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Abstract 
 
The forest area is a public good that is part of the state and is managed by an entity, in Romania’s case Romsilva, 
company that is situated as responsibility under the central administration and has as main purpose managing the 
forest area, in our case part of the Romanian territory. This paper shows the actual situation from Romania, from all 
sides, legal, economic, ecological and human and offers an overview of the situation.  
 
Introducere 

Sistemul spaţiului geografic al României asupra pădurii se află într-o clară înţelegere cu 
restul subsistemelor. România poseda 26,77% din suprafaţa totală, gradul mediu de acoperire 
aflându-se pe locul 10 în suprafaţa forestieră şi locul 2 în producţia medie la hectar.(Candea, et al., 
2006). 

În anul 1800, România deţinea 8.5 milioane ha de pădure însemnând 35-45% din teritoriu, 
această suprafaţa fiind redusă continuu, ajungându-se în anul 1974 la doar 6.5 milioane ha rezultând 
27% din teritoriu. Au avut loc reduceri radicale care presupun poluarea industrială dar totodată 
punându-se accent pe defrişarea   abuzivă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Volumul de masă lemnoasă pe picior care este de aproximativ 1.341 milioane mc, 
reprezentând aproximativ 218 mc/ha 

Sursa: Preluat din Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva 
 
 Potrivit figurii de mai sus pădurile desemnează o principală informaţie de produse 

lemnoase, incluzând şi bunuri de importanţă economică şi socială. Aceasta garantează 
eventualitatea de muncă cu un numar mare de oameni oferind produse lemnoase şi nelemnoase. 

Silvicultura cuprinde pe o parte o întreagă totalitate de preocupări privind pădurea. 
Obiectivul silviculturii ca ştiinţă şi branşă de producţie, este însăşi pădurea, aflându-se în centrul 
ansamblului de preocupări în ceea ce priveşte sectorul forestier. 
Importanţa pădurilor  

Pădurile joacă un rol foarte important în viaţa oamenilor, totodată având o importanţă şi în 
păstrarea stabilităţii în natură. Aspectul extrem de important al pădurii pune accent pe conservarea 
biodiversităţii, prin întretinerea unui habitat, a unui numar mare de specii de plante. 

Volumul de masă lemnoasă 
pe picior- 1341 mil mc 

Stejarul 
acoperă 
16.96% 

Fagul 
acoperă 
31.65% 

29.3 % sunt ocupate de 
speciile răsinoase  
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Pădurea este şi o sa fie întotdeauna un factor principal pentru protecţia mediului 
înconjurător, dar totodată cel mai important agent pentru menţinerea echilibrului ecologic (Candea, 
et al, 2006). 

 
Figura 2. Fondul forestier al României 

Fondul forestier al României a însumat , anul trecut, 6,5 milioane de hectare (27% din 
suprafaţa ţării), din care 6,4 milioane de hectare având un rol deosebit de important şi anume 
pădurile. 

Aceste suprafeţe cresc treptat faţă de anii anteriori, arătând  activitatea forestieră realizată  
de Institutul Naţional de Statistică (INS). 

 

 
Figura 3. Dozare fond forestier 

Sursa: Preluat dupa Institutul Naţional de Statistică 
Potrivit INS fondul forestier era concentrat într-o proporţie însemnată în regiunile de 

dezvoltare Centru (19,3% din totalul fondului forestier) şi Nord–Est Moldova (18,3%), urmate de 
regiunile Vest (16,1%), Nord–Vest (15,1%), Sud-Vest Oltenia (12,4%), Sud–Muntenia (10,0%), 
Sud–Est (8,4%) şi Bucureşti–Ilfov (0,4%). 

În România adesea este folosită vechea zicală ,,pădurea este frate cu românul” valorificând 
legătură dintre om şi pădure. Pădurile României valorifică un spaţiu mistic, un spaţiu care ne inspiră 
foarte mult pentru a se pune accent pe sentimentele interioare ale oamenilor. 
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Pădurea este un element al mediului de viată, fiind puternic convenţional de evoluţia social-
economică. Fără a observă un lucru echitabil în ceea ce privesc pădurile sănătoase atât pe glob cât şi 
pe restul zonelor şi nu în ultimul rând regiunilor naturale care este iminentă intensificarea degradării 
mediului devenind nepotrivit omului 

În anul 1991 adiminstraţia silvică a fost de asemenea reorganizată, constituindu-se Regia 
Autonomă a Pădurilor – ROMSILVA RA. ROMSILVA a recepţionat sarcina pentru construcţia şi 
întreţinerea drumurilor forestiere. Programarea anuală a activităţilor forestiere a fost realizată de 
către unităţile silvice răspunzătoare pentru gestionarea pădurilor. 

Pădurile îmbină vegetaţia forestieră ocupând aproximativ 30% din suprafaţa 
României.România este unica ţară din Europa datorită căreia suprafaţa pădurilor se reduce în 
permanenţă, ritmul defrişărilor depăşindu-l pe cel al ţărilor africane 

În preajma pădurii, evaporarea de pe sol este mult mai redusă datorită transpiraţiei pădurii 
care returnează pe de o parte atmosfera cantităţii mari de apă. Investigaţiile făcute pe baza scurgerii 
de suprafeţe au confirmat că, pădurea tratată cu prudentă şi atunci când este montată pe ea plante 
repezi, scurgerea de suprafaţă apare numai în cazuri extraordinare.(Candea, et al., 2006). 

Numeroasele nevoi faţă de păduri şi necesitatea de a pune în echivalenţă obligaţiile de 
mulţumire a lor de către păduri, fără a le afecta totalitatea biologică impunânand gospodărirea 
deosebită în raport cu sarcinile pe care le execută. De asemenea în România după naţionalizarea 
pădurilor, au fost aranjate prin lege funcţiile lor pentru ocolirea unor greşeli ,cât şi pentru o 
orientare mai chibzuită (Daia, 2008). 

Pădurea simbolizează un izvor natural de bunuri şi servicii cu o importanţă extraordinară 
pentru om şi comunitate. Stabilitatea pădurilor în menirea câştigurilor provenite din funcţiile de 
producţie bănuind o înoire a biocenozei forestiere. 

 
Strategia privind reconstrucţia pădurilor din România 

Analiza Swot 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
-Datorită factorilor de mediu, se valorifică 
existenta unor zone întinse de pădure existente 
în România 

 
-Existentă parcurilor naturale şi a rezervaţiilor 
care conservă totodată starea naturală a 
fondului forestier 

 
-Valoarea capitalului natural care valorifică 
foarte mult cotele înalte care sunt datorate 
calităţii biodiversitatii 

 
-O pondere foarte crescută regăsită în zonele 
forestiere 

 
-Însuşirea extrem de bună aflată în zonele 
forestiere 

 
-Sursele importante de venituri datorate din 
exploatarea pădurilor 

 
-Reţeaua de drumuri forestiere care serveşte în 
comunităţile locale 

- Tratarea unor politici nepotrivite în sprijinirea 
factorilor de mediu 

 
-Responsabilitatea elementelor cu un grad 
foarte riscant în ceea ce priveşte perturbarea 
echilibrului neafectat de impurităţi 

 
-Gradul foarte scăzut al managementului 
informaţiilor de mediu 

 
-Dezinteresul omenirii pentru implicarea în 
problemele de mediu 

 
-Munca de luptă a eroziunilor şi a alunecărilor 
de teren fiind evitate şi depăşite de solicitări 

 
-Preţul foarte slab al indicatorilor tehnico-
economici ce valorifică impunerea în zonele 
montane şi în staţiunile turistice 

 
-Monitorizarea foarte slabă a factorilor de 
mediu 
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-Evidentierea spaţiului rural nepoluant 

 
-Însuşirea extrem de bună a terenurilor aflate în 
zonele forestiere 

 
-Sursele de venit datorate pădurilor (fructe de 
padure, ciuperci, turism) 

 
-În zonele montane spaţiul rural este neafectat 
de impurităţi 

 
-Conservarea foarte bună a spaţiului silvic 
rezultând starea pură a acestuia 

 
OPORTUNITĂŢI 

-Reglementarea şi introducerea fondului de 
mediu în România 

 
-Investiţii de mediu în zonele de risc ecologic 

 
-Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

 
-Crearea unor programe care constau în 
protecţia mediului 

 
-Programele guvernamentale bilaterale între 
România şi diverse ţări din Europa 

 
-Lărgirea suprafeţelor împădurite şi extinderea 
perdelelor de protecţie 

 
-Introducerea facilităţilor fiscale pentru agenţii 
economici 

 
-Dezvoltarea culturii ciupercilor şi a prelucrării 
fructelor de pădure 

 
-Intensificarea  suprafeţelor împădurite, care 
constau în realizarea protecţiei , are  un ajutor 
revelator  în ceea ce constă reducerea de 
procese de eroziune a solului 

 
 -Va creşte totodată gradul de valorificare  a 
subproduselor lemnoase si folosirea corecta a 
lemnului valorificând calităţile sale 

- Companiile mari care nu sunt dotate cu 
echipamente corespunzătoare protecţiei 
mediului 

 
-Problemele foarte grave nesoluţionate în 
legătură cu depozitarea şi reciclarea deşeurilor 
la nivelul judeţelor 
 
- Efectele de pierdere a solurilor şi a 
productivităţii  
 
-Capacitate de irigare foarte redusă iar calitatea 
apei fiind compromisă foarte mult 
 

AMENINŢĂRI 
-Creşterea temperaturilor medii anuale din 
România acelea care sunt peste 1-2ºC 

 
- Impactul   schimbărilor climatice asupra 
spaţiului verde care  a fost analizat cu ajutorul 
mai multor modele climatice globale 

 
 -În zonele împădurite joase si deluroase se 
înregistrează  o   scădere foarte  mare  de 
eficacitate a pădurilor după anul 2040 

 
-Praguri economice ridicate în susţinerea 
costurilor de investiţie în domeniul protecţiei 
mediului 

 
-Distrugerea patrimoniului privat prin 
nerespectarea reglementarilor existente 

 
-Întârzieri în aplicarea programelor de investiţii 

 
-Lipsa unor politici concertate asupra protecţiei 
mediului 

 
-Tăierile masive de pădure 

 
-Abandonarea şi distrugerea parcurilor rurale 

 
-În zonele împădurite joase şi deluroase se 
prevede o reducere profundă a productivităţii 
pădurilor 
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CONCLUZII 
Cadrul legislativ durabil valorifică o condiţie a evaluării şi valorificării în care constă 

fondului forestier aflate în  condiţii de raţionalitate, fiind necesară fundamentarea acestuia pe baze 
reale. 

De aceea, rezumăm faptul că ,realizarea unui inventar al fondului forestier actual se impune 
atât din perspectiva cunoaşterii exacte a dimensiunilor acestuia, cât şi al evaluării impactului 
aplicării cadrului legislativ elaborat începând cu anul 1990. 

Primele reglementari cu privire la administrarea şi exploatarea pădurilor au apărut în secolul 
XVIII, că o nevoie firească pe fondul dezvoltării societăţii cu ajutorul unor resurse tot mai mari de 
material lemnos. 

Prin Legea 204/19479 privind apărarea patrimoniului forestier  s-a dispus că toate pădurile 
aflate pe teritoriul României să fie supuse regimului silvic. 

Totodată se impune şi modificarea cadrului legislativ în domeniul silvic, rezultând în anul 
1962 apariţia unui nou Cod Silvic. Una dintre cele mai importante prevederi ale acestui act 
normativ vizează asigurarea integrităţii fondului forestier, respectiv precizarea faptului că orice 
modificare a suprafeţelor fondului forestier se poate face doar pe baza unei aprobări emise de 
Consiliul de Miniştrii. 
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