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Prezentarea catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din 

România 
 

 

România deţine un patrimoniu forestier 

de o valoare inestimabilă, inclusiv 

suprafeţe însemnate cu păduri virgine şi 

cvasivirgine. Gestionarea durabilă şi 

dezvoltarea fondului forestier naţional şi 

protecţia strictă a pădurilor cu valoare 

conservativă excepţională constituie 

priorităţi ale autorităţii publice centrale 

care răspunde de silvicultură, care 

decurg din strategia forestieră naţională 

şi din reglementările internaţionale 

adoptate de ţara noastră. Protecţia strictă 

a pădurilor virgine şi cvasivirgine este 

una dintre căile principale de conservare 

şi ameliorare a biodiversităţii pădurilor 

româneşti. Completarea în anul 2016 a cadrului legal necesar pentru a se asigura păstrarea 

acestor păduri pentru generaţiile viitoare a deschis posibilitatea identificării şi punerii sub 

protecţie strictă a tuturor pădurilor virgine şi cvasivirgine care ne-au mai rămas.  

 

 

Ce este Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine? 

 

Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România este un instrument de 

evidenţă a pădurilor virgine şi cvasivirgine din ţara noastră şi de asigurare a protecţiei stricte 

pentru aceste păduri. Catalogul s-a constituit în baza Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi 

Pădurilor nr. 1417/11.07.2016. Acesta include suprafeţele de pădure care îndeplinesc criteriile şi 

indicatorii de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine definiţi în Ordinul Ministrului 

Mediului şi Pădurilor nr. 3397/2012. 

 

Îndeplinirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine trebuie 

certificată prin studii de specialitate avizate de Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură 

care funcţionează în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Studiile se elaborează în 

conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1417/2016. 

 

Conform alin (2) al articolului 1 al aceluiaşi ordin de ministru, „constituirea şi actualizarea 

permanentă a Catalogului se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de 

silvicultură” şi se publică pe pagina de internet a acesteia.  
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Cum vor fi protejate pădurile virgine şi cvasivirgine din Catalog? 

 

Pădurile incluse în Catalog sunt supuse unei protecţii stricte, ceea ce înseamnă că nu sunt 

permise nici un fel de lucrări sau activităţi umane care le pot afecta. Singurele activităţi permise 

sunt cele de cercetare, educaţie şi de vizitare, dar şi acestea sunt permise doar cu condiţia să nu 

afecteze naturalitatea pădurilor respective.  

 

În prima etapă, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a înscris în Catalog 

pădurile virgine şi cvasivirgine certificate ca atare prin amenajamentele silvice.  

 

Începând cu anul 2012, în baza Ordinului de ministru nr. 3397/2012, cu ocazia lucrărilor de 

amenajare a pădurilor s-a început identificarea pădurilor care îndeplinesc criteriile şi indicatorii 

de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine şi încadrarea lor în categoriile funcţionale 1.5j – 

păduri virgine - şi 1.5o – păduri cvasivirgine. În această primă etapă de publicare a Catalogului, 

au fost incluse toate pădurile care sunt încadrate în aceste categorii funcţionale, indiferent dacă 

1.5.j sau 1.5.o reprezintă categoria funcţională principală, secundară sau terţiară. 

 

În baza amenajamentelor silvice, administratorii de fond forestier au propus Gărzilor Forestiere, 

structuri teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, 

înscrierea în Catalog a 12.893,7 ha, din care 2.569,03 ha de păduri virgine şi a 10.324,67 ha de 

păduri cvasivirgine. Acestea au fost avizate de către Comisia tehnică de avizare pentru 

silvicultură, potrivit prevederilor art. 2, alin. (2) al Ordinului nr. 1417/2016, prin avizul CTAS 

nr. 839 / 3.11.2016  şi sunt prezentate în Catalogul publicat pe site în data de 6 decembrie 2016. 

 

 

Situaţia detaliată a Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România – 

ediţia 28.11.2016 poate fi vizualizată aici 

 

Distribuția pe județe a pădurilor virgine și cvasivirgine incluse în Catalog este prezentată în 

figurile 1 și 2. 

 

 

/app/webroot/uploads/files/2016-12-07_catalog_paduri_virgine_si_cvasivirgine_dec_2016.xlsx
/app/webroot/uploads/files/2016-12-07_catalog_paduri_virgine_si_cvasivirgine_dec_2016.xlsx
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Fig. 1. Răspândirea pe județe a pădurilor virgine (PV) și cvasivirgine (PCV) incluse în catalog, 

ediţia 28.11.2016 

 

 
 

Fig. 2. Distribuția pe județe a pădurilor virgine (PV) și cvasivirgine (PCV) incluse în catalog, 

ediţia 28.11.2016 
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În etapa a doua, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va înscrie în Catalog 

suprafeţele de pădure care au făcut obiectul studiilor de fundamentare pentru includerea în 

Catalog, în baza avizului Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, precum şi suprafeţele 

de pădure care vor fi încadrate în categoriile funcţionale 1.5j şi 1.5o prin amenajamentele silvice 

care se vor elabora. Deja, în cursul lunii noiembrie 2016 a fost avizat un studiu pentru suprafaţa 

de 240,44 ha păduri cvasivirgine situate în judeţul Argeş (avizul CTAS nr. 907/22.11.2016). 

 

În procesul de identificare şi avizare a pădurilor ce îndeplinesc criteriile de încadrare în 

categoriile de păduri virgine şi cvasivirgine, autoritatea publică centrală care răspunde de 

silvicultură verifică, prin gărzile forestiere, sesizările legate de identificarea unor suprafeţe de 

pădure care pot fi, potenţial, încadrate în categoria pădurilor virgine sau cvasivirgine. În cazul în 

care gărzile forestiere consideră că sunt îndeplinite condiţiile de naturalitate stabilite prin Ordinul 

de ministru nr. 3397/2012, pădurile respective vor face obiectul includerii în studii.  

În prezent, se află în plin proces de identificare şi evaluare în vederea includerii în Catalog 

pădurile aflate în următoarele categorii: 

 păduri virgine şi cvasivirgine incluse în ariile naturale protejate (categoriile funcţionale 

1.5a, 1.5b, 1.5c, 1.5d, 1.5e, 1.5l, 1.5m, 1.5n); 

 păduri încluse în siturile nominalizate de România pentru a fi înscrise în Patrimoniul 

Mondial UNESCO; 

 păduri virgine şi cvasivirgine 

identificate prin studiile elaborate 

anterior; 

 păduri virgine şi cvasivirgine 

identificate de către 

proprietari/administratori de păduri,  

administratori de arii naturale 

protejate, organizaţii non-

guvernamentale, instituţii de 

cercetare ori educaţie, specialişti în 

silvicultură sau ştiinţe conexe. 

 

    Masivul Cozia 
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TABEL Păduri pentru care au fost întocmite studii în vederea încadrării în categoria 

pădurilor virgine şi cvasivirgine 

 

GF 

studii depuse studii conforme studii avizate 

nr supraf (ha) nr supraf (ha) nr supraf (ha) 

Braşov 34 7194 34 7194 4 1193 

Cluj 45 4289 
    Focşani 3 653 
    Ploieşti 4 1077 4 1077 4 1077 

Rm. 
Vâlcea 4 6113 3 5347 3 5347 

Suceava 3 1324 
    Timişoara 9 14298 
    total 102 34948 41 13618 11 7617 

 

 

 

IMPORTANT!  
Constituirea Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine din România este 

un proces continuu, transparent,  deschis tuturor celor interesaţi să se implice în 

identificarea şi punerea sub protecţie a pădurilor virgine şi cvasivirgine. Există în 

prezent, depuse la Gărzile Forestiere în vederea verificării şi avizării, studii de 

fundamentare pentru includerea în Catalog, elaborate de către organizaţii 

neguvernamentale, administratori de păduri, administratori ori custozi de arii naturale 

protejate sau de către experţi persoane fizice.  

 

Pădurile virgine şi cvasivirgine pot fi protejate eficient doar dacă sunt evidenţiate în Catalog. 

Prin urmare, îi invităm pe toţi care doresc să contribuie la protecţia pădurilor virgine şi 

cvasivirgine din România să se implice cu responsabilitate în  procesul de identificare şi 

elaborare a studiilor de fundamentare pentru includerea acestora în Catalog. 

 

Secretar de Stat, 

Erika Stanciu 

 


