
 
 

Evenimente 
 

• Păltiniş, 4-5 noiembrie 2004 
Primul bilanţ silvic privat 2001-2004  
70 participanţi 
 
• Sinaia, 23-25 martie 2005 
Tendinţe şi strategii actuale în 
gospodărirea durabilă a pădurilor  
72 participanţi  
 
• Sibiu, 16-18 noiembrie 2005 
Al doilea bilanţ silvic privat  
Sinteza evoluţiilor administraţiilor silvice 
private: 
- creşterea constantă numerică şi a 
suprafeţei administrate (peste 90 de 
ocoale private şi peste 1.000.000 ha 
administrate) 
- stabilitate instituţională şi financiară 
- disponibilizarea unor importante resurse 
financiare pentru comunităţile locale 
reprezentate de comune sau 
composesorate;  
- impunerea ca partener de dialog in 
relaţiile cu autoritatea publică centrală 
pentru silvicultură;  
- reprezentarea intereselor administraţiilor 
private în procesul legislativ.  

 
„Fără pădure nu se poate închipui neamul 
nostru de odinioară şi sufletul nostru de azi ar 
rămâne sărac şi sterp fără duioasa şi profunda 
inspiraţie a codrilor mari şi a pădurilor tinere". 

Nicolae Iorga  
 

 
 

Puteţi să ne contactaţi la următoarea adresă: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Acest pliant a fost editat în cadrul proiectului Capacity 
Building for Managing Eastern European High-
Conservation-Value-Forest: Romania, finanţat de 
Departamentul Mediului, Alimentaţiei şi Afacerilor 
Rurale din Marea Britanie (Darwin Initiative). 
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Cum s-a născut ideea 
 

• Intâlniri ale proprietarilor de păduri cu  
reprezentanţii autorităţilor, la care au 
participat numeroşi şefi de ocoale private 

 
• Implicarea şefilor de ocoale silvice private 

în consolidarea formelor de proprietate 
forestieră 

 
• Constatarea necesităţii ca administratorul, 

la fel ca şi proprietarul, să poată să 
adopte în raporturile cu autoritatea un 
punct de vedere unitar în cadrul actului de 
management forestier 

 
• Constituirea unui comitet de iniţiativă care 

să elaboreze  proiectul de statut, modul 
de organizare, atribuţiile şi conducerea 
asociaţiei 

 
 

 
 

Membrii 
La asociaţie a aderat personalul silvic din 
conducerea a peste 75 de ocoale silvice 
private autorizate. 

 

Scop  
• Gospodarirea durabila a padurii in 

interesul comunitatilor si reprezentarea 
personalului silvic din structurile de 
administrare silvica in relatiile cu factorii 
interesati.  

Obiective  
• Promovarea la nivel naţional şi 

internaţional a intereselor 
administratorilor de păduri; 

• Partener de dialog cu Autoritatea 
Publică centrală care răspunde de 
silvicultură şi cu Instituţiile Statului cu 
atribuţii în domeniu. 

• Crearea unui cadru juridic si 
institutional modern pentru administrarea 
si gospodarirea padurilor. 

• Reprezentareai internă si 
internaţională a administratorilor de 
păduri. 

• Editarea de materiale informative 
privitoare la domeniul de activitate, 
articole in mass-media legate de 
administrarea, gospodărirea durabila 
protejarea si conservarea pădurii  

• Cursuri si programe de educaţie 
ecologica si de instruire a factorilor 
implicaţi în gospodărirea pădurilor 

• Înfiinţarea Colegiului Corpului Silvic 
 

 

Opţiuni disponibile  
 

- Colaborare activă în procesul legislativ 
- Parteneriate cu actorii sectorului forestier 
- Colaborare corectă cu celelalte forme de 
administrare a pădurilor 
- Poziţie fermă în respectarea drepturilor 
proprietarilor de păduri şi a administratorilor 
acestora 
- Deschidere spre o concurenţă loială fără 
distorsiuni administrative sau politice 
conjuncturale 

 

 
 
Despre noi 

 

Asociatia Administratorilor de Păduri 
(AAP) este o organizaţie neguvernamentală, 
apolitică, nonprofit, având caracter civic, 
respectiv asociaţia profesională a personalului 
silvic care administrează păduri. 
Asociaţia a fost înfiinţată în baza Procesului 
Verbal din 23.07.2004 , autentificat notarial 
sub nr.637/ 27.08.2004, în conformitate cu 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, prin Sentinţa nr. 
761/27.10.2004 dată de Judecătoria Sălişte. 


