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INTRODUCERE În România suprafața acoperită de pădure a 
scăzut dramatic în secolul al XX-lea, ajungând 
azi la 29.36%( 1). Astfel, ne aflăm sub media 
UE de 43% (2) și considerabil sub capacitatea 
și optimul calculat la 45% (3). Biodiversitatea 
este elementul fundamental care conferă 
importanță pădurilor din România. Încă mai 
există păduri virgine care adăpostesc floră 
și faună unice, cea mai mare populație de 
urși din Europa, specii rare și endemice 
și carnivore mari precum râsul sau lupul. 
Doar 30 de mii de hectare dintr-un total de 
130 de mii, din astfel de păduri, sunt astăzi 
protejate prin lege. Alte peste 300 de mii de 
hectare de pădure cu un factor important de 
naturalețe sunt exploatate astăzi industrial, 
legal sau ilegal.
 
Ultimele date din Inventarul Forestier Național 
arată că tăierile ilegale se întâmplă într-un 
ritm fără precedent. În timp ce mediul natural 
se degradează, iar pădurile care ne-au însoțit 
din cele mai vechi timpuri cad pradă tăierilor 
ilegale și practicilor silvice iresponsabile, 
autoritățile închid ochii, complice la distru-
gerea celui mai complex patrimoniu natural 
din Europa. Aproape jumătate din pădurile 
României se află în proprietate publică, însă 
rolul Ministerului Apelor și Pădurilor este 
de a supraveghea întregul fond silvic, fie 

că e public sau privat. Principala misiune a 
MAP este de a garanta că toate exploatările 
forestiere din România sunt sustenabile și că 
sunt făcute fără distrugerea vieții sălbatice și 
a ultimelor păduri seculare de pe continent.
Conform studiului Greenpeace cu privire 
la evoluția suprafeței acoperite de păduri 
din România pentru intervalul 2000–2011, 
aproximativ 360.000 ha au fost despădurite 
sau degradate. O actualizare din 2015 a 
hărții arată că ritmul degradării pădurilor 
s-a menținut la același nivel. Studiul de față 
continuă activitatea de monitorizare pe care 
Greenpeace România a început-o în 2009 
prin publicarea unor rapoarte despre tăierile 
ilegale de arbori. Studiul centralizează și ana-
lizează datele oficiale, primite de la Gărzile 
Forestiere, IPJ-uri și Jandarmeria Română, 
despre cazurile de tăieri ilegale identificate 
și investigate de autorități. 

Zece ani mai târziu, de la redactarea primului 
raport anual al tăierilor ilegale, Greenpeace 
România consideră că elaborarea acestui 
raport este responsabilitatea Ministerului 
Apelor și Pădurilor. Această instituție are 
datoria de a realiza o bază de date transpa-
rentă care să centralizeze activitatea tuturor 
organismelor de control din domeniu pe 
care să o actualizeze la sfârșitul fiecărui an. 

PERIOADA 2008–2012 
Estimările oficiale indicau 
8,8 milioane m3 exploați ilegal (p. 4)

PERIOADA 2013–2018 
Estimările oficiale indicau  
20 milioane m3 exploatați ilegal (p. 5)

Autoritățile de control surprind aproximativ  
200.000 de m3 de lemn tăiat ilegal — 1% din fenomen.

1 http://roifn.ro/site/rezultate-ifn-2/
2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/52476.pdf
3 Victor Giurgiu, Considerații asupra stării pădurilor României — partea I: declinul 
suprafeței pădurilor și marginalizarea împăduririlor, Revista Pădurilor, nr. 2/2010
4 Conform Ordonanței de Urgență nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor Forestiere
5 https://www.agerpres.ro/economic-intern/2019/10/24/gheorghe-marin-ifn-des-
pre-scandalul-taierilor-de-paduri-diicot-a-cerut-raportul-inventarului-forestier-national--391370

Fenomenul Tăierilor Ilegale în cifre
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PRIMELE 10 JUDEȚE  
DUPĂ NUMĂRUL DE CAZURI 
DE TĂIERI ILEGALE

La nivelul anului 2018 au fost identificate 
11.419 de cazuri de tăieri ilegale, ceea ce 
reprezintă o medie de 32 de cazuri/zi, în 
scădere cu 5,8 % față de anul anterior.

Cele mai multe cazuri de tăieri ilegale s-au 
înregistrat, ca și în anii anteriori, în județul 

Mureș ― 1.186 de cazuri, reprezentând 
10% din totalul cazurilor, urmat de județele 
Sălaj cu 1.055 de cazuri reprezentând 9 % și 
județul Argeș cu 649 de cazuri, însemnând 
6 % din numărul total de cazuri înregistrate 
în anul 2018, respectiv 11.419. 

2018 

20172018 

Mureș 1.186

Sălaj 1.055

Argeș 649

Bacău 591

Brașov 562

Prahova 527

Cluj 510

Neamț 433

Gorj 419

Bistrița

...

364

...

11.419TOTAL /40 județe 12.488[n. cazuri]

5,8 %

Total 
cazuri

În comparație cu 
anul precedent

11.419

−



PRIMELE 10 JUDEȚE
DUPĂ VOLUMUL DE MASĂ 
LEMNOASĂ RECOLTATĂ 
ILEGAL 

În ceea ce privește volumul masei lemnoase 
recoltate ilegal, cele mai mari valori s-au înre-
gistrat în județele Maramureș (99.389,17m3) 
care a avansat o poziție față de anul prece-
dent, Bistrița-Năsăud (17.501 m3) care a 
avansat 2 poziții și Sibiu (15.954,81 m3) care 
a rămas pe aceeași poziție față de anul 2017. 

În total, în anul 2018 s-a recoltat ilegal un vo-
lum de 206.490,39 m3 de masă lemnoasă, în 
creștere cu aproape 16% față de anul 2017. 
64% din totalul masei lemnoase recoltate 
ilegal provine din cele 3 județe amintite, și 
anume Maramureș, Bistrița-Năsăud și Sibiu. 

2018 

2017

Maramureș 99.389

Bistrița 17.501

Sibiu 15.954

Caraș Severin 8.007

Cluj 6.836

Suceava 5.278

Mureș 4.525

Brașov 4.267

Iași 3.438

Bacău

...

3.124

...

206.490 178.669

2018 

[m³] TOTAL /40 județe

15.57 %

Total volum 
(m3)

În comparație cu 
anul precedent

206.490

+



PRIMELE 10 JUDEȚE  
DUPĂ VOLUME DE MASĂ 
LEMNOASĂ CONFISCATĂ 
DE FIECARE INSTITUȚIE 
CU ATRIBUȚII ÎN 
DOMENIUL SILVIC 

Cel mai mare volum de masă lemnoasă a 
fost confiscat în județul Suceava – 8.734,08 
m3, urmat de județele Vrancea cu 6.280,81 
m3 și Neamț cu 5.847,28 m3 , însumat re-
prezentând aproape 24% din totalul masei 
lemnoase confiscate în anul 2018, respectiv 
87.633,14 m3. 

în ceea ce privește volumul masei lemnoase 
confiscate de către fiecare instituție, pe primul 
loc se află Inspectoratele Județene de Poliție 
cu 55.393,09 m3, urmate de Gărzile Forestiere 
(împreună cu instituțiile din subordine) cu 
30.415,9 m3 și Jandarmeria cu 1.824,15 m3.

2018 

Suceava 3.865 4.716 152

Vrancea 1.824 4.411 45

Neamț 508 5.335 3

Alba 1.892 3.871 23

Mureș 2.018 2.538 23

Harghita 1.241 2.677 175

Vâlcea 1.772 2.264 10

Bacău 112 3.299 54

Dâmbovița 376 3.036 30

Maramureș

...

1.395

...

1.986

...

0

...

30.415 55.393 1.824[m3]

Garda Forestieră   IPJ   Jandarmeria

8.734

6.280

5.847

5.786

4.579

4.094

4.047

3.466

3.442

3.382

...

87.633TOTAL /40 județe



PRIMELE 10 JUDEȚE DUPĂ 
NUMĂRUL DE MIJLOACE DE 
TRANSPORT CONFISCATE

În anul 2018, la nivel național, s-au confiscat 
374 de mijloace de transport implicate în 
transportul ilegal de masă lemnoasă, dintre 
care cele mai multe, la fel ca și anul anterior, 

în județul Argeș ― 56. Se observă însă o 
scădere considerabilă (-74%) a numărului 
mijloacelor de transport confiscate față de 
anul 2017 (1.465).

2018 

2017

Argeș 56

Prahova 44

Mureș 22

Brașov 22

Sălaj 18

Neamț 17

Bacău 17

Bistrița 15

Vaslui 15

Suceava

...

14

...

374 1.465

2018 

[Unități confiscate] TOTAL /40 județe

74.5 %

Mijloace de 
transport 
confiscate

În comparație cu 
anul precedent

374

−



PRIMELE 10 JUDEȚE DUPĂ
NUMĂRUL SANCȚIUNILOR
APLICATE PENTRU CONTRAVENȚII
DE NATURĂ SILVICĂ

În anul 2018, la nivel național, au fost aplicate 
28.798 de sanțiuni pentru contravenții de 
natură silvică, cele mai multe fiind aplica-
te în județele Vrancea — 2.371sancțiuni, 
Mureș — 2.348 sancțiuni și Suceava — 1.954 
sanțiuni. Județele Vrancea și Mureș ocupau 
primele locuri în clasament și anul anterior, 

însă numărul sancțiunilor s-a dublat. În ceea 
ce privește numărul sancțiunilor aplicate de 
fiecare instituție, cele mai multe au fost apli-
cate de către IPJ —16.467de sancțiuni, urmat 
de Garda Forestieră cu 9.891 de sancțiuni și 
Jandarmerie cu 2.463 de sancțiuni.

2018 

Vrancea 277 2.032 62

Mureș 1.574 730 44

Suceava 1.254 615 85

Argeș 173 1.399 247

Bacău 811 720 68

Brașov 690 494 377

Gorj 490 561 24

Covasna 397 637 16

Neamț 595 383 30

Prahova

...

54

...

779

...

169

...

9.891 16.467 2.463[Valoare sancțiuni]

2.371

2.348

1.954

1.819

1.599

1.561

1.075

1.050

1.008

1.002

...

28.798

2017

19.824

2018 

TOTAL /40 județe

Garda Forestieră   IPJ   Jandarmeria

45 %

Total 
sancțiuni

În comparație cu 
anul precedent

28.768

+



PRIMELE 10 JUDEȚE 
DUPĂ VALOAREA 
SANCȚIUNILOR APLICATE 
PENTRU CONTRAVENȚII 
DE NATURĂ SILVICĂ

La nivel național, în anul 2018, au fost aplicate 
sancțiuni in valoare de 56.211.422 lei, cu 33 
% mai mult față de anul 2017. Cea mai mare 
valoare totală a sancțiunilor a fost înregistrată 
în județele Mureș ― 8.534.500 lei, Suceava 
― 4.621.025 lei și Bacău ― 3.444.660 lei, 
cele trei județe totalizând 29,53% din întregul 
sancțiunilor aplicate la nivel național.

În ceea ce privește valoarea sancțiunilor 
aplicate de fiecare instituție abilitată, Garda
Forestieră a acumulat valoarea totală cea 
mai mare, respectiv 28.523.560 lei, urmată
de IPJ cu 24.056.153 lei și Jandarmeria cu
3.631.709 lei.

2018 

32.92 %

Valoare
sancțiuni

În comparație cu 
anul precedent

56.211

+

Mureș 7.048.500 1.418.000 68.005

Suceava 3.200.000 1.350.000 71.025

Bacău 1.988.600 1.390.060 66.001

Vrancea 623.001 2.628.000 27.501

Harghita 1.292.700 844.901 311.501

Brașov 1.457.041 115.000 711.852

Prahova 76.001 1.660.400 374.201

Dolj 1.068.003 834.400 118.201

Neamț 1.159.500 805.001 9.001

Olt

...

1.150.300

...

443.000

...

39.501

...

28.523.560 24.056.153 3.631.709[Valoare sancțiuni]

8.534.500

4.621.025

3.444.660

3.278.500

2.449.100

2.283.893

2.110.600

2.020.600

1.973.500

1.633.550

...

56.211.422

2017

42.289.200

2018 

TOTAL /40 județe

Garda Forestieră   IPJ   Jandarmeria



PRIMELE 10 JUDEȚE DUPĂ 
CAZUL CU VALOAREA CEA 
MAI MARE A PREJUDICIULUI

Cazurile cu valoarea cea mai mare a prejudi-
ciului s-au înregistrat în județele Maramureș 
― 15.216.619 lei, Cluj ― 4.350.496 lei și 
Neamț ― 1.372.563,737 lei, reprezentând 
30,79% din totalul prejudiciului înregistrat 
la nivel național, în anul 2018. 

2018 

Maramureș 15.216.619 87.532

Cluj 4.350.496 37.830

Neamț 1.372.563 2.374

Iași 1.345.642 1.115

Caraș Severin 788.177 1.858

Bistrița 553.501 826

Vaslui 352.754 1.340

Satu Mare 306.247 712

Bihor 282.758 N/A

Dâmbovița 261.586 1.287

[Cel mai mare prejudiciu în lei (per caz)] [Cel mai mare prejudiciu în m3 (per caz)]



PRIMELE 10 DE JUDEȚE  
DUPĂ NUMĂRUL APELURILOR  
EFECTUATE LA 112 PENTRU  
VERIFICAREA TRANSPORTULUI 
DE MATERIAL LEMNOS

anul precedent (10.299 apeluri), se observă 
o scădere cu 45,49% a numărului apelurilor 
la 112 pentru verificarea transportului de 
material lemnos. 

Din totalul de 5.614 de apeluri la 112 pentru 
verificarea transporturilor de material lemnos, 
ca și în anul anterior, cele mai multe au fost 
efectuate în județele Gorj ― 36,51%, Buzău 
― 7,78% și Hunedoara ― 4,09%. Față de 

2018 

Gorj 2.050

437

230

207

204

177

158

155

141

131

...

51

45

79

71

71

26

17

49

59

61

...

Buzău

Hunedoara

Argeș

Cluj

Alba

Dolj

Neamț

Bacău

Suceava

...

5.614 1.152[Numărul de apeluri efectuate la 112 pentru 
verificarea transporturilor de material lemnos]

[Numărul de transporturi de material lemnos sesizate 
la 112 și neînregistrate în sistemul SUMAL]2018 

2017 10.299 2.425

TOTAL /40 județe

52.49 % 45.49 %

Total Apeluri 
la 112

Transporturi ilegale 
descoperite prin 
sesizări la 112

În comparație cu 
anul precedent

5.614 1.152

− −



PRIMELE 10 JUDEȚE DUPĂ
NUMĂRUL CAZURILOR DE 
NEREGULI SILVICE, 
DESCOPERITE DE GARDA 
FORESTIERĂ ÎN URMA 
SESIZĂRILOR VENITE DE 
LA CETĂȚENI

2018 

[Numărul sesizărilor venite de la persoane fizice 
în care s-au semnalat nereguli de natură silvică]

[Numărul cazurilor semnalate, în anul 2018, 
în care s-au descoperit nereguli]

În anul 2018, Gărzie Forestiere au primit 
846 de sesizări din partea cetățenilor cu 
privire la diverse nereguli de natură silvică. 
În urma investigațiilor, în 312 dintre cazurile 
semnalate s-au descoperit nereguli, ceea ce 
înseamnă un procent de 36,87 %. Cele mai 
multe cazuri semnalate au fost în județele 
Vâlcea (119 sesizări), Gorj (93 de sesizări) 
și Suceava (83 de sesizări).

846 312TOTAL /40 județe

Vâlcea

Gorj

Suceava

Argeș

Mehedinți

Vrancea

Olt

Prahova

Bihor

Buzău

...

119

93

83

67

49

31

31

30

26

26

...

31

35

29

21

23

14

11

12

13

14

...



PRIMELE 10 JUDEȚE 
DUPĂ NUMĂRUL 
DE INFRACȚIUNI DE 
NATURĂ SILVICĂ

La nivel național, s-au înregistrat  8.633 de 
infracțiuni de natură silvică, cu 2% mai mult 
față de anul 2017, cele mai multe fiind în 
județele Cluj ― 587, Maramureș ― 524 și  
Argeș ― 509, cele trei județe insumând 

18,76% din totalul infracțiunilor silvice con-
statate. Cele mai multe infracțiuni de natură 
silvică au fost depistate de către IPJ ― 6.723, 
urmat de Garda Forestieră ― 1.802 și Jan-
darmerie ― 108.

2018 

Cluj 232 350 5

Maramureș 127 397 0

Argeș 11 494 4

Neamț 141 365 0

Mureș 96 405 2

Alba 41 326 16

Bistrița 95 243 1

Olt 16 296 0

Sălaj 0 297 7

Covasna

...

45

...

254

...

0

...

1.802 6.723 108[Valoare sancțiuni]

587

524

509

506

503

383

339

312

304

299

...

8.633

2017

8.461

2018 Garda Forestieră   IPJ   Jandarmeria

TOTAL /40 județe



INSTITUȚII CU ATRIBUȚII 
DE ADMINISTRARE
ȘI CONTROL ÎN 
DOMENIUL SILVIC 

Potrivit Codului Silvic aprobat în martie 
2008, cu modificările ulterioare, gestionarea 
pădurilor se află în responsabilitatea Minis-
terului Apelor și Pădurilor care are mai multe 
instituții în subordine: R.N.P. Romsilva R.A., 
cu atribuții de administrare, Garda Foresti-
eră, cu atribuții de monitorizare și control, și 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
în Silvicultură “Marin Drăcea”, cu atribuții 
de cercetare.

Potrivit Legii nr. 133/2015 pentru modifi-
carea și completarea Codului Silvic, intrată 
în vigoare începând cu 13 iulie 2015, Jan-
darmeria Română, Poliția de Frontieră și 
Agenția Națională de Administrare Fiscală 
(A.N.A.F.) au reprimit dreptul de a constata 
și de a aplica sancțiuni în domeniul silvic.

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) realizea-
ză politica națională în domeniul gospodăririi 
apelor și managementului silvic, îndeplinind 
rolul de autoritate de stat, de sinteză, coor-
donare și control în aceste domenii.

RNP ROMSILVA R.A.
Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A. 
administrează pădurea proprietate publică a 
statului (3.145.793 ha) prin 41 de Direcții Sil-
vice, în cadrul a 313 ocoale silvice, asigurând, 
la cerere și gestionarea pădurilor private9.

GARDA FORESTIERĂ
Garda Forestieră este o instituție publică cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea 
autorității publice centrale care răspunde de 
silvicultură — Ministerul Apelor și Pădurilor. 
Garda Forestieră succede Inspectoratul 
Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare și 
Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere 
sunt următoarele:
a. Monitorizarea, implementarea și con-

trolul aplicării regimului silvic în fondul 
forestier național și în vegetația fores-
tieră de pe terenurile din afara fondului 
forestier național;

b. Monitorizarea, implementarea și contro-
lul aplicării regimului cinegetic în fondul 
cinegetic național;

c. Monitorizarea și controlul trasabilității 
materialelor lemnoase.

POLIȚIA
Compartimentul de combatere a delictelor 
silvice din cadrul Poliției Române desfășoară 
activități specifice pentru prevenirea și com-
baterea tăierilor și transporturilor ilegale de 
masă lemnoasă din fondul forestier de stat
și privat; de asemenea, desfășoară activități 
informativ-operative, constată infracțiuni și 
aplică sancțiuni contravenționale la regi-
mul silvic; relaționează cu direcțiile silvice 
județene, structurile teritoriale ale Gărzii 
Forestiere și altele.

JANDARMERIA
Jandarmeria Română este instituția speciali-
zată a statului, cu statut militar, componentă 
a Ministerului Afacerilor Interne, care potrivit 
Codului Silvic are competențe să controleze 
și să constate contravențiile silvice. În 2010
Jandarmeria și-a pierdut majoritatea atribuți-
ilor legate de delictele silvice, dar acestea au 
fost reinstaurate în 2015 odată cu adoptarea 
noului Cod Silvic.

INSTITUȚII CU ATRIBUȚII DE ADMINISTRARE 
ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SILVIC 

Potrivit Codului Silvic aprobat în martie 2008, cu modificările ulterioare, gestionarea pădurilor se află în responsabilitatea 
Ministerului Apelor și Pădurilor care are mai multe instituții în subordine: R.N.P. Romsilva R.A., cu atribuții de administrare, 
Garda Forestieră, cu atribuții de monitorizare și control, și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin 
Drăcea”, cu atribuții de cercetare.
Potrivit Legii nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Codului Silvic, intrată în vigoare începând cu 13 iulie 2015, 
Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră și Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) au reprimit dreptul de a 
constata și de a aplica sancțiuni în domeniul silvic.

Ministerul Apelor și Pădurilor
Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) realizează politica națională în domeniul gospodăririi apelor și 
managementului silvic, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste 
domenii.

RNP Romsilva R.A.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A. administrează pădurea proprietate publică a statului (3.145.793 ha) 
prin 41 de Direcții Silvice, în cadrul a 313 ocoale silvice, asigurând, la cerere și gestionarea pădurilor private9.  

Garda Forestieră
Garda Forestieră este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea autorității publice centrale 
care răspunde de silvicultură - Ministerul Apelor și Pădurilor. Garda Forestieră succede Inspectoratul Teritorial 
de Regim Silvic și Vânătoare și Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere sunt următoarele:
a) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația 
forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;
b) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
c) Monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase.

Poliția 
Compartimentul de combatere a delictelor silvice din cadrul Poliției Române desfășoară activități specifice 
pentru prevenirea și combaterea tăierilor și transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier de stat 
și privat; de asemenea, desfășoară activități informativ-operative, constată infracțiuni și aplică sancțiuni 
contravenționale la regimul silvic; relaționează cu direcțiile silvice județene, structurile teritoriale ale Gărzii 
Forestiere și altele.

Jandarmeria
Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor 
Interne, care potrivit Codului Silvic are competențe să controleze și să constate contravențiile silvice. În 2010 
Jandarmeria și-a pierdut majoritatea atribuțiilor legate de delictele silvice, dar acestea au fost reinstaurate în 
2015 odată cu adoptarea noului Cod Silvic.

9 http://www.rosilva.ro/articole/prezentare_generala__p_178.htm

12

INSTITUȚII CU ATRIBUȚII DE ADMINISTRARE 
ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SILVIC 

Potrivit Codului Silvic aprobat în martie 2008, cu modificările ulterioare, gestionarea pădurilor se află în responsabilitatea 
Ministerului Apelor și Pădurilor care are mai multe instituții în subordine: R.N.P. Romsilva R.A., cu atribuții de administrare, 
Garda Forestieră, cu atribuții de monitorizare și control, și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin 
Drăcea”, cu atribuții de cercetare.
Potrivit Legii nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Codului Silvic, intrată în vigoare începând cu 13 iulie 2015, 
Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră și Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) au reprimit dreptul de a 
constata și de a aplica sancțiuni în domeniul silvic.

Ministerul Apelor și Pădurilor
Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) realizează politica națională în domeniul gospodăririi apelor și 
managementului silvic, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste 
domenii.

RNP Romsilva R.A.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A. administrează pădurea proprietate publică a statului (3.145.793 ha) 
prin 41 de Direcții Silvice, în cadrul a 313 ocoale silvice, asigurând, la cerere și gestionarea pădurilor private9.  

Garda Forestieră
Garda Forestieră este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea autorității publice centrale 
care răspunde de silvicultură - Ministerul Apelor și Pădurilor. Garda Forestieră succede Inspectoratul Teritorial 
de Regim Silvic și Vânătoare și Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere sunt următoarele:
a) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația 
forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;
b) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
c) Monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase.

Poliția 
Compartimentul de combatere a delictelor silvice din cadrul Poliției Române desfășoară activități specifice 
pentru prevenirea și combaterea tăierilor și transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier de stat 
și privat; de asemenea, desfășoară activități informativ-operative, constată infracțiuni și aplică sancțiuni 
contravenționale la regimul silvic; relaționează cu direcțiile silvice județene, structurile teritoriale ale Gărzii 
Forestiere și altele.

Jandarmeria
Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor 
Interne, care potrivit Codului Silvic are competențe să controleze și să constate contravențiile silvice. În 2010 
Jandarmeria și-a pierdut majoritatea atribuțiilor legate de delictele silvice, dar acestea au fost reinstaurate în 
2015 odată cu adoptarea noului Cod Silvic.

9 http://www.rosilva.ro/articole/prezentare_generala__p_178.htm

12

INSTITUȚII CU ATRIBUȚII DE ADMINISTRARE 
ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SILVIC 

Potrivit Codului Silvic aprobat în martie 2008, cu modificările ulterioare, gestionarea pădurilor se află în responsabilitatea 
Ministerului Apelor și Pădurilor care are mai multe instituții în subordine: R.N.P. Romsilva R.A., cu atribuții de administrare, 
Garda Forestieră, cu atribuții de monitorizare și control, și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin 
Drăcea”, cu atribuții de cercetare.
Potrivit Legii nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Codului Silvic, intrată în vigoare începând cu 13 iulie 2015, 
Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră și Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) au reprimit dreptul de a 
constata și de a aplica sancțiuni în domeniul silvic.

Ministerul Apelor și Pădurilor
Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) realizează politica națională în domeniul gospodăririi apelor și 
managementului silvic, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste 
domenii.

RNP Romsilva R.A.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A. administrează pădurea proprietate publică a statului (3.145.793 ha) 
prin 41 de Direcții Silvice, în cadrul a 313 ocoale silvice, asigurând, la cerere și gestionarea pădurilor private9.  

Garda Forestieră
Garda Forestieră este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea autorității publice centrale 
care răspunde de silvicultură - Ministerul Apelor și Pădurilor. Garda Forestieră succede Inspectoratul Teritorial 
de Regim Silvic și Vânătoare și Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere sunt următoarele:
a) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația 
forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;
b) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
c) Monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase.

Poliția 
Compartimentul de combatere a delictelor silvice din cadrul Poliției Române desfășoară activități specifice 
pentru prevenirea și combaterea tăierilor și transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier de stat 
și privat; de asemenea, desfășoară activități informativ-operative, constată infracțiuni și aplică sancțiuni 
contravenționale la regimul silvic; relaționează cu direcțiile silvice județene, structurile teritoriale ale Gărzii 
Forestiere și altele.

Jandarmeria
Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor 
Interne, care potrivit Codului Silvic are competențe să controleze și să constate contravențiile silvice. În 2010 
Jandarmeria și-a pierdut majoritatea atribuțiilor legate de delictele silvice, dar acestea au fost reinstaurate în 
2015 odată cu adoptarea noului Cod Silvic.

9 http://www.rosilva.ro/articole/prezentare_generala__p_178.htm

12

INSTITUȚII CU ATRIBUȚII DE ADMINISTRARE 
ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SILVIC 

Potrivit Codului Silvic aprobat în martie 2008, cu modificările ulterioare, gestionarea pădurilor se află în responsabilitatea 
Ministerului Apelor și Pădurilor care are mai multe instituții în subordine: R.N.P. Romsilva R.A., cu atribuții de administrare, 
Garda Forestieră, cu atribuții de monitorizare și control, și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin 
Drăcea”, cu atribuții de cercetare.
Potrivit Legii nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Codului Silvic, intrată în vigoare începând cu 13 iulie 2015, 
Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră și Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) au reprimit dreptul de a 
constata și de a aplica sancțiuni în domeniul silvic.

Ministerul Apelor și Pădurilor
Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) realizează politica națională în domeniul gospodăririi apelor și 
managementului silvic, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste 
domenii.

RNP Romsilva R.A.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A. administrează pădurea proprietate publică a statului (3.145.793 ha) 
prin 41 de Direcții Silvice, în cadrul a 313 ocoale silvice, asigurând, la cerere și gestionarea pădurilor private9.  

Garda Forestieră
Garda Forestieră este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea autorității publice centrale 
care răspunde de silvicultură - Ministerul Apelor și Pădurilor. Garda Forestieră succede Inspectoratul Teritorial 
de Regim Silvic și Vânătoare și Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere sunt următoarele:
a) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația 
forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;
b) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
c) Monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase.

Poliția 
Compartimentul de combatere a delictelor silvice din cadrul Poliției Române desfășoară activități specifice 
pentru prevenirea și combaterea tăierilor și transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier de stat 
și privat; de asemenea, desfășoară activități informativ-operative, constată infracțiuni și aplică sancțiuni 
contravenționale la regimul silvic; relaționează cu direcțiile silvice județene, structurile teritoriale ale Gărzii 
Forestiere și altele.

Jandarmeria
Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor 
Interne, care potrivit Codului Silvic are competențe să controleze și să constate contravențiile silvice. În 2010 
Jandarmeria și-a pierdut majoritatea atribuțiilor legate de delictele silvice, dar acestea au fost reinstaurate în 
2015 odată cu adoptarea noului Cod Silvic.

9 http://www.rosilva.ro/articole/prezentare_generala__p_178.htm

12

INSTITUȚII CU ATRIBUȚII DE ADMINISTRARE 
ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SILVIC 

Potrivit Codului Silvic aprobat în martie 2008, cu modificările ulterioare, gestionarea pădurilor se află în responsabilitatea 
Ministerului Apelor și Pădurilor care are mai multe instituții în subordine: R.N.P. Romsilva R.A., cu atribuții de administrare, 
Garda Forestieră, cu atribuții de monitorizare și control, și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin 
Drăcea”, cu atribuții de cercetare.
Potrivit Legii nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Codului Silvic, intrată în vigoare începând cu 13 iulie 2015, 
Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră și Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) au reprimit dreptul de a 
constata și de a aplica sancțiuni în domeniul silvic.

Ministerul Apelor și Pădurilor
Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) realizează politica națională în domeniul gospodăririi apelor și 
managementului silvic, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste 
domenii.

RNP Romsilva R.A.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A. administrează pădurea proprietate publică a statului (3.145.793 ha) 
prin 41 de Direcții Silvice, în cadrul a 313 ocoale silvice, asigurând, la cerere și gestionarea pădurilor private9.  

Garda Forestieră
Garda Forestieră este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea autorității publice centrale 
care răspunde de silvicultură - Ministerul Apelor și Pădurilor. Garda Forestieră succede Inspectoratul Teritorial 
de Regim Silvic și Vânătoare și Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere sunt următoarele:
a) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația 
forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;
b) Monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
c) Monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase.

Poliția 
Compartimentul de combatere a delictelor silvice din cadrul Poliției Române desfășoară activități specifice 
pentru prevenirea și combaterea tăierilor și transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier de stat 
și privat; de asemenea, desfășoară activități informativ-operative, constată infracțiuni și aplică sancțiuni 
contravenționale la regimul silvic; relaționează cu direcțiile silvice județene, structurile teritoriale ale Gărzii 
Forestiere și altele.

Jandarmeria
Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor 
Interne, care potrivit Codului Silvic are competențe să controleze și să constate contravențiile silvice. În 2010 
Jandarmeria și-a pierdut majoritatea atribuțiilor legate de delictele silvice, dar acestea au fost reinstaurate în 
2015 odată cu adoptarea noului Cod Silvic.

9 http://www.rosilva.ro/articole/prezentare_generala__p_178.htm

12



METODOLOGIE Datele pe baza cărora a fost întocmit acest 
studiu au fost colectate de la instituțiile cu 
atribuții de monitorizare și control printr-o
solicitare de acces la informații în baza Legii 
544/2001.

Cercetarea a fost efectuată în perioada 
mai–septembrie 2019 și se referă la datele 
statistice valabile pentru anul 2018. Instituțiile 
respondente sunt: Ministerul Apelor și Pădu-
rilor, Gărzile Forestiere, Poliția, Jandarmeria 
și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Greenpeace România a solicitat date statis-
tice cu privire la numărul de cazuri de tăieri 
ilegale identificate, numărul de infracțiuni
constatate și investigate, sancțiunile aplica-
te, volumul de masă lemnoasă tăiat ilegal, 
valoarea prejudiciilor, apelurile înregistrate 
la 112 în legătură cu transporturile de ma-
terial lemnos, precum și situația dosarelor 
privind infracțiunile silvice. Toate instituțiile 
contactate au răspuns solicitării noastre.

În multe cazuri, atunci când este vorba despre 
acțiuni comune, diferite instituții înregistrează 
separat aceeași intervenție. Astfel, pentru a
nu dubla informația, pentru fiecare județ și 
categorie de informații s-au folosit cele mai 
mari valori disponibile (dacă datele de la IPJ 
Buzău au indicat X cazuri, iar cele de la Garda 
Forestieră Focșani au indicat X+1, am folosit 
datele furnizate de Garda Forestieră Focșani).



Greenpeace este o organizație internațională
independentă, prezentă în peste 55 de țări din
întreaga lume, care acționează pentru a
schimba atitudini și comportamente, pentru a
proteja și conserva mediul înconjurător și
pentru a promova pacea.

Greenpeace CEE România
Strada Louis Blanc 16, sector 1, București

T/F: +40 31 435 57 43

M: info.romania@greenpeace.org

W: greenpeace.ro


