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Referitor:

Dezbatere „Adoptarea unei noi Strategii Forestiere Naționale – oportunitate sau necesitate imperioasă?!”,
6 octombrie 2021

Priorităţi pentru pădurile din România

Mediu

1. Adaptarea pădurilor la schimbările climatice se realizează prin măsuri active de gestionare,

acolo unde pădurile nu sunt incluse în zone strict protejate.

2. Stimularea creşterii stocurilor de CO2 absorbit şi reducerea emisiilor prin îmbunătățirea

modului de utilizare a terenurilor, a lemnului și produselor din lemn.

Măsuri relevante: (i) ocrotirea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional; (ii) promovarea

utilizării în cascadă a lemnului prin valorificarea și prelucrarea superioară a lemnului în produse cu durată

de viață lungă; (iii) susţinerea unei economii circulare a lemnului pentru a contribui la efortul de stocare

pe termen lung a carbonului; (iv) criterii de sustenabilitate în folosirea biomasei forestiere.

3. Protecţia a 10% din pădurile României

Desemnarea unei rețele de ecosisteme forestiere reprezentative căreia îi sunt atribuite funcții speciale de

ocrotire a naturii, în baza unei fundamentări științifice și tehnice a criteriilor de reprezentativitate și

funcționalitate, pentru a răspunde obiectivelor Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030.

4. Înfiinţarea de păduri parc, urbane şi periurbane pentru un mediu mai sănătos și mai curat.

5. Plăţi pentru servicii ecosistemice

Dezvoltarea şi instituirea mecanismelor de compensare a serviciilor ecosistemice pentru restricţiile

impuse proprietarilor în valorificarea resurselor naturale, având ca scop responsabilizarea proprietarilor

cu respectarea dreptului de proprietate şi maximizarea potențialului de furnizare a acestor servicii.
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Social

6. „Fair transition”

Susținerea investițiilor în activități economice alternative (investiţii verzi), prin conceperea unor modele de

dezvoltare durabilă a comunitățile locale din ariile naturale protejate în situaţia în care sunt impuse

restricţii în recoltarea lemnului sau altor resurse naturale.

7. Creșterea valorii adăugate prin prelucrarea superioară pe plan local a produselor pădurii

Dezvoltarea socio-economică a comunităţilor locale trebuie susţinută prin stimularea valorificării şi

prelucrării superioare a lemnului în sensul creşterii valorii adăugate pe plan local.

8. Asigurarea securității energetice pentru comunitățile vulnerabile

Integrarea surselor de energie din biomasa forestieră şi alternative şi eficientizarea acestora pentru

echilibrarea locală a cererii şi ofertei pentru lemnul de foc.

Economic

9. Combaterea tăierilor ilegale

Dezvoltarea unor instrumente/sisteme moderne, inovative, simplificate pentru măsurarea digitală a

volumelor şi generarea unui sigiliu electronic al transporturilor (“amprenta transporturilor”) şi urmărirea

trasabilității materialelor lemnoase (a se vedea documentul alăturat).

10. Infrastructura silvică

Dezvoltarea cadrului legal şi de finanțare care să susțină dezvoltarea infrastructurii forestiere pentru a

ajunge la o accesibilizare a fondului forestier apropiată de necesitatea de gestionare durabilă a pădurilor

(drumuri forestiere, depozite de materiale lemnoase, logistică)

11. Profesionalizarea și depolitizarea managementului forestier

Criterii de performanță (obligații de rezultat) și contract de mandat cu reguli clare, care să urmărească

stabilitatea şi predictibilitatea în exercitarea funcțiilor publice și eliminarea delegărilor temporare, în scopul

reducerii pe cât posibil a influenței factorului politic în deciziile tehnice și în acțiunile funcționarilor

autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

12. Obligații de rezultat

Statul fundamentează și reglementează obligații de rezultat pentru urmărirea biodiversității, productivității,

a capacității de regenerare și a vitalității arboretelor și pentru monitorizarea impactului de mediu, social şi

economic al activităților de management forestier.


