
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 

 

 

  

 

 

 

   ORDIN 

     Nr. ............. /........................   

 

privind constituirea Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine din România 

 

 

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. ……………../ID/……………al Direcţiei Politici şi 

Strategii în Silvicultură,  

 În temeiul art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic,  republicată, cu modificările ulterioare 

şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul  

 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. - (1) Se constituie Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine din România, 

denumit in continuare Catalog, al cărui model este prevăvut în anexa nr. 1, ca instrument de evidenţă şi 

gestiune a pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, aşa cum sunt identificate în baza Ordinului 

ministrului mediului şi pădurilor nr.  3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a 

pădurilor virgine şi cvasivirgine în România. 

               (2) Constituirea și actualizarea permanentă a Catalogului se face de către autoritatea publică centrală 

care răspunde de silvicultură. 

               (3) Catalogul este de interes public și se publică pe pagina de internet a autorității publice centrale 

care răspunde de silvicultură. 

                (4) Pentru suprafețele de pădure  incluse în Catalog se vor respecta prevederile art. 97 alin. (1) lit. b) 

și alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările ulterioare. 

Art. 2 (1) Pentru constituirea Catalogului se instituie următoarea procedură:  

a) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, structurile teritoriale de specialitate 

ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmit autorității publice centrale care răspunde 

de silvicultură evidența suprafețelor de pădure încadrate în categoriile funcționale 1.5j – păduri virgine și  1.5o 

– păduri cvasivirgine, conform amenajamentelor silvice.  

            b) Arboretele prevăzute la lit. a), încadrate în categoriile funcționale 1.5j-păduri virgine și 1.5o-păduri 

cvasivirgine, se includ în Catalog de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza 

avizului favorabil al Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură.  

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură include în Catalog, pe baza avizului 

favorabil al Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură arboretele încadrate în categoriile funcționale 1.5j-

păduri virgine și 1.5 o păduri cvasivirgine, identificate conform studiilor de fundamentare de la art. 3 și  

amenajamentelor silvice.  



 

Art. 3.- (1) Includerea în Catalog a pădurilor virgine și cvasivirgine identificate, și, după caz 

modificarea prevederilor amenajamentelor silvice se face în baza studiului pentru includerea în catalogul 

național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. 

(2) Studiul pentru includerea în catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România 

prevăzut la alin.(1) se elaborează de către specialişti, care trebuie să îndeplinească una din următoarele 

condiţii: 

a) să aibă studii superioare în domeniul stiințelor naturii -silvicultură, ecologie, biologie, cu experiență 

de minim 5 ani în domeniu și să fie atestat ca șef de proiect în amenajarea pădurilor sau  persoana atestată în 

domeniul protecției mediului pentru evaluări de mediu;   

b) cercetător științific  gradul III în domeniul științlor naturii - silvicultură, ecologie, biologie;  

            c) să fie cadru didactic în universități cu specializări în domeniul silviculturii, ecologiei și  biologiei. 

           (3) Documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 3 lit. a)-c) se vor atașa la studiul 

de fundamentare elaborat.  

              Art. 4. – (1) Studiile pentru includerea în catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din 

România se depun, în original şi în format electronic, la structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură, anual, în perioada 01 martie – 30 septembrie.  

(2) Structurile teritoriale de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de 

silvicultură notifică proprietarii şi administratorii sau prestatorii de servicii silvice, după caz, în maxim 5 zile 

lucrătoare de la primirea studiului prevăzut la  alin. (1).  

(3) În maxim 45 de zile de la înregistrarea  studiului studiului pentru includerea în catalogul național al 

pădurilor virgine și cvasivirgine din România prevăzut alin. (1), structura teritorială de specialitate din cadrul 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică studiul conform Metodologiei de lucru 

privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 şi întocmeşte 

procesul-verbal privind verificarea studiului de identificare a pădurilor virgine al cărui model este prevăzut în 

anexa nr. 4.  

(4) La verificarea studiului pentru includerea în catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine 

din România şi întocmirea procesului verbal privind verificarea studiului participă: 

a) reprezentantul/delegatul structurii teritoriale de specialitate al autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură; 

b) specialistul care a întocmit studiul de fundamentare; 

c) administratorul fondului forestier din partea proprietarului sau proprietarul şi reprezentantul ocolului 

silvic în cazul prestărilor de servicii silvice; 

d) administratorul ariei protejate,  dacă suprafaţa se află într-o arie protejată.  

(5) La verificarea studiului pentru includerea în catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine 

din România şi întocmirea procesului verbal privind verificarea studiului este obligorie prezenţa specialistului 

care a întocmit studiul de fundamentare. 

            (6) Procesul verbal privind verificarea studiului de identificare a pădurilor virgine se semnează de toți 

membrii prezenți.  

            (7) Procesul verbal privind verificarea studiului pentru includerea în catalogul național al pădurilor 

virgine și cvasivirgine din România va conţine în mod obligatoriu motivarea deciziilor şi după caz, 

recomandări pentru refacerea studiului.  

(8) În suprafeţele de păduri care fac obiectul studiului pentru includerea în catalogul național al 

pădurilor virgine și cvasivirgine din România înregistrat la structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură,  se vor executa lucrări silvice și/sau scoateri definitive şi 

ocupări temporare din fondul forestier, numai în baza avizului structurii teritoriale de specialitate a autorității 

publice centrale care răspunde de silvicultură, care atestă faptul că arboretele nu îndeplinesc criteriile și 



indicatorii aprobaţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.  3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi 

indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România.  

(9) Studiile pentru includerea în catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România 

care nu păstrează structura din anexa nr. 2, nu sunt întocmite de specialiştii prevăzuţi la art. 3, alin. (2) sau 

care nu sunt depuse în perioada prevazută la art. 4 alin (1),  vor fi respinse de structurile teritoriale de 

specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  

Art. 5.- (1) În suprafeţele de pădure care, conform procesului verbal privind verificarea studiului de 

identificare a pădurilor virgine, îndeplinesc criteriile şi indicatorii prevăzuţi în Ordinul ministrului mediului şi 

pădurilor nr.  3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi 

cvasivirgine în România, se interzice executarea lucrărilor silvotehnice, iar scoaterile definitive şi ocupările 

temporare din fondul forestier sunt permise în condițiile legii.  

(2) În suprafeţele de pădure care, conform procesului verbal privind verificarea studiului de 

identificare a pădurilor virgine, nu îndeplinesc criteriile şi indicatorii prevăzuţi în Ordinul ministrului mediului 

şi pădurilor nr.  3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi 

cvasivirgine în România, se vor respecta prevederile amenajamentului silvic. 

Art. 6.- (1) Studiul pentru includerea în catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din 

România modificat corespunzător recomandărilor din procesul verbal privind verificarea studiului de 

identificare a pădurilor virgine se depune la structura teritorială de specialitate din cadrul autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 15 zile de la data întocmirii procesului verbal. 

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), administratorul sau proprietarul, este obligat 

să pună la dispoziţie descrierile parcelare şi hărţile silvice din amenajamentele silvice pentru suprafaţa de 

pădure validată conform  procesului verbal privind verificarea studiului de identificare a pădurilor virgine, 

persoanei/persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(2).    

   (3) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură 

transmit spre avizare studiul pentru includerea în catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din 

România prevăzut la alin. (1), Comisiei tehnice de avizare în silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale 

care răspunde de silvicultură, în maxim 10 zile de la depunerea acestuia, conform alin .(1). 

Art. 7. - (1) În pădurile care fac obiectul studiului „Inventarierea și strategia gestionării durabile şi 

protejării pădurilor virgine din România - proiectul Pin-Matra/2001/018“, elaborat de Societatea Regală 

Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură  

“Marin Drăcea” se vor executa  lucrări silvice și/sau scoateri definitive și ocupări temporare din fondul 

forestier numai în baza avizului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde 

de silvicultură, care atestă faptul că arboretele nu îndeplinesc criteriile și indicatorii aprobați prin Ordinul 

ministrului mediului şi pădurilor nr.  3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a 

pădurilor virgine şi cvasivirgine în România. 

           (2) Prin excepție de la alin. (1) nu este nevoie de avizul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură pentru următoarele tipuri de lucrări: lucrări de reîmpăduriri, de 

îngrijire și conducere a arboretelor, de tăieri progresive de racordare și de tăieri succesive definitive. 

(3) Prevederile alin. (1) sunt valabile pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului 

ordin. 

Art. 8. -  (1) Unitățile specializate atestate să elaboreze amenajamente silvice sunt obligate să consulte 

Catalogul şi să încadreze corespunzător în amenajament suprafețele de pădure din Catalog, conform 

prevederilor legale. 

(2)  În situațiile în care masa lemnoasă dintr-o pădure virgină sau cvasivirgină a fost deja licitată și 

adjudecată, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va găsi o soluție amiabilă pentru ca 

pădurea să poată fi inclusă în Catalog. 



Art. 9. - (1) Suprafețele de pădure incluse în Catalog au un regim strict  de protecție conform art. 26 

alin.(3)  din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările ulterioare. 

(2) Excluderea unor suprafețe de pădure din Catalog se realizează numai din motive de siguranţă, 

securitate sau importanță națională, conform dispoziţiilor legale în acest sens. 

(3) În vederea conservării structurii genetice a pădurilor incluse în Catalog, în subparcelele limitrofe 

pădurii se realizează lucrări de regenerare numai cu materiale forestiere de reproducere cu provenienţă locală  

sau prin regenerare naturală. 

          Art. 10.-  (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, autoritatea publică 

centrală care răspunde de silvicultură desemnează  reprezentanţii din cadrul structurilor teritoriale de 

specialitate responsabili cu aplicarea prevederilor prezentului ordin.  

              (2) Reprezentanţii desemnaţi la alin. (1) vor fi instruiţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin 

prin prezentul ordin. 

Art. 11. - Pentru implementarea prevederilor prezentului ordin, autoritatea publică centrală care 

răspunde de silvicultură face public, inclusiv pe site-ul propriu, baza de date cu atributele şi fisele de descriere 

din studiul „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România - 

proiectul Pin-Matra/2001/018“, elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare 

cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură  “Marin Drăcea”. 

Art.  12.- Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.  13.- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea  I. 

 

 

 

 

MINISTRU 

Cristiana PAŞCA PALMER 

 

 

 

 

 

 

 

 


