Titlu proiect: “Întărirea capacității asociațiilor proprietarilor de păduri pentru un
management foresier durabil”
Activitatea 1.1.3. Analiza detaliată a asociațiilor pilot din județul Suceava

Denumirea asociației: Asociația Obștea Negrișoara
Date de identificare:
Număr înregistrare național: 1109/A/2001
Comuna Negrișoara, Suceava
Persoană de contact: președinte Roman Irimescu
Telefon / e-mail: 0720323124
Data înființării: 24/01/2001
Scop declarat la înregistrarea asociației: constituita in vederea reprezentarii unitare si
eficiente a intereselor membrilor sai in raporturile cu autoritatile administratiei publice
centrale si locale, aparand aceste interese atunci cand drepturile membrilor sunt incalcate
de prevederile Legii nr. 29/1990 a Contenciosului Administrativ sau ale Codului de
Procedura Civila dupa caz

Administrare și amenajare
Contract de administrare: OS Dorna Candreni RA
Existența unui amenajament silvic: DA
Anul expirării amenajamentului: 2015
Suprafața de pădure: 599 ha

Analiza asociației

Pagină

În momentul de față deși statutul juridic al asociației se referă la administrarea unei obști,
în fapt suprafața de pădure este divizată la nivelul membrilor acestora, respectiv grupuri de
familii care dețineau suprafețele de pădure la nivelul anului 1948. Conform declarației
președintelui obștii la momentul naționalizării pădurile administrate de asociației erau în
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Asociația Obștea Negrișoara a preluat statutar drepturile Obștii Negrișoara așa cum apărea
această obște în registrele de evidență dinainte de naționalizarea pădurilor din 1948.

proprietate individuală dar lipsa unei înregistrări cadastrale a făcut ca ele să rămână
înregistrate ca un bun indivizibil.
Suprafața de pădure a fost retrocedată către obște prin legea 1/2000.
Ulterior în cazul asociației s-a luat decizia ca fiecare familie moștenitoare a celei existente
să-și primească cota parte sub forma terenurilor de pădure deținute anterior deși juridic nu
a fost posibilă o înregistrare cadastrală la nivelul fiecărui membru.

Probleme identificate la nivelul amenajării pădurilor
Principala problemă identificată de membrii obștii în administrarea pădurilor ține de faptul
că 188 ha din cele 599 ha sunt integrate în arii naturale strict protejate (Rezervația Geologică
Cheile Zugreni) fiind încadrate în SUP E – subunitatea exclusă integral reglementării
procesului de producție.
Problema este percepută ca majoră din trei considerente:
-

Crearea rezervației s-a făcut fără consultarea proprietarilor
Deși prevăzute în legislația în vigoare compensațiile pentru excluderea suprafeței
din procesul de producție nu au fost niciodată plătite
Datorită modului de divizare a pădurii între membrii obștii apar situații conflictuale
între cei ce au primit pădure în zona protejată și cei care au primit pădure în zona în
care procesul de producție este permis

În consecință asociația a dat statul român în judecată pentru recuperarea plăților
compensatorii prevăzute prin legislația în vigoare dar neplătite.
Din punct de vedere al reglementării și aplicării amenajamentului discuțiile cu membrii
obștii nu au relevat alte probleme deosebite.

Probleme identificate la nivelul administrării pădurilor
Administrarea pădurilor se realizează prin contract cu OS Dorna Candreni RA, ocol silvic
privat înființat de către asociația primăriilor Dorna Candreni, Poiana Stampei, Coșna. Deși
dețin un procent scăzut din suprafața de pădure comparativ cu ceilalți proprietari membrii
obștii s-au declarat mulțumiți de colaborarea cu personalul tehnic de la nivelul ocolului
silvic.

Comercializarea masei lemnoase
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Comercializarea masei lemnoase este la latitudinea proprietarilor. Conform declarațiilor
membrilor obștii mare majoritate din lemnul rezultat este folosit pentru nevoile proprii ale
familiilor. Au fost discutate avantajele asocierii în vederea vânzării masei lemnoase dar nu
s-a considerat un punct relevant în momentul de față pentru asociație.

Direcții de îmbunătățire prin implicarea în proiect
Conform analizei realizate prin discuțiile cu consiliul director există disponibilitatea
asociației de a fi implicată în cadrul proiectului în special pe următoarele puncte strategice:
1. Asistență în procesul de elaborarea a noilor amenajamente silvice – colaborarea cu
reprezentanții USV din cadrul proiectului
2. Consiliere juridică în procesul de dobândire a compensațiilor de pădure – prin
contact cu reprezentanții Nostra Silva
3. Disponibilitate pentru procesul de certificare în situația în care ocolul silvic este
dispus pentru acest aspect

Programul vizitelor pentru îmbunătățirea strategiei
Pentru implementarea strategiei și monitorizarea indicatorilor de performanță se propune
un program de vizite regulate:
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August 2015: Nichiforel Liviu
Noiembrie 2015: Istvan Toke
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-

Denumirea asociației: Asociația Obștea Cozănești – Ortoaia
Date de identificare
Număr înregistrare național: 148/A/2000
Comuna Ortoaia, Suceava
Persoană de contact: președinte Rusu Constantin
Telefon / e-mail: 0743150712
Data înființării: 05/05/2000
Scop declarat la momentul înregistrării: este o organizatie reprezentativa constituita in
vederea reprezentarii unitare si eficiente a intereselor membrilor sai in raporturile cu
autoriutatile administratiei publice centrale si locale aparand aceste interese atunci cand
drepturile membrilor sunt prevederile legii 29/19990 a Contenciosului administrativ sau ale
Codului de Procedura Civila
Structura de conducere
Odochianu Petrea - presedinte, Lesanu Ioan - vicepresedinte, Vleju Ioan - secretar
Consiliul director compus din :
Presedinte- Rosu Constantin; Vicepresedinte- Pintea Toader;
Membrii: Cimbru Vasile Dan,Vleju Mihai, Mustea Marinel, Apetri Mihai , Popa Valentin

Administrare și amenajare
Contract de administrare: OS Dorna Candreni RA
Existența unui amenajament silvic: DA
Anul expirării amenajamentului: 2015
Suprafața de pădure: 290 ha

Analiza asociației
Asociația Obștea Cozănești Ortoaia este o asociație care înglobează atât membrii obștii cât
și proprietari individuali de pădure. Pădurile au fost retrocedate ca urmare a celor trei legi
18/1991, 1/2000 și 247/2005.

Problema este percepută ca majoră din trei considerente:
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Principala problemă identificată de membrii obștii în administrarea pădurilor ține de faptul
că 120 ha din cele 290 ha sunt integrate în arii naturale strict protejate (Rezervația Geologică
Cheile Zugreni) fiind încadrate în SUP E – subunitatea exclusă integral reglementării
procesului de producție.
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Probleme identificate la nivelul amenajării pădurilor

-

Crearea rezervației s-a făcut fără consultarea proprietarilor
Deși prevăzute în legislația în vigoare compensațiile pentru excluderea suprafeței
din procesul de producție nu au fost niciodată plătite

În consecință asociația a dat statul român în judecată pentru recuperarea plăților
compensatorii prevăzute prin legislația în vigoare dar neplătite.
Din punct de vedere al reglementării și aplicării amenajamentului discuțiile cu membrii
obștii nu au relevat alte probleme deosebite.

Probleme identificate la nivelul administrării pădurilor
Administrarea pădurilor se realizează prin contract cu OS Dorna Candreni RA, ocol silvic
privat înființat de către asociația primăriilor Dorna Candreni, Poiana Stampei, Coșna. Deși
dețin un procent scăzut din suprafața de pădure comparativ cu ceilalți proprietari membrii
obștii s-au declarat mulțumiți de colaborarea cu personalul tehnic de la nivelul ocolului
silvic.

Comercializarea masei lemnoase
Exploatarea și comercializarea masei lemnoase se realizează mult mai strategic decât în
cadrul altor asociații. Asociația a înființat o firmă de exploatare care prestează serviciul de
exploatare în numele asociației. Comercializarea se realizează în principal la drum auto.

Direcții de îmbunătățire prin implicarea în proiect
Conform analizei realizate prin discuțiile cu consiliul director există disponibilitatea
asociației de a fi implicată în cadrul proiectului în special pe următoarele puncte strategice:
1. Asistență în procesul de elaborarea a noilor amenajamente silvice – colaborarea cu
reprezentanții USV din cadrul proiectului
2. Consiliere juridică în procesul de dobândire a compensațiilor de pădure – prin contact
cu reprezentanții Nostra Silva
3. Disponibilitate pentru procesul de certificare în situația în care ocolul silvic este dispus
pentru acest aspect
4. Discuții privind modul de accesare a fondurilor prevăzute prin PNDR 2014-2020

Programul vizitelor pentru îmbunătățirea strategiei
Pentru implementarea strategiei și monitorizarea indicatorilor de performanță se propune
un program de vizite regulate:
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August 2015: Nichiforel Liviu
Octombrie 2015: Istvan Toke
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Denumirea asociației: Asociaţia Unităţilor de Cult Ortodoxe Proprietare de
Pădure din Protopopiatul Suceava (AUCOPPPSV)
Date de identificare
Număr înregistrare național: 3874/A/2006
Suceava, str Zamca, Suceava
Persoană de contact: secretar părintele Horga Dimitrie
Telefon / e-mail: 0745516067 / dimitrie_horga@yahoo.com
Data înființării: 05/05/2000
Scop declarat la momentul înregistrării: sa reprezinte interesele silvo-tehnbice, comerciale,
juridice si sociale ale unitatilor de cult ortodoxe proprietare de paduri, elaborand si aplicand
strategia in domeniul silviculturii, transportului, prelucrarii si valorificarii lemnului, a
comercializarii produselor forestiere, a amenajarii padurilor cu respectarea legislatiei silvice
in vigoare.
Asociația participa la dialogul cu reprezentantii altor asociatii privind administrarea
padurilor, cu institutiile statului si alti factori ai societatii civile. Asociatia mentine si sprijina
Ocol Silvic Bisericesc Ilisesti ca structura silvica privata si stabileste modul de valorificare a
tuturor resurselor de care dispun padurile: produse lemnoase si nelemnoase, fondul
cinegetic si piscicol, servicii de turism si altele, facilitând gasirea pietelor de desfacere si
actionând pentru combaterea concurentei neloiale se a tendintelor de monopol al statului.
Conform statutului asociația sprijina certificarea padurilor aflate in proprietatea unitatilor
de cult ortodoxe.
Structura de conducere
Noul consiliu de administratie este: Pr. Viorel Mihoc - presedinte, Pr. Viorel Ilisoi vicepresedinte si Pr. Dimitrie Dorinel Horga – secretar

Administrare și amenajare
Contract de administrare: OS Bisericesc Ilisesti SRL
Existența unui amenajament silvic: DA
Anul expirării amenajamentului: 2015
Suprafața de pădure: 4770 ha
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Conform prevederilor legii 1/2000 fiecare unitate de cult a primit în posesie 30 ha de
pădure. În multe situații s-a decis retrocedarea și gestionarea unitară a acestora.
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Analiza asociației

In data de 24.10.2006, din iniţiativa proprietarilor de păduri proprietate bisericească,
reprezentaţi prin protopop, parohi, stareţi şi egumeni, in baza O.G. nr. 26 din 30.01.2000, sa hotărat constituirea Asociaţiei Unităţilor de Cult Proprietare de Păduri din Protopopiatul
Suceava. In componenta asociatiei intra deocamdată un numar de 159 de membri, cu
drepturi egale şi avand fiecare cate 30 ha pădure in proprietate.
Organul deliberativ al asociaţiei este Adunarea Generală, organul executiv fiind Consiliul de
Administratie ales pe 4 ani şi alcătuit din 7 membri. Preşedintele, vicepreşedintele şi
secretarul asociatiei alcatuiesc Consiliul Director.
SC Ocolul Silvic Bisericesc Ilişeşti SRL este ocol silvic privat infiinţat de Asociaţia Unităţilor de
Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatele Suceava şi Rădăuţi, in baza
Ordinului 196 din 20 martie 2006 emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Probleme identificate la nivelul amenajării pădurilor
Din punct de vedere al prevederilor amenajistice discuțiile cu reprezentanții asociației nu au relevat
probleme majore. Discuția cu caracter general este cea privitoare la rigoarea normelor tehnice în a
impune proprietarilor măsurile necesare. Ca urmare se dorește identificarea unor posibilități de
adaptare a unor dorințe ale proprietarilor la rigorile normelor tehnice, cum ar fi stabilirea corectă a
sortimentelor țel.

Rigoarea normelor tehnice limitează și adaptarea la o serie de provocări economice cum ar
fi pătrunderea în regenerare a fagului considerată o specie mai puțin valoroasă.

Probleme identificate la nivelul administrării pădurilor
Ținând cont că asociația este cea care a înființat ocolul silvic nu s-au identificat probleme
majore în relația cu administratorul pădurii.
Principalele probleme de administrare sunt consecința lipsei accesibilității și situația juridică
neclară a drumurilor forestiere. Tocmai din această cauză a fost exprimată o oarecare
reticență privind procesul de certificare considerându-se că în mod practic scosul-apropiatul
masei lemnoase se face pe pâraie.

Comercializarea masei lemnoase
Analiza a relevat ca AUCOPPPSV nu are o strategie clară de valorificare a masei lemnoase
argumentându-se că o parte importantă a masei lemnoase este folosită direct de unitățile
de cult în interesul comunității. Există însă un site al asociației care informează membrii
componenți privind modalitățile de cumpărare a masei lemnoase.

1. Asistență în procesul de elaborarea a noilor amenajamente silvice – colaborarea cu
reprezentanții USV din cadrul proiectului
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Conform analizei realizate prin discuțiile cu consiliul director există disponibilitatea
asociației de a fi implicată în cadrul proiectului în special pe următoarele puncte strategice:
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Direcții de îmbunătățire prin implicarea în proiect

2. Disponibilitate pentru procesul de certificare în situația în care ocolul silvic este dispus
pentru acest aspect

Programul vizitelor pentru îmbunătățirea strategiei
Pentru implementarea strategiei și monitorizarea indicatorilor de performanță se propune
un program de vizite regulate:
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Iulie 2015: Istvan Toke
Noiembrie 2015: Liviu Nichiforel

Pagină

-

Denumirea asociației: Asociația Proprietarilor de Pădure Obștea Humoreni
Date de identificare
Număr înregistrare național: 1122/A/2005
Comuna Comănești, Suceava
Persoană de contact: Vorobchevici Ioan, vorobchevici_ioan@yahoo.com
Telefon / e-mail: 0756 465 190
Data înființării: 01/09/2005
Scop declarat: nu există
Structura de conducere
Câmpan Maxim – Președinte, Vorobchevici Ioan – vicepreședinte

Administrare si amenajare
Contract de administrare: OS Solca
Existența unui amenajament silvic: DA
Anul expirării amenajamentului: 2016
Suprafața de pădure: 157, 8 ha

Analiza asociației
Asociația de proprietari Obștea Humoreni a fost înființată în anul 2005 de către membrii comunității
care dețin în proprietate indiviză Obștea Humoreni. Terenurile deținute de asociație ai fost restituite
ca urmare a legii 1/2000.
Asociația are o structură de conducere formată dintr-un președinte, un vice-președinte și un consiliu
director.
Principala problemă identificată în funcționarea asociației o constituie non participarea membrilor
la adunările generale (max. 40% prezenta) lucru care îngreunează luarea deciziilor la nivel de
asociație. Cam 60% din membrii asociației nu sunt in localitate, sunt plecați. Soluția gândită de
consiliul director este aceea de a lua deciziile bazate pe prezenta a 50%+1 a membrilor activi.
Statutul de membru activ se piere daca nu participa la 3 ședințe consecutive
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Obștea Humoreni a exploatat masă lemnoasă pe baza amenajamentului OS Solca, amenajament
valabil până la momentul expirării acestuia in 2016.
Obștea Humoreni a declanșat procesul de re-amenajare a celor 158 ha de pădure, proces care este
în faza de finalizare prin discutarea soluțiilor de amenajare la conferința a doua.
Principala problemă a re-amenajării pădurilor obștii a reprezentat-o costurile ridicate care au trebuit
argumentate în fața membrilor obștii.
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Probleme identificate la nivelul amenajării pădurilor

S-a relevat astfel că statul ar trebui să-și respecte promisiunile acceptate prin codul silvic din 2008
și să susțină financiar amenajarea pădurilor.

Probleme identificate la nivelul administrării pădurilor
Ținând cont că administrarea pădurilor obștii se realizează de către un ocol silvic de stat discuțiile cu
reprezentanții obștii au reliefat mai multe probleme de administrare decât în cazul asociațiilor
administrate de ocoalele silvice private.
Principalele probleme identificate în relația dinte asociație și reprezentanții ocoalelor silvice ar fi:
- modul mai autoritar de abordare a problemelor din partea ocolului silvic: personalul cu
pregătire silvică nu consideră reprezentanții asociațiilor ca parteneri egali de discuție
- influențarea deciziilor proprietarilor de către personalul tehnic în afara sarcinilor de serviciu

-

probleme în colectarea fondurilor de conservare si generare fără de care masa lemnoasă nu
se poate exploata

Comercializarea masei lemnoase
Din punct de vedere al comercializării masei lemnoase s-a identificat că nu există o strategie
implementată în acest moment atâta timp cât marea majoritate a membrilor obștii așteaptă masă
lemnoasă pentru uz propriu.
Cu toate acestea reprezentanții obștii au fost deschiși la posibilitatea creării unei asociații locale
între proprietarii administrați de OS Solca care să permită valorificarea mai bună a masei lemnoase
argumentându-se că fiecare asociație în parte nu are o putere comercială ridicată.

Direcții de îmbunătățire prin implicarea în proiect
Conform analizei realizate prin discuțiile cu consiliul director există disponibilitatea
asociației de a fi implicată în cadrul proiectului în special pe următoarele puncte strategice:
1. Asistență în procesul de atragere a membrilor obștii în procesul decizional privind
necesitatea gestionării durabile a pădurilor obștii
2. Identificarea unor posibilități de comercializare a masei lemnoase la nivel unitar care
să ducă la o valorificare mai bună a acesteia
3. Asistență în procesul de certificare pentru obținerea unor prețuri mai bune de
comercializare

Programul vizitelor pentru îmbunătățirea strategiei
Pentru implementarea strategiei și monitorizarea indicatorilor de performanță se propune
un program de vizite regulate:
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August 2015: Liviu Nichiforel
Decembrie 2015: Istvan Toke
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Denumirea asociației: Asociația "Obstea Pădurii Solonețul Nou" Cacica
Date de identificare
Număr înregistrare național: 2716/A/2000
Comuna Cacica, Suceava
Persoană de contact: Chachula Mecislav
Telefon / e-mail: 0740426316
Data înființării: 01/12/2000
Scop declarat: Exploatarea și administrarea în comun și în regim silvic a suprafețelor de
pădure și islaz redobândite de către foștii proprietari sau moștenitorii de drept ai acestora
în conformitate cu prevederile Legii nr. 169/1997 și a Legii 1/2000.
Structura de conducere
Chachula Mecislav - președinte , Zielonca Ioachim- vicepreședinte , Zielonka Anton,
Poleacec L.Eugen, Maiac Ion, Maiac Vitent, Coman Iosif - membri
comisia de cenzori: Zielonca V. Ana - președinte, Vavric Iosif , Chachula Pavel – membri

Administrare și amenajare
Contract de administrare: OS Solca
Existența unui amenajament silvic: DA
Anul expirării amenajamentului: 2023
Suprafața de pădure: 159,5 ha

Analiza asociației
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Funcționarea asociației se bazează pe importante probleme organizatorice și de colaborare
între membrii cauzate în principal de modul de împărțire a proprietății. În mod istoric la
nivelul anului 1948 dreptul la proprietate era împărțit prin indiviziune între 34 de familii.
Moștenitorii de drept care au realizat succesiunea s-au asociat în vederea dobândirii
dreptului de proprietate rezultând astfel această asociație. Ceilalți moștenitori care nu au
avut procesul succesional nu au intrat în asociație. Astfel în momentul de față obștea are
100 de membrii care fac parte din asociație și 100 de membri care nu sunt parte din
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Asociația "Obstea Padurii Solonetul Nou" Cacica a fost înființată în 2009 ca o asociație a
membrilor Obștii Solonețul Nou. Asociației i-au fost retrocedate proprietăți aflate în
indiviziune la nivelul anul 1948.

asociație. Acest fapt a cauzat multiple probleme conflictuale privind legitimitatea
funcționării asociației existând 8 ani de procese pe rol.

Probleme identificate la nivelul amenajării pădurilor
Până în anul 2013 gestionarea pădurilor obștii s-a bazat pe amenajamentul elaborat
anterior pentru OS Solca. Începând cu 2013 asociația a realizat propriul amenajament silvic
care să permită recoltarea masei lemnoase.
Principala problemă identificată este aceea de susținere a costurilor lucrărilor de împădurire
și de realizare a lucrărilor de îngrijire și conducere în zonele destructurate anterior prin
intervenții antropice.
S-a discutat de asemenea faptul că amenajamentul silvic nu ține cont de necesitățile
proprietarilor existând situații în care membrii obștii ar dori exploatarea înainte de termen
a unor păduri. De aici necesitatea de a convinge toți membrii obștii privind modul de
aplicare a prevederilor amenajistice.

Probleme identificate la nivelul administrării pădurilor
Modul de administrare al pădurilor întâmpină dificultăți în special datorită numeroaselor
reclamații la ocol din partea membrilor neasociați.
Ținând cont că ocolul silvic care administrează pădurea este un ocol silvic de stat există și
percepția că relația dintre membri ocolului și consiliul director al obștei nu este una de
parteneriat egal.
Se consideră de asemenea că unele cadre tehnice, în special cele cu activitate de teren,
influențează o serie de proprietari în a contesta deciziile luate în cadrul asociației.

Comercializarea masei lemnoase
Asociația "Obstea Padurii Solonetul Nou" Cacica nu are o strategie coerentă de exploatare
și comercializare a masei lemnoase. Există cereri aprobate la nivelul membrilor obști care
pot beneficia de masa lemnoasă sau de rezultatul comercializării acesteia.

Direcții de îmbunătățire prin implicarea în proiect
Conform analizei realizate prin discuțiile cu consiliul director există disponibilitatea
asociației de a fi implicată în cadrul proiectului în special pe următoarele puncte strategice:

Pagină
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1. Consiliere strategică în implicarea membrilor asociației în procesul decizional
2. Disponibilitate pentru procesul de certificare în situația în care ocolul silvic este
dispus pentru acest aspect
3. Discuții privind modul de accesare a fondurilor prevăzute prin PNDR 2014-2020

Programul vizitelor pentru îmbunătățirea strategiei
Pentru implementarea strategiei și monitorizarea indicatorilor de performanță se propune
un program de vizite regulate:
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August 2015: Istvan Toke
Noiembrie 2015: Liviu Nichiforel

Pagină

-

