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Către Guvernul României 

În atenţia Prim-ministrului Nicolae-Ionel CIUCĂ 

Spre ştiinţă:  

domnului Adrian-Ionuț CHESNOIU, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale 

domnului Barna TÁNCZOS, ministrul mediului, apelor și pădurilor 

 

Subiect: coordonarea activităţii Guvernului pentru asigurarea coerenţei în abordarea intersectorială a 

politicilor forestiere şi alocarea resurselor financiare  

 

 

Stimate domnule Prim-ministru, 

Deţineţi, prin rolul constituţional de conducător al autorităţii executive, atributul deosebit de 

important al coordonării activităţii membrilor Guvernului, ce se impune a fi exercitat inclusiv în ceea 

ce priveşte alinierea politicilor privind mediul şi climă cu politicile privind agricultura şi 
dezvoltarea rurală, pentru a reflecta interesul însemnat acordat pădurilor şi conservării 
biodiversităţii la nivel internaţional şi european. 

Consiliul Uniunii Europene (UE) a adoptat recent1 Strategia Uniunii pentru păduri pentru 2030, 

statele membre, prin reprezentanţii lor, miniştrii agriculturii, salutând publicarea Strategiei2, au agreat 

utilizarea sprijinului financiar în cadrul politicii agricole comune pentru a ajuta pădurile să 

atenueze schimbările climatice. În acelaşi timp, Parlamentul European printr-o rezoluţie3 fundamentată 

inclusiv pe faptul că măsurile şi intervențiile forestiere ar trebui să contribuie la implementarea 

Strategiei UE pentru păduri pentru 2030, a adoptat4 propunerea de regulament de stabilire a normelor 

                                                           
1 https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/11/15/council-adopts-conclusions-on-the-new-eu-

forest-strategy-for-2030/ (15 noiembrie 2021) 
2 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-

01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF  
3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-11-23-TOC_RO.html (23 noiembrie 2021) 
4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0456_RO.pdf  
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privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul 

politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare 

agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Noua Politică 

Agricolă Comună cuprinde o serie de reforme a politicilor pentru a sprijini tranziția către o agricultură și 

silvicultură durabile în Uniunea Europeană, precum și pentru indeplinirea obiectivelor asumate prin 

Pactul Verde European (Green Deal), urmărind o tranziție justă și incluzivă pentru toți.  

De asemenea, Curtea de Conturi Europeană sublinia în raportul5 său privind finanţarea pădurilor în 

UE, faptul că „Sprijinul financiar din partea UE pentru silvicultură este furnizat în principal prin Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ). Cheltuielile pentru măsurile din domeniul forestier 

reprezintă, în practică, 3 % din totalul cheltuielilor de dezvoltare rurală. (...) Măsurile de dezvoltare 

rurală pentru sectorul forestier au un impact limitat asupra biodiversității forestiere și a rezilienței 

pădurilor la schimbările climatice, parțial din cauza nivelului modest al cheltuielilor destinate pădurilor și 

a deficiențelor care există la nivelul concepției măsurilor. (...) Curtea a concluzionat că sistemul comun 

de monitorizare al UE nu măsoară efectele măsurilor din domeniul forestier asupra biodiversității și a 

schimbărilor climatice”.  

În acest context, asociația WWF România își exprimă îngrijorarea și atrage atenția6 asupra 

modului în care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene înțelege să își 
îndeplinească obiectivele asumate în Strategia UE privind biodiversitatea pentru 20307 și 

Strategia UE pentru păduri pentru 2030, având obligația să nu rateze încă o dată șansa 
îndeplinirii acestor obiective prin Planul Strategic Național PAC pentru România (PNS PAC)8 

pentru perioada 2023-2027, în condiţiile în care România are în prezent pârghiile necesare depășirii 

problemelor cronice existente în păduri privind tăierile ilegale, valorificarea superioară a lemnului, 

protecția pădurilor virgine, protejarea habitatelor și a speciilor. 

Reamintim faptul că fenomenul tăierilor ilegale ce ameninţă pădurile României a fost introdus 

printre vulnerabilităţile la adresa siguranţei naţionale9, fondul forestier naţional indiferent de proprietate 

constituind bun de interes național10, iar combaterea acestui fenomen (N.B. a cărei eficiență depinde de 

o abordare integrată orientată spre adresarea cauzelor), fiind în atenţia Consiliului Suprem de Apărare 

a Ţării, al cărui vicepreşedinte sunteţi. 
                                                           
5 Finanțarea din partea UE pentru biodiversitate și pentru schimbările climatice în pădurile din UE: rezultate pozitive, dar 
limitate (2021): https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_RO.pdf  
6 https://wwf.ro/paduri/scrisoare-deschisa-catre-guvernul-romaniei/  
7 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-

01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF  
8 https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020.html  
9 „Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României următoarele: (...) m) orice acţiuni sau inacţiuni care (...) 
au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic şi 
piscicol, apelor şi altor asemenea resurse, precum şi monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecinţe la nivel  
naţional sau regional” conf. art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată (astfel cum a 
fost modificat în 2016) 
10 Conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată 
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Ne adresăm astfel Guvernului României şi dumneavoastră în mod particular întrucât considerăm că 

este nevoie de o decizie politică fermă la cel mai înalt nivel, pentru a susține ocrotirea pădurilor și 

îmbunătățirea condițiilor climatice. Sunt astfel necesare soluții proactive pentru a căror susţinere 

financiară din fonduri europene se poate regăsi doar în PNS PAC. Practic, soarta pădurilor pentru 

următorii zece ani şi obiectivele asumate de România prin Green Deal sunt condiţionate acum, prin 

alocarea resurselor financiare în cadrul PNS pentru măsurile de mediu şi climă pentru păduri. 

Recomandările Comisiei Europene către statele membre cu privire la PNS PAC 2023-2027, 

încurajază considerarea corespunzătoare a pădurilor, acordând atenţie în special următoarelor măsuri 

legate de păduri, care au sinergii puternice cu obiectivele UE în materie de climă și biodiversitate:  

(a) consolidarea protecţiei pădurilor – protecția strictă a minim 10% din habitate naturale pentru 

punerea în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030; 

(b) creşterea suprafeţei cu pădure, reconstrucţia ecologică a terenurilor forestiere degradate şi 

optimizarea rolului de stocare a carbonului;  

(c) construirea rezistenței pădurilor la schimbările climatice și îmbunătățirea dezvoltării socio-

economice a zonelor rurale; 

(d) adoptarea celor mai bune practici de gestionare a pădurilor prietenoase cu mediul și biodiversitate. 

Cu toate acestea, în propunerea PNS PAC 2023-2027, pentru păduri este prevăzut a fi alocat 

sub 0,38% din bugetul total al PNS, o contribuţie absolut nesemnificativă în raport cu priorităţile 

care se impun pentru indeplinirea obiectivelor asumate prin Green Deal şi transformarea în relitate 

a reformelor asumate de România pentru gestionarea durabilă a pădurilor şi ariilor naturale protejate. 

De menţionat faptul că nu sunt luate în considerare datele şi studiile privind biodiversitatea şi 
nevoile reale de finanţare pentru păduri, un exemplu în acest sens fiind „Studiul pentru elaborarea 

metodologiei și calcularea plăților Natura 2000 din zonele forestiere din ariile naturale protejate, 

conform restricțiilor din planurile de management” realizat de Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, al cărui beneficiar este Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor. 

Prin urmare, având în vedere cel puţin următoarele: 

 ţintele asumate pentru PAC:  

 40 % din bugetul PAC va trebui să fie relevant pentru climă și să sprijine ferm angajamentul 

general de a dedica 10 % din bugetul UE obiectivelor de biodiversitate până la sfârșitul 

perioadei cadrului financiar multianual al UE, 

 cel puțin 35% din fonduri vor fi alocate măsurilor de sprijinire a climei, biodiversității, 

mediului și bunăstării animalelor, 

https://wwf.ro/app/uploads/2021/12/Adresa-WWF-catre-Ministerul-Mediului-referitor-la-Studiul-INCDS.pdf
https://wwf.ro/app/uploads/2021/12/Adresa-WWF-catre-Ministerul-Mediului-referitor-la-Studiul-INCDS.pdf
https://wwf.ro/app/uploads/2021/12/Adresa-WWF-catre-Ministerul-Mediului-referitor-la-Studiul-INCDS.pdf


Pagina 4/4 

 obiectivele asumate de România ca stat membru al UE prin Strategia UE pentru păduri pentru 

2030, respectiv Strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030, 

 contribuţia pe care o au pădurile pentru sechestrarea şi stoacarea pe termen lung al carbonului, 

relevanţa pentru conservarea biodiversităţii şi importanţa serviciilor ecosistemice pentru dezvoltarea 

durabilă a comunităţilor locale în special în spaţial rural, 

 necesitatea de a susţine reformele asumate de Guvernul României prin Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă şi măsurile asumate pentru păduri prin Programul de Guvernare 2021-2024 

(printre care se numără: punerea sub protecţie a pădurilor cu valoare ridicată de conservare şi 

instituirea unui sistem compensatoriu acordat prorpietarilor de păduri aflate în arii natural protejate, 

combaterea tăierilor ilegale, susţinerea tehnologiilor şi echipamentelor de exploatare non-invazivă 

şi reforma modului de valorificare a lemnului), 

în considerarea rolului pe care-l aveţi vă solicităm: 

(1) să asiguraţi o mai bună conlucrare între ministerul agriculturii și dezvoltării rurale şi ministerul 

mediului, apelor și pădurilor, precum şi cu instituţiile relevante din subordine, pentru 

salvgardarea atingerii obiectivelor strategiilor europene în domeniul biodiversităţii şi silviculturii;  

(2) dezbateri publice cu implicarea efectivă a tuturor factorilor interesaţi pentru elaborarea PNS 

astfel încât să fie luate în considerare toate interesele legitime, inclusiv ale comunităților 

dependente de aceste resurse  naturale pentru a asigura o tranziție verde justă pentru 

comunitățile locale; 

(3) alocarea a minim 10% din bugetul total al PNS pentru măsuri de mediu si clima pentru păduri 

care să reflecte contribuţia pe care o au pădurile în aceste domenii. 

Avem încredere că veţi facilita o decizie politică fermă pentru asigurarea finanţărilor necesare 

pentru păduri în cadrul PNS, în vederea îndeplinirii obiectivelor de climă și mediu, şi îndeplinirea 

obiectivelor asumate de România la nivel european şi internaţional. 

 

Cu respect, 

Orieta Hulea, director WWF România 


