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Către: Ministerul Apelor și Pădurilor 

În atenţia: Domnului Ministru - Ioan DENEȘ 

Spre știința: Domnului Secretar de stat pentru păduri - Istrate ȘTEȚCO 

Referitor la: Prioritățile sectorului forestier susținute de WWF-România în 2018 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Asociația WWF Programul Dunăre-Carpați România susține de peste 10 ani, printre proiectele 

implementate la nivel național și regional, promovarea unui management forestier responsabil în 

România. Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință considerentele organizaţei noastre cu 

privire la priorităţile sectorului forestier pentru anul 2018, pentru care ne exprimăm susținerea 

activă.   

Apreciem deschiderea Ministerului Apelor și Pădurilor referitoare la considerarea unui proces 

consultativ privind prioritățile legislative și obiectivele sectorului forestier și vă asigurăm de sprijinul 

nostru în toate demersurile care vizează aplicarea unui management forestier responsabil în țara 

noastră. 

 

Cu stima, 

Radu VLAD 

Coordonator Păduri și Proiecte regionale 

WWF Programul Dunăre-Carpați România 
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Prioritățile sectorului forestier în 2018 

 

● Dezvoltarea Strategiei Naționale Forestiere 

 

La 100 ani de la întemeierea ca stat unitar, România nu are o Strategie Națională Forestieră1, 

cadrul legislativ este într-o permanentă schimbare, adesea contradictoriu, fără să existe o viziune 

unitară și un consens cât mai larg pentru dezvoltarea sectorului forestier. Este necesara reintrarea 

în normalitate urmand calea dialogului si promovarea valorilor comune.  

➢ Asociația WWF Programul Dunăre-Carpați România susține necesitatea inițierii unei 

dezbateri publice reale pentru elaborarea strategiei naționale  forestiere care să răspundă 

nevoilor actuale și de viitor ale societății românești. 

 

Un sector forestier sănătos se clădește pe principii durabile, puse în aplicare printr-un cadru legal 

coerent care oferă predictibilitate mediului economic și beneficii pentru comunitățile locale. Fără o 

viziune clară și un consens cât mai larg asupra strategiei de urmat, destinele silviculturii românești 

sunt la întâmplare, în voia intereselor de moment. 

 

● Eficientizarea sistemul informaţional integrat pentru identificarea provenienţei şi 

urmărirea trasabilităţii materialelor lemnoase (Wood tracking / SUMAL)  

 

➢ Asociația WWF Programul Dunăre-Carpați România solicită Ministerului Apelor și Pădurilor, 

organizarea unei dezbateri publice privind identificarea celor mai bune soluții pentru 

dezvoltarea sistemului informatic integrat SUMAL respectiv FMIMS2.  Având în vedere 

importanța acestui sistem și impactul pe care îl are asupra sectorului forestier dar și 

implicatiile in asigurarea securității naționale, atragem atenția asupra necesității derulării unor 

consultări publice reale încă din faza identificării soluțiilor tehnice (și nu după ce sistemul 

informatic este finalizat și eventual aprobat). 

➢ Propuneri pentru îmbunatățirea actualului sistem informatic sustinute de WWF: 

→ consolidarea sistemelor de preventie cu accent pe prima plasare pe piață a lemnului; 

→ instituirea unor sisteme de monitorizare transparentă a alertelor generate de SUMAL; 

→ creșterea gradului de transparență prin dezvoltarea aplicației Inspectorul pădurii; 

→sistemul trebuie să răspundă riscurilor identificate și să țină cont de analiza cost – 

beneficiu;  

                                                           
1
 Ultima strategia încetându-şi efectele incepand cu 2011 

2
 Forest Management and Information Monitoring System. 
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→ sistemul trebuie să susțină procedurile de pază a pădurilor și controlul circulației materialelor 

lemnoase astfel încât controalele să nu poată fi orientate discreționar, ci în baza unei analize 

bazate pe riscuri; 

→ includerea unui sistem de evidență publică a registrelor de control; 

➢ Sistemele de urmărire a trasabilității trebuie să fie eficiente prin soluții tehnice care să ia în 

considerare și necesitatea susținerii competitivității sectorului forestier prin: (i) facilitarea 

implementării procedurilor de pază a pădurilor (ținând cont de viitoarele prevederi ale acestui 

regulament), respectiv raportarea tăierilor ilegale constatate; (ii) simplificarea activităților 

operative și reducerea sarcinilor administrative inutile /ineficiente; (iii) calcularea automată 

a volumelor și sortimentelor prin actele de punere în valoare (APV), (iv) posibilitatea utilizării 

platformei informaționale ca bază de date multifuncțională (ex. pentru datele proprii ale 

fiecărui operator) și generarea de rapoarte tematice pentru cei implicați.  

 

● Redefinirea sistemului de asigurare a pazei pădurilor (Regulamentul de pază a 

pădurilor) 

 

Deși contraperformant, sistemul de pază actual al pădurilor din România pune în continuare accent 

pe paza arborilor (aflați în gestiune la nivel de canton) și nu pe controlul recoltării lemnului în 

ansamblu, printr-un efort colectiv, urmând o abordare integrată. 

➢ Atribuțiunile de pază ale personalul silvic ar trebui să se concentreze asupra plasării pe piață a 

lemnului, beneficiind de sistemul informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase 

(SUMAL, Wood Tracking, inclusiv prin eficientizarea sistemului de alertare bazat pe imagini 

satelitare). 

➢ Instituirea răspunderii colective (“in solidar”) atât a personalului silvic cu atribuții de pază cât 

și a altor instituții cu responsabilităti în combaterea recoltării ilegale a lemnului (sunt necesare 

proceduri clare privind împărțirea responsabilităților);  

➢ Stabilirea unor indicatori și praguri de performanță, privind paza pădurilor, pentru structurile 

silvice autorizate (ex. cuantumul și modalitatea de verificare a alertelor semnalizate, numărul 

controalelor privind activitățile de exploatare si circulație a materialelor lemnoase urmand o 

abordare bazata pe evaluarea sistematica a riscurilor, volumul de lemn provenit din tăieri 

ilegale neraportate, etc.); 

➢ Simplificarea procedurilor de raportare a tăierilor ilegale de către personalul silvic prin sistemul 

informatic integrat la care să aibă acces toate instituțiile cu atribuții de control; 

➢ Integrarea în acest sistem a soluțiilor adoptate ulterior de către alte instituții abilitate (garda 

forestieră, poliție, jandarmerie, parchet etc);  
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● Finalizarea Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasi-virgine 

 

➢ Actualizarea permanentă a Catalogului Pădurilor Virgine și publicarea acestuia în cadrul 

unei platforme GIS online. Susținerea eforturilor de includere a pădurilor virgine/cvasi-virgine 

identificate de părțile interesate în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasi-virgine prin 

implicarea activa a autorităților la nivel local și național. 

➢ Alocarea resurselor necesare de către autoritatea competentă pentru urgentarea derulării unui 

studiu pentru identificarea pădurilor virgine și cvasi-virgine la nivel național (inclusiv pentru 

a beneficia de sezonul de vegetație 2018).  Metodologia de lucru trebuie sa pornească de la 

cele mai bune date disponibile (baza de date AS coroborată cu o analiză a imaginilor satelitare) 

iar activitățile ar trebui să se desfășoare în cadrul unui proces participativ, transparent. 

➢ Iniţierea unui proiect de Lege3 pentru desemnarea siturilor UNESCO și înaintarea acestuia 

spre adoptarea în procedura de urgenţă de către Parlament, cu includerea unor măsuri de 

management unitare pentru aceste situri;  

 

● Sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase și alocarea cu 

prioritate a lemnului de foc pentru populație 

 

Atragem atenția asupra necesității respectării principiilor europene de gestionare a sectorului 

forestier în țara noastră.  Astfel, al doilea din cele 3 principii directoare enunțate în Strategia UE 

pentru păduri și sectorul forestier (Cap.3.1 Principii directoare, pag. 6) transmite un mesaj explicit: 

„Utilizarea eficientă a resurselor, optimizarea contribuției pădurilor și a sectorului forestier la 

dezvoltarea rurală, creșterea economică și crearea de locuri de muncă” – ce funcționează și ca un 

mecanism de scădere a presiunii asupra pădurilor. 

Propuneri WWF: 

➢ Simplificarea procedurilor de achiziție a serviciilor de recoltare a masei lemnoase; 

➢ Accesul populatiei la lemnul de foc si valorificarea superioara a masei lemnoase trebuie in 

continuare promovate prin adoptarea unor solutii administrative si financiare eficiente;  

➢ Revizuirea programului PNDR și alocarea resurselor absolut necesare pentru dezvoltarea 

infrastructurii silvice obligatorii pentru valorificarea superioară a lemnului (finanțări pentru 

platforme primare, depozite de masă lemnoasă, utilaje pentru transportul și manipularea 

materialelor lemnoase); 

➢ În condițiile unei crize de resursă se impune prioritizarea alocării lemnului prin licitații 

publice și criterii de atribuire pe puncte care să țină cont de gradul de prelucrare a 

materialelor lemnoase și aportul socio-economic local al activităţii de prelucrare a lemnului 

raportat la cantitatea de lemn consumată (în acord cu principiile directoare ale Codului Silvic 

și ale Regulamentului de valorificare a masei lemnoase). 

                                                           
3
 Pentru integrarea în cadrul legal naţional a deciziei Comisiei patrimoniului universal a UNESCO cu privire la 

situri naturale ale patrimoniului natural universal de pe teritoriul României, cu respectarea art. 8 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare 
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➢ Criterii de sustenabilitate clare privind utilizarea biomasei forestiere pentru producția de 

energie electrică, cu o atenție deosebită pentru zonele cu valoare ridicată pentru 

conservarea biodiversității.  

➢ Acordarea de certificate verzi doar pentru utilizarea biomasei forestiere provenită exclusiv 

din culturile energetice; atragem atentia ca exista iniţiative legislative4 care în forma 

propusă vor accentua criza resursei de lemn. 

➢ Menţinerea excluderii lemnului de foc de la alocarea de certificate verzi pentru producţia 

de energie electrică din acest tip de resursă vitală populaţiei rurale, care necesită alocarea 

cu prioritate către populatie. 

➢ Excluderea posibilităţii utilizării biomasei forestiere în instalaţiile de cogenerare. 

 

● Modificarea măsurii de silvomediu  

 

Modificările semnificative de ordin tehnic aduse de Codul Silvic astfel cum a fost modificat şi 

completat prin Legea nr. 133 /2015 si Legea nr. 175 /2017, precum și metodologia initiala de calcul 

a despagubirilor ce trebuie asigurate proprietarilor, transforma măsura 15 Silvomediu într-un 

mecanism nefunctional, discriminatoriu, care cauzează pierderi pentru majoritatea potențialilor 

aplicanți. În condițiile date, până în prezent au fost depuse doar 28 de cereri de sprijin, care 

angajează o suprafață  totală  de doar 21.418,15 ha cu o rată totală de absorție a fondurilor de cca.  

2.793.322,68 euro (puțin peste 1% din totalul alocat). 

În condițiile date,  considerăm îmbunătățirea și adaptarea măsurii 15.1. „plăți pentru angajamente 

de silvomediu” un obiectiv prioritar pentru sectorul forestier și pentru obiectivele care vizează 

dezvoltarea rurală. Procedurile pentru revizuirea masurii trebuie demarcate imediat iar procesul 

trebuie sa fie unul participativ, transparent.  

                                                           
4
 Cu referie la propunerea de Lege înregistrata la Camera Deputaților cu nr. PL-x nr. 44/2017: 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16110 respectiv Anexa 2 lit. (A) pct. 4 alin. 
a-c: https://www.senat.ro/legis/PDF/2016/16L492FG.pdf 
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