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Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva, înființată în anul 1990, este o 
organizaţie sindicală şi profesională independentă faţă de autorităţile publice, de 
partidele politice şi de patronate, având sediul în Municipiul Bucureşti. 

 
 Federatia Silva funcţionează pe baza prevederilor Legii dialogului social și a 

Codului Muncii, are Statut propriu, organe proprii de conducere și patrimoniu 
distinct. Conducerea executivă a federației este realizată de un Birou Executiv condus 
de liderul federației. 

 
Federatia Silva reuneste sindicatele unităţilor silvice de administrare a 

pădurilor din cele 41 de județe ale României  care administrează păduri proprietate 
de stat sau private, având în prezent aproximativ 15.000 membri (ingineri silvici, 
tehnicieni silvici, pădurari și alte categorii de lucrători). 
 
            Principalele obiective ale Federației Silva: 

– Apără demnitatea, drepturile şi interesele profesionale, economice, materiale, 
sociale şi culturale ale membrilor federaţiei, reglementate conform legii.  

– Acţionează pentru asigurarea unui loc de muncă fiecărui membru, 
corespunzător nivelului de pregătire şi competenţei profesionale, precum şi pentru 
asigurarea unui salariu corespunzător  muncii prestate. 

– Participă la elaborarea şi negociază Contractele Colective de Muncă la nivel de 
unitate şi sector de activitate şi militează pentru respectarea acordării drepturilor 
personalului silvic şi ale celorlalte categorii de salariaţi din unităţile de silvicultură. 

– Acţionează pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei muncii şi pentru 
armonizarea activităţii unităţii cu interesele membrilor săi. 

– Propagă solidaritatea şi dezvoltă relaţiile de cooperare intre membrii de 
sindicat, intre sindicatele membre ale Federatiei si intre Federatie si alte sindicate din 
ţară sau din străinatate. 

- Editează publicaţii referitoare la activitatea profesională şi sindicală a 
membrilor săi. 

– Se preocupă de asigurarea condiţiilor pentru menţinerea condiţiei fizice 
necesare desfăşurării activitatii profesionale pentru membri de sindicat, iniţiază şi 
organizează, la nivel intern şi internaţional, activităţi cultural-sportive şi recreative 
pentru membri săi. 

Federația Silva și-a adus contribuția,  încă de la înființare, la elaborarea 
proiectelor de acte normative pentru sectorul silvic susținând propunerile membrilor 
săi la nivelul Parlamentului României, Guvernului României și ministerului de resort. 
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Și pentru că sindicatele reprezintă o componentă importantă a societății civile,  

vă prezentăm câteva  Direcții de acțiune ale Federației Sindicatelor Silva la nivel 
național: 

 
 Elaborăm anual împreună cu Regia Națională a Pădurilor-Romsilva  

Programul de formare profesională și dezvoltare a aptitudinilor profesionale 
pentru cei 16 500 de salariați, din  care peste 10 000 sunt specialiști silvici; 
 

 Derulăm în parteneriat cu un ong - Asociația România prinde Rădăcini  un 
proiect ambițios prin care ne dorim să creștem capacitatea societății civile 
din România de a formula politici publice alternative pentru sprijinirea 
protecției mediului prin reglementarea aplicabilității legilor privind 
perdelele forestiere  

 
 Monitorizăm permanent procesul de elaborare și modificare a actelor 

normative aplicabile în sectorul silvic din România, aducându-ne contribuția 
la elaborarea unor importante proiecte de legi  - proiectul de modificare și 
completare a Codului silvic, legea fundamentală a silviculturii la nivel 
national, proiectul de modificare a Legii contravențiilor silvice, proiectul de 
modificare și completare a Statutului personalului silvic, etc. 

 
 Suntem, cu sprijinul Confederației Sindicale Naționale Meridian membri ai 

Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerul Apelor și Pădurilor și 
totodată, un partener de dialog constructiv al   Guvernului și Parlamentului 
României precum și membri ai Consiliului de Administrație al Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

 
 Federația Silva a luat de fiecare data atitudine când au fost sesizate derapaje 

in plan legislativ, abuzuri îndreptate împotriva integrității fondului forestier 
sau asupra personalului silvic.  

 
 Atunci când a fost cazul, Federația Sindicatelor Silva și-a susținut 

revendicările profesionale și sindicale inclusiv prin organizarea unor ample 
acțiuni de protest la Ministere, Guvern sau Parlamentul României. 

 
 Organizăm anual sesiuni de informare, educare și dezvoltare a conștiinței 

forestiere în rândul copiilor, care reprezintă viitorul  societății și cărora ne 
străduim să le sădim dragostea și respectul față de pădure, prin acțiuni de 
plantare, plimbări în natură, vizite la diverse obiective de interes 
silvicultural, piscicol și cinegetic, instructaje privind prevenirea și stingerea 
incendiilor, acordarea măsurilor de prim ajutor în situații extreme, etc. 

 
 Participăm la schimburi de experiență tematice privind activitatea cinegetică 

și piscicolă prin vizitarea târgurilor tradiționale de vânătoare organizate 
anual în România, Germania, Austria și Ungaria . 

 



 Suntem parteneri în organizarea unor concursuri profesionale cu o tradiție 
de peste 20 de ani la nivel regional și național, pentru testarea pregătirii 
profesionale și a abilităților practice a silvicultorilor – concursul Cel mai 
bun pădurar și concursul Cel mai bun fasonator. 
 

 Am reprezentat interesele silvicultorilor la  dezbaterile publice organizate de 
Guvernul României pe parcursul elaborării ”Strategiei naționale pentru 
dezvoltare durabilă 2030”, document recent adoptat oficial. Prin această 
Strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 
2030, asumată de 193 de state la Adunarea Generală ONU din 2015, și 
implementarea setului de 17 obiective de dezvoltare durabilă(ODD).  
 

 În vederea implementării ”Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă”, 
în etapa următoare este necesară construirea strategiilor de dezvoltare 
sectoriale, iar Federația Silva își va aduce contribuția la elaborarea Strategiei 
Forestiere Naționale. 

 
 Suntem în fiecare an gazdele unui Simpozion International la care abordăm 

teme de larg interes pentru silvicultură la nivel european și global. În 2018 
simpozionul a avut ca temă gestionarea durabilă a pădurilor în diferite țări 
europene și am fost onorați să avem ca oaspeți pe domnul Hasan Turkilmaz 
președinte al Camerei Inginerilor Silvici din Turcia  însoțit de pe domnul 
Ozgur Balci și domnul Ismail Belen. 
 

 Organizăm periodic competiții sportive la nivel național  și internațional 
pentru: schi, fotbal, tenis de câmp, tenis de masă, șah, darts, whist, cu rolul 
de a îmbunătăți condiția fizică a silvicultorilor, de a dezvolta spiritul de 
competiție dar și cu rolul important de socializare.  

 
 Organizăm și participăm la ample acțiuni de împădurire desfășurate atât 

primăvara cât și toamna, alături de organizațiile partenere, Regia Națională a 
Pădurilor – Romsilva, Confederația Consilva, Federația pentru Apărarea 
Pădurilor, Societatea Inginerilor Silvici din România ”Progresul Silvic”, 
”Asociația Pensionarilor Silvici din România”, ONG -uri de mediu, etc.  

 

Deși suntem o organizație sindicală și nu un ONG tipic, suntem trup și 
suflet alături de pădure, ne pasă de ceea ce se petrece în sectorul silvic și 
suntem preocupați de îmbunătățirea condițiilor de lucru,  de creșterea nivelului 
de salarizare și de asigurarea unei protecții reale pentru lucrătorii din acest 
sector, care după părerea noastră sunt cea mai importantă și valoroasă resursă. 

 
Un mare silvicultor român Marin Drăcea spunea că Pădurea este un dar 

oferit omului de către natură.  
Un vechi proverb românesc spune că Omul sfințește locul  și consider că 

menirea noastră, a silvicultorilor este să sfințim locul. 


