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Nr. 388 / Data: 7 decembrie 2021

Către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

În atenția Domnului Ministru Barna TÁNCZOS

Spre ştiinţă: Domnilor Secretari de stat George MIERLIȚĂ şi Ionuț-Sorin BANCIU

Subiect: Politicile forestiere naţionale

Stimate Domnule Ministru,

WWF România s-a implicat activ în ultimii 10 ani pentru promovarea unui management forestier

responsabil şi îndeplinirea obiectivelor asumate de România pe plan internaţional privind gestionarea

pădurilor și conservarea biodiversității.

Evoluţia politicilor europene în domeniul climei şi al biodiversităţii respectiv asumările

Guvernului României prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), impun derularea unui

proces participativ pentru dezvoltarea Strategiei Naţionale Forestiere şi alocarea adecvată a resurselor

financiare prin care să se asigure posibilitatea de a îndeplini obligaţiile ce decurg din Pactul Verde

European.

În acest context vă propunem o întrevedere cu reprezentanţi ai departamentului de păduri din

cadrul organizaţiei noastre având drept scop identificarea oportunităţilor de colaborare pentru a construi

pe baza direcţiilor strategice privind politicile forestiere naţionale elaborate sub egida mediului

universitar şi susţinute de WWF România, şi care se regăsesc în priorităţile mai ample ce marchează
în prezent sectorul forestier, dintre care ne dorim să discutăm cel puţin următoarele:

 elaborarea Strategiei Forestiere Naționale 2021-2030, propusă în cadrul PNRR;

 susţinerea obiectivelor de mediu si climă pentru păduri prin Politica Agricolă Comună şi

Planul Național Strategic 2023-2027, a cărui primă versiune urmează a fi comunicată

Comisiei Europene la finalul acestui an;
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 combaterea integrată a tăierilor ilegale şi SUMAL;

 identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale forestiere în vederea

punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030;

 scheme de plăți pentru serviciile ecosistemice.

În măsura în care veţi considera de interes subiectele propuse pentru discuţie, aşteptăm cât mai

curând posibil să ne comunicaţi data şi ora alocate pentru întâlnire.

Cu respect,

Radu Melu, Coordonator programe forestiere
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