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Cap. I : DIRECłIA SILVICĂ MARAMUREŞ – prezentare generală
1. SuprafaŃa fondului forestier judeŃul Maramureş: la 31.12.2014 este de 290.041
ha, reprezentând 46,0% din suprafaŃa totală a judeŃului din care :
a) fond forestier care a avut sau are amenajament silvic 265.417 ha.
b) fond forestier care a avut sau are amenajament silvopastoral 24.624 ha.
Din suprafaŃa totală DirecŃia Silvică Maramureş administrează sau are în pază :
a) proprietate publică a statului : 141.367 ha.
b) proprietate publică a UAT : 33.489 ha.
b) proprietate privată a UAT : 536 ha.
b) proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice : 22.011 ha.
SuprafaŃa totală retrocedată de DirecŃia Silvică Maramureş 124.050 ha pădure
Din suprafaŃa totală retrocedată de DirecŃia Silvică Maramureş, o suprafaŃă de
56.036 ha pădure a fost preluată în pază sau în administrare de către direcŃia silvică,
diferenŃa de 68.014 ha este în paza sau administrarea ocoalelor silvice private sau sunt
fără pază ( cca. 20.000 ha ).
Din fondul forestier proprietate publică a statului de 141.367 ha, pădurile
acoperă 137.082 ha, diferenŃa alte terenuri 4.285 ha sunt terenuri ocupate de pepiniere
(29 ha) plantaje (32 ha), terenuri pentru hrana vânatului şi terenuri date în folosinŃă
temporară personalului silvic (884 ha) construcŃii, drumuri (878 ha), clasă de
regenerare (245 ha), iazuri (5 ha), terenuri neproductive (834 ha), ocupaŃii, litigii (
1.363 ha ), terenuri scoase temporar din fondul forestier şi nereprimite ( 4 ha ).
Fondul forestier de stat este repartizat la câmpie 7.606 ha, la deal 55.159 ha, iar la
munte 78.562 ha. Din total pădure 82.258 ha reprezintă păduri de protecŃie în grupa I
iar 54.824 ha sunt păduri de producŃie şi protecŃie incluse în grupa II – a funcŃională.
Pe specii răşinoasele reprezintă 48.969 ha din care: 44.421 molid, 2.367 brad,
2.181 alte răşinoase; foioasele reprezintă 88.113 ha din care: 72.516 ha fag, 7.733 ha
qvercinee, 6.986 ha diverse tari, 878 ha diverse moi.
Posibilitatea anuală a pădurilor statului este de 455.043 mc din care: produse
principale 321.987 mc ; produse secundare 87.516 mc şi produse de igienă 45.540 mc.
Accesibilitatea pădurilor este asigurată de 1.462 km drumuri forestiere şi 56 km
cale ferată forestieră.
DirecŃia silvică are în subordine directă 13 ocoale silvice cu suprafeŃe de păduri
total din care de stat şi anume: Baia Sprie 11.404 ha/5.796 ha, Dragomireşti 19.830
ha/10956 ha, Firiza 10.134 ha/9.536 ha, Groşii łibleşului 11.433 ha/10.518 ha, Mara
17.623 ha/12.333 ha, Poieni 30.656 ha/23.971 ha, Sighet 9.060 ha/8.103 ha, Strâmbu
BăiuŃ 12.574 ha/12.480 ha, Şomcuta 9.669 ha/3.691 ha, TăuŃii Măgherăuş 9.897
ha/7.999 ha, Tg. Lăpuş 15.733 ha /7.923 ha, Ulmeni 9.385 ha/3.657 ha, şi Vişeu 31.045
ha/25.282 ha.
Pădurile sunt arondate pe 45 districte silvice conduse de şefi de district (în mare
majoritate ingineri) şi 230 cantoane silvice conduse de pădurari.
Numărul total de personal este de 551 posturi din care 450 personal TESA şi 101
muncitori.
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SuprafaŃa judeŃului este arondată în 54 fonduri de vânătoare cu o suprafaŃă totală
de 633.700 ha din care 10 fonduri sunt gospodărite de către DirecŃia Silvică cu o
suprafaŃă de 120.686 ha. Efectivele de vânat evaluate în primăvara anului 2015 pe
fondurile care sunt gospodărite de către DirecŃia Silvică cuprind: 563 capete cerb
carpatin, 621 căprior, 473 mistreŃ, 30 capre negre, 95 urs, 61 lup, 509 iepure, 552 fazan,
24 potârniche, 135 cocoş de munte, 228 vulpe, 27 râs, 40 pisică sălbatică, 63 viezure,
75 jder de copac, 66 jder de piatră, 78 dihor, 72 nevăstuică, 50 marmotă, 10 bizam şi
altele.
La efectivele de vânat evaluate s-au aprobat următoarele cote de recoltă / vânat
extras în sezonul de vânătoare mai 2014/mai 2015 : cerb comun 25/11, căprior 62/36,
urs 0/2, mistreŃ 114/104, iepure 57/41, vulpe 77/62, fazan 134/99, raŃe 60/40, alte păsări
130/102 . Din acŃiunile de vânătoare s-au realizat aproape 24.000 lei.
Cap. II INDICATORI DE PLAN PE ANUL 2014; PROGRAM 2015
1. CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri planificată pe anul 2014 a fost de 45.530 mii faŃă de care s-a
realizat 50.457 mii lei, din care profit brut 8.737 mii lei faŃă de 4.200 mii lei program.
Pe ocoale silvice au realizat profit mai mare în anul 2014: Strambu 2.566 mii lei,
TăuŃi Măgherăuş 1738 mii lei, Firiza 1414 mii lei, Poieni 1410 mii lei şi Groşi 1303 mii
lei.
Din activitatea de silvoturism s-au realizat încasări prin închirierea celor 8 cabane
de aproape 90 mii lei, iar din transportul turiştilor pe Valea Vaserului 58 mii lei.
Cifra de afaceri planificată pe anul 2015 este de 47.730 mii cu un profit brut de
3.600 mii lei.
2. EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE ÎN 2014
Din pădurile proprietate publică a statului s-au planificat în 2014 a se recolta 434
mii mc faŃă de care s-au valorificat 362,1 mii mc. Din masa lemnoasă valorificată 115
mii mc au reprezentat speciile răşinoase, 215 mii mc fag, 8,6 qvercinee, 19,0 mii mc
diverse tari şi 4,5 mii mc diverse moi.
Din total 200,6 mii mc au fost produse principale, 20,6 mii mc din tăieri de
conservare, 24,8 din produse accidentale I, 93,8 mii mc au fost produse secundare 2,1
mii mc produse accidentale II şi 20,2 mii mc produse de igienă.
Din pădurile proprietate publică a unităŃilor teritorial administrative şi proprietate
privată, aflate în administrare sau paza direcŃiei silvice sau mai recoltat încă 52,5 mii mc.
Masa lemnoasă în 2014 din pădurile proprietate publică a statului s-a recoltat prin
tăieri de regenerare în codru pe 2.095 ha din care ultima tăiere pe 603 ha, tăieri în crâng
12 ha, substituiri 16 ha, tăieri de conservare 827 ha, tăieri de produse accidentale pe
4.320 ha, tăieri de igienă pe 20.697 ha şi tăieri de îngrijire pe 5.721 ha.
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S-au planificat a se executa în anul 2014 4.800 ha tăieri de îngrijire faŃă de care sau realizat 4.888 din care: degajări 735 ha faŃă de 725 ha , curăŃiri 958 ha faŃă de 940 ha,
rărituri 3.195 ha faŃă de 3.135 ha.
Pentru anul 2015 s-a planificat recoltarea din pădurile proprietate a statului 414
mii mc masă lemnoasă, executarea a 4.491 ha lucrări de îngrijire în arborete tinere din
care: 684 ha degajări, 856 ha curăŃiri şi 2.591 ha rărituri.
3. INVESTIłII 2014
În anul 2014 s-au programat realizarea de investiŃii în valoare de 4.591,5 mii lei
faŃă de care s-au realizat 4.605,4 din care:
- 824,5 mii lei din fonduri proprii - realizat 838,4 mii lei,
- 0,0 mii lei din fonduri bugetare – realizat 0,0 mii lei,
- 3.767 mii lei din fonduri de accesibilizare – realizat 3.767 mii lei.
InvestiŃiile sunt destinate în principal construcŃiei de drumuri forestiere, modernizării
capacităŃilor de producŃie, procurării de utilaje destinate mecanizării lucrărilor silvice,
forestiere, mijloace de transport şi altele.
4. PRODUCłIA FIZICĂ:
PROGRAM 2014/REALIZĂRI 2014/PROGRAM 2015

- Masă lemnoasă
- Fructe de pădure
- Ciuperci comestibile
- Carne de vânat
- Păstrăv de consum
- Plante medicinale

434/362,1/414 mii mc
150/186/130 tone
50/50/50 tone
4/6/4,2 tone
5/9,5/6 tone
5/14/15 tone

Cap. III REGENERAREA PĂDURILOR
Regenerarea pădurilor se realizează pe cale naturală în cazul aplicării de
tratamente care favorizează instalarea şi dezvoltarea seminŃişului şi pe cale artificială (
prin plantaŃii, semănături directe, butăşiri ).
Lucrările de regenerarea pădurilor trebuie executate conform Codului silvic în
cel mult doi ani de la ultima tăiere.
SuprafeŃele regenerate în fiecare an urmează dinamica suprafeŃelor de pe care s-a
recoltat masa lemnoasă. Realizarea regenerărilor pe perioada 1990 – 2014 şi programul
pe anul 2015 este redată în tabelul de mai jos.
ha
Din care :
Total –
Împăduriri
Regenerări
Împăduriri în
regenerări în
la alŃi
Anul
fond forest. de
fond forestier naturale în fond
deŃinători
forest. de stat
stat
de stat, ha
0

1990
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1

2

1.911

3

623

4

1.288

20

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 plan
TOTAL

1.131
705
722
964
1.122
1.009
1.414
1.284
1.313
1.040
989
891
976
859
1.590
1.057
784
895
695
603
745
662
536
760
672
25.329

339
217
234
414
559
478
757
673
728
488
482
464
504
486
894
604
439
542
454
387
364
355
348
513
390
12.736

792
488
488
550
563
531
657
611
585
552
507
427
472
373
696
453
345
353
241
216
381
307
188
247
282
12.593

5
6
3
1
12
4
9
10
34
27
14
4
26
28
45
52
42
98
47
487

Valoarea totală a lucrărilor de regenerarea pădurilor suportate din fondul de
regenerare ( 15-25 % din valoarea masei lemnoase pe picior exploatate ) a fost pentru
anul 2014 de 2.302.620 lei pentru fondul forestier de stat şi 94.035 lei pentru pădurile
proprietate privată aflate în administrare.
Pe specii s-au plantat 119 ha cu molid, 30 ha cu brad, 28 ha cu qvercinee (
stejari şi gorun ), 48 ha cu paltin, frasin cireş şi 3 ha cu fag.
PuieŃii necesari 1.623 mii buc, din care 242 mii buc brad, 925 mii buc
molid, 40 mii buc larice, 170 mii buc qvercinee, 246 mii buc paltin şi altele s-au asigurat
din pepinierele proprii. Pe ocoale silvice programul de împăduriri 2014 variază între 1 ha
Ulmeni, 3 ha Baia Sprie, 6 ha Firiza şi 17 ha Poieni, 121 ha Vişeu, 90 ha Borşa.
Programul de regenerarea pădurilor pe anul 2015 este în fondul forestier de
stat de 672 ha din care: 390 ha regenerări naturale şi 282 ha împăduriri integrale. Pe
ocoale silvice programul de împăduriri 2015 variază între 4 ha Târgu Lapus 2 ha Sighet,
3 ha Mara şi 42 ha Poieni, 63 ha Dragomireşti şi 81 ha Vişeu.
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PuieŃii necesari pentru primăvara anului 2015: 1.701 mii buc, din care 218 mii buc
brad, 976 mii buc molid, 69 mii buc larice, 142 mii buc qvercinee, 268 mii buc paltin, 16
mii buc fag, 12 mii buc frasin şi altele sau asigurat din pepinierele proprii.
Pentru proprietarii particulari de păduri avem în stoc puieŃi apŃi de plantat şi în
funcŃie de solicitări se pot asigura orice cantităŃi de la alte direcŃii silvice din Ńară contra
cost la preŃuri avantajoase.
În anul 2014 s-au executat următoarele lucrări pentru producerea puieŃilor
forestieri:
Semănat în solarii 1000 mp cu molid. Repicat 103 ari cu molid şi 57 cu larice.
În anul 2015 în primăvară s-au prevăzut următoarele lucrări pentru producerea
puieŃilor forestieri: Semănat în solarii 600 mp cu molid, 100 mp cu larice. Repicat 117
ari cu molid.
În pepiniera Valea Borcutului de la Ocolul Silvic Firiza, avem pe stoc peste 45 mii
buc. puieŃi ornamentali de răşinoase şi de foioase, disponibili pentru plantat la preŃuri
rezonabile.
În spiritul deciziei OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite ( ONU ) de a consacra anul 2011
ca „ Anul internaŃional al pădurilor” se înscrie şi „ LUNA PĂDURII „ care datează din
anul 1902 , când fostul ministru Spiru Haret a instituit „ Luna sădirii pomilor „ , susŃinută
ulterior de marele savant – silvicultor român, părintele silviculturii moderne, Marin
Drăcea. Începând din 1953, după modelul din numeroase Ńări „ Luna pădurii „ a fost
instituŃionalizată în sistemul silvic românesc. Conform art. 81 din Legea nr. 46/2008
Codul silvic denumirea s-a schimbat în „ LUNA PLANTĂRII ARBORILOR „
Ca în fiecare an în cadrul „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR„ s-au desfăşurat
acŃiuni cu caracter ştiinŃific şi tehnic, acŃiuni de popularizare a importanŃei sociale şi
economice a pădurilor şi acŃiuni privind organizarea şi executarea unor lucrări silvice.
AcŃiunile preconizate vizează în special tineretul din şcolile de la sate şi elevii din
clasele de specialitate din oraşe precum şi proprietarii particulari de păduri .
Cap. IV ACTIVITATEA DE PAZĂ ŞI CONTROL
În anul 2014 s-au înregistrat 10.021 mc material lemnos sustras ilegal din pădurile
proprietate publică a statului aflate în administrarea direcŃiei silvice cu o valoare de
3.244.609 lei. Din volumul sustras ilegal în 2014 pentru 3.052 mc s-au încheiat procese
verbale de infracŃiune în valoare de 1.000.322 lei şi pentru 277 mc s-au incheiat procese
verbale de contravenŃie în valoare de 48.500 lei, iar 192 mc în valoare de 38.260 lei a
fost găsit abandonat. Volumul de 6.692 mc nejustificaŃi au fost imputaŃi personalului
silvic cu o valoare de 2.157.527 lei.
Prin acŃiunile de control a circulaŃiei materialului lemnos pe drumurile publice şi
controlul instalaŃiilor de debitat s-au mai confiscat încă 5.155 mc material lemnos
aplicându-se amenzi în valoare de 60.600 lei .
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Cap. VI PARCUL NATURAL MUNłII MARAMUREŞULUI
MunŃii Maramureşului, denumiŃi în vechile diplome maramureşene „Silva Nigra”
şi apoi „CarpaŃii Păduroşi”, sunt cel mai înalt masiv montan de pe graniŃa României,
punct de convergenŃă a mai multor regiuni istorice (Maramureşul românesc, Zakarpatia,
Bucovina de nord şi de sud, GaliŃia), iar începând cu anul 2005 au fost declaraŃi arie
protejată de interes naŃional în categoria - parcuri naturale. Principalele motive ale
desemnării au fost: peisajul specific cu munŃi acoperiŃi de pădure şi pajişti alpine într-o
alternanŃă încântătoare, existenŃa habitatelor naturale pe întinderi mari, civilizaŃia
lemnului născută aici şi prezenŃa florei şi faunei emblematice pentru CarpaŃi, în cadrul
unor ecosisteme stabile.
Parcul Natural MunŃii Maramureşului este localizat în nord-estul judeŃului
Maramureş, la nord de râul Viseu, întinzându-se pânã la graniŃa cu Ucraina. Se întinde
pe o suprafaŃă de 133.354 ha şi are o administraŃie formată din 16 persoane, din care 8
agenŃi de teren şi 8 personal tesa.
AdministraŃia Parcului Natural MunŃii Maramureşului are personalitate juridicã şi
începând din februarie 2014 este custode şi al Sitului Natura 2000 Igniş, în suprafaŃã de
19.602 ha, prin convenŃia de custodie nr. 0138/30.06.2010, încheiată cu Ministerul
Mediului şi Pădurilor.
Baia Mare
Martie 2015
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