


În accepţiunea Inventarului forestier naţional (IFN), sunt considerate pAduri: 
a) Terenuri acoperite cu arbori: terenurile cu o suprafaţă mai mare de 0,5 hectare

acoperite cu arbori, care trebuie să atingă înălţimea minimă de 5 metri la maturitate în condiţii 
normale de vegetaţie (cu excepţia jnepenişurilor şi aninişurilor de anin verde), cu indicele de 
acoperire al coronamentului mai mare de 10% şi lăţimea mai mare de 20 metri. Include terenurile 
împădurite sau cu regenerări naturale tinere, 

b) Terenuri destinate împăduririi: terenurile temporar goale rezultate in unna tăierilor rase
si a tăierilor ilegale, a dezastrelor naturale etc. 

c) Alte terenuri goale: drumurile forestiere, liniile parcelare şi alte terenuri cu destinatie
forestiera goale. 

Notiunea de pădure astfel definita include atât terenurile din fondul forestier naţional, 
cât şi terenurile din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional care îndeplinesc 
condiţiile de mai sus. 

Nu include terenurile utilizate preponderent în scopuri agricole. 

Principalele elemente de caracterizare ale pădurii conform IFN 
Suprafaţa pădurii 

• Terenuri acoperite cu arbori: 6.929.047ha
• Terenuri goale, 108.559 ha 
• din care: 
• Terenuri destinate împăduririi: 56.653 ha
• Alte terenuri goale: 51.906 ha 
• Suprafaţa pddurii: 7.037.606 ha 
• Acoperirea cu pădure: 29,52%

Suprafaţa totală a pădurii este de 7.037.607 ha cu o eroare de eşantionare de ±1,34%, din
care terenuri acoperite cu arbori 6.929.047 ha, terenuri destinate împăduririi 56.653 ha şi alte 
terenuri goale 51.907 ha. 

• Comparativ cu situatia din IFNl, suprafaţa totală a pădurii din IFN2 este foarte apropiată
de acesta (7.046.056 ha), dar se constată creşterea suprafeţei terenurilor acoperite cu arbori 
în IFN2 (de la 6.900.962 ha la 6.929.047 ha) şi o scădere a suprafeţelor terenurilor destinate 
împăduririi (de la 78.457 ha la 56.653 ha) şi a altor terenuri goale (de la 66.637 ha la 51.907 
ha), ca urmare a lucrArllor de regenerare efectuate în perioada dintre cele două cicluri IFN. 

• Suprafaţa terenurilor acoperite cu arbori reprezintă peste 98% din suprafaţa pădurii.
• Din suprafaţa terenurilor acoperite cu arbori, fagul acoperă aproape 31 %, răşinoasele

aproape 26%, stejarii peste 16%, diverse foioase tari peste 20% şi diverse foioase moi aproape 
7%. 

• Volumul de lemn pe picior din păduri este de 2.354.789.867 m3 cu o eroare de eşantionare
de± 1,878%, cu un volum mediu de aproape 340 m3/ha. 

• Creşterea curentă anuală a pădurii este de 58.622.946 ml/an cu o eroare de eşantionare de
±1 ,673, realizând o creştere curentă anuală la hectar de 8,46 ml/an/ha. 

• Referitor la volumul de lemn pe picior din păduri, acesta a crescut de la 2.221.593.369 m3

în IFN I la 2.354. 789.867 m3 în IFN2, ca urmare a creşterii curente anuale mari înregistrată în 
această perioadă, datorită structurii pe clase de vârstă a pădurii (clasele a II-a, a III-a şi a IV
a de vârstă� când creşterile curente sunt maxime, acoperă aproape 58% din suprafaţa pădurii) şi 
condiţiilor climatice favorabile. De asemenea, şi volumul mediu de lemn la hectar a crescut 
corespunzător, de la 322 la 340 m3/ha. 





În continuare prezentăm sintetic, grafic şi tabelar, principalele elemente de caracterizare 
a vegetaţiei forestiere din România: 

Suprafaţa pădurii pe forme de relief 
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Suprafaţa pădurii pe regiuni istorice 

Unitatea Regiunea 

Specificatii de Tara Total 
Transilvania Moldova 

masura Romanească 

Terenuri ha 3710639.309 1816681.223 1401726.916 6929047.448 
acoperite cu 

arbori 
±(I) 1.440 2.028 2.167 1.034 

Terenuri ha 21656.304 12993.601 22002.754 56652.659 
destinate 

[ 
impaduririi ± 28.632 

,I 
28.473 30.700 17.453 

Alte terenuri ha 24131.24 16646.861 11128.362 51906.463 

goale ± 24.351 24.71 43.549 18.527 

ha 3756426.85 1846321.685 1434858.03 7037606.570 
Total 

1.440 2.028 2.167 1.034 ± 

Suprafaţa pădurii pe forme de relief 

Unitatea de Forme de relief 
Specificatii 

Campie Deal Munte 
Total 

masura 

Terenuri ha 455155.235 2386948.172 4086944.040 6929047.448 
acoperite cu 

arbori ±()) 3.571 3.492 2.935 2.121 

Terenuri ha 7142.798 6226.652 43283.209 56652.659 
destinate 

- , 

impaduririi ± 25.704 45.469 21.472 17.453 

Alte terenuri ha 5831.34 13949.722 32125.401 51906.463 

goale ± 28.391 21.425 29.574 18.968 

ha 468129.373 2407124.546 4162352.65 7037606.57 
Total 

:I: 2.865 2.102 1.211 1.034 








