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Acesta este un domeniu de interes pentru persoanele care deţin în 
proprietate 

suprafeţe împădurite, astfel că, ne vom referi, în principal, la modalităţile de 
protejare a fondului forestier privat, precum şi la obligaţiile deţinătorilor de 
suprafeţe împădurite.

1. Reglementări legale aplicabile:

- Legea 46/2008-Codul Silvic actualizat  
- Noul Cod Civil
- Ordinul nr. 530/2019 al Ministerului Apelor și Pădurilor privind 

aprobarea Metodologiei de stabilire a ocolului silvic nominalizat și a 
procedurii de preluare în pază a suprafețelor de fond forestier de 
maximum 30 ha, inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice

- Legea nr. 265/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere

- Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei 
“Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru 
fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice 
care desfăşoară activităţi economice

2. Ce reprezintă fondul forestier privat?  

Proprietatea asupra fondului forestier ( suprafeţelor împădurite) este 
compusă din:
 - terenul forestier şi arborii care țin cu rădăcinile de teren; 
- lemnul, ca produs al pădurii, rezultat prin tăierea arborilor în cadrul 
procesului de exploatare forestieră sau ruperea lor ca urmare a unor factori 
externi; 
- celelalte bunuri şi servicii generate de pădure, susceptibile de exploatare şi 
consumare exclusivă, cum ar fi ciuperci de pădure, fructe de pădure, rășină, 
fân, plante medicinale, etc.; 
Utilizarea și înstrăinarea terenurilor forestiere se face prin aplicarea 
regulilor dreptului civil. Însușirea şi utilizarea produselor lemnoase şi 
nelemnoase ale pădurii sunt supuse unor norme speciale instituite în 
legislaţia silvică. 
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