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Cuprinsul prezentării
• Descriere AAP – “cine suntem?” şi “ce facem?”

• Termenii cei mai uzuali din sectorul silvic
• Situaţia reală a stării pădurilor din România

• Politica forestieră naţională
• De ce suntem aici?
• În concluzie, ce ne dorim?

Cine suntem?
O asociaţie profesională a structurilor de administrare
sau de asigurare a serviciilor silvice constituite în
conformitate cu prevederile legale.
- Anul înfiinţării: 2004
- Statutul de utilitate publică: 2015
- Suprafaţa administrată F.F (2017): 1,5 mil ha
- Ocoale silvice membre în asociaţie: 104 (peste 70%
ocoale silvice de regim)
- Aprox. 3400 angajaţi (73% personal silvic)
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Ce facem?
• Administrăm păduri
prin ocoale silvice
membre
1,5 milioane ha F.F.N
Suprafaţa F.F. Administrată pe
categorii de proprietari
6%

UAT publică
UAT privată

34%
53%
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Alte pers.juridice
Pers. fizice
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Scopul Asociaţiei:
Gospodărirea durabilă a
pădurilor şi
gestionarea ariilor naturale
protejate
Informarea şi educarea în
scopul conservării
biodiversităţii.
Partener de dialog cu
autorităţile statului.
Certificarea calităţii
profesionale a structurilor
de administrare

• Posibilitatea anuală de
produse principale:
3.1 milioane mc
Posibilitatea pe categorii
de proprietari
UAT
6%
38%

55%

Alte pers.
juridice

• Tăieri de îngrijire de
executat anual:
Suprafaţa: 64 mii
hectare (din care 44 mii ha
rarituri)
Volum: 1.3 milioane mc
(din care 1 milion rărituri)

Pers. fizice

• Regenerări artificiale şi naturale la nivelul ocoalelor
private:
Regenerări artificiale (ha)
Anul
2016
2017

Integrale

Completări

3033
2851

1014
1089

Regenerări
naturale
Refaceri Total
(ha)
54
4101
3484
17
3957
2031

Sa ne intelegem!
Mic dicţionar silvic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amenajarea pădurilor
Arborete cultivate
Arborete virgine
Consistenţa
Defrişare
Exploatare Forestieră
Faze(stadii) de dezvoltare a
arboretului
8. Fondul forestier naţional
9. Îngrijirea şi conducerea
arboretelor
10. Păduri
11. Gestionarea durabilă a
pădurilor

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Parchet
Posibilitate
Regimul codrului
Regimul silvic
Silvicultură
Stare de masiv
Tăieri de îngrijire şi
conducere a arboretelor
19. Tratamentele cu tăieri
repetate și regenerare sub
masiv
20. Tratamentul cu tăieri rase pe
parchete cu regenerare
artificială

Situaţia reală a stării pădurilor din România
Inventarul Fondului Forestier Naţional (IFN)
perioada 2008 – 2012
• Suprafaţa pădurilor = 6,9 mil.ha
• Volum mediu (mc/ha) = 322 mc/ha
• Clase de vârstă echilibrate:
– 30% păduri cu vârste > 80 ani
– 37% păduri cu vârsta 40 ani - 80 ani
• Creşterea pădurilor = 7,8 mc/an/ha
• Regimul de gospodărire = 92% codru
• Se recoltează mai puţin de 1/2 din creşterea anuală
• Păduri neregenerate = 78 000 ha (~ 1% din supr.păd)
• Suprafaţa pădurii inclusă în arii protejate =40% (18% în UE)
Avem imaginea de ansamblu - proiectată de aceşti indicatori - a stării
reale a pădurilor din România, respectiv a performanţelor
managementului forestier.

…puţină silvicultură!
“Pădurea cultivată aşa se gospodăreste, aşa se conduce
pe tot parcursul vieţii ei – prin tăieri”
Producţia totală, mc/ha
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S-au folosit date extrase din tabelul de producţie
(Biometria arborilor şi arboretelor, ediţia 1973)
Specia molid cls. II producţie

- restrictii multiple la un
nivel extrem de ridicat
- lipsa oricăror măsuri
compensatorii
- lipsa oricăror ajutoare şi
facilităţi pentru proprietarii
de păduri
- promovarea unei
legislatii extremă, confuză,
discriminatorie şi injustă –
orientată în cele mai multe
cazuri către profesionistul
din silvicultură
- condiţionarea actul
silvic de nenumărate
proceduri de o legislaţie
greoaie şi stufoasă, de
sisteme ultracentralizate

Consecinţe

Caracteristici

Politica forestieră naţională
- descurajarea
proprietarului de pădure în
a considera că ar putea
beneficia de uzufructele
proprietăţii sale
- destructurarea
silviculturii româneşti
- la nivel naţional scăderea drastică a
preţului (la vânzare!) a
unui hectar de pădure
…Interesant ar fi sa ne
punem si intrebarea “Cine
cumpară?!”

De ce suntem aici?
…poate pentru ca:

Extras din raportul
Curţii de conturi a
României

• legile de retrocedare a fondului forestier → abuzuri, conflicte şi
litigi, pe fondul fragmentării excesive a fondului forestier
• legislaţia silvică s-a dezvoltată defazat
→ păduri neadministrate
→ discriminarea financiară a proprietarilor de păduri
→ reglementare incoerentă a raportului ocol silvic - proprietar
• APCRS a fost de-a lungul anilor plasată la periferia unor ministere
→ permanente reorganizări şi un perpetuu provizorat → lipsa unei
politici coerente şi consecvente în silvicultură
• Sectorul silvic – este cronic subfinanţat
• APCRS ignoră sectorul forestier ca legitim beneficiar de resurse
financiare
• Softul SUMAL nu s-a dezvoltat prin finalizarea modulelor de
avertizări şi situaţii statistice
• Salarizarea personalului silvic “tinde” către limita de jos a câştigurilor
medii salariale pe ramuri de activitate

În concluzie, ce ne dorim?
• Alocare de fonduri pentru silvicultură
• Ca imaginea sectorului să fie promovată corect
• Compensarea restricţiilor şi recompensarea funcţiilor
ecosistemice ale pădurilor

• Simplificarea legislatiei silvice
• Masuri împotriva tăierilor ilegale bazate pe zone de risc
• Reglementarea raportului Administrator & Proprietar
asigurându-se independenţa deciziei în ceea ce priveşte
implementarea măsurilor necesare respectării regimului
silvic

Vă mulţumim pentru
atenţie!

Definţii termeni
1. Amenajarea padurilor - ansamblul de preocupări şi măsuri menite să
asigure pădurilor aducerea şi păstrarea pădurilor în stare
corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice
şi sociale pe care acestea le îndeplinesc şi este activitate de dezvoltare
tehnologică.
2. Arborete cultivate - care iau nastere si se dezvolta sub influenta
factorilor mediului natural, dar si cu o evidenta interventie antropogena,
capabila sa ofere o eficacitate optima in raport cu functiile atribuite fiecarui
arboret.

3. Arborete virgine - care au luat nastere si se dezvolta din generatie in
generatie, fara nici un fel de interventie antropogena
4. Consistenta- gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului.

5. Defrisare - acţiunea de înlăturare completă a vegetaţiei forestiere, fără a fi
urmată de regenerarea acesteia,cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei
terenului

Definţii termeni
6.Exploatare Forestiera- procesul de producţie prin care se extrage din păduri
lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic. Exploatarea este în
primul rând o tehnică de regenerare şi conducere a arboretelor şi nu doar
operaţiunea de recoltare a lemnului.
7.Faze(stadii) de dezvoltare a arboretului - În dezvoltarea pădurii echiene se
pot diferenţia mai multe etape şi faze (stadii) de dezvoltare a arboretelui, în
strânsă legătură cu schimbările care au loc în structura pădurii şi în mediul
său propriu (îndeosebi în masa arborilor componenţi). În linii mari, în
dezvoltarea pădurii se disting doar trei etape: a tinereţii, a maturităţii şi a
bătrâneţii, cu mai multe faze.
8.Fondul forestier national - - totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate
împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie
silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră,
inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1
ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform operaţiunilor de
intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii, constituie, indiferent de forma de
proprietate

Definţii termeni
9. Ingrijirea si conducerea arboretelor - reprezinta interventia activa a
silvicultorului pentru dirijarea unor procese ecologice naturale din arboret
avand ca scop realizarea celei mai convenabile structuri pentru
optimizarea, chiar maximalizarea, indeplinirii functiilor productive si
ecoprotective de catre padure.
10. Paduri- terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu arbori;
arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii
normale de vegetaţie.
11. Gestionarea durabila a padurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor
astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea,productivitatea,
capacitatea de regenerare,vitalitatea, sănătatea, în aşa fel încât să asigure,
în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple
ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi
global fără a crea prejudicii altor ecosisteme

Definţii termeni

12. Parchet- suprafaţa 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
13. 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
14. Regimul codrului- modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe
regenerarea din sămânţă
15. Regimul silvic- sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi
juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului
forestier, în scopul asigurării gestionării durabile
16. Silvicultura- ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea
pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională
a produselor sale, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de
gestionare durabilă a pădurii

Definţii termeni
17.Stare de masiv - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta
ndependent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia
ealizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi
dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri
18.Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor - interventia silvicultorului in
cadrul procesele ecologice naturale avand drept principala masura dirijarea
selectiva a numarului populatiilor de arbori, prin taieri speciale. Astfel se
creaza structuri ale arboretelor care sa optimizeze functiile de productie si de
protectie si sa asigure stabilitatea acestuia.
19.Tratamentele cu tăieri repetate și regenerare sub masiv - presupun o
recoltare treptată a arboretului într-o anumită perioadă de timp (perioadă de
regenerare). Asigurarea regenerării naturale se realizează la adăpostul
masivului
20.Tratamentul cu tăieri rase pe parchete cu regenerare artificială presupune ca materialul lemnos de pe o unitate amenajistică să se recolteze
printr-o tăiere unică, regenerarea făcându-se după exploatarea arboretului.

