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Introducere

În cursul anului 2012, Greenpeace România a lansat 
un raport despre tăierile ilegale de arbori din pădurile 
României în perioada 2009-2011. Rezultatele s-au ba-
zat pe răspunsurile de la autorități, respectiv Direcțiile 
Silvice, Inspectoratele Teritoriale pentru Regim Silvic 
și Vânătoare, Inspectoratele de Poliție și Jandarmeria 
Română (cea din urmă încă având, la acea vreme, 
competența de a efectua controale în teren și de a 
aplica amenzi contravenționale hoților de lemn). 

Rezultatele analizei datelor erau alarmante: peste 
30.000 de cazuri de tăieri ilegale de arbori raportate 
la autorități în perioada 2009-2011, adică aproape 30 
de cazuri pe zi.

În 2013 Greenpeace România a continuat analiza sit-
uației din pădurile României și a trimis din nou zeci de 
solicitări de informații la autoritățile care dețin com-
petențe în acest domeniu și care ar trebui să aibă 

o evidență a cazurilor: Direcțiile Silvice (coordonate 
de Regia Autonomă a Pădurilor, Romsilva, care deține 
și administrează aproximativ jumătate din fondul for-
estier), Inspectoratele Teritoriale pentru Regim Silvic 
și Vânătoare (cu reprezentare în fiecare județ și cu 
nouă birouri regionale, aflându-se sub coordonarea 
și finanțarea Ministerului Mediului și Pădurilor1) și In-
spectoratele de Poliție.

Fără păduri sănătoase și bogate, planeta nu poate 
susține viața. Până acum, 80% din pădurile lumii au 
fost degradate sau distruse. Greenpeace derulează, la 
nivel mondial, o campanie pentru oprirea defrișărilor 
până în 2020 pentru a proteja ce a mai rămas din 
aceste ecosisteme extraordinare.
Pădurile acoperă aproximativ 29% din suprafața 
României, față de media țărilor Uniunii Europene, 
care este de peste 40%2. Aproximativ 51,9% din-
tre suprafețele forestiere se află în zone montane,

1. Din anul 2013, pădurile au intrat sub responsabilitatea Ministrului Delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură,
    din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.
2. http://ec.europa.eu/agriculture/fore/characteristics/index_en.htm
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iar restul, în zone deluroase și de câmpie3.

Din punct de vedere al structurii pe specii4, pădurile 
cuprind următoarele specii principale: fag (32%), 
molid (23%), stejar (17%), brad (5%), diverse specii 
de esență tare (5%), alte specii de esență moale 
(15%) și alte rășinoase (2%).

Speciile de arbori sunt răspândite, în principal, în 
funcție de formele de relief și etajele fitoclimatice.

Pădurile au un rol esențial în menținerea caracter-
isticilor climei. La nivel global, defrișarea pădurilor 
este una dintre cauzele principale ale fenomenului de 
schimbare climatică.

Din păcate, fenomenul tăierilor ilegale de pădure este 
foarte răspândit în lume și în România. Greenpeace 
realizează periodic investigații pe această temă pen-

tru a documenta situația și a inventaria numărul de 
cazuri de tăieri ilegale aflate în evidența autorităților 
responsabile de aceste aspecte.

4

3. Sursa: Ministerul Mediului și Pădurilor, raportul „Starea pădurilor 2010”
    http://www.mmediu.ro/paduri/management_forestier/2011-11-18_management_forestier_stareapadurilor2010.pdf , pagina 9
4. Sursa: Ministerul Mediului și Pădurilor
    http://www.mmediu.ro/paduri/management_forestier/2011-11-18_management_forestier_stareapadurilor2010.pdf , pagina 11



Rezultatele investigației:
amploarea pagubelor crește

În urma răspunsurilor primite de la autorități, 
în anul 2012 s-au înregistrat în total 19.495 
de cazuri de tăieri ilegale, adică aproape 53 de
cazuri pe zi, sancționate cu amenzi contravenționale 
sau cu întocmirea de dosare penale.
 
Inspectoratele Teritoriale pentru Regim Silvic 
și Vânătoare au înregistrat un total de 3.008 
cazuri, Direcțiile Silvice au înregistrat 3.732
cazuri iar la Poliție au fost înregistrate 14.513 cazuri.

Comparativ cu situația anilor 2009-2011, perioadă în 
care s-au înregistrat în total 31.456 de cazuri de tăieri 
ilegale, numărul de cazuri înregistrat în 2012 este 
aproape dublu față de media numărului de cazuri 
înregistrate în cei trei ani.

Cele mai multe cazuri de tăieri ilegale s-au înregistrat 
în județele Prahova, acesta fiind pe primul loc cu 
2.067 de cazuri, Mureș, Bacău, Suceava, Brașov și 
Maramureș, în fiecare județ înregistrându-se peste 
1.000 de cazuri de tăieri ilegale.
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31.456 19.495
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Nr. 
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2.067
1.532
1.339
1.158
1.131
1.058
970
908
853
79810.485

Primele zece județe după numărul cazurilor de tăieri ilegale în 2012
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În Prahova s-au înregistrat cazuri de tăieri ilegale de 
arbori de aproape de trei ori peste media înregistrată 
în perioada 2009-2011, analizată în raportul 
Greenpeace lansat în 20125.

De asemenea, o creștere semnificativă a numărului de 
cazuri de tăieri ilegale se înregistrează și în județele 
Mureș, Bacău, Suceava și Maramureș. 

Un caz aparte este județul Brașov, unde în trei ani 
(2009-2011) s-au înregistrat doar 87 de cazuri, în 
schimb în 2012 au existat 1.131 de cazuri de tăieri 
ilegale de arbori. 

5. Tăierile ilegale de arbori în pădurile din România în perioada 2009-2011
    http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/paduri/Despaduririle%20din%20Romania/Taierile%20ilegale%20de%20arbori%20in%20padurile%20din%20Romania%20(2009-2011).pdf
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l 3 Nr. cazuri 2009-2011 Media 2009-2011 Cazuri 2012

2.297
438
1.910
1.160

87
1.535
494

765
136
636
386
29
511
164

2.067
1.532
1.339
1.158
1.131
1.058
970

Primele zece județe după numărul cazurilor de tăieri ilegale în 2012 
comparativ cu perioada 2009-2011 
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Comparativ cu analiza de anul trecut, 
autoritățile au răspuns mult mai 
prompt la solicitările de informații, 
unele întocmind rapoarte amănunțite 
și complete, detaliate pentru fiecare 
caz în parte.
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Volumul de lemn sustras din păduri

Potrivit surselor oficiale volumul total de masă 
lemnoasă extrasă ilegal în 2012 este de 120.836 m³, 
care reprezintă o pagubă de 17.357.598 lei, (aproape 
4 milioane de euro), considerând doar valoarea 
lemnului extras ilegal.

În trei județe au fost raportată sustragerea a câte 
peste 10.000 de metri cubi de lemn, în Maramureș 
fiind înregistrat de către autorități un volum de 
21.135 de metri cubi de lemn sustras ilegal. În 
perioada 2009-2011, potrivit răspunsurilor primite de 
la autorități, a fost sustras ilegal un volum de masă 
lemnoasă de 201.451,963 m³.
Potrivit datelor oficiale publicate recent de Institutul 
Naţional de Statistică6, în anul 2012, s-au recoltat  legal 

19.081 mii m³ (volum brut) de lemn, cu 376 mii m³ mai 
mult faţă de anul 2011. Faţă de anul 2008, în anul 2012 
volumul de masă lemnoasă recoltată a fost cu 14% 
mai mare, urmând trendul crescător din anul anterior. 
Practic, în perioada anilor 2009 – 2012, volumul 
oficial de masă lemnoasă recoltată legal a înregistrat 
un trend constant crescător, cea mai mare creștere 
fiind în anul 2011 față de 2010, respectiv 10%.

Potrivit Romsilva, în 2012, din fondul forestier aflat în 
proprietatea statului, administrat de RNP Romsilva, 
a fost recoltat un volum de 9.578,5 mii m³ masă 
lemnoasă. Pentru 2013, Romsilva și-a propus să
recolteze 9.770 mii m³ de masă lemnoasă.

6. Institutul Naţional de Statistică,  „Statistica Activităţilor din Silvicultură în anul 2012”, 2013, www.insee.ro



Conform datelor de la INS, în anul 2012, judeţele cu 
cel mai mare volum de masă lemnoasă recoltată erau 
Suceava (2.595,3 mii m³), Neamţ (1.240 mii m³), 
Harghita (983,9 mii m³), Bacău (921,2 mii m³), Mureş 
(921,2 mii m³), Argeş (794,3 mii m³), Caraș-Severin 
(779,7 mii m³), Braşov (738,7 mii m³), Maramureş 
(707,2 mii m³), Alba (664,7 mii m³), Hunedoara 
(596,3 mii m³), Bistrița-Năsăud) 592,8 mii m³), Arad 
(587,5 mii m³), Covasna (576,4 mii m³), Vrancea 
(568,4 mii m³).

Se remarcă faptul că  Mureş, Bacău, Suceava, Braşov, 
Maramureş şi Covasna se numără în același timp și  
printre judeţele cu cele mai numeroase cazuri de 
tăieri ilegale înregistrate de autorităţi. 
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16.574
16.240,451
7.898
6.400,231
5.842
5.616,93
5.564
4.251
3.103

Clasamentul primelor zece județe, după volumul de masă lemnoasă 
extras ilegal în 2012, măsurat în  metri cubi (din evidențe oficiale).



Instituțiile cu atribuții de administrare 
și control în domeniul forestier

România are 6.515.000 hectare de pădure. Dintre 
acestea, 3.339.000, aparțin statului român, 2,079 
sunt în proprietatea persoaneleor fizice și juridice, 
1.024.000 milioane de hectare sunt proprietate 
publică a unităților administrativ-teritoriale și 73 de 
mii de hectare sunt proprietate privată a unităților
administrativ-teritoriale7.

51% din fondul forestier se află în proprietate publică 
și este administrată în principal de Regia Naţională 
a Pădurilor – Romsilva - iar  49% este proprietate  
privată fiind în cea mai mare parte  administrat de 
structurile silvice private. 

Până la sfârşitul anului 2010 au fost autorizate și 
reautorizate (potrivit O.M. 904/2010) 463 structuri de 
administrare silvică, din care 325 ocoale din structura 
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi 138 ocoale 
silvice private8. 

În România fenomenul despăduririlor este foarte 
răspândit, mai ales în județele din zona montană, 
iar autoritățile au responsabilitatea de a gestiona 
și monitoriza intervențiile forestiere. De asemenea, 
în cazul în care au loc tăieri ilegale de arbori, este 
responsabilitatea autorităților să efectueze controale 
și să aplice sancțiunile necesare – iar unde este cazul, 
să întocmească dosare penale. 

Potrivit actualului Cod silvic aprobat în martie 
2008 și actualizat în 2010, gestionarea pădurilor 
se află în responsabilitatea Ministerului Mediului și 
Pădurilor, care are, la rândul său, mai multe instituții 
în subordine, și anume: Romsilva, Inspectoratele 
Teritoriale pentru Regim Silvic și Vânătoare, ICAS, 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda 
Națională de Mediu (vezi Figura 2, pag. 16).

7. Sursa: Ministerul Mediului și Pădurilor 
    http://www.mmediu.ro/paduri/management_forestier/2011-11-18_management_forestier_stareapadurilor2010.pdf
8. Sursa: Ministerul Mediului și Pădurilor
    http://www.mmediu.ro/paduri/management_forestier/2011-11-18_management_forestier_stareapadurilor2010.pdf , pagina 19
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Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are ca scop 
gospodărirea durabilă şi unitară, în conformitate cu 
prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor 
de regim silvic, a fondului forestier din proprietatea 
publică a statului, în vederea creşterii contribuţiei 
pădurilor la îmbunătaţirea condiţiilor de mediu şi la 
asigurarea  economiei naţionale cu lemn, cu alte 
produse  ale pădurii şi cu servicii specifice silvice.

De asemenea se ocupă şi de coordonarea şi 
implementarea programului naţional de ameliorare 
genetică a cabalinelor, promovarea pe plan naţional 
şi internaţional a exemplarelor de cabaline valoroase 
din hergheliile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
prin organizarea de competiţii sportive, târguri şi 
expoziţii, precum şi cercetare-dezvoltare pentru 
creşterea animalelor de blană.

Romsilva funcționează în baza legii nr. 46/2008 
(Codul Silvic) şi a Hotărârii de Guvern nr. 229/2009 
privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva.

În structura Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva 
funcţionează unităţi teritoriale fără personalitate 
juridică - direcţii silvice precum şi Staţiunea de 
cercetare - dezvoltare pentru creşterea animalelor 
de blană Târgu Mureş şi o unitate cu personalitate 
juridică - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice9.

Romsilva

9. www.rosilva.ro



Garda Națională de Mediu, este instituție publică și 
funcționează ca organ de specialitate al administrației 
publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată 
integral de la bugetul de stat, în subordinea autorității 
publice centrale pentru protectia mediului.

GNM este un corp specializat de inspecție si control, 
iar comisarii sunt funcționari publici cu statut specific 
care pot lua măsuri de sancționare, de suspendare/
sistare a activității ca urmare a poluării și deteriorării 
mediului sau pentru nerespectarea condițiilor impuse 
prin actele de reglementare și a măsurilor stabilite în 
notele de constatare si în rapoartele de inspecție și 
control.

Personalul cu atribuții de control este învestit

cu autoritatea publică a statului, pe timpul și în 
legatură cu îndeplinirea atribuțiilor, precum și a 
obligațiilor de serviciu10. 

Garda de Mediu controlează modul de valorificare 
a resurselor biologice, de floră și faună sălbatică, a 
fondului piscicol din apele naturale și a animalelor 
sălbatice de interes vânătoresc; organizează acțiuni 
de prevenire și combatere, în vederea evitării 
distrugerii habitatelor naturale din ariile protejate; 
controlează respectarea legislației de mediu în 
cuprinsul ariilor protejate, parcurilor și rezervațiilor 
naturale, organizând acțiuni comune împreună 
cu reprezentanții acestora, în vederea protejării 
habitatelor naturale.

12

Garda Națională de Mediu

10. HOTĂRÂRE nr. 112 din 18 februarie 2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
      http://gnm.ro/staticdocs/HG_112_2009.pdf?PHPSESSID=e07f396754b31f51fdded401b0c90709
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Compartimentul de combatere a delictelor silvice 
din cadrul Poliției Române desfăşoară nemijlocit 
activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea 
tăierilor şi transporturilor ilegale de masă lemnoasă 
din fondul forestier de stat şi privat existent pe raza 
administrativ-teritorială a judeţelor; 

de asemenea, desfăşoară activităţi informativ-
operative, constată infracţiuni şi aplică sancţiuni 
contravenţionale la regimul silvic şi pisciculturii; 
relaţionează cu direcţia silvică judeţeană, inspectoratul 
teritorial de regim silvic şi vânătoare, structurile 
teritoriale ale Gărzii de Mediu, Gărzii Financiare, 
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi 
alte instituţii sau organizaţii cu atribuţii în aceste 
domenii. 

În domeniul silvic, agenții Poliției efectuează 
controale pe teren, constată faptele, aplică sancțiunile 

corespunzătoare și întocmesc dosare penale, dacă 
este cazul.

Are reprezentanțe județene și nouă birouri de 
coordonare regională. Sub coordonarea acestora 
intră ocoalele silvice de stat și cele private.

ITRSV este o instituție cu personalitate juridică 
în subordinea Ministerului Mediului și Pădurilor, 
organizată ca structură zonală la nivel de inspectorat, 
cu competențe limitate teritorial, care coordonează, 
supraveghează și efectuează prin inspecțiile 
silvice și de vânătoare din compunere, activitățile

Poliția

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare (ITRSV)



de implementare și control al regimului silvic și 
vânătoare din județele arondate.Inspecțiile silvice 
și de vânătoare din structura organizatorică nu au 
personalitate juridică, fiind organizate sub forma 
de compartimente în județele arondate ITRSV, cu 
excepția județului în care se găsește sediul ITRSV. 
ITRSV funcționează ca instituție publică finanțată de 
la bugetul de stat. 

Funcțiile exercitate, obiectivele de îndeplinit și 
atribuțiile proprii ale ITRSV sunt stabilite pe baza 
prevederilor HG nr. 333/2005 pentru reorganizarea 
direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare în 
inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare, 
și a prevederilor din reglementarile cu privire la 
regimul silvic și vânătoare.

ITRSV are responsabilitatea de a efectua controale 
pe teren, de a constata dacă au avut loc tăieri de 

arbori. De asemenea, inspectorii acestei instituții 
pot aplica sancțiuni și face sesizări penale în cazul 
tăierilor ilegale.

14
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Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) 
a fost înfiinţat în anul 1933 ca o instituţie publică 
de interes naţional, specializată în cercetarea 
şi implementarea noilor tehnologii în sectorul 
forestier public şi privat, în vederea asigurării 
gestionării durabile a pădurilor româneşti. 

ICAS este membru IUFRO (International Union of 
Forest Research Organizations), EFI (European 
Forest Institute), IPGRI (International Plant Genetic
Resources Institute), ISTA (International Seed 
Testing Association) și EARSeL (Asociatia 
Europeana a Laboratoarelor de Teledetecție)11.

Institutul de Cercetări 
și Amenajări Silvice 

11. www.icas.ro
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Greenpeace a efectuat, în perioada 
aprilie - iulie 2013, o investigație asupra 
tăierilor ilegale de arbori din anul 2012.
Investigația a fost realizată pe baza răspunsurilor de 
la autorități (Poliție, ITRSV și Direcții Silvice) cărora 
le-au fost solicitate informații despre cazurile de tăieri 
ilegale, infracțiuni, contravenții și amenzi legate de 
tăierile ilegale de pădure din toate județele țării. 

Greenpeace România a transmis solicitări în scris 
către instituții, de la care s-au primit răspunsuri  
oficiale referitoare la numărul de tăieri ilegale, 
infracțiuni și contravenții (vezi tabelul nr. 4).
Au fost adresate 95 de solicitări și primite 87
de răspunsuri din partea instituțiilor.

 Fenomenul tăierilor ilegale s-a agravat. 
Numărul cazurilor de tăieri ilegale înregistrate 
de autorități a crescut alarmant de la 30 pe zi în 
perioada anilor 2009 - 2011 la 53 pe zi în anul 2012. 

 
 Printre județele cele mai afectate din punct 
de vedere al numărului de cazuri de tăieri ilegale de 
arbori continuă să se numere Prahova, Mureș, Bacău, 
Suceava, Brașov, Maramureș, Covasna, Gorj, Cluj. 

 
 În comparație cu analiza elaborată de 
Greenpeace anul trecut, autoritățile au răspuns, 
anul acesta, mult mai prompt la solicitările de 
informații, unele întocmind rapoarte amănunțite 
și complete, detaliate pentru fiecare caz în parte.

Metodologie Concluzii




