
1 

 

 

 

Proiectul Comisiei Europene: “Consolidarea reţelelor şi 
investigaţiilor pentru punerea în aplicare eficientă a Regulamentului 
UE privind Lemnul (EUTR) /combaterea criminalității forestiere” 

 

Atelier despre combaterea criminalității forestiere / recoltării ilegale de lemn 

Organizatori: WWF, Interpol, TRAFFIC, ClientEarth 

Unde: Online via Zoom; link-ul va fi comunicat ulterior 

Data: 09-10, Decembrie 2020 

 

Ziua 1 – Participanții înțeleg cât de serioasă este problema recoltărilor 
ilegale de lemn din perspectivă internațională 

Timp Durată Titlu Cine Ce Informații adiționale 

10:00 15' Bun venit / 
Introducere 

Organizatorii Cuvânt de bun venit, introducerea echipei și 
principalele obiective ale atelierului 

Instrucțiuni asupra traducerii și interpretării 

 

10:15 10' Reguli Organizatorii Instrucțiuni generale  

10:25 15' Introducerea 
participanților 

Toți Pentru a ne cunaoște vom folosi o platformă 
interactivă 

Link-ul va fi disponibil în timpul 
atelierului 

10:40 20' Prezentare 
WWF  WWF CEE (Europa Centrală și de Est) – Lupta 

impotriva recoltării ilegale a lemnului 
Prezentarea problemelor 
principale cu care s-a confruntat 
echipa noastră, cu accent pe 
dezvoltarea și utilizarea 
instrumentelor inovative – 
Aplicația mobilă “SalvațI 
pădurile”, platforme GIS pentru 
pădure, Metodologie pentru 
evaluarea respectării normelor 
privind proveniența și 
trasabilitatea lemnului 
(monitorizarea transporturilor de 
lemn utilizând camere video 
inteligente), Amprenta digitală a 
transporturilor de lemn. 

11:00 20' Discuții de grup Bogdan Micu 

Toți 

Instrumente inovative pentru combaterea 
criminalității forestiere 

SUMAL – Sistemul informaţional 
integrat de urmărire a 
materialelor lemnoase. 
Alte instrumente utile dezvoltate. 

 

https://zoom.us/
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11:20 20' Prezentare INTERPOL Introducere INTERPOL ENS – Prezentare generală  

11:40 20' Prezentare  WWF/Julien 
Tavernier 

Criminalitatea forestieră în regiune: principalele 
constatări din proiect 

Analiza deficiențelor, conținând 
rezultatele interviurilor cu 
reprezentanții autorităților 
competente, ONG-urilor și 
societății civile din regiunea 
Europei Centrale și de Est 

12:00 40' Prânz Toți Reluarea programului la 12:40  

12:40 15' Prezentare  WWF Ucraina/ 

Andrii Plyha 

Măsuri de siguranță și securitate  Munca de teren pentru protejarea 
mediului este adesea incomodă și 
periculoasă. Adesea echipele 
noastre au fost amenințate sau 
atacate. 

Ce să faci în astfel de situații? 

12:50 15' Discuții de grup Toți  Toți participanții sunt invitați să-și 
împărtășească experiența pozitivă sau 
negativă. Ați fost amenințați sau atacați 
împreună cu echipele dumneavoastră? 

Știm că unele ONG-uri din regiune 
întâmpină aceeași problemă. 
Doriți să împărtășiți experiența și 
lecțiile învățate? 

13:10 15' Prezentare  INTERPOL Promovarea cooperării între societatea civilă și 
autoritățile competente 

Studiu de caz 

13:25 

 

 

 

 

 

13:55 

30’ 

 

 

 

 

 

35' 

Prezentare  

 

 

 

 

 

Discuții de grup 

WWF 

Atanas 
Chobanov 
(jurnalist de 
investigație) 

 

 

Toți 

Situație dificilă în colaborarea cu autoritățile 
competente  

Ancheta jurnalistului dezvăluie de unde 
provine lemnul ilegal din Bulgaria. 

 

 

 

Toți participanții sunt invitați să-și 
împărtășească experiențele  

În Bulgaria, adesea nu găsim 
sprijin profesional și înțelegere a 
infracțiunilor împotriva mediului 
de către agențiile responsabile cu 
aplicarea legii. Principala 
problemă este că în Bulgaria nu 
există structuri specializate 
existente, dedicate combaterii 
crimelor împotriva mediului.  

În același timp, au fost 
întreprinse câteva etape pozitive 
în Slovacia și România 

14:30 10’ Informare Organizatorii Rezumatul și principalele rezultate din ziua 1  

TOTAL LENGTH: 04:40 

 

Ziua 2 – Participanții știu despre metodele criminalistice și despre cum să 

includă societatea civilă pentru a deveni mai eficienți 

Timp Durată Titlu Cine Ce Informații adiționale 

10:00 10' Bun venit/ 
Introducere 

Organizatorii Cuvânt de bun venit 

Instrucțiuni asupra traducerii și 
interpretării 

Agenda  

Sumarul zilei 1 

 

10:10 15' 
 
Prezentare  WWF GER / 

Johannes 
Zahnen 

Rolul metodelor criminalistice pentru 
a controla mai bine fluxurile de lemn 

 

10:25 5' Discuții de grup Toți Toți participanții sunt invitați să-și 
împărtășească experiența, Q&A 
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10:30 10' 
 
Prezentare  ClientEarth/ 

Ranja 
Luszczek 

Regulamentul UE privind Lemnul (EUTR): 
utilizarea diligenței pentru combaterea 
comerțului ilegal cu lemn 

 
Introducere la EUTR și conceptul “due 
diligence” 

10:40 15' 
 
Prezentare  ClientEarth/ 

Ranja 
Luszczek 

Preocupări fundamentate. Cum să 
crești participarea publicului la 
aplicarea EUTR? 

Modul în care societatea civilă și 
cetățenii ar putea utiliza mai eficient 
„preocupările fundamentate” în cadrul 
EUTR 

10:55 15' Discuții de grup ClientEarth/ 
Ewelina Tylec-
Bakalarz 

Toți 

Scurt studiu de caz din România 

 

Toți participanții sunt invitați să-și 
împărtășească experiența, Q&A 

Plângere către Comisia Europeană 

 

Exemplu de bună colaborare între Agent 
Green, EuroNatur și ClientEarth. 

11:10 15' Prezentare TRAFFIC  Comerțul internațional cu lemn - 
prezentare generală a instrumentelor 
și resurselor disponibile pentru ONG-
uri 

 

11:25 10' Discuții de grup Toți Participanții adresează întrebările 
colectate pe parcursul zilei. 

 

11:35 15' Prezentare  Auditor FSC / 

Alexander 
Bardarov  

Certificarea pădurilor - instrument 
pentru protecția sistematică împotriva 
activităților ilegale din păduri și 
îmbunătățirea administrării pădurilor 

Schemele de certificare a pădurilor sunt 
recunoscute ca fiind unul dintre 
instrumentele de control în păduri. În 
această sesiune veți afla cum 
societatea civilă poate utiliza 
certificarea FSC pentru consolidarea 
acestui control.  

11:50 10' Discuții de grup Toți Toți participanții sunt invitați să-și 
împărtășească experiența, Q&A 

 

12:00 40' Prânz Toți Reluarea programului la 12:40  

12:40 15' Prezentare  Dmytro 
Karabchuk 

Experiență GIS în combaterea 
exploatării forestiere ilegale 

 

12:55 5' Discuții de grup Toți Toți participanții sunt invitați să-și 
împărtășească experiența, Q&A 

 

13:00 45' Discuții de grup Toți 
   

Forme de colaborare: 

 ONG-uri 

 Media 

 Autorități    

Am dori să aflăm cum colaborați cu 
diferiți factori interesați, care sunt 
punctele forte și slabe, ce poate fi 
îmbunătățit în modul în care abordăm 
autoritățile relevante?  

13:45 50' Discuții de grup Toți 
 

Recomandări din partea grupului 

Exercițiu practic - cum poate fi 
îmbunătățită cooperarea dintre 
societatea civilă și autorități 

Aveți propuneri și recomandări pentru 
autoritățile responsabile cu aplicarea 
legii cu privire la o mai bună 
colaborare, o mai bună implementare a 
cadrului legislativ, etc.? 

14:25 15' Informare Organizatorii  Rezumatul și principalele rezultate  

TOTAL LENGTH: 4:40 


