
  

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                     HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al prevederilor art. 1 alin. (2) din  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere,  

             

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre  

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 
 

    Art. 1. – (1) Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, se înfiinţează ca instituţii publice cu 

personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea 

atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la Comisariatele de Regim Silvic şi Cinegetic, 

denumite în continuare CRSC.  

(2) Gărzile sunt instituţii publice teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,  

finanţate integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi 

cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier 

naţional. 

           Art. 2. – Activitatea Gărzilor este coordonată tehnic la nivel central de către autoritatea publică 

centrală care răspunde de silvicultură prin secretarul de stat pentru păduri şi prin structura care coordonează 

activitatea în domeniul silvic şi cinegetic din cadrul acesteia. 

      Art. 3. - (1) În exercitarea atributiilor sale, Gărzile cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale 

statului, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice 

şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în 

colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate. 

          (2) Gărzile cooperează cu instituţii cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale  

la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe baza de reciprocitate, precum şi cu organisme 

internaţionale de drept public şi/sau privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în  

ceea ce priveşte derularea proiectelor/programelor internaţionale. 

       

 

Capitolul II 

Structura organizatorică a Gărzilor forestiere 

 

             Art. 4. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Gărzilor, prevăzut în anexa nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art. 5. - (1) Numărul de posturi din cadrul Gărzilor este de 617, din care: 

      a) 545 posturi pentru personal silvic cu atribuţii de control şi implementare; 

      b) 72  posturi pentru persoane cu atribuţii auxiliare domeniului, din care: 18 posturi pentru persoane cu 

pregătire  juridică, 18  posturi pentru persoane cu pregătire economică şi 36 posturi pentru persoane de 

diferite specialităţi - resurse umane, achiziţii, investiţii, administrativ.  

 (2) Structura de personal pentru fiecare Garda forestieră se realizează în conformitate cu dispoziţiile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere şi ale Legii nr. 

46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 



  

  Art. 6. –  Lista Gărzilor forestiere, care cuprinde denumirea, sediul, arondarea judeţelor precum şi 

numărul de posturi, este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 7. – Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare internă, numărul de posturi pentru 

fiecare Gardă, organigrama pentru aparatul propriu şi pentru inspecţiile judeţene de regim silvic şi cinegetic 

şi statele de funcţii se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură.  

Art. 8. –  (1) Conducerea fiecărei Gărzi este asigurată de un inspector-şef, funcţionar public  având 

studii de specialitate  în domeniul silvic/cinegetic; 

(2) Inspectorul-şef  coordonează activitatea Gărzii şi o reprezintă în relaţiile cu autoritatea publică centrală 

care răspunde de silvicultură, cu celelalte instituţii publice centrale sau locale, precum şi cu persoanele 

fizice şi juridice din raza de activitate teritorială a acestuia, în vederea realizării atribuţiilor sale specifice. 

(3)  Inspectorul-şef  emite decizii, în condiţiile legii. 

(4)  Inspectorul-şef  este ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii. 

(5) Inspectorul-şef  poate delega conducerea Gărzii persoanei cu funcţie de conducere din cadrul direcţiilor 

prevăzute la art. 9 alin.(2) din prezenta hotărâre, cu avizul secretarului de stat din cadrul autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură care coordonează activitatea în domeniul silvic şi cinegetic. 

 (6) Inspectorii-şefi şi directorii  sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

Art. 9. – (1)  În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit prevederilor legale, în fiecare Gardă 

este încadrat personal tehnic de specialitate, precum şi personal cu pregătire în domeniul economic şi 

juridic, funcţii publice şi personal contractual, necesar pentru buna desfăşurare a activităţii, potrivit 

structurii organizatorice; 

     (2) Fiecare Gardă este structurată pe trei direcţii astfel: 

a) Direcţia de implementare şi avizare; 

b) Direcţia de control al regimului silvic şi cinegetic; 

      c) Direcţia financiar – contabilă şi administrativ. 

      (3) În funcţie de numărul de posturi în cadrul Gărzilor, în judeţele în care nu se află sediul Gărzii, se 

organizează la nivel de compartiment/birou/serviciu, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, 

inspecţii judeţene de regim silvic şi  cinegetic, fără personalitate juridică.  

 

Capitolul III 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
         

       Art. 10. – (1) Personalul tehnic de specialitate din cadrul  Gărzilor îndeplineşte atribuţiile agenţilor 

constatatori prevăzute de lege, în acest sens constată faptele ce pot constitui infracţiuni sau contravenţii în 

domeniul silvic şi de vânătoare, sesizează de îndată organele de cercetare penală, iar pentru faptele 

contravenţionale aplică sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale privind regimul contravenţiilor. 

        (2) La constatarea faptelor care constituie contravenţii şi infracţiuni silvice şi cinegetice personalul 

silvic cu atribuţii de control prevăzut la alin. (1) îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat, 

având următoarele drepturi: 

     a) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în terenurile care fac parte din fondul forestier, indiferent de 

natura proprietăţii, în sediile persoanelor juridice sau în incintele în care se desfăşoară o activitate din 

domeniul silviculturii sau cinegetic; 

    b) să controleze modul de producere, depozitare, circulaţie a materialelor lemnoase, în toate locurile şi 

spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici ; 

    c) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă dispoziţiile legale din domeniul 

silviculturii sau cinegetic; 

    d) să participe, împreună cu organele de poliţie, în vederea efectuării primelor cercetări privind 

persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte încadrate ca infracţiuni de legislaţia silvică sau cinegetică; 

    e) să confişte sau să reţină în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile folosite ori 

rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale; 

    f) să participe, împreună cu organele competente, la controlul specific. 

    g) să acţioneze cu echipe de intervenţie mobile în baza informaţiilor proprii sau transmise de structurile 

cu atribuţii specifice ale statului, inclusiv în punctele vamale şi cele de trecere a frontierei.  



  

Art. 11. -  Ocuparea oricărei funcţii din cadrul Gărzilor se face numai cu promovarea evaluărilor de 

integritate, procedura de organizare şi desfăşurare a evaluării de integritate fiind prevăzută în anexa nr. 3 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 12. – De la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri până la preluarea personalului din cadrul 

comisariatelor de regim silvic şi cinegetic de către  Gărzile forestiere, toate documentele emise de acesta, 

precum şi legitimaţiile de serviciu, sunt considerate a fi emise de Gărzile forestiere. 

Art. 13.- Gărzile forestiere au în dotare un parc auto de 162 mijloace de transport, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare, iar numărul acestora defalcat pe fiecare Gardă forestieră este prevăzut în anexa nr. 4 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          Art.  14. –  Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 15. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru 

reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic 

şi de vânătoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 26 aprilie 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, se abrogă.   

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Victor Viorel PONTA 
                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


