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1. Proprietatea înainte de 1948: 
 
În trecut p durile din zona studiat  au apar inut unor mari proprietari sau unor 

biserici. Principala schimbare de proprietate s-a produs dup  primul r zboi mondial, 
când cea mai mare parte a acestor p duri a trecut în proprietatea Statului roman. Prin 
reforma agrar  din 1921 o parte din aceste p duri au fost donate comunelor sub nume 
de p uni, intensificându-se, din aceasta cauz  p unatul în zona.  

Regimul de proprietate s-a men inut de atunci acela i, o parte fiind p duri de 
stat o parte p uni fie transformate, fie ramase cu p duri. Din suprafa a ocupat  de 
p duri, obiect a viitorului Parc Na ional, 967,1 ha (d.c. zona I – 379,6 ha) au apar inut 
comunelor (înainte de anul 1948). 

 
  2. Proprietatea în perioada 1948-1991. 
  

Dup  trecerea p durilor în proprietatea statului (vreme de mai bine de 40 de ani) 
pentru viitorul parc na ional (numai în fondul forestier de stat), au fost desemnate 
6526,6 ha - din raza Ocolului Silvic Sudrigiu - (din care zona I-a - 2899 ha) conform 
tabelului 1. 
 

Tabelul 1. Situa ia suprafe elor din fondul forestier propuse ini ial a se încadra în 
Parcul na ional din Mun ii Apuseni, înainte de apari ia legilor de retrocedare a 
fondului funciar  
Table 1. The situation of areas  

Unitatea de 
produc ie 

Rezerva ie integral  
( tiin ific ) 

Zona de protec ie 
(tampon) Nr. 

crt 

Inspectoratul 
i ocolul 

silvic Nr. Denumire 

Denumirea 
rezerva iei u.a. Supraf

. (ha) u.a. Supraf
. (ha) 

II Aleu S ritoarea 
Bohodeiului 

24ABC, 25, 26, 
27ABC, 30B, 31B 154,6 

11-13, 24C, 
28, 29, 30A, 
31A, 32-37 

878,1 

II Aleu Pietrele 
Boghii 

98, 100, 101, 
102AB, 103, 104, 
106 

293,3  0 

II Aleu Cet ile 
Ponorului 

123-135, 136ABC,  
137ABC, 149-152, 
153BCD, 154-184 

1746,9 

74-97, 99, 
102C, 105, 
107-122, 139-
142 

1848,8 

III Galbena 
Piatra 
Galbenei, 
Râtu Florilor 

12, 13-22 413,2 
1-11, 23-27, 
50, 53, 54, 71, 
72 

771,3 

1 Bihor - 
Sudrigiu 

IV Chi c u Valea 
Sighi telului 

96-88, 89A, 91, 
92A, 97, 101, 102 291 97, 101 129,4 

TOTAL 6526,6 ha din care Zona I 2899 Zona II 3627,4 
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3. Proprietatea dup  1991. 
 

Urmare aplic rii legilor fondului funciar din fondul forestier de stat au fost 
retrocedate fo tilor de in tori terenuri cu suprafa  de 967,1 ha (cca 15% din 
proiectatul parc na ional) din care terenuri în zona I-a sunt 379,6 ha (13% din zona 
I-a a parcului)) conform tabelului 2.  

Tabelul 2. Situa ia suprafe elor din fondul forestier propuse ini ial a se încadra 
în Parcul na ional din Mun ii Apuseni dar care au fost retrocedate fo tilor 
de in tori, dup  1989 
Table 2. The situation of forest areas initially recommended for the Apuseni 
Mountains National Park, retroceded to initial owners  

Unitatea de 
produc ie 

Rezerva ie integral  
( tiin ific ) 

Zona de protec ie 
(tampon) Nr. 

crt 

Inspectoratul 
i ocolul 
silvic Nr. Denumirea 

Denumirea 
rezerva iei u.a. Supraf

(ha) u.a. Supraf.
(ha) 

II Aleu S ritoarea 
Bohodeiului  0

11AB, 12A, 
13, 14, 15, 

36A, 37 
152,2

II Aleu Pietrele 
Boghii  0  0

II Aleu Cet ile 
Ponorului 

125ABCD, 
126AB, 
130N1, 

135ACD, 
136ABC, 
149ABC 

101,1
74-78, 97, 
110-120, 
107-109 

327,2
1 Bihor - 

Sudrigiu 

IV Chi c u Valea 
Sighi telului 

89A, 86, 87, 
92A, 97, 101, 

102 
278,5  108,1

TOTAL 967,1 ha din care Zona I 37
9,6 Zona II 587,5

 
Situa ia suprafe elor din fondul forestier de stat, propuse a fi incluse în 

parcul na ional, dup  aplicarea legilor fondului funciar se prezint  a a cum rezult  
din tabelul 3. Proprietatea, în condi iile care se afl  economia româneasc , are un 
rol hot râtor. Principala cauz  ca nici Emil Racovi  nu a reu it s - i transpun  în 
practic  proiectul (în leg tur  cu Parcul Na ional al Apusenilor) a fost proprietatea. 
Cu toate ca din fondul forestier o bun  parte a apar inut statului, p durile de pe 
p uni au fost proprietatea comunelor. De la sine în eles ca paji tile au apar inut în 
totalitate unor ob ti.  

Chiar i înainte de trecerea unei par i din fondul forestier de stat la comune 
au existat obiective tiin ifice i turistice în afara acestuia, care trebuia s  fie 
incluse în zona I-a, dintre care cel mai important este "Poiana Ponor"(cu izbucul, 
ponorul i inegalabila polie). 

Proprietatea unic  asupra terenurilor din "Parcul Na ional Gran Paradiso din 
Alpi"(Italia) a u urat constituirea acestuia.  

i în alte tari au existat situa ii similare cu factori favorizan i constituirii 
parcurilor na ionale. Reglement rile legale din România permit ca terenurile care 
ar trebui incluse în parcul na ional s  fie cump rate de stat, de unde fonduri?...  
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Se impune s  fie f râmi ate cât mai pu in posibil propriet ile, dar nici 
aceast  condi ie nu este suficienta.  

Tabelul 3. Situa ia suprafe elor din fondul forestier propuse ini ial a se încadra 
în Parcul na ional din Mun ii Apuseni, dup  retrocedarea unor p duri în baza 
legilor fondului funciar 
Table 3. The situation of forest areas recommended for The Apuseni 
Mountains National Park, after the retrocession to initial owners  

Unitatea de 
produc ie 

Rezerva ie integral  
( tiin ific ) 

Zona de protec ie 
(tampon) Nr. 

crt 
Inspectoratul 
i ocolul silvic Nr. Denumirea 

Denumirea 
rezerva iei u.a. Supraf

. (ha) u.a. Supraf.
(ha) 

II Aleu S ritoarea 
Bohodeiului 

24ABC, 25, 
26, 27ABC, 
30B, 31B 

154,6

16-23, 
24C, 28, 
29, 30A, 

31A, 
32-36 

725,9

II Aleu Pietrele 
Boghii 

98, 100, 101, 
102AB, 103, 

104, 106 
293,3  0

II Aleu Cet ile 
Ponorului 

123, 124, 127-
135, 137ABC, 

150-152, 
153BCD, 
154-184 

1645,
8

78-96, 
102C, 
105, 
110-
122, 

139-142 

1521,6

III Galbena 

Piatra 
Galbenei, 

Râtu 
Florilor 

12, 13-22 413,2

1-11, 
23-27, 
50, 53, 
54, 71, 

72 

771,3

1 Bihor - 
Sudrigiu 

IV Chi c u Valea 
Sighi telului 91 12,5 101 21,3

TOTAL 5559,5 ha din care Zona I 2519,
4 Zona II 3040,1

 
Mai ales p unatul împiedic , dac  nu constituirea parcului na ional, 

respectarea restric iilor, cu predilec ie în zona I-a. 
Se întrez re te apari ia unor condi ii corespunz toare realiz rii acestui 

deziderat (constituirea parcului na ional) prin agroturism, care va reduce necesarul 
(care i a a a sc zut din 1990 încoace) de teren pentru p unat i prin condi iile ce 
ni se impun în domeniul protec iei mediului înconjur tor prin programele de 
aderare la Uniunea European . 
 

Abstract 
 
The Influence of the Ownership on the Settlement of Apuseni 
Mountains National Park 
 
In the past, the forests from the mentioned area belonged to some important 

and rich man or to some churches. The main change of the propriety was after the 
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First World War, when the biggest part of the forest past on to the Romanian state. 
By the agrarian reform from 1921, one part from these forests was donated to the 
villages as pastures. The propriety regime in biggest part didn’t change. 

The low price of the terrain is favorable for the expansion of the park. 
Keywords: ownership, Apuseni Mountains National Park 
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