
 

 

 

 

Nr 27/08 02 2023 

 

Către: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

În atenția Domnului director General Adjunct - DGPSS: Dan Achim 

 

Referitor la: Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a 

compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor 

de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă. 

 

Domnule Director,  

Asociația WWF România apreciază intenția ministerului Mediului Apelor și Pădurilor de a iniția un cadru legisltiv 

pentru asigurarea  de ajutoare ”pentru contracararea dezavantajelor specifice anumitor zone, generate de 

anumite cerințe obligatorii în zonele forestiere”. Necesitatea acestui demers rezidă și din obiectivele asumate în 

cadrul Strategiei Naționale Pentru Păduri 2030. 

Referitor la acest demers aducem următoarele observații: 

 Acordarea unor plăți compensatorii pentru respectarea unor cerințe obligatorii în zonele forestiere 

trebuie să vizeze toate pădurile indiferent de suprafața și categoria de proprietate a acestora. Astfel, 

considerăm acordarea acestor plăți compensatorii doar pentru suprafețele de pădure pentru care există 

un amenajament valabil creează un context discriminatoriu pentru proprietarii de pădure care dețin 

suprafețe mai mici de 10 ha, și care, conform prevederilor din art. 20 alin. 2(Leg. 46/2008 – forma 

consolidată), nu au obligativitatea de a elabora amenajamente silvice. 

Mai mult decât atât, prezenta schemă aplică dispozițiile prevăzute la partea a II a, secțiunea 2.2 a 

capitolului 2 , din „Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier 

și în zonele rurale (2022/C 485/01) secțiune care vizează: 

- ariile forestiere Natura 2000 desemnate în conformitate cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE 

- alte arii naturale protejate în care există restricții de mediu aplicabile activităților forestiere ce 

contribuie la punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 10 din Directiva 92/43/CEE 

În acest context, acordarea de plăți compensatorii trebuie să poată fi acordată și în  baza prevederilor din 

planurile de management ale ariilor  de interes comunitar Natura 2000 , și a celorlalte categorii de arii protejate 

în care există restricții de mediu aplicabile activităților forestiere ce contribuie la punerea în aplicare a 
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dispozițiilor articolului 10 din Directiva 92/43/CEE. Astfel, proprietarii fără amenajament (conform legii), să 

poată beneficia de plăți compensatorii în baza prevederilor din planurile de management ale ariilor protejate. 

 Plățile compensatorii pentru pădurile virgine și cvasivirgine identificate ar trebui acordate condiționat de 

includerea acestora în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și cvasivirgine din Romania, eliminând 

astfel decalajul existent între momentul includerii în catalogul național și cel al încadrării acestora în 

tipul funcțional T1 în cadrul amenajamentelor. O astfel de prevedere ar contribui esențial la finalizarea 

eforturilor de desemnare a acestor păduri. 

 Referitor la pădurile incluse în Patrimoniul Universal UNESCO, precizăm că în conformitate cu 

propunerile IUCN privind managementul zonelor de protecție și a zonei tampon, actuala propunere 

legislativă trebuie să includă posibilitatea asigurării plăților compensatorii și pentru zona tampon de 

protecție aferent regimului de restricție TI și zonei tampon de conectivitate aferent regimului de 

restricție TII 

 Pentru acordarea plăților compensatorii pentru pădurile încadrate în tipul funcțional TII trebuiesc 

specificate prevederi clare privind eligibilitatea acestora în raport cu volumul de lemn recoltat. Astfel, 

considerăm neeligibile suprafețele de pădure încadrate în tipul funcțional TII pentru care s-au extras 

volume mai mari de 10% din totalul volumului de lemn pe picior, inclusiv suprafețele în care s-au aplicat  

lucrări de conservare în care s-au extras întreaga cantitate de lemn (e.g. salcâmete) Totodată referitor la 

condiția de eligibilitate  determinată de existența unor tăieri ilegale în suprafețele de aplicare, 

considerăm ca aceste suprafețe ar trebui să devină neeligibile doar daca există o legătură directă între 

aplicant și practica ilegală constatată. 

 Conform datelor IFN în România există o suprafață semnificativă de pădure în afara fondului forestier 

național. Precizăm că există suprafețe de pădure înființate în zonele de protecție ale ariilor protejate 

care determină pentru proprietari o serie de dezavantaje generate de cerințe obligatorii impuse în 

aceste zone. Considerăm că și în această situație se impune asigurarea de plăți compensatorii pentru 

asigurarea cerințelor impuse de planurile de management. 

Considerăm că există și o serie de dezavantaje specifice anumitor zone impuse de cerințele care rezultă din 

punerea în aplicare a Directivelor 92/43/CEE, 2009/147/CE, altele decât cele stabilite prin încadrarea 

suprafețelor de pădure în tipurile funcționale TI și TII, acestea rezultând in ”Studiului pentru elaborarea 

metodologiei și calcularea plăților Natura 2000 din zonele forestiere din ariile naturale protejate, conform 

restricțiilor din planurile de management” elaborat de INCDS Marin Drăcea  

Romania și-a asumat și prin Strategia Națională Pentru Păduri 2030, includerea unei suprafețe de pădure 

de minim 10% din totalul suprafeței la nivel național. În acest context este necesară asigurarea plăților 

compensatorii pentru pierderile de venit generate de această măsură.  

 

Exemplificăm în tabel propunerile noastre pentru Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor 

metodologice de acordare, utilizare şi control a compensațiilor 

 

 

 



Nr 

ctr 

Locație Forma veche Propunere Explicații 

1 Art. 4  (3) Din tipul funcțional T1 fac parte 

pădurile cu funcții speciale de protecție a 

naturii, pentru care, prin lege, este 

interzisă orice fel de exploatare de masă 

lemnoasă pentru conservarea 

biodiversității. În tipul funcțional T1 sunt 

incluse pădurile constituite în zonele de 

protecție strictă sau integrală a ariilor 

naturale protejate, rezervațiile științifice, 

pădurile virgine și cvasivirgine, rezervațiile 

naturale, care conservă resurse genetice 

deosebite, siturile naturale ale 

patrimoniului universal UNESCO. 

 

3) Din categoria corespunzătoare tipul 

funcțional T1 fac parte pădurile cu funcții 

speciale de protecție a naturii, pentru care, prin 

lege, este interzisă orice fel de exploatare de 

masă lemnoasă pentru conservarea 

biodiversității. În această categorie sunt incluse 

pădurile constituite în zonele de protecție strictă 

sau integrală a ariilor naturale protejate, 

rezervațiile științifice, pădurile virgine şi cvasi 

virgine, rezervațiile naturale, care conservă 

resurse genetice deosebite, siturile naturale ale 

patrimoniului universal UNESCO. 

 

Așa cum am precizat in text, nu trebuiesc 

excluși proprietarii de păduri care nu au 

obligația sa-si întocmească amenajament și 

nici nu dețin, dar care se regăsesc in zone de 

protecție a ariilor protejate. Aceștia nu dețin 

păduri încadrate in tipul funcțional TI ci sunt 

doar in categoria corespunzătoare tipului TI 

de pădure. 

2 Art. 4 5) Sunt eligibile în cadrul schemei 

terenurile forestiere încadrate în grupa I 

funcțională, tipurile de categorii 

funcţionale T1 şi/sau T2, în care există 

restricţii de mediu aplicabile activităţilor 

forestiere, stabilite prin amenajamentele 

silvice. 

5) Sunt eligibile în cadrul schemei terenurile 

forestiere corespunzătoare  tipurilor funcționale  

T1 şi/sau T2, în care există restricții de mediu 

aplicabile activităților forestiere, stabilite prin 

amenajamentele silvice sau planurilor de 

management al ariilor protejate. 

Trebuiesc obligatoriu luate in considerare si 

planurile de management al ariilor protejate 

pentru situațiile in care proprietarii nu dețin 

amenajament dar dețin dovada amplasării 

proprietății în zona de restricție a ariei 

protejate.  

3 Art. 5   Fac obiectul schemei numai terenurile 

forestiere pentru care sunt elaborate 

amenajamente silvice în vigoare potrivit 

prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Fac obiectul schemei numai terenurile 

forestiere pentru care sunt impuse restricții 

corespunzătoare tipurilor funcționale TI și TII 

Idem 



Nr 

ctr 

Locație Forma veche Propunere Explicații 

4 Art.9 c) fac dovada existenţei unui amenajament 
silvic în vigoare, prin care suprafeţele de 
pădure pentru care se solicită compensaţii 
au fost încadrate în tipurile funcţionale T1 
şi/sau T2; 
 

c) fac dovada existenței unui amenajament silvic 
în vigoare, prin care suprafețele de pădure 
pentru care se solicită compensații au fost 
încadrate în tipurile funcționale T1 şi/sau T2; Sau 
fac dovada încadrării pădurii pentru care se 
solicită compensații în zona de restricție a ariei 
protejate în baza unui formular emis de 
administratorul ariei protejate. 
 

Idem 

5 Art.9 e) fac dovada că nu au existat tăieri ilegale 
în pădurile încadrate în tipurile funcţionale 
T1 şi/sau T2 în anul anterior anului pentru 
care se face solicitarea de acordare a 
compensaţiilor, în volum mediu mai mare 
de 1 mc/ha; 
 

e) aplicatul face dovada că are un contract de 
paza încheiat cu o unitate de gospodărire silvică 
avizată.  

Nu este normal sa condiționam sprijinul 

acordat proprietarilor de păduri de furtul 

lemnului din aceste suprafețe. Proprietarul 

are obligația de încheia un contract de paza 

cu OS. Astfel, responsabilitatea privind paza 

revine OS. În cazul unui furt cu autor 

neidentificat, proprietarul ar fi practic 

sancționat și prin furtul lemnului și prin lipsa 

plaților compensatorii 

6 Art.9  g) solicitantul nu a fost identificat ca a fost 

implicat în realizarea de delicte silvice în ultimii 5 

ani 

Totodată daca solicitantul este autorul unor 

delicte silvice in ultima perioada (egala cu 

perioada de valabilitate a HG), ne se mai 

regăsește în situația de entitate eligibilă. 

7 Art.10 

alin.2 

d) copie a descrierilor parcelare din 

amenajamentul silvic în vigoare, certificată 

de ocolul silvic care efectuează 

administrarea sau serviciile silvice, după 

caz; 

d) copie a descrierilor parcelare din 

amenajamentul silvic în vigoare, certificată de 

ocolul silvic care efectuează administrarea sau 

serviciile silvice, după caz; sau declarație din 

partea administratorului ariei protejate în care 

se specifică suprafața încadrată în zona de 

 



Nr 

ctr 

Locație Forma veche Propunere Explicații 

 protecție a ariei protejate 

 

8 Art.10 

alin.2 

f) aviz din partea ocolului silvic care 

efectuează administrarea sau servicii 

silvice, după caz, din care să rezulte că sunt 

îndeplinite condiţiile menţionate la art. 9 

lit. e), potrivit modelului prevăzut în anexa 

nr. 5; 

 

f) aviz din partea ocolului silvic care efectuează 

solicitantul nu a fost identificat ca a fost implicat 

în realizarea de delicte silvice în ultimii 5 ani în 

raza OS  

Vezi nr. ctr. 6 

 

 

Organizația noastră își exprimă deschiderea de a se implica activ în toate demersurile necesare elaborării unui cadru legislativ care să asigure acordarea 

plăților compensatorii, în conformitate cu noile provocări privind conservarea pădurilor. 

 

Multumesc! 

Melu Radu Nicolae 

Coordonator păduri 

WWF Romania 

 

 


