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►Instrumente de comandă și 
control 

[Sticks]

►Instrumente economice 

[Carrots]

►Instrumente informaționale 

[Sermons]
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Instrumente de politică forestieră
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Drepturi de proprietate 

► Abordare legală: 

garantarea dreptului constituțional la proprietate 

asupra pădurii

► Abordarea economică:

în ce condiții proprietarul poate să beneficieze 

de bunurile și serviciile existente?

În ce măsură drepturile și obligațiile 

proprietarilor particulari au aceeași 

semnificație în Europa?

Private forest ownership map of Europe (EFI, 2013)



Componentele dreptului de 
proprietate
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► DREPTUL DE ACCES [1 indicator]

Sunt situații în care acesta este restricționat?

► DREPTUL DE CONSUM [11 indicatori]

Poate stabili proprietarul cât (volumul) și cum (autorizații) să poată extrage masa lemnoasă și produsele nelemnoase?

► DREPTUL DE MANAGEMENT [13 indicatori]

Care sunt cerințele legale privind schimbarea folosinței terenului, obligația reîmpăduririi, obligativitatea amenajamentului, integrarea 

obiectivelor proprietarilor în amenajamente, cine face selecția arborilor, cine stabilește speciile de regenerat, cine face administrarea?

► DREPTUL DE EXCLUDERE [7 indicatori]

Care sunt regulile privind accesul publicului în pădurile private, camparea, accesul la produse nelemnoase, restricționarea vânătorii etc?

► DREPTUL DE VÂNZARE [5 indicatori]

Există limitări privind vânzarea terenului / produse lemnoase (drept de preempțiune), prețuri impuse pentru teren/masă lemnoasă etc?

(Schlager and Ostrom, 1992)

Chestionar: 37 de indicatori
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Metodă

► 38 specialiști: 31 tări/regiuni

► Analiza legislației silvice: ce spune legea nu 
aplicarea ei în practică (de jure nu de facto)

► Păduri cu rol productiv neincluse in arii protejate 

► Răspunsurile la fiecare întrebare s-au ierarhizat în 
raport de gradul de libertate al proprietarilor

Nr.crt
Țară

[Country]

Cod ISO

[ISO Code]

Contribuitori

[Contributors]

1 Austria AT Gerhard Weiss

2 Belgium (Wallonia) BE* Jacques Rondeux

3 Bosnia and Herzegovina BA Mersudin Avdibegovic

4 Bulgaria BG Nickola Stoyanov

5 Croatia HR Silvija Krajter Ostoić

6 Czech Republic CZ Vilem Jarsky / Michal Hrib

7 Denmark DK Bo Jellesmark Thorsen

8 Estonia EE Meelis Teder

9 Finland FI Teppo Hujala

10 France FR Philippe Deuffic

11 FYR Macedonia MK Makedonka Stojanovska

12
Germany (Baden-

Württemberg)

DE –

BW*
Georg Winkel

13 Germany (Bavaria) DE – BY* Klaus Pukall

14 Greece GR Theano Samara

15 Hungary HU Laszlo Jager

16 Ireland IE Kevin Keary

17 Italy (Veneto) IT* Paola Gatto

18 Latvia LV Lelde Vilkriste

19 Lithuania LT Diana Lukmine / Rita Silingiene

20 Netherlands NL Marjanke Hoogstra-Klein

21 Norway NO Birger Vennesland

22 Poland PO Krzysztof Jodlowski

23 Portugal PT Diana Feliciano

24 Romania RO Liviu Nichiforel / Laura Bouriaud

24 Serbia RS Jelena Nedeljkovic / Dragan Nonic

26 Slovakia SK Zuzana Sarvasova / Zuzana Dobsinska

27 Slovenia SI Špela Pezdevšek Malovrh / Milan Sinko

28 Spain (Catalonia) ES* Elena Gorriz

29 Sweden SE Erik Wilhelmsson

30 Switzerland (Aargau) CH* Jerylee Wilkes-Allemann

31 UK (Scotland) GB* Anna Lawrence

FP1201 FACESMAP

restricții totale ale dreptului de 

proprietate 

= nici un grad de libertate (0%)

nici o restricție pentru 
proprietar

= grad maxim de libertate (100%)



Dreptul de consum pentru produse 
lemnoase
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►Cantitatea de lemn posibil a fi extrasă se stabilește Regiuni

de către proprietar în contextul unor prevederi 

generale 
AT, BE*, DE-BW, DE-BY, DK, FI, IE, LV, NL, NO, PT, ES*, SE

de către proprietar în anumite limite de suprafață / 

volum

–2,5 ha crâng sau 100 m3/ha la codru

(IT*);

–4 ha, dar nu mai mult 50% din volum 

pe picior (FR);

–20 m3/an (EE, GB*);

–10 m3/an (BG, CH*);

–3 m3/an (CZ, LT, RO)

cantitatea de extras este decisă doar prin prevederile 

amenajamentului silvic
BA, HR, GR, MK, HU, PL, RS, SK, SI

►Diferențe între consum propriu sau consum în scop 

comercial
LT

►În anumite țări chiar și colectarea crăcilor căzute pe

sol este reglementată 
BG, GR, RO

►Proces birocratic de autorizare a recoltării masei 

lemnoase 
BA, GR, MK, PT, RO, RS 

6 indicatori: Cum se stabilește volumul care trebuie extras?



Dreptul de consum produse ne-
lemnoase
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►Dreptul proprietarului de a colecta ciuperci din pădurea lui Regiuni

există limitări privind consumul de ciuperci de către proprietar pentru consum 

propriu în special prin cantități maxime admise 
BA, BG, HR, SI

utilizarea in scop comercial presupune obținerea de aprobari suplimentare BA, BG, DE-BW, DE-BY, HR, CZ, RS, RO

►Proprietarul poate stabili cota de vânătoare pentru:

anumite specii EE, FI, LV, LT, NL

pe baza unei autorizatii AT, ES*

prin negocieri între grupurile interesate FR, GB*

►Pășunatul este în general restricționat:

pășunatul este strict interzis conform legii BE*, CH*, CZ, HU, PL, SK

pășunatul este permis doar daca este prevazut în planul de amenajare: BA, HR, FR, GR, RS, SI, DK, DE-BW, DE-BY

5 indicatori: ex. Are proprietarul dreptul să recolteze ciuperci în scop personal/ pentru 

uz comercial?



Dreptul de 
consum
[Withdrawal 
rights]
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Indexul dreptului de consum
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Dreptul de management

Alternative posibile Țări / Regiuni Σ

►Schimbarea este posibilă prin proceduri simple
AT, BA, CZ, DE-BW, DE-BY, EE, FI, FR, NO, PT, RS, SI, 

ES*, SE
14

►Schimbarea este posibilă doar pentru suprafețe 

limitate și cu plata unor compensații
BG, HU, IE, LV, LT, NL, RO, SK 8

►Schimbarea este posibilă doar în interes public BE*, HR, DK, GR, MK, IT*, PL, GB* 8

►Schimbarea folosinței forestiere a terenului nu este 

posibilă în nici o situație
CH* 1

Reguli privind schimbarea folosinței forestiere a terenului
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Alternative posibile Țări / Regiuni Σ

►Nu este necesară vreo formă de planificare amenajisitică DE-BW, DE-BY, FI, NO, SE 5

►Planificarea amenajistică este necesară doar în cazuri speciale (ex. 

subvenții, tăieri pe suprafețe mari etc)
AT, BE*, DK, GR, IE, NL, ES*, GB* 8

►Este necesar doar un inventar al arboretelor EE, IT*, LV 3

►Planificarea amenajistică este necesară doar pentru tăieri de produse 

principale
LT 1

►Planificarea amenajistică este necesară pentru pădurile cu o suprafața mai 

mare de:

50 ha (BG, CZ, MK), 25 ha (PT, FR), 20

ha (CH*), 10 ha (PL, RO)
8

►Planificarea amenajistică este tot timplu necesară pentru pădurile private BA, HR, HU, RS, SK, SI 6

Necesitatea unui amenajament silvic

Dreptul de management
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Alternative posibile Țări / Regiuni Σ

►Proprietarii au libertate totală în alegerea țelurilor de gospodărire DK, FI, NL, NO, ES*, SE 6

►Proprietarii pot să aleagă țelurile de gospodărire în contextul unor 

reglementări tehnice generale (de ex. suprafața maxima a tăierilor rase)
AT, BE*, DE-BW, DE-BY, EE, FR, IE, LV, LT, PT, CH*, GB* 12

►Proprietarii pot să influențeze țelurile de gospodărire, dar nu au libertatea 

de a decide
BG, HR, CZ, GR, HU, SK, SI 7

►Țelurile de gospodărire ale proprietarilor sunt informative, dar nerelevante 

pentru planificarea amenajistică
IT*, PL, RO, RS 4

►Țelurile de gospodărire ale proprietarilor nu sunt considerate sub nici o 

formă în procesul de planificare amenajistică
BA, MK 2

Integrarea obiectivelor proprietarilor în deciziile de management

Dreptul de management



Dreptul de 
management
[Management
rights]

1
2

Indexul dreptului de management
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Dreptul de excludere

Reguli privind accesul publicului în pădurile private

Alternative posibile Țări / Regiuni Σ

►Accesul publicului în pădurile private este restricționat legal PT 1

►Proprietarul are dreptul să restricționeze accesul dacă dorește BE*, EE, FR, IE, IT*, LV, NL, PL, ES* 9

►Proprietarii trebuie să permită accesul doar pe căile special marcate 

în scop de recreere
BG, DK, RO 3

►Această situație nu este reglementată legal GR, MK 2

►Drept public: proprietarii trebuie să permită accesul în pădure în 

scop recreativ

AT, BA, HR, CZ. DE-BW, DE-BY, FI, HU, LT,

NO, RS, SK, SI, SE, CH*, GB*
16
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Reguli privind accesul publicului la produse ne-lemnoase / vânătoare

►Dreptul de a exclude culegatorii ciuperci din pădure Regiuni Σ

dreptul de excludere este atribuit prin lege proprietarului
AT, BE*, HR, EE, FR, MK, HU, IE, IT*, LV, NL, PL, PT, 

RO, RS, ES*
16

proprietarul are dreptul să restricționeze doar peste anumite cantități BA, DK, LT, CH* 4

proprietarul nu are dreptul să restricționeze culegătorii de ciuperci BG, CZ, DE-BW, DE-BY, FI, GR, NO, SK, SI, SE, GB* 11

►Are proprietarul dreptul de a decide cine vânează pe terenul lui:

proprietarul are dreptul integral de a decide cine vânează pe terenul lui BE*, EE, FI, IE, LT, NO, PT, SE, GB* 9

proprietarul poate decide cine vânează pe terenul lui numai dacă are o anumită 

suprafață de teren
AT, HR, CZ, DE-BW, DE-BY, DK, FR, NL, RO, SK, ES* 11

proprietarul nu poate decide, dar primește compensații BG, HU, LV 3

proprietarul nu poate decide și nu primește compensații BA, GR, MK, IT*, PL, RS, SI, CH* 8

Dreptul de excludere



Dreptul de 
excludere
[Exclusion
rights]

1
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Indexul dreptului de excludere
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Dreptul de înstrăinare

Reguli privind vânzarea terenurilor forestiere

Alternative posibile Țări / Regiuni Σ

►Proprietarul poate să decidă cui să vândă terenul fără nici o restricție BE*, CZ, DK, IE, LV, NL, PL, PT, CH* 9

►Proprietarul poate să decidă în limita unor reglementări generale HR, EE, SK, GB* 4

►Proprietarii trebuie să informeze municipalitatea, care, poate în 

anumite situații să exercite drept de preempțiune
DE-BY, FI, NO, SE 4

►Dreptul de preempțiune se aplică tot timpul: proprietarul trebuie să 

informeze autoritățile
AT, BA, BG, DE-BW, FR, GR, HU, IT*, LT, RO, RS, SI, ES* 13

►Proprietarul nu are dreptul să vândă terenul altcuiva decât statului MK 1
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Indexul dreptului de proprietate

Indexul dreptului de proprietate

► 25-50 grade de libertate

Context legislativ foarte 
restrictiv al dreptului de
proprietate

► 51-75 grade de libertate

Restricții moderate ale
dreptului de proprietate

► 76-100 grade de libertate

Restricții scăzute în 
exercitarea dreptului de 
proprietate



84,781,579,579,277,677,076,676,276,175,975,473,872,671,170,769,160,759,958,958,854,749,549,148,544,943,843,642,642,241,238,4

1
8

Țările foste – socialiste atribuie în continuare drepturi foarte reduse 

proprietarilor. Excepție fac țările Baltice, în special Estonia, care au 

liberalizat (și) drepturile proprietarilor

Țările vestice au o abordare mai liberală a drepturilor de proprietate. Excepție 

fac Grecia, Italia și Elveția care mențin unele reguli foarte stricte în 

gestionarea pădurilor private

țările post-comuniste

► Diferențe semnificative între regulile impuse proprietarilor privați în context european: 

► Piața comună europeană ar necesita reguli competiționale similare: O politică comună europeană pentru păduri este puțin probabilă din 

cauza diferențelor de abordări privind modul de gestionare a acestora

Indexul dreptului de proprietate
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►Risc mai mare de ilegalități 

tocmai în țările cu restricții 

ridicate

►Costuri ridicate de 

implementare a sistemului 

de control

►Reduc capacitatea de a 

accesa mecanismele de 

sprijin financiar UE

Instrumente de comandă și control



Instrumente economice
2

0

Măsura 224 – plăți compensatorii pentru Natura 2000 (2007-2013) 

Stat

Suprafața 

programată

(ha)

Nr. beneficiari 

programat

Suma 

planificată

(EURO)

Suma plătită*

(EURO)

Rata de 

îndeplinire

Republica Ceha 37.000 450 375.000 218.823 58,3%

Estonia 61.300 5.000 20.351.000 18.407.749 90,4%

Ungaria 145.000 5.000 27.508.000 24.748.476 89,9%

Letonia 27.000 1700 8.340.000 9.046.656 108,4%

Lituania 85.000 18.000 2.318.000 3.099.774 133,7%

Slovacia 30.000 150 4.222.000 4.312.984 102,1%

EU 385.300 30.300 63.114.000 59.834.462

LITUANIA

Tip de restricție eligibilă pentru finanțare

Valoarea finanțării 

(euro/an/ha)

Restricționarea tăierilor de produse principale 272 in primii 5 ani apoi 200

Executarea doar a unor tăieri intensive (max. 10% din volum) 272 in primii 5 ani apoi 200

Restricționarea răriturilor sau a tăierilor de igiena 155

Păstrarea arborilor de biodiversitate / arbori habitat 156

Restricționarea extragerii de lemn mort 62
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50 de arii protejate din care 40 cu pădure

► 22 de arii Regiei Naționale a Pădurilor 

► 18 arii diverse asociații sau instituții

Criteriul

Număr arii N=40

Da

din care au custozi

RNP

Referințe privind lucrările de îngrijire 30 18

Referințe privind tratamentele

silvotehnice 28
17

Referințe privind tipul categoriei

funcționale 6
4

Referințe privind grupa funcțională 8 6

Ciclu de producție 4 3

SUP 1 1

Compoziție 33 19

Analiza planurilor de management ale 

ariilor protejate

Includerea bazelor de amenajare în 

planurile de management Natura 2000
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Intensitate Nu va scădea sub 0,8 sau până la 0,75 obligatorie

ROSCI0176

ROSCI0158

ROSCI0107

ROSCI0159

ROSCI0161

ROSCI0167

ROSCI0181

Arbori de viitor
250 -300 arbori la hectar obligatoriu ROSCI0176

Însemnarea lor recomandare

ROSCI0158

ROSCI0107

ROSCI0159

ROSCI0161

ROSCI0167

ROSCI0181

Periodicitate

5-6 ani (arb tinere) 10-11 ani la cele mature
recomandare

ROSCI0158

ROSCI0107

ROSCI0159

ROSCI0161

ROSCI0167

ROSCI0181

la început 6 -10 ani,  mai târziu 8-10 ani și se continuă până la 70 -

80 de ani fiind necesare circa 5 rărituri
obligatorie

ROSCI0176

Perioada de execuție lucrarile se pot executa în tot timpul anului, excepție arborete

predispuse la rupturi de zăpadă - primăvară începutul verii obligatorie

ROSCI0158

ROSCI0107

ROSCI0159

ROSCI0161

ROSCI0167

ROSCI0181

Ex. prevederi privind executarea 

răriturilor – NT2
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Restricții impuse de planurile de 

management ale ariilor protejate

Categorie Subcategorie Măsura specifică Caracter Situri

Exploatare Perioada

Nu se execută în perioada 

15 martie -15 iunie
obligatorie

ROSCI0365

ROSCI0363

ROSCI0346

Interzisă în perioada de cuibărit 15martie - 15august obligatorie ROSPA0072



Studiu de caz
2

4

UP Odoreu

 228,7 ha

 Proprietate publică a UAT

 76% Quercus robur

 10% Carpinus betulus

Plan decenal:

 Produse principale in 4 

arborete – 21.4 ha (9.3%)

 Investiții în plantații pe 9 

ha și degajări și curățiri pe 

40 ha

ROSCI0214 – Râul Tur, aflată în custodia Societății Carpatină-Ardeleană Satu Mare



Studiu de caz
2

5

Planul de amenajare UP Odoreu a fost blocat în consultarea de la APM

► Argumentul custodelui – nici un fel de tăiere de produse principale nu ar trebui permisă – integrarea tuturor 

arboretelor exploatabile în TI – zona strict protejată

► Argumentul silvicilor – fără nici un fel de beneficiu economic nu există posibilitatea executării lucrărilor de 

degajări și curățiri – pericol iminent de carpinizare a pădurilor de stejar

► Tăieri de regenerare

► Păstrarea a 10 arbori/ha ca 

arbori de biodiversitate

► Selecția lor de către custode



Impact economic

2
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u.a Tăieri de regenerare Suprafața (ha)
Volum 

existent (m3)

Posibilitate anuală

(m3/ 10ani)

Volum propus a se 

extrage

(% posibilitate)

Volum estimat 

arbori 

biodiversitate (m3)

Arbori de 

biodiversitate

59 D
Progresive deschidere de ochiuri-

(P1)
7,6 2595 872 75% 218

76 arbori

321 m3

(32000 Euro)

60 C
Progresive deschidere de ochiuri-

(P1)
7,7 1683 589 40% 349

78 A Progresive racordare- (P3) 4,0 648 648 80% 120

78 C Progresive racordare – (P3) 2,1 361 361 80% 73



Romania: 0 finanțare PNDR previzionată 

pentru rețeaua NATURA 2000
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► Preferăm să supra-reglementăm 

sistemul în loc să găsim 

alternative de finanțare viabile

► Lipsa de viziune comună în 

crearea unor instrumente 

economice

► Adaptarea normelor tehnice –

oportunitate de stimulare a 

producției în grupa II și de 

accesare a fondurilor UE – arii 

protejate
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Putem asigura și 

protecția integrală a 

ecosistemelor 

reprezentative, dar și 

necesarul de 22-25 

milioane m3/an?

(din care 19 mil m3

necesar lemn de foc, INS, 

2011)

O nouă viziune în politica forestiera



Direcții principiale pentru o nouă 
politica forestiera

2
9

►Stabilirea unei ponderi actualizate între suprafețe de păduri strict 
protejate și suprafețe de păduri cu rol de producție 

Cartarea și includerea in protecție integrală a tuturor ecosistemelor reprezentative 
/ zonare internă a parcurilor / CPV etc

►Adaptarea legislației/normelor tehnice la realitățile gestionării pădurilor 
private

►Crearea unor mecanisme de finanțare prin PNDR / naționale

►Accesibilizarea pădurilor cu rol de producție – acoperirea unei ponderi 
mai mari din cererea de lemn de foc din produse secundare


