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Fi a de prezentare
Directia Silvica Neamt – anul 2020

Piatra Neamt, str. V.A. Urechia nr.24, 610100, jud. Neamt

Directia Silvica  Neamt este o unitate fara personalitate juridica aflata in subordinea
Regiei Nationale a Padurilor Romsilva i care raspunde de realizarea sarcinilor silviculturii
in profil teritorial, activitatea fiind organizata pe ocoale, districte si cantoane silvice in
functie de marimea si amplasarea padurilor, gradul de dispersie si structura fondului
forestier. Principalul atribut al acestei institu ii este administrarea padurilor proprietatea
publica a statului, precum si administrarea unor paduri proprietate privat  din cuprinsul
jude ului, pe baza de contracte.

Directia Silvica Neamt are ca scop gospodarirea durabil i unitar , în conformitate
cu prevederile amenajamentelor silvice i ale normelor de regim silvic, a fondului forestier
proprietate public  a statului, în vederea cre terii contribu iei p durilor la îmbun ta irea
condi iilor de mediu i la asigurarea economiei na ionale cu lemn, cu alte produse ale

durii i cu servicii specifice silvice.

Teritoriul administrat de Direc ia Silvic  Neam  se întinde din centrul Carpa ilor
Orientali pân  în Podi ul Moldovei, de la altitudinea de 1907 metri - vârful Ocolasul Mare
din masivul Ceahl u la 170 metri în lunca Siretului.

Fondul forestier administrat
Suprafata totala fond forestier (ha) Suprafata de padure (ha)

Proprietate de stat Proprietate
particulara

Proprietate de stat Proprietate
particulara

161052 47108 158390 46640

Structura organizatorica si functionala a Directiei Silvice Neam  este urmatoarea:
- 13 Ocoale Silvice
- 54 districte silvice
- 254 cantoane silvice
- 13 fonduri de vanatoare
- 12 formatii drumuri forestiere
- 8 formatii exploatare a masei lemnoase
-  17 structuri de gestionare a masei lemnoase
- 1 pastravarie

- 1 atelier de prelucrare fructe
- 1 sera plante ornamentale
- 2 formatii pepiniera
- 1 atelier mecanic
- 1 atelier pentru depozitarea si prelucrarea

lemnului
- 1 formatie apicola
- 1 formatie fluviala



2

Numarul total de posturi la 31.12.2020: 972, din care 553 TESA si 419 muncitori
permanenti

Activitatea de regenerare a padurilor din cadrul Directiei Silvice Neamt se
desfasoara sub semnul pastrarii continuitatii padurii, prin instalarea si mentinerea
vegetatiei forestiere, cu promovarea formulelor si a schemelor de impadurire care sa
conduca la realizarea cat mai grabnica a starii de masiv, creand astfel arborete cat mai
apropiate de tipul natural fundamental.

In anul 2020 au fost realizate regenerari naturale i regener ri artificiale pe 722 ha,
procentul de realizare a programului fiind de 108%

La realizarea regenerarilor artificiale, puietii de rasinoase ocupa ponderea cea mai
mare (75 % puieti de rasinoase din totalul puietilor plantati).
       Materialul genetic folosit pentru lucrarile de impaduriri propriu-zise, completari
curente i refaceri, se asigura, in proportie de 99%, din pepinierele silvice proprii.

Din punct de vedere al productiei de masa lemnoasa, Directia Silvica Neamt a
recoltat in anul 2020 un volum de 761.000 mc (101% fata de program), dintr-o
posibilitate de cca. 800.000 mc pe care o ofera padurea administrata.

Accesibilitatea p durilor din jude  este asigurat  de o re ea de 1500 km de drumuri
forestiere, care nu reu esc s  satisfac  pe deplin gestionarea eficient  a p durilor. Indicele
de densitate este de 7.2 ml/ha, peste nivelul existent la nivel national.

Principalele tipuri de lucr ri de t iere a arborilor sunt:
- ieri de regenerare: t ieri de regenerare în codru (t ieri succesive, t ieri progresive
i t ieri rase) i în crâng, t ieri de refacere a arboretelor slab productive i degradate, t ieri

de conservare;
- ieri de produse accidentale;
- opera iuni de igien i cur ire a p durilor;
- ieri de îngrijire în p duri tinere (degaj ri, cur iri, r rituri);

Suprafata parcursa cu lucrari de ingrijire in anul 2020 este de 6833 ha (101%
fata de program), din care r rituri 4763 ha, cur iri 854 ha si degaj ri 1216.

Asigurarea necesarului de lemn pentru nevoile popula iei s-a realizat in proportie
de 121% fata de necesarul initial estimat, fiind livrat un volum de 60.700 mc

Un capitol aparte in segmentul fondului forestier il constituie certificarea
managementului forestier conform standardelor nationale si internationale, care
reprezinta garantarea unei gospodariri durabile si a unei exploatari rationale a padurilor.
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Directia Silvica Neamt detine Certificat FSC pentru Management Forestier din 2009
(din 2002 – OS Varatec si OS Tirgu Neamt – primele suprafete certificate din Romania),
precum si Certificat FSC pentru Lant de Custodie detinut din 2003 de ADPL Tirgu Neamt.

Programele desf urate de c tre Directia Silvica Neamt, in vederea respectarii
cerintelor impuse de certificarea managementului forestier, au rolul de a completa o serie
de activit i de management silvic, iar implementarea standardelor de certificare determin
o abordare mai complex  a anumitor aspecte de natur  social i ecologic  care sunt vizate
prin activitatea de gospod rire a p durilor:
• accentuarea laturii privitoare la conservarea biodiversit ii;
• perfec ionarea sistemului de monitorizare a activit ii, a procedurilor de analiz i
interpretare a rezultatelor monitoriz rii, precum i a modului de încorporare a concluziilor
rezultate în planurile amenajistice;
• acordarea unei aten ii sporite pentru protejarea ecosistemelor fragile (cum este cazul
ecosistemelor acvatice);
• cresterea interesului firmelor de exploatare, beneficiare a masei lemnoase
certificate, in vederea obtinerii lantului de custodie, cu implicatii benefice si imediate sub
aspectul efectuarii unor lucrari de exploatare in stransa concordanta cu exigentele
conservarii mediului si biodiversitatii;
• formarea unui cumparator avizat, educat, constient de importanta achizitionarii unor
produse obtinute cu respectarea stricta a mediului inconjurator.

Având în vedere importan a ridicat  a componentei de educa ie-con tientizare
forestier i programul na ional educa ional pe teme forestiere promovat de Regia
National  a P durilor ROMSILVA, precum i activitatea sus inut  pe care o desf oar  în
acest sens Direc ia Silvic  Neam i Administra ia Parcului Natural Vân tori Neam
(APNVNT), direct sau în parteneriat cu institu iile de înv mânt, un colectiv din cadrul
APNVNT i Direc iei Silvice Neam  a elaborat i editat în anul 2018 un material cu titlul
„Manual pentru educa ie forestier  - Prin P durile Neam ului”, care poate fi utilizat în
procesul educa ional pe întregul parcurs al unui an.

Aceast  activitate, de educa ie i formare a con tiin ei forestiere, se deruleaz  într-
un cadru mai larg, agreat cu Inspectoratul colar Jude ean Neam , în care colile partenere
cu ocoalele silvice primesc manuale pentru unele clase pilot i desf oar  ore teoretice i
practice, direct sau în colaborare cu personal silvic i din cadrul Administra iei Parcului.

Protec ia p durilor implic , atât aspecte practice ale prevenirii i combaterii
un torilor, cât i aspecte de cercetare tiin ific  aplicativ , care concur  la g sirea
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solu iilor optime de men inere a unei st ri fitosanitare corespunz toare în fondul forestier
na ional.

Pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea infrac iunilor i contraven iilor
silvice referitoare la t ieri ilegale de arbori, braconaj, p unat abuziv i altele, personalul
silvic în colaborare cu organele de poli ie organizeaz  permanent ac iuni de patrulare,
pânde fixe i controale ale circula iei materialului lemnos, aten ionarea prin panouri la
intrarea în p dure asupra prevenirii incendiilor de p dure, interzicerii depozit rii de
gunoaie i alte resturi menajere în fondul forestier i accesul în p dure numai pe drumurile
special amenajate.

Din punct de vedere investitional, obiectivele de infrastructura de mare anvergura
sunt reprezentate de drumurile forestiere, podurile si lucrarile de corectare a torentilor.

In urma analizelor din ultimul an, la nivelul DS Neamt au fost identificate 606 ha
paduri (de stat si private in administrare), care ar putea indeplini criteriile de incadrare ca
si paduri cvasivirgine, insa necesita o analiza suplimentara detaliata; acestea au fost
propuse pentru a fi analizate si introduse in Catalogul padurilor virgine si cvasivirgine.

Urmare a analizelor efectuate la nivelul directiei, pentru padurile de stat, 237 ha
indeplinesc, fara niciun dubiu, criteriile de incadrare ca si paduri cvasivirgine, iar 65 ha au
fost deja incluse in catalog.

In raza Directiei Silvice Neamt se regasesc doua parcuri nationale si unul natural,
cu administratii proprii. Dintre acestea, doua sunt unitati in cadrul Regiei Nationale a
Padurilor: Parcul National Cheile Bicazului H ma  si Parcul Natural Vân tori Neam , iar
unul este administrat de catre Consiliul Judetean Neamt: Parcul National Ceahl u.

Din suprafata de fond forestier proprietate publica a statului de 161.052 ha, 55.300
ha sunt incluse in arii protejate. Directia Silvica Neamt a administrat pana in decembrie
2018, in calitate de custode, 3 rezervatii naturale din cuprinsul judetului si 2 situri Natura
2000, ce se intind in judetele Neamt - Bacau si totalizeaza aprox. 50.000 ha.

Integritatea natural  a ecosistemelor forestiere este indicat i de prezen a unei game
complete a faunei de p dure europene.

Specii de mult disp rute în alte p i ale Europei pot fi întâlnite în fondurile de
vân toare gospod rite de Directia Silvica Neamt, în popula ii viabile i valoroase;
fondurile cinegetice din gestiune dep esc 140 mii de hectare, iar efectivele actuale de
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vânat sunt:
- cerb comun                          797 buc
- c prior                          930 buc
- capr  neagr                           49 buc
- mistre                          550 buc

- urs                          212 buc
- lup                             119 buc
- râs                          105 buc
- coco  de munte         202 buc

- zimbru     36 buc        - pisic  salbatic        151 buc

Apicultura în cadrul Directiei Silvice Neamt este o activitate de tradi ie, iar
recuno tin a noastr  fa  munca albinelor a fost c  am ajutat cu toate resursele s  ducem
din genera ie în genera ie meseria de apicultor, s  ini iem oameni care s  cunoasc
albin ritul i s  dezvolt m cât mai multe familii de albine.

Ast zi avem un efectiv de 300 de familii de albine, împ ite în dou  ferme apicole,
coordonate de apicultori bine preg ti i profesional.

Mierea produsa in stupinele noastre, marca APISILVA, este din urmatoarele
categorii: salcâm, tei, poliflor , rapi  si floarea soarelui. Produsele APISILVA pot fi

site în magazinele locale, în cele naturiste, în farmacii i la pensiunile din jude ul
Neam .

Direc ia Silvic  Neam  particip  la cel mai important târg apicol din ar  ”Târgul
Na ional al Mierii” care se desf oar  în fiecare an. Calitatea mierii  a fost cartea de vizit
a produselor APISILVA.

     Directia Silvica Neamt produce, pe langa puieti forestieri, puieti ornamentali si
flori in serele si solariile proprii: Chamencyparis sp, Juniperus sp, Thuja sp, Cornus sp,
Pseudotsuga menziesii, Picea pungens, Buxus sp, Ginko biloba, Parthenocissus sp,
Lonicera sp, Piracantha sp, Forsitia, Prunus pisardi. In cadrul Ocolului Silvic Garcina se
regasesc:
- suprafata de 1000 mp = sere cu instalatii de incalzire, cu spatii de cultura etajate
- suprafata de 8000 mp = pepiniera plante ornamentale
- capacitatea medie de productie = 10.000 puieti ornamentali si 70.000 flori

Personalul care desfasoara activitatile de producere si comercializare ale puietilor
ornamentali si florilor presteaza, de asemenea, servicii de amenajari spatii verzi exterioare
sau interioare.


