
Împreună împădurim România 
CAMPANIE PENTRU ÎMPĂDURIREA TERENURILOR DEGRADATE



500.000 de hectare de 
terenuri degradate 
pot fi împădurite

În România, sunt cel puțin 500.000 de 
hectare de terenuri degradate, cu 
destinație agricolă, dar necultivate 
de mulți ani și care în realitate nu 
folosesc nici agriculturii și nici nu sunt 
împădurite.

Urmează etapa de toamnă a celei 
mai mari campanii de împădurire din 
ultimul deceniu: O pădure cât o țară.

Ajută-ne să identificăm cât mai multe 
terenuri degradate, ca să le putem 
împăduri anul acesta, în toamnă.



Ce pași trebuie să urmezi ca să ajuți
la împădurirea unui teren degradat?

Ce se întâmplă după ce ai depus solicitarea
de împădurire a terenului degradat la primărie? 

PASUL 1
Identifică terenul 
degradat, după ce 
te-ai informat din 
această broşură 
ce este un astfel 
de teren.

PASUL 2
Notează 
coordonatele
geografice.

PASUL 3
Fotografiază
terenul.

PASUL 4
Descarcă de pe 
www.opadurecatotara.ro,
din secțiunea “Terenuri 
degradate”, formularul 
pentru solicitare 
împădurire terenuri 
degradate.

PASUL 5
Mergi la primărie, 
prezintă situația 
terenului și înregistrează 
formularul completat.

PASUL 6
Dacă terenul identificat de 
tine este un teren degradat, 
o comisie din primărie 
trebuie să întocmească fișa 
perimetrului de ameliorare.

PASUL 7
Fișa ajunge la ministerele 
de resort (agricultură și 
păduri), iar pe fir intră Garda 
Forestieră care devine 
autoritate contractantă, 
adică cea responsabilă 
de realizarea studiului de 
fezabilitate, a proiectului 
tehnic și a execuției.

PASUL 8
Un teren degradat, dar 
cadastrat, indiferent de 
natura proprietății, poate fi 
împădurit cu bani de la stat!

Împădurirea terenurilor 
degradate se face în baza 
Legii 100/2010 și a HG 1257/2011.



Ce este un teren 
degradat?
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Terenuri degradate sunt terenurile 
care prin eroziune, poluare sau 
acţiunea distructivă a omului
şi-au pierdut definitiv capacitatea 
de producţie agricolă, dar pot fi 
ameliorate prin împădurire.

terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte 
puternică şi excesivă; 

terenurile cu eroziune de adâncime - 

ogaşe, ravene, torenţi; 

terenurile afectate de alunecări active, 
prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase; 

terenurile nisipoase expuse erodării de 
către vânt sau apă; 

terenurile cu aglomerări de pietriş, 
bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de 
aluviuni torenţiale; 

terenurile cu exces permanent de 
umiditate; 
terenurile sărăturate sau puternic acide; 

terenurile poluate cu substanţe chimice, 
petroliere sau noxe; 

terenurile ocupate cu halde miniere, 
deşeuri industriale sau menajere, gropi de 
împrumut; 

terenurile neproductive, dacă acestea nu 
se constituie ca habitate naturale; 

terenurile cu nisipuri mobile, care necesită 
lucrări de împădurire pentru fixarea 
acestora; 

terenurile din oricare dintre categoriile 
menţionate la numerele 1-11, care au fost 
ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe 
care vegetaţia a fost înlăturată



Cum recunoşti un teren 
degradat?

Ca să îţi fie mai uşor să recunoşti un teren 
degradat, te rugăm să te uiţi pe imaginile pe 
care ţi le prezentăm în paginile următoare.

Ca un teren să poată fi împădurit, el trebuie să 
fie cadastrat. Dacă însă nu ştii care este starea 
lui, nu uita să specifici în formular ca primăria 
să verifice în mod special acest aspect. 



alunecări de teren
păşunat

eroziune în adâncime
alunecări de teren



alunecări de teren
păşunat eroziune în adâncime



eroziune în adâncime

eroziune în adâncime



eroziune în adâncime



terenuri cu exces 
permanent de umiditate

terenuri sărăturate



terenuri cu exces 
permanent de umiditate
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Se poate să împădurim
terenurile degradate



www.mmediu.ro

www.opadurecatotara.ro


