
 

 

 

 

Nr. 304/ 25.08.2021 

Către: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

In atentia: Domnului Barna Tánczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Spre stiinta: Domnului Ionut Sorin Banciu, Secretar de Stat Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

RE:  Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru 
amenajamente silvice, aflat în dezbatere publică. 

 
Stimate domnule Ministru,  
 
Asociația WWF consideră îndeplinirea obiectivelor strategice de mediu, asumate de România în 
calitate de stat membru UE ca fiind prioritară. În acest sens considerăm abosult necesară revizuirea 
metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamentele silvice. 
 
Vă aducem insa la cunoștință că, forma actuală a proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei 
de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice, aflat în dezbatere publică, cuprinde o 
serie de inadvertențe care pot zădărnici  eforturile de conservare a habitatelor și speciilor de interes 
comunitar pentru care au fost desemnate Siturile Natura 2000 in Romania.   
 
Cu referire doar la aspectele privind conservarea biodiversitatii, dorim sa va semnalam cateva din 
implicatiile pe care prevederile acestui Ordin le-ar putea genera: 
 
 In conditiile in care toate eforturile de gospodarire a padurilor din Romania trebuie sa se 

autosustina integral (obligativitatea asigurarii serviciilor silvice /administrare a padurilor de catre toti 
detinatorii de paduri din fondul forestier national, serviciile silvice nu sunt subventionate si nu exista 
nici mecanisme functionale de compensare a restrictiilor impuse pentru protectia padurilor astfel 
cum sunt prevazute de legislatia silvica si de mediu), atragem atenția că, o metodologie care risca 
sa creeze blocaje in ce priveste asigurarea continuitatii serviciilor de paza si administrare a 
padurilor va avea un impact negativ inclusiv asupra obiectivelor de mediu asumate de Romania ca 
stat membru al Uniunii Europene. 

 Limitarea in mod arbitrar a aplicarii tratamentelor silviculturale care promovează regenerarea 
naturală la 20-30% din volumul total de extracție al arboretelui într-o perioada de 10 ani, risca sa 
conduca la (*) o aplicare inadecvata a tratamentelor - ceea ce poate afecta evolutia si 
compozitiile de regenerarea si astfel sa conduca la degradarea starii de conservare a 
habitatelor; (*) cresterea intensitatii aplicarii operatiunilor forestiere – cu un impact negativ 
inclusiv asupra conservarii speciilor de interes comunitar; fie sa genereze (*)  blocaje privind 
posibilitatea sustinerii serviciilor silvice de paza /administrare a padurilor sau (*) disfunctionalitati 
privind implementarea Submăsurii 15.1 - Plăți pentru angajamente de silvomediu (PNDR) 
pentru proprietarii care si-au asumat deja voluntar masuri suplimentare pentru ocrotirea mediului.  
Daca aceste „praguri” nu sunt doar rezultatul unor simple negocieri purtate in lipsa unor solutii 
pertinente, solicitam sa fie precizata fundamentarea tehnica a acestor procente ce se doresc a 
fi instituite.  

 Costurile pentru reluarea procedurilor de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice (aspect 
discutabil din punct de vedere constitutional), ar trebui cel putin sa fie sustinute integral din 
fonduri bugetare sau fonduri europene. Actuala situatie (i.e. procedura de infrigement) este 
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generata in esenta, din culpa autoritatilor centrale care au instituit cadrul de reglementare iar 
costurile solutionarii nu trebuie transferate catre proprietarii privati de padure si comunitatile locale. 
Riscam altfel ca alte sute de mii de hectare de padure sa ramana fara amenajamente silvice si 
astfel sa fie zadarnicite chiar eforturile de conservare a biodiversitatii.  

 Pentru a solutiona in mod adecvat problema conformitatii amenajamentelor silvice cu prevederile 
Directivei 2001/42/CE (Directiva SEA), Directivei 92/43/CEE (Directiva Habitate), Directivei 
2009/147/CE (Directiva Păsări), elaborarea amenajamentului silvic ar trebui sa se realizeze 
coordonat cu procedura de reglementare privind protecţia mediului, după caz. In acest sens 
se impune armonizarea acestor proceduri si transpunerea lor intr-un pachet legislativ care sa 
cuprinda inclusiv revizuirea normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice. Ne 
referim aici inclusiv la structura si perioada de valabilitatea a amenajamentelor silvice ca 
„Planuri” ce trebuie sa parcurga procedura de evaluare de mediu.  Avand in vedere faptul ca prin 
amenajamentul silvic se concep pe termen lung modelele structurale ale arboretelor pentru 
indeplinirea telurilor de gospodarire a padurilor la nivel de „peisaj forestier” (subunitate de productie 
sau protectie), bazele de amenajare si seria lucrărilor silvice propuse ar trebui evaluate in ansamblu 
la nivelul întregului ciclu sau cel mai putin si pentru deceniul al doilea de aplicare a 
amenajamentului; o abordare fragmentată ar avea un impact negativ inclusiv asupra obiectivelor 
de mediu nu doar asupra celor socio-economice. Consideram ca o astfel de abordare ar asigura o 
continuitate in conceperea modelelor structurale ale padurilor si ar simplifica in viitor 
procedura de realizare a evaluării de mediu in cazul reamenajarilor.  

 Atragem atenția de asemenea asupra lipsei unei măsuri functionale privind plațile 
compensatorii pentru pierderile de venit suferite de proprietarii de păduri care dețin păduri în 
siturile Natura 2000. Romania nu a reusit sa accesese niciodata aceste fonduri europene insa prin 
actuala metodologie riscam sa periclitam accesarea acestor fonduri europene si pentru 
urmatorul exercitiu financiar.  În acest context precizăm că, în ciuda intenției declarate de a 
introduce o astfel de măsură în următorul exercițiu financiar privind Politica Agricola Comuna, 
autoritatea competenta reglementeaza în continuare asumarea măsurilor de conservare pentru 
siturile Natura 2000  prin legislația silvica națională (amenajament silvic). În aceste condiții si tinand 
cont de regulamentele cadru la nivel de UE (conform carora sunt acoperite din fonduri europene 
doar masurile ce exced prevederile cadrului legislativ national), implementarea unor măsuri 
eficiente și acoperitoare de compesare din Fonduri Europene a restrictiilor ce deriva din 
necesitatea implementarii prevederilor Directivei 2001/42/CE (Directiva SEA), Directivei 92/43/CEE 
(Directiva Habitate), Directivei 2009/147/CE (Directiva Păsări), risca sa devina neeligibile. 

 
In acest context, considerăm că pentru a asigura o procedură de evaluare de mediu functionala pentru 
amenajamentele silvice, este nevoie de o abordare integrata, inclusiv la nivelul normelor silvice de 
amenajare dar si activarea mecanismelor de finantare pentru sustinerea acestor proceduri respectiv 
cresterea capacitatii institutionale pentru derularea efectiva a procedurilor intr-un calendar de timp 
optim si realist. 
 
Apreciem deschiderea Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor catre dialog si transparenta si ne 
exprimam disponibilitatea de a aduce orice clarificari cu privire la prioritatile si solutiile pe care 
organizatia noastra le sustine pentru promovarea unui management forestier responsabil in Romania.  
 
Cu deosebită considerație, 
 
Radu Vlad  
Coordonator Proiecte  Regionale Forestiere 
 


