului forestier național au următoarele
obligații:
a) să respecte normele tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și reglementările privind
circulația materialelor lemnoase;
b) să asigure îngrijirea și protecția vegetației forestiere, precum și combaterea dăunătorilor acesteia.
Amenajarea pădurilor
Art. 19. (1) Modul de gestionare a fondului forestier național se reglementează prin amenajamentele
silvice, care constituie baza cadastrului de specialitate și a titlului de proprietate a statului pentru
fondul forestier proprietate publică a statului.
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Art. 20. (1) Amenajamentul silvic se elaborează pe unități de producție și/sau de protecție, cu
respectarea normelor tehnice de amenajare.
(2) Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai
mari de 10 ha.
(4) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură, în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice
"Gheorghe Ionescu-Șișești", cu alte instituții de specialitate și organizații neguvernamentale, cu
respectarea următoarelor principii:
a) principiul continuității și al permanenței pădurilor;
b) principiul eficacității funcționale;
c) principiul conservării și ameliorării biodiversității;
d) principiul economic.
(5) Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani, cu excepția amenajamentelor
întocmite pentru pădurile de plop, salcie și alte specii repede crescătoare, la care perioada de
valabilitate este de 5 sau de 10 ani.
(10) Exploatarea masei lemnoase în baza unui amenajament silvic se face pe baza autorizațiilor de
exploatare, eliberate de șeful ocolului silvic, care cuprind obligații referitoare la condițiile din punctul
de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activității și măsurile pentru monitorizarea
acesteia.
Art. 22. (1) Amenajamentele silvice și modificările acestora sunt aprobate prin ordin al conducătorului
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
Art. 25. (1) În raport cu funcțiile pe care le îndeplinesc, pădurile se încadrează în două grupe
funcționale:
a) grupa I, care cuprinde păduri cu funcții speciale de protecție a apelor, a solului, a climei și a
obiectivelor de interes național, păduri pentru recreere, păduri de ocrotire a genofondului și a
ecofondului, precum și pădurile din ariile naturale protejate de interes național;
b) grupa a II-a, care cuprinde păduri cu funcții de producție și de protecție, în care se urmăresc
realizarea masei lemnoase de calitate superioară și a altor produse ale pădurii, precum și,
concomitent, protecția calității factorilor de mediu.
Conservarea biodiversității
Art. 26. (1) Pentru conservarea și ameliorarea biodiversității se vor lua în considerare cele 4 forme ale
acesteia: genetică, a speciilor, ecosistemică, peisagistică.
(2) Constituirea de arii naturale protejate în fondul forestier se realizează potrivit legislației specifice
în vigoare, cu avizul prealabil al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
(3) Pădurile virgine și cvasivirgine vor fi strict protejate și se vor include în "Catalogul Național al
Pădurilor Virgine și Cvasivirgine", constituit ca instrument de evidență și gestiune prin ordin al
conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru recunoașterea valorii
excepționale și asigurarea protecției pe termen lung, pădurile virgine și cvasivirgine se vor include,
după caz, în Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervații științifice și/sau integrarea acestora în zonele de
protecție strictă a parcurilor naționale sau naturale.
(4) Conservarea și ameliorarea biodiversității se realizează prin:
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a) conservarea peisajului forestier mozaicat prin menținerea luminișurilor, poienilor, terenurilor
pentru hrana și liniștea faunei sălbatice și a habitatelor marginale;
b) crearea de arborete cu structuri diversificate, având compoziții conforme tipului natural
fundamental de pădure și aplicând tratamente intensive, precum și alte practici silvice favorabile
conservării și ameliorării biodiversității și regenerării naturale a arboretelor;
c) conservarea în limitele ecologice necesare a lemnului mort aflat pe sol și pe picior.
Art. 27. (1) Constituirea de arii naturale protejate de interes național, care cuprind și păduri, se
realizează potrivit prevederilor legale, cu avizul prealabil al autorității publice centrale care răspunde
de silvicultură.
(2) Ocolul silvic care administrează pădurile situate în interiorul unui parc natural sau parc național
are prioritate în dobândirea dreptului de a administra ariile naturale protejate respective, în condițiile
legii, dacă suprafața pădurilor reprezintă mai mult de 50% din suprafața acestora.
Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
Art. 28. (1) Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor se realizează în concordanță cu
prevederile amenajamentelor silvice și/sau ale studiilor de specialitate, studii fundamentate în
conformitate cu normele tehnice specifice.
(2) La regenerarea pădurilor se aplică regimul codrului, urmărindu-se conservarea genofondului și a
ecofondului, realizarea de arborete de calitate superioară, precum și exercitarea cu continuitate de
către acestea a funcțiilor de protecție.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) arboretele de plopi indigeni, de salcie, de salcâm, precum
și zăvoaiele în care este admis regimul crângului.
Art. 29. (1) Tăierile rase sunt admise numai în arboretele de molid cu structură echienă și relativ
echienă, pin, plop euramerican, salcie selecționată, precum și în cazul substituirii ori refacerii unor
arborete, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente.
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), mărimea suprafeței de pădure parcurse cu tăieri rase este de
maximum 3 ha, cu excepția arboretelor de plop euramerican și salcie selecționată, amplasate în
incintele îndiguite, care necesită pregătirea mecanizată a terenului, situație în care suprafața este de
maximum 5 ha. Între suprafețele parcurse cu tăieri rase se va păstra o distanță de minimum două
înălțimi de arbori.
(3) În situația apariției de produse accidentale, mărimea parchetului este determinată de mărimea
suprafeței pe care s-a manifestat factorul dăunător și de modul de intervenție pentru înlăturarea
efectelor generate de acesta.
(5) Tăierile rase în parcurile naționale și parcurile naturale sunt interzise, cu excepția arboretelor în
care nu se poate asigura regenerarea naturală prin altfel de tăieri.
Art. 30. (1) Lucrările de regenerare artificială și de completare a regenerărilor naturale se execută în
termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăierea unică/definitivă/după tăieri de produse
accidentale sau tăieri ilegale pe suprafețe compacte de peste 0,5 ha, cu excepția extragerii masei
lemnoase din arborete afectate de doborâturi și rupturi masive de vânt și zăpadă și de uscare
anormală și a tăierilor unice în fondul forestier din Lunca și Delta Dunării, precum și din luncile râurilor
interioare; în funcție de amploarea fenomenului, structura teritorială de specialitate a autorității
publice centrale care răspunde de silvicultură stabilește perioada maximă de regenerare artificială
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pentru situațiile de excepție, perioadă care nu poate să fie mai mare de 5 sezoane de vegetație de la
tăiere.
(2) Lucrările de regenerare, întreținere a semințișurilor și a plantațiilor și de îngrijire a arboretelor
trebuie astfel executate încât să se realizeze compozițiile stabilite prin amenajamentele silvice și/sau
prin studiile de specialitate.
Asigurarea integrității fondului forestier național
Art. 35. Reducerea suprafeței fondului forestier național este interzisă.
Art. 36. (1) Prin excepție de la prevederile art. 35 este permisă reducerea suprafeței fondului forestier
național prin scoaterea /definitivă a unor terenuri necesare realizării obiectivelor de interes național,
declarate de utilitate publică, în condițiile legii, precum și a unor terenuri pe care sunt amplasate
capacități de producție și/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea
Art. 47. (1) Schimbarea categoriei de folosință silvică a terenurilor cu destinație forestieră, pe
perioada de aplicare a amenajamentului silvic, în altă categorie de folosință silvică se aprobă prin
ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
(2) Schimbarea categoriei de folosință silvică a terenurilor cu destinație forestieră de la folosința
"pădure" la altă categorie de folosință silvică se face cu plata unei taxe echivalente cu taxa de scoatere
definitivă din fondul forestier național, care se virează în fondul de ameliorare a fondului funciar cu
destinație silvică.
Prevenirea și stingerea incendiilor
Art. 48. Proprietarii terenurilor forestiere, ai perdelelor forestiere de protecție și ai terenurilor
degradate pe care s-au realizat lucrări de împădurire, precum și ocoalele silvice care asigură servicii
silvice sau administrarea acestora sunt obligați să aplice și să respecte normele specifice de apărare
împotriva incendiilor, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde
de silvicultură.
Art. 49. Prefecții, primarii, consiliile județene și locale, unitățile autorităților competente ale statului
în domeniul protecției civile, al combaterii efectelor calamităților și dezastrelor, potrivit atribuțiilor
legale ce le revin, au obligația de a interveni în acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor în fondul
forestier și în vegetația forestieră din afara acestuia.
Art. 50. Persoanele fizice care constată incendii în fondul forestier național sunt obligate să le anunțe
imediat la numărul unic de urgență și să participe la stingerea lor.
Paza și protecția pădurilor
Art. 51. (1) Proprietarii de păduri sunt obligați să asigure paza pădurii împotriva tăierilor ilegale de
arbori, a furturilor, a distrugerilor, a degradărilor, a pășunatului și a altor fapte păgubitoare pentru
fondul forestier, în condițiile legii.
(2) Personalul silvic care are atribuții pentru paza pădurilor este dotat cu armament de serviciu, în
condițiile legii.
(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind paza fondului forestier, precum și constatarea
contravențiilor și a faptelor ce constituie infracțiuni silvice, personalul silvic este învestit cu exercițiul
autorității publice, în limitele competențelor stabilite de lege.
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Art. 52. Unitățile de poliție și jandarmerie, potrivit atribuțiilor ce le revin conform legii, asigură sprijin
de specialitate în organizarea pazei pădurilor.
Art. 53. (1) Se interzice pășunatul în fondul forestier, în perdelele forestiere de protecție și în
perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate sau în alunecare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în caz de forță majoră, autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură sau unitățile teritoriale de specialitate ale acesteia, după caz, pot aproba
pășunatul în fondul forestier, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) se desfășoară pe durată limitată;
b) se practică doar în anumite perimetre ale pădurii;
c) solicitările de aprobare aparțin autorităților publice locale;
d) s-a obținut acordul proprietarului;
e) este solicitat în cazuri temeinic justificate.
(3) Nu poate fi aprobat pășunatul în arboretele în curs de regenerare, în plantațiile și regenerările
tinere, precum și în pădurile care îndeplinesc funcții speciale de protecție.
(4) În cazul pădurilor proprietate publică a statului, acordul prevăzut la alin. (2) lit. d) se dă de
administrator.
(5) Trecerea animalelor domestice prin fondul forestier spre zonele de pășunat, adăpat și adăpostire
se aprobă de ocolul silvic, cu acordul proprietarului fondului forestier, pe trasee delimitate și în
perioade precizate.
(6) Se interzice trecerea animalelor domestice prin pădure în arboretele în curs de regenerare, în
plantațiile și regenerările tinere, în ariile naturale protejate de interes național, în perimetrele de
ameliorare, precum și în perdelele forestiere de protecție.
Art. 54. (1) Accesul public în pădure este permis numai în zone amenajate și pe trasee marcate în
acest sens.
(2) Accesul public în fondul forestier național cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este
interzis, cu excepția activităților sportive, de recreere și turism, care se pot practica numai cu acordul:
a) șefului ocolului silvic, în cazul administrării;
b) proprietarului, cu avizul șefului ocolului silvic, în cazul asigurării serviciilor silvice.
Produsele specifice fondului forestier național
Art. 58. (1) Produsele specifice fondului forestier național sunt bunurile ce se realizează din acesta,
respectiv produse lemnoase și nelemnoase.
(2) Produsele lemnoase specifice fondului forestier național sunt reprezentate prin:
a) produse principale, rezultate din tăieri de regenerare a pădurilor;
b) produse secundare, rezultate din tăieri de îngrijire și conducere a arboretelor;
c) produse accidentale, rezultate în urma acțiunii factorilor biotici și abiotici destabilizatori sau din
defrișări de pădure legal aprobate;
d) produse de igienă, rezultate din procesul normal de eliminare naturală;
e) alte produse: arbori și arbuști ornamentali, pomi de Crăciun, răchită, puieți și diferite produse din
lemn.
(3) Produsele nelemnoase specifice fondului forestier național sunt reprezentate prin:
a) faună de interes cinegetic;
b) pește din apele de munte, din crescătorii, bălți și iazuri din fondul forestier;
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c) fructe de pădure;
d) semințe forestiere;
e) trufe și alte ciuperci comestibile din flora spontană din cuprinsul acestuia;
f) plante medicinale și aromatice din cuprinsul acestuia;
g) rășină;
h) alte produse.
(4) Produsele pădurii aparțin proprietarilor sau deținătorilor acesteia, după caz, cu excepția faunei de
interes cinegetic și a peștelui din apele de munte.
(5) Recoltarea și/sau achiziționarea produselor nelemnoase specifice fondului forestier național se
fac/se face pe baza autorizațiilor emise de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice,
conform instrucțiunilor aprobate prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de
silvicultură, precum și pe baza autorizației de recoltare/achiziționare emise de autoritatea
competentă pentru protecția mediului.
Exploatarea masei lemnoase
Art. 62. (1) Exploatarea masei lemnoase se face după obținerea autorizației de exploatare și predarea
parchetului, cu respectarea regulilor silvice și în conformitate cu instrucțiunile privind termenele,
modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport ale materialului lemnos, aprobate prin
ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. În zonele de deal și
de munte se dă prioritate tehnologiilor bazate pe funiculare.
Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art. 68. (1) Materialele lemnoase, indiferent de proveniența lor, se transportă numai însoțite de
documente specifice de transport, din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora.
Art. 69. (1) Controlul circulației materialelor lemnoase se efectuează de către:
a) personalul silvic;
b) ofițeri, subofițeri și agenți din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Română și Jandarmeriei
Române;
c) personalul cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Cercetarea științifică din silvicultură
Art. 75. (1) Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică din domeniul silviculturii se realizează prin
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea.
Accesibilizarea pădurilor
Art. 83. (1) Mărirea gradului de accesibilizare a fondului forestier național constituie o condiție de
bază a gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea prevederilor planurilor de management
aprobate în condițiile legii, în cazul ariilor naturale protejate.
(2) Drumurile forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată, utilizate pentru:
gospodărirea pădurilor, desfășurarea activităților de vânătoare și pescuit sportiv, intervenții în caz de
avarii, calamități sau dezastre, fiind închise circulației publice, cu excepția activităților sportive, de
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recreere și turism care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar în cazul pădurilor
proprietate publică a statului, cu acordul administratorului acestora.
Dezvoltarea durabilă a fondului forestier național
Art. 88. (1) Dezvoltarea fondului forestier național și extinderea suprafețelor de pădure constituie o
obligație a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și o prioritate națională, în vederea
asigurării echilibrului ecologic la nivel local, național și global, și se realizează prin Programul național
de împădurire.
(3) Realizarea Programului național de împădurire prevăzut la alin. (1) se face prin lucrări de
împădurire a terenurilor din afara fondului forestier național și a terenurilor cu destinație agricolă, în
vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu și a optimizării peisajului, a asigurării și creșterii recoltelor
agricole, a prevenirii și combaterii eroziunii solului, a protejării căilor de comunicație, a digurilor și a
malurilor, a localităților și a obiectivelor economice, sociale și strategice, urmărindu-se împădurirea
unor terenuri cu altă destinație decât cea silvică, în suprafață de 2 milioane ha, până în anul 2035.
(4) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate să achiziționeze terenuri în vederea împăduririi, cu
prioritate terenuri degradate, astfel încât suprafața fondului forestier proprietate publică a statului să
crească.
(5) Finanțarea acțiunilor prevăzute la alin. (4) se asigură din: fonduri proprii ale Regiei Naționale a
Pădurilor - Romsilva, fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, fondul de
conservare și regenerare a pădurilor, precum și de la bugetul de stat.
DEFINIȚII
1. Administrarea pădurilor - totalitatea activităților cu caracter tehnic, economic și juridic
desfășurate de ocoalele silvice de regim și de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării
gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic;
2. Amenajament silvic - studiul de bază în gestionarea pădurilor, fundamentat ecologic, cu
conținut tehnico- organizatoric, juridic și economic. Addendumul este parte a amenajamentului silvic,
iar avizarea elaborării și aprobarea acestuia se fac de către Comisia tehnică de avizare pentru
silvicultură;
3. Amenajarea pădurilor - ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și
păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice
și sociale pe care acestea le îndeplinesc și este activitate de dezvoltare tehnologică;
4. Arboret - porțiunea omogenă de teren forestier, atât din punctul de vedere al fitocenozei de
arbori, cât și al condițiilor staționale, în care se aplică aceeași lucrare silviculturală;
5. Arboretum - suprafața de teren pe care este cultivată, în scop științific sau educațional, o
colecție de arbori și arbuști;
6. Compoziție-țel - combinația de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină în mod
optim, atât prin proporție, cât și prin gruparea lor, exigențele biologice cu obiectivele multiple, socialeconomice ori ecologice;
7. Consistența - gradul de spațiere a arborilor în cadrul arboretului;
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8. Defrișare - acțiunea de înlăturare completă a vegetației forestiere, fără a fi urmată de
regenerarea acesteia, cu schimbarea folosinței și/sau a destinației terenului;
9. Dispozitiv special de marcat - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul
silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor și a materialului lemnos;
10. Ecosistem forestier - unitatea funcțională a biosferei, constituită din biocenoză, în care rolul
predominant îl au populația de arbori și stațiunea în care se află aceasta;
11. Exploatare forestieră - procesul de producție prin care se extrage din păduri lemnul brut în
condițiile prevăzute de regimul silvic;
12. Gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea și utilizarea pădurilor astfel încât să își
mențină și să își amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea,
sănătatea, în așa fel încât să asigure, în prezent și în viitor, capacitatea de a exercita funcțiile multiple
ecologice, economice și sociale permanente la nivel local, regional, național și global fără a crea
prejudicii altor ecosisteme;
13. Management forestier durabil - administrarea și utilizarea pădurilor și terenurilor cu vegetație
forestieră astfel încât să își mențină și să își amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea
de regenerare, vitalitatea, sănătatea, în așa fel încât să asigure, în prezent și în viitor, capacitatea de
a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale permanente la nivel local, regional,
național și global fără a crea prejudicii altor ecosisteme;
14. Masă lemnoasă - totalitatea arborilor pe picior și/sau doborâți, întregi sau părți din aceștia,
inclusiv cei aflați în diferite stadii de transformare și mișcare în cadrul procesului de exploatare
forestieră;
15. Material forestier de reproducere - materialul biologic vegetal prin care se realizează
reproducerea arborilor din speciile și hibrizii artificiali, importanți pentru scopuri forestiere; aceste
specii și acești hibrizi se stabilesc prin lege specială;
16. Ocol silvic - unitatea silvică înființată în scopul administrării sau asigurării serviciilor pentru
fondul forestier național, având suprafața minimă de constituire după cum urmează:
a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;
b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;
c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier.
17. Parchet - suprafața de pădure în care se efectuează recoltări de masă lemnoasă în scopul
realizării unei tăieri de îngrijire, a unui anumit tratament, a lucrărilor de conservare sau a extragerii
produselor accidentale sau de igienă;
18. Parc recreativ/tematic/educațional - amenajările cu caracter permanent sau nepermanent,
care se execută în scopul desfășurării activităților recreative, cu sau fără defrișarea vegetației
forestiere, de tipul:
a) pergole și/sau locuri de joacă pentru copii;
b) aventura parc sau instalații pentru cățărare sau inițiere în alpinism;
c) terenuri pentru paintball;
d) piste pentru biciclete sau pentru role;
e) căi de acces aferente;
f) acțiunile tematice și educaționale.
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19. Perdele forestiere de protecție - formațiunile cu vegetație forestieră, amplasate la o anumită
distanță unele față de altele sau față de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor
factori dăunători și/sau pentru ameliorarea climatică, economică și estetico-sanitară a terenurilor;
20. Perimetru de ameliorare - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi
ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecției
solului, al regimului apelor, al îmbunătățirii condițiilor de mediu și al diversității biologice;
21. Plantaj - cultura forestieră constituită din arbori proveniți din mai multe clone sau familii,
identificate, în proporții definite, izolată față de surse de polen străin și care este condusă astfel încât
să producă în mod frecvent recolte abundente de semințe, ușor de recoltat;
22. Posibilitate - volumul de lemn care poate fi recoltat ca produse principale dintr-o unitate de
gospodărire, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia;
23. Posibilitate anuală - volumul de lemn care poate fi recoltat ca produse principale dintr-o
gospodărire, rezultat ca raport între posibilitate și numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului
silvic;
24. Regimul codrului - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din
sămânță;
25. Regimul crângului - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea
vegetativă;
26. Schimbarea categoriei de folosință - schimbarea folosinței terenului cu menținerea destinației
forestiere, în scopul executării de lucrări și realizării de obiective necesare administrării și gestionării
durabile a fondului forestier;
27. Scoaterea definitivă din fondul forestier național - schimbarea destinației forestiere a unui
teren din fondul forestier național în altă destinație, în condițiile legii;
28. Sezon de vegetație - perioada din an cuprinsă între intrarea în vegetație și repausul vegetativ
al unui arboret;
29. Servicii silvice - activitățile cu caracter tehnic desfășurate de ocoalele silvice de regim sau de
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării pazei și supravegherii stării de sănătate a
pădurilor și stabilirii anuale a lucrărilor silvice prevăzute de amenajamentul silvic, cu respectarea
regimului silvic; executarea lucrărilor silvice stabilite se face în regie proprie, de către ocoalele silvice
care asigură administrarea sau serviciile silvice ori prin prestări de servicii, în condițiile legii;
30. Silvicultura - ansamblul de preocupări și acțiuni privind cunoașterea pădurii, crearea și
îngrijirea acesteia, recoltarea și valorificarea rațională a produselor sale, precum și organizarea și
conducerea întregului proces de gestionare durabilă a pădurii;
31. Stare de masiv - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a
faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiționarea lor
reciprocă în creștere și dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări și întrețineri;
32. Teren neproductiv - terenul în suprafață de cel puțin 0,1 ha, care nu prezintă condiții staționale
care să permită instalarea și dezvoltarea unei vegetații forestiere;
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33. Terenuri degradate din afara fondului forestier național - terenurile care prin eroziune,
poluare sau acțiunea distructivă a unor factori antropici și-au pierdut definitiv capacitatea de
producție agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire;
34. Unitate de producție/protecție - suprafața de fond forestier pentru care se elaborează un
amenajament silvic.
35. Vegetație forestieră din afara fondului forestier național - vegetația forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier național, care nu îndeplinește unul sau mai multe criterii de
definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii:
a) plantațiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;
b) vegetația forestieră de pe pășuni cu consistență mai mică de 0,4;
c) fânețele împădurite: arbori situați în fânețe;
d) arborii din zonele de protecție a lucrărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare;
e) arborii situați de-a lungul cursurilor de apă și a canalelor;
f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;
g) arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;
h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport și comunicație.
36. Zonă deficitară în păduri - județul în care suprafața fondului forestier reprezintă mai puțin de
30% din suprafața totală a acestuia.
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