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I.

Introducere

Prezentul document de politici – strategia forestieră națională – a fost elaborat printr-un
proces deschis, consultativ si participativ, cu implicarea factorilor interesați din cadrul
sectorului forestier și din cadrul sectoarelor adiacente.
Elaborarea strategiei forestiere nu are loc în mod izolat. Strategia forestieră urmăreşte să fie
eficace şi relevantă, să se integreze cu strategiile şi politicile în alte sectoare de care este
strâns legată, în special de mediu, agricultură şi dezvoltare rurală, energie, educație, turism.
În conformitate recomandările proiectului de Analiză funcțională a administrației publice
centrale din România II- Sector Mediu și Păduri, unde beneficiar este Secretariatul general al
Guvernului României, Cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Dezvoltarea Capacității Administrative în perioada 15 septembrie 2011 – 14 mai 2012,
Strategia Forestieră Națională 2013-2022 pleacă de la următoarele:
Strategia trebuie să se dezvolte pe baza

contextului actual şi realitatilor din mediul de

operare al sectorului forestier şi să recunoască schimbările semnificative care au avut loc în
sectorul forestier la nivel naţional, european şi mondial din momentul elaborarii strategiei
precedente, incluzând:
Retrocedarea pădurilor este mult mai mare decât s-a prevăzut iniţial - aproximativ 3.35
milioane ha au fost restituite, iar în prezent există aproximativ 830,200 proprietari de păduri;
Aderarea la UE şi accesarea măsurilor de silvicultură, în temeiul regulamentului UE pentru
dezvoltare rurală.
Importanţa schimbărilor climatice şi capacitatea pădurilor de a sechestra şi stoca carbonul;
Progresele făcute prin intermediul Forumului Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Pădurile
(UNFF), în dezvoltarea unui act non-juridic obligatoriu (NLBI) pentru silvicultură;
Desemnarea siturilor Natura 2000 din care pădurile reprezintă mai mult de 50% din suprafaţă.
Strategia conține un cadru integrat privind dezvoltarea durabilă a sectorului forestier din
România.
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II.

Metodologie

Avand în vedere funcțiile ecologice, sociale și economice ale pădurilor, s-a impus ca
actualizarea politicii și strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces
consultativ și participatoriu, la care să-și aducă contribuția toți factorii implicați, inclusiv
publicul larg.
Acest proces s-a desfășurat sub coordonarea MMP, cu sprijinul factorilor implicați în sectorul
forestier. În desfășurarea sa au fost implicați specialiști din toate ramurile sectorului forestier
(silvicultură, exploatare, prelucrarea lemnului, industria mobilei, cercetare, învățământ) în
strânsă legatură cu sectoarele adiacente (turism, vânătoare, produse accesorii etc.) precum
și societatea civilă - principalul beneficiar al funcțiilor oferite de pădure.
A fost analizat cadrul conceptual în baza căruia au fost elaborate metodologia şi
instrumentele de cercetare, a fost selectat modul pentru colectarea datelor din teritoriu. Au
fost consultate şi analizate studiile evaluative referitoare la Strategia 2001-2010, în special
raportul Secretariatului General al Guvernului României, realizate până în prezent, pentru a
se obține o viziune de ansamblu asupra factorilor de succes/eşec evidențiați până acum.
În baza studiului materialelor menționate, au fost identificați indicatorii relevanți pentru analiză
şi pentru selectarea datelor. Astfel a fost elaborată metodologia de cercetare, care s‐a axat
pe dimensiunea calitativă a studiului de caz, însă plecând de la o analiză a cadrului juridic în
vigoare. Plecând de la nevoia de a realiza o strategie prin participarea structurilor implicate în
domeniul forestier am realizat o serie de consultari piramidale dupa cum sunt ele prezentate
în schema de mai jos.
S‐au selectat ca metode de cercetare calitativă: observația participativă, studiu de caz,
workshop-uri cu factorii implicați, deoarece reprezintă metodele optime pentru a favoriza
analiza în profunzime a intervențiilor în politicile publice, în special atunci când rezultatele
acestora sunt complexe şi dificil de cuantificat.
Din acest punct de vedere, aceste metode de cercetare contribuie la schițarea unei viziuni de
ansamblu a fiecărei instituții implicate asupra Strategiei. Pentru elaborarea metodologiei şi a
unor instrumente optime, au fost organizate sesiuni de consultare cu specialişti în domeniul
evaluării politicilor publice, precum şi cu factori responsabili pentru implementarea acestora,
valorificând experiența atât a evaluatorilor de politici publice, cât şi a sectorului public menit
să le implementeze.
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Având în vedere rolul domeniul forestier pentru societate precum şi pentru toate ramurile
economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin
elaborarea şi transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin
implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Grup de lucru
sectorial

Lansarea oficială a procesului

Grup de lucru
subsectorial
Componenta grupurilor sectoriale

Inputuri

Instruirea raportorilor
Grup de lucru sectorial

Sesiuni de lucru
Proces interactive

Grup de lucru sectorial

Primul draft SFN
Rezultate de la grupuri subsectoriale
Al doilea draft SFN

Co relationare

Grup de analiză
Armonizare
Consultare, dezbatere
publica, ITRSV-uri

Consultare la grupul de analiza si
Alti factori din sector

Draft Final SFN
Transmiterea strategiei la Guvern
Aprobare Guvern

Principalele etape ale acestui proces au inclus:
 difuzarea prin mass-media și prin societatea civilă a aspectelor esențiale care trebuie
abordate de către politica și stategia de dezvoltare a sectorului, incluzând:
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-

administrarea padurilor (de stat și private);
gospodarirea și amenajarea pădurilor;

-

exploatarea și transportul lemnului;
prelucrarea lemnului;
dezvoltarea pieței lemnului (interna si externa) si standardele de calitate;
silvo-turism, produse accesorii ale pădurii și alte servicii oferite de pădure;
calitatea mediului și a apei, arii protejate;
cercetare, învățământ, perfecționare profesională.

Fiecare specialist sau cetățean a putut să-și exprime în scris punctul de vedere (adresat
grupului de coordonare a acestui proiect), aducându-și contribuția la elaborarea politicii și
strategiei de dezvoltare a sectorului forestier.
 Organizarea unor ateliere de lucru, incluzând specialiști din domeniu, care au elaborat
prima forma a politicii și strategiei de dezvoltare a sectorului pe componentele menționate
anterior, atât pe baza experienței proprii cât și a tuturor punctelor de vedere și a
contribuțiilor trimise grupului de coordonare.
 Difuzarea acestei variante publicului larg (prin publicarea pe site-ul MMP), în vederea
îmbunătățirii ei;
 Includerea punctelor de vedere exprimate în elaborarea formei finale a politicii și strategiei
de dezvoltare a sectorului forestier pe care Ministerului o va aproba.
Întregul proces s-a desfasurat pe o perioada de aproximativ 6 luni, oferind posibilitatea tuturor
celor implicați în sector să-și aducă contribuția la elaborarea politicii și strategiei de dezvoltare
a sectorului forestier.

III.

Viziune și principii

Viziune: “Să fim lider european în managementul pădurilor multifuncționale. “
Pornind de la realitatea că suprafața pădurii în România acoperă 6.519,470 mii ha din
teritoriul țării.În contextul schimbărilor climatice, pădurile joacă un rol important, nu doar
pentru captarea dioxidului de carbon, ci și prin producția de biomasă și prin potențialul pe
care îl au în domeniul energiilor regenerabile. Pădurile au o importanță și din punct de vedere
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social și cultural: sunt atractive pentru populația urbană, permit desfășurarea de activități
recreative sau benefice pentru sănătate și reprezintă un patrimoniu cultural important.
În România dezvoltarea rurală este prioritară, iar contribuția pădurii în sensul acestei
dezvoltări este extrem de importantă prin furnizarea de locuri de muncă. Guvernul României
recunoaşte sectorul forestier ca domeniu de interes strategic în ţara noastră. În acest sens, în
perspectiva anilor viitori, sectorul forestier trebuie să cunoască o dezvoltare competitivă
adecvată. Ultima strategie pentru dezvoltarea sectorului forestier a fost până în 2010.
Prezentul document strategic vizează consolidarea cadrului instituţional şi de reglementare
care să permită dezvoltarea durabilă a sectorului forestier într-un mediu transparent şi
predictibil, în care politicile publice să corespundă necesităţilor şi aşteptărilor acestui sector.
Surse de finanțare care se pot folosi pentru implementarea strategiei sunt fondurile provenite
de la bugetul de stat, credite externe, parteneriat public-privat și fondurile structurale.
Implementarea eficace a strategiei pentru dezvoltarea sectorului forestier depinde în mare
măsură de posibilitatea de finanțare

a Guvernului României

a măsurilor și acțiunilor

identificate în cadrul acestui document, precum și de disponibilitatea absorbția fondurilor
europene dedicate acestui sector până în 2022.
Principii: Comisia Europeană a stabilit patru obiective principale pentru optimizarea
gestionării durabile a pădurilor și rolul multifuncțional în UE pe care România le asumă ca
principii directoare în Strategia Forestieră Națională:
 Îmbunătățirea competitivității pe termen lung;
 Îmbunătățirea și protecția mediului înconjurător;
 Contribuția la îmbunătățirea calității vieții;
 Încurajarea comunicării și coordonării pentru a spori coerența și cooperarea la diferite
niveluri.
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IV.

Analiza situației actuale a domeniului forestier

1. Conform datelor furnizate de către

Evolutia fondului forestier national 1990-2011

Institutul Național de Statistică suprafaţa
totală a fondului forestier naţional al României
este de 6.519.470 ha şi reprezintă 27.7% din

6550

suprafaţa ţării.

6500

2. Procesul

de

reconstituire

a

drepturilor de proprietate asupra terenurilor
forestiere a început în anul 1991 şi este în
curs de finalizare. În prezent, 3284 mii ha
(50%)

din

fondul

forestier

se

află

în

2011

6450
6400

1990

6350

proprietatea statului, 2129 mii ha (33%) în

6300

proprietatea persoanelor fizice si juridice,

6250

1029 mii ha (16%) în proprietatea publică a
unităţilor teritorial-administrative, si 77 mii (1%) în proprietatea privata a unităţilor teritorial
administrative.
3. În raport cu funcţiile ecologice,
sociale şi economice pe care trebuie să

10
11
43

5

le îndeplinească, pădurile ţării sunt
împărţite în două grupe funcţionale:
grupa I – păduri cu funcţii speciale de

31

Protectia terenurilor si solurilor
Protectia apelor

protecţie ( 53% din total) şi grupa a II-a –
păduri cu funcţii de producţie şi de
protecţie (47% din total). Cu toate că

Protectia impotriva factorilor daunatori

pădurile

îndeplinesc

funcţii

multiple,

Paduri cu functii de recreere

indiferent de grupa funcţională din care

Păduri constituite ca arii protejate şi de interes ştiinţific

fac parte, pădurile din grupa I sunt
divizate în cinci subgrupe în raport cu
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funcţia lor prioritară: protecţia solului; protecţia apelor; protecţia împotriva factorilor climatici şi
industriali dăunători; recreere; interes ştiinţific şi ocrotirea genofondului şi ecofondului
forestier. Grupa a II-a funcţională cuprinde două subgrupe: păduri destinate prioritar pentru
producţia de lemn şi păduri destinate prioritar pentru producţia cinegetică. În cadrul fiecărei
subgrupe se disting diverse categorii funcţionale (în număr de peste 55) care sunt luate în
considerare la diferenţierea modului de gospodărire a pădurilor.
4. Principalele
forestiere

sunt:

formaţii
molidişurile,

brădetele, amestecurile de fag cu
răşinoase, făgetele, goruneto-făgete
şi şleauri de deal cu gorun; gorunete
şi

stejărete

(inclusive

de

stejar

15%

5%

23%

brumăriu şi stejar pufos), şleauri cu
stejar (de luncă, de câmpie şi de deal
), cerete, gârniţete şi amestecuri de
cer şi gârniţă; salcâmete, aninişuri,
zăvoaie de salcie şi de plopi indigeni
ş.a. Sub raportul proporţiei speciilor,
foioasele ocupă 69% (fag 31%,
stejari 18%, alte foioase tari 15%,
foioase moi 5%) iar răşinoasele 31%

5%

17%

2%
33%

Molid
Brad
Alte răşinoase
Fag
Stejar
Diverse tari
Diverse moi

(molid 23%, brad 5%, larice, pin
ş.a.3%).
5. Volumul total pe picior al pădurilor este estimat la peste 1.340 milioane m 3. Sub
raportul volumului, speciile forestiere principale sunt următoarele: fagul (36%), molidul (30%)
şi stejarii (11%). Creşterea totală a pădurilor este estimată la 34 milioane m 3/an. În prezent,
acest volum, respectiv posibilitatea pădurilor la nivel naţional este de 22,3 milioane m3.
6. Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) este autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură.

MMP elaborează normele juridice, economice şi tehnice care

constituie regimul silvic şi controlează aplicarea acestuia în activitatea de gestionare a
pădurilor.
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7. Administrarea fondului forestier se realizează prin 326 ocoale silvice de stat din
structura Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și prin 140 ocoale silvice private.
8. Activităţile de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare tehnologică se desfăşoară
preponderent prin Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, iar pentru formarea cadrelor cu
studii superioare necesare sectorului forestier funcţionează 7 facultăţi de profil la Braşov,
Suceava, Oradea, Timişoara, Cluj, Craiova şi Bucureşti.
9. Procentele reduse de împădurire din zonele de câmpie se corelează cu secete
frecvente şi prelungite, aşa cum despăduririle din zona de deal şi de coline, precum şi tăierile
masive din unele păduri de munte se corelează cu fenomene de torenţialitate şi de degradare
a terenurilor. Aceste fenomene se accentuează de la perioadă la perioadă, pe fondul unor
dificultăţi de ordin social şi legislativ şi al lipsei de capacităţi instituţionale şi financiare la mare
parte din deţinătorii de păduri sau de terenuri care ar trebui împădurite. Investiţiile din acest
domeniu au fost reduse sau chiar neglijate.
10. Potrivit unor studii aprofundate referitoare la fondul funciar, în România există
suprafeţe întinse cu terenuri degradate, cele mai multe fiind situate în zonele de deal şi de
munte. Aşa cum rezultă din ,,Strategia naţională şi programul de acţiune privind combaterea
deşertificării, degradării terenurilor şi secetei”, suprafaţa totală a terenurilor degradate mare.
Eroziune excesivă, asociată cu ravenări şi alunecări de teren, se înregistrează pe o suprafaţă
de peste 2 milioane de hectare, iar eroziune moderat-puternică pe aproape 5 milioane de
hectare. Suprafeţe mari de terenuri degradate se găsesc în Podişul Getic, Subcarpaţii
Munteniei, Podişul Someşan, Podişul Transilvaniei, Subcarpaţii Moldovei, Câmpia şi Podişul
Moldovei şi Dobrogea. În perspectivă, pe măsura intensificării utilizării terenurilor agricole,
peste două milioane hectare de terenuri degradate vor trebui reabilitate prin împădurire.
11. Teritoriul României reprezintă un punct de intersectare între diferite regiuni
biogeografice: arctică, alpină, vestică şi central europeană, panonică, pontică, balcanică,
submediteraniană şi chiar colchică şi turanic-iraniană. Acest nivel ridicat al diversităţii
condiţiilor/sistemelor ecologice determină şi o mare diversitatea floristică şi faunistică,
estimată la 3.700 de specii de plante şi la peste 33.000 specii de animale. Un mare număr
dintre aceste specii (peste 220 de plante şi peste 1.000 de animale) sunt specii endemice,
adaptate la condiţiile locale şi se întâlnesc numai în România.
12. Condiţii naturale şi împrejurări social-economice deosebite au făcut ca în România să
se mai păstreze importante suprafeţe de păduri naturale, virgine şi cvasivirgine. Din păcate,
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aceste suprafeţe se restrâng cu rapiditate, ele ocupând în prezent doar circa 280 mii hectare,
adică mai puţin de jumătate din suprafaţa existentă acum 20-25 de ani. Aceste păduri sunt
localizate în proporţie de 99% în regiuni montane (în zone carstice, în bazine greu accesibile,
pe versanţi abrupţi şi grohotişuri) şi doar în proporţie de 1% în regiunile de deal şi câmpie
(zone greu accesibile din Delta Dunării sau masive forestiere compacte situate la mare
depărtare de localităţi). Cele mai multe dintre ele sunt situate în zona făgetelor, molidişurilor şi
a amestecurilor de molid, brad şi fag. În prezent, parte din pădurile virgine şi cvasivirgine de
valoare unică, inclusiv pentru studiul biodiversităţii ecosistemelor naturale, sunt incluse în arii
protejate oficial constituite.
13. Caracterul natural al ecosistemelor forestiere din România este demonstrat şi de
prezenţa unei game largi din fauna europeană de pădure. Cu referire la unele specii rare sau
pe cale de dispariţie, este de menţionat că România deţine circa 60% şi, respectiv, 40% din
populaţiile europene de urşi şi lupi. Este remarcabilă, de asemenea, diversitatea biologică
specifică ecosistemelor forestiere din Delta Dunării, entitate de mare importanţă pentru
migraţia şi dispersia speciilor, în special a păsărilor.
V. Cadrul legislativ
România are un cadru vast de reglementare forestieră:
1. Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modifiările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
3. Legea nr. 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate;
4. Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, cu modificarile si
completarile ulterioare;
5. Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic,
aprobată cu modificări şi cimpletări prin Legea nr. 427/2001;
7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de
evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007;

11

8. HG nr. 996/2009 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
9. HG nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier
Documente de politici publice elaborate şi adoptate:


Programul Forestier Naţional din 2005;



Planul Naţional de Combatere al Tăierilor Ilegale de Arbori.

Conform raportului realizat în cadrul programului Analiza funcțională a administrației
publice centrale din România II- Sector Mediu și Păduri,

normele tehnice şi practicile

naţionale de administraţie forestieră sunt în esenţă moştenite din trecut, si acum trebuie să
se confrunte cu o nouă realitate: diversitatea de forme de proprietate forestieră şi o economie
foarte dinamică (Stancioiu et al, 2010). Cadrul de reglementare extins, considerat excesiv de
mulţi (Savcor Indufor 2006) a avut ca rezultat în România practicarea unui tip foarte
prescriptiv de regim de administrare a pădurilor, bazându-se excesiv pe normele tehnice, în
detrimentul reglementărilor generale de orientare care conferă avantaje legate de flexibilitate
şi inovare şi care constituie în prezent un element tot mai important de bune practici forestiere
(BPF) din întreaga lume.
VI. Cadrul European
Conferinţa Ministerială privind protecţia pădurilor din Europa (MCPFE), cunoscută sub
numele FOREST EUROPE, din care România este membră, reprezintă procesul de politică
pan-europeană pentru gestionarea durabila a pădurilor din Europa.

FOREST EUROPE

dezvoltă strategii comune pentru cele 46 de state membre şi pentru Uniunea Europeană
(UE)

cu

privire

la

protectia

si

gestionarea

durabila

a

pădurilor.

De la fondarea sa în 1990, au fost adoptate douăzeci și una de rezoluţii în șase Conferinţe
Ministeriale (Strasbourg 1990, Helsinki 1993, Lisabona 1998, Viena 2003 şi Varşovia 2007,
Oslo 2011). Prin

angajamentele FOREST EUROPE, conceptul de gestionare durabilă a

pădurilor (GDP) a fost definit şi dezvoltat continuu la nivel pan-european.
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Angajamentele, de asemenea, au servit drept cadru pentru punerea în aplicare a GDP
în ţările europene. Printre subiectele prioritare ale FOREST EUROPE amintim consolidarea
rolulului pădurilor în atenuarea schimbărilor climatice,

asigurarea aprovizionării

cu apă

potabilă de bună calitate, îmbunătăţirea şi conservarea biodiversităţii forestiere şi furnizarea
de produse forestiere. Alte sarcini importante sunt de a dezvolta un cadru de colaborare
forestieră în viitor şi de a explora posibilităţile unui acord legal cu caracter obligatoriu cu
privire la pădurile din Europa.
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene nu prevede o politică specifică forestieră
comună.

Principiul subsidiarităţii se aplică, iar responsabilitatea pentru politica forestieră

revine fiecăruia dintre statele membre. Cu toate acestea, Uniunea Europeană a adoptat o
Strategie forestieră în 1998 care subliniază importanţa rolului multifuncţional al pădurilor şi
administrarii durabile a pădurilor pentru dezvoltarea societăţii, şi identifică o serie de
elemente-cheie, care constituie baza pentru punerea sa în aplicare.

Aceasta prevede că

politica forestieră este în competenţa statelor membre, dar că UE poate contribui la punerea
în aplicare a GDP prin politici comune, bazate pe principiul subsidiarităţii şi conceptul de
responsabilitate comună.

Acesta subliniază, de asemenea, punerea în aplicare a

angajamentelor, principiilor şi recomandărilor internaţionale prin programe forestiere naţionale
sau subnaţionale sau instrumentele echivalente, şi prin participarea activă în toate procesele
internaţionale din domeniu, şi subliniază necesitatea de a îmbunătăţi coordonarea,
comunicarea şi cooperarea în toate domeniile politice relevante pentru sectorul forestier.
Planul de acţiune forestier al UE, pentru perioada 2006 -2011, a oferit un cadru pentru
acţiunile legate de silvicultură la nivelul Comunităţii şi al Statelor Membre şi serveşte ca
instrument de coordonare între acţiunile comunitare şi politicile forestiere ale statelor membre.
Obiectivul general al Planului de acţiune forestier al UE este de a sprijini şi consolida
administrarea durabilă a pădurilor şi rolul multifuncţional al pădurilor. Planul de acţiune are
patru obiective principale: (1) Creşterea competitivităţii pe termen lung; (2) Îmbunătăţirea şi
protecţia mediului; (3) Contribuţia la calitatea vieţii; şi (4) Promovarea coordonării şi
comunicării. Planul constă dintr-o serie de 18 acţiuni-cheie pe care Comisia îşi propune să le
implementeze împreună cu statele membre. Acesta subliniază, de asemenea, măsuri
suplimentare care pot fi luate de către statele membre, în funcţie de condiţiile şi priorităţile lor
specifice, cu sprijin din partea instrumentelor comunitare existente, deşi implementarea poate
13

presupune, de asemenea, acte juridice naţionale.

Exemplele

includ (a) o evaluare a

resurselor de lemn pentru producerea de energie, (b) dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru
proprietarii de păduri, (c) elaborarea de ghiduri de bune practici in impadurire, la nivel national
şi (d) promovarea măsurilor Natura 2000 referitoare la habitate forestiere.
Înştiinţarea din 2008 privind industriile forestiere inovatoare şi durabile din UE include
un plan de acţiune format din 19 puncte în vederea îmbunătăţirii competitivităţii pe termen
lung a sectorului forestier, integrând în acelaşi timp obiectivele privind schimbările climatice
si energie în strategia

acestui sector.

Acţiunile pe care le propune aceasta sunt

complementare Planului de acţiune forestier cu

privire la competitivitatea industriilor

forestiere din cadrul UE (FBI), punând accentul pe accesul la materii prime, impactul
schimbărilor climatice, inovaţie, comert şi comunicare.
Politica Uniunii Europene de combatere a taierilor ilegale şi a comerţului asociat
acestora

este conţinută în Planul de acţiune pentru

FLEGT care acoperă atât măsuri

referitoare la ofertă, cât şi la cerere în ceea ce priveşte exploatarea forestieră ilegală, şi a fost
aprobat de Consiliul de Miniştri al UE în noiembrie 2003. Planul de acţiune FLEGT a dus la
două acte legislative cheie:
Regulamentul FLEGT adoptat în 2005, cu privire la controlul intrării materialului lemnos
în UE din partea ţărilor care intră în Acorduri de parteneriat voluntare bilaterale FLEGT (VPA)
cu UE;
Regulamentul UE cu privire la materialul lemnos propus de Comisie în octombrie 2008
şi adoptat de Parlamentul European şi de Consiliu în octombrie 2010, ca o măsură globală de
a interzice introducerea materialului lemnos şi produselor din lemn ilegale pe piaţa internă.
Regulamentul (UE) nr 995/2010, de asemenea, cunoscut sub numele de
Regulamentul lemnului (Ilegal) combate taerile ilegale si comertul asociat prin intermediul a
trei obligaţii esenţiale:
1. Interzice plasarea pe piata UE pentru prima oara a lemnului si produselor din lemn
cu provenienta ilegala;
2. Obliga comerciantii din UE care plaseaza pentru prima oara pe piata UE produse
din lemn sa se supuna la verificari prealabile;
3. Obliga comerciantii din UE sa tina evidenta furnizorilor si clientilor lor (trasabilitate).
Regulamentul acopera o gama larga de produse din lemn enumerate in Anexa la
regulament folosind codul de nomenclatură personalizat al UE.

Punerea în aplicare a
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regulamentului va începe de la 03 martie 2013 pentru a da suficient timp operatorilor din UE,
producătorilor de material lemnos şi statelor membre, precum şi partenerilor comerciali să se
poată pregăti. În această perioadă, Comisia intenţionează să adopte norme mai detaliate.
În mod evident masa lemnoasă ce provine din păduri certificate și companiile ce au
certificarea lanțului de custodii vor fi in avantaj semnificativ si vor fi mai bine pregatite cand
aceasta reglementare va intra in vigoare.

VII.

Instituții implicate în elaborarea și implementarea strategiei

Tip de

Instituții implicate în elaborare

instituție

Instituții implicate în

Instituții

implementare

implicate în
monitorizare

Instituții

Ministerul Mediului și Pădurilor

Ministerul Mediului și

publice

și instituțiile subordonate.

Pădurilor și instituțiile

unitatea de

centrale

Regia Națională a Pădurilor

subordonate.

monitorizare

Ministerul Agriculturii și

Regia Națională a

Dezvoltării Rurale

Pădurilor

Ministerul Economiei,

Ocoale silvice private

Comerțului și Mediului de

Universitățile

Afaceri

ICAS

Ministerul Dezvoltării și

Ministerul Economiei,

Turismului

Comerțului și Mediului

Ministerul Finanțelor Publice

de Afaceri

Instituții de

Academia Română

cercetare și

Academia de Științe Agricole și

educație

Silvice

MMP- prin
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Institutul de Cercetări și
Amenajări Silvice
Universitatea Transilvania
Brașov
Universitatea Ștefan cel Mare
Suceava

Asociații și

Asociația Forestierilor din

federații cu

România

activitate în

Asociația Administratorilor de

domeniul

Păduri din România

forestier

Asociația Producătorilor de
Mobilă din România
Asociația Profesională a
Prestatorilor de Service de
Silvicultură din România
Federația Proprietarilor de
Păduri și Pășuni din România
Asociația Proforest
Federația pentru Apărarea
Pădurilor
Asociația Progresul Silvic

ONG –uri cu

WWF – Programul Dunăre

activitate

Carpați

conexe

Asociația ProPARK

domeniului

Asociația Ecoassist

forestier
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VIII. Definirea problemelor sistemului forestier

Lipsa unei strategii forestiere în domeniu, împreună cu lipsa unei analize de impact a
strategiei forestiere 2001-2010, duce la imposibilitatea de a stabilii prioritățile și planul de
acțiuni. Din acest motiv Ministerul Mediului și Pădurilor a demarat cu prioritate în luna mai
consultări în vederea demarării procesului participativ pentru elaborarea Strategiei Naționale
Forestieră, conform cu recomandările Băncii Mondiale.
Astfel, din consultările efectuate și din analizele pe documente a reieșit faptul că principalele
probleme ale sectorului forestier sunt:
 Inconsecvența

și

incoerența

legislativă

din

domeniul

forestier,

precum

și

inaplicabilitatea unor reglementări ;
 Necorelarea prevederilor legale din domeniul silviculturii cu reglementări din alte
domenii și alte ministere (codul fiscal, codul penal, codul civil și regimul armelor și
munițiilor, protectia mediului;
 Nefinalizarea procesului de retrocedare a pădurilor;
 Existenta unei suprafete de circa 500.000 ha pentru care nu este asigutata
administrarea sau serviciile silvice si pentru care nu sunt elaborate amenajamente
silvice;
 Reducerea volumului de lemn taiat ilegal din paduri;
 Accesibilitate redusa a fondului forestier national;
 Neacordarea formelor de sprijin pentru proprietarii privati de padure.
 Insuficienta reglementare pentru amenajarea suprafeţelor micilor proprietari;
 Lipsa cadastrului forestier si a delimitarilor intre proprietari;
 Lipsa informatiilor despre piata produselor forestiere– in piata interna si externa
 Acces redus si netransparent la lemnul provenit din padurile private;
 Valorificarea lemnului pe picior se face pe baza de estimari si nu pe baza de masurari
directe;
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 Lipsa unor instrumente de comunicare internă/ externă la nivelul sectorului;
comunicare ineficientă/blocaje de comunicare între diferite entități/ partenerii

ale

sectorului precum şi intre acestea şi stakeholderi (ex. ONG-uri);
 Cercetarea în activitatea de exploatare şi prelucrare primară este mult rămasă în
urmă;
 Lipsa unor strategii pe termen mediu şi lung pentru resursele umane din domeniul
forestier.

IX.Identificarea grupurilor țintă
Public țintă lărgit: societatea românească
Public țintă restrâns:


proprietarii de pădure;



administratorii de pădure;



firme care iși desfășoară activitatea în domeniu forestier ;



personal din domeniu forestier.
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X. Obiectivul general, obiectivele specific, măsuri
Obiectiv general:
Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, in scopul creșterii calității vieții și asigurării
necesităților prezente și viitoare ale societății, în context european.
Obiective specifice
1. Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activității din sectorul forestier;
2. Gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor forestiere;
3. Planificarea forestiera;
4. Valorificarea superioară a produselor forestiere;
5. Dezvoltarea dialogului intersectorial și a comunicării strategice în domeniul forestier ;
6. Dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului forestier.

Măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor scontate

Măsurile avute în vedere de prezentul document de politici, au fost grupate pe obiective
specifice definite mai sus, existând și măsuri care contribuie la atingerea tuturor obiectivelor
specifice.
Măsurile identificate, au fost dezbătute cu ocazia consultărilor cu toți factorii implicați,
organizate la Brașov, grupate pe obiective specifice, sunt redate în cele ce urmează.
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Obiectiv specific 1: Dezvoltarea cadrului instituțional
reglementare a activităților din sectorul forestier

și

de

Măsura 1.1. Întreprinderea de demersuri în
vederea corelării legislației din domeniul
forestier cu cea aplicabilă în alte sectoare, cu
implicarea tuturor factorilor interesati
Masura 1.2. Armonizarea legislaţiei naţionale cu
legislaţia specifică a U.E., convenţiile şi
acordurile internaţionale la care România este
parte semnatară
Masura 1.3. Îmbunătăţirea cadrului legislativ
pentru favorizarea asocierii proprietarilor de
păduri cu suprafeţe mici
Masura 1.4. Reglementarea sistemului de cuantificare și compensare a funcțiilor Buget
ecosistemice ale pădurii
ul de
stat
Masura 1.5. Elaborarea de ghiduri de bune practici în domeniul forestier
Buget
ul de
stat

Studiu
pentru
identificarea
și evaluarea
efectelor
pădurilor
Elaborare
ghiduri

0,1 mil
euro

0,2 mil
euro

Masura 1.6. Constituirea Consiliului Național
Forestier, entitate cu rol consultativ, în care să
fie reprezentate instituții și organizații
din
domeniul forestier și domeniile conexe

Obiectiv specific 2: Gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor
forestiere
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Masura 2.1. Administrarea durabilă a fondului

forestier național
2.1.1 Identificarea mecanismelor care să asigure
administrarea sau servicii silvice pentru toţi
deținătorii de fond forestier
2.1.2 Perfecţionarea sistemului de administrare
silvică în condițiile existenței unui număr
foarte mare de mici proprietari de pădure
Masura 2.2. Extinderea suprafeței acoperite cu
păduri
2.2.1

2.2.2

Elaborarea
împădurire

Programului

naţional

de Buget
ul de
stat
Ameliorarea prin împadurire a terenurilor degradate inapte pentru agricultură
Buget
ul de
stat
Fondul
de
amelio
rare
Fondul
pentru
mediu
Fondul
de
conser
vare și
regen
erare

Raport
mediu

de 0,05 mil
euro

Elaborarea
350 mil
documentați euro
ilor tehnicoeconomice
(SF+PT) și
executarea
lucrărilor de
împădurire
până
la
închiderea
stării
de
masiv

și alte
surse
2.2.3

Împădurirea
neagricole

terenurilor

agricole

și - FE
AD

Elaborarea
300 mil
documentați euro
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R

2.2.4

Realizarea sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie
Buget
ul de
stat
Fondul
de
amelio
rare
Fondul
pentru
mediu
Fondul
de
conser
vare și
regen
erare

ilor tehnicoeconomice
(SF+PT) și
executarea
lucrărilor de
împădurire
până
la
închiderea
stării
de
masiv
Elaborarea
100 mil
documentați euro
ilor tehnicoeconomice
(SF+PT) și
executarea
lucrărilor de
împădurire
până
la
închiderea
stării
de
masiv

și alte
surse
2.2.5

2.2.6

Elaborarea și implementarea unui sistem
național unitar care să furnizeze informaţii
asupra
producerii,
controlului,
comercializarii și transferului de material
forestier de reproducere
Identificarea şi includerea în fondul forestier

Elaborarea
0,05 mil
Buget unui sistem euro
ul de informatic
stat
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naţional a arboretelor din jurul construcţiilor
hidrotehnice şi a lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare si a vegetaţiei forestiere de pe
halde
Masura 2.3. Accesibilizarea fondului forestier
national
2.3.1 Elaborarea Programului naţional pentru
creșterea accesibilității fondului forestier
2.3.2 Dezvoltarea reţelei de accesibilizare
a fondului forestier

2.3.3

2.3.4

2.3.5

-Buget
de stat
-Buget
de stat
Credit
e
extern
e
fonduri
europ
ene

Studiu

0,1 mil
euro
Elaborarea
1000 mil
documentați euro
ilor tehnicoeconomice
(SF+PT) și
executarea
lucrărilor

Utilizarea de tehnologii noi la construirea -Buget Tiparirea și
drumurilor forestiere
de stat distribuirea
normativelor
de
proiectare a
drumurilor
forestiere
Extinderea
lucrarilor
de
amenajare -Buget Elaborarea
complexa a bazinelor hidrografice torentiale de stat documentați
ilor tehnicoCredit economice
e
(SF+PT) și
extern executarea
e
lucrărilor
fonduri
europ
ene
Dezvoltarea

reţelei

de

0,1 mil
euro

800 mil
euro

accesibilizare
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interioarã a arboretelor tinere
2.3.6 Stimularea asocierii în scopul utilizării în
comun a drumurilor forestiere prin
realizarea de parteneriate public –privat
Masura 2.4 Sprijinirea proprietarilor care dețin
păduri cu suprafețe mici
2.4.1 Acordarea de sprijin financiar pentru
proprietarii de terenuri forestiere cu
suprafețe mici (până la 30 hectare)în scopul
gestionării durabile a pădurilor

Buget
ul de
stat

Combaterea
bolilor
și
dăunătorilor
Elaborarea
amenajame
ntelor silvice
2.4.2 Asigurarea de asistenţa tehnica gratuita -Buget Creșterea
pentru prorietarii păduri cu suprafete mici de stat numărului
de catre autoritatea publica centrala care
de personal
raspunde de silvicultura
din
structurile
teritoriale
(100
persoane)
2.4.3 Crearea de facilităţi care să favorizeze
asocierea proprietarilor de păduri
Masura 2.5 Asigurarea stabilității și creșterea
eficacității funcționale a ecosistemelor forestiere
2.5.1 Creșterea ponderii regenerării naturale prin
aplicarea tratamentelor intensive adecvate
2.5.2
Promovarea silviculturii pe criterii regionale
2.5.3 Perfecționarea și dezvoltarea sistemului de Buget
Realizare
monitorizare
permanentă
a
stării de stat studiu anual
fitosanitare a pădurii
2.5.4 Optimizarea compozițiilor de împădurire în
raport cu politica de promovare a speciilor
și cu modificarile staționale
2.5.5 Protecția calității solurilor forestiere
2.5.6 Elaborarea de studii pentru determinarea Buget Studiu
valorii economice totale a pădurilor şi a de stat
vegetaţiei forestiere în raport cu funcţiile
atribuite
2.5.7 Implementarea sistemului de evaluare -Buget Studiu
de
economică totală a pădurilor şi a terenurilor de stat evaluare

0,2 mil
euro
3
mil
euro

0,2 mil
euro

0,3 mil
euro
0,5 mil
euro
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cu vegetaţie forestieră , la nivel zonal şi
naţional
Masura 2.6 Contribuția pădurilor la atenuarea efectelor
schimbărilor
climatice.
Adaptarea
pădurilor
la
schimbarile climatice
2.6.1 Elaborarea
şi
implementarea -Buget
metodologiilor/tehnologiilor
pentru de stat
adaptarea ecosistemelor forestiere la
schimbări climatice
2.6.2 Politici coerente între silvicultură, schimbari
climatice și alte domenii (calitatea apei,
inundații,
biodiversitate,
sănătatea
plantelor).
2.6.3 Selectarea și promovarea de biotipuri de arbori rezistenți la adversități și extinderea Buget
utilizării acestora în lucrarile de regenerare ul de
a padurilor din zonele expuse
stat
Măsura
2.7
Ocrotirea
şi
ameliorarea
biodiversităţii
2.7.1 Promovarea
diversităţii biologice a
ecosistemelor forestiere
2.7.2 Protejarea pădurilor cu structuri naturale și
cvasinaturale
2.7.3 Conservarea habitatelor rare, ameninţate,
periclitate
2.7.4 Conservarea habitatelor marginale, zonelor
umede, pădurilor ripariene
2.7.5 Conservarea speciilor protejate la nivel
naţional cu risc de extincţie ridicat sau
vulnerabile
Masura 2.8 Diminuarea tăierilor ilegale de arbori
din fondul forestier naţional
2.8.1 Asigurarea trasabilităţii lemnului prin
armonizarea sistemului de
control
românesc cu sistemul
” due diligence”.
2.8.2

Elaborare
0,3 mil
teme
de euro
cercetare

Elaboreare
0,1 mil
teme
de euro
cercetare

Elaborarea şi promovarea unor mecanisme
şi instrumente eficiente de control a aplicării
regimului silvic
25

2.8.5

Întărirea capacităţii instituţionale de control -Buget Cheltuieli de
a statului
de stat personal
(100
persoane)

2.8.6

Monitorizarea permanentă
fondului forestier naţional

a

integrității

Obiectiv specific 3: Planificarea forestieră
Masura 3.1
național

Amenajarea

fondului

forestier

3.1.1

Modernizarea şi adaptarea sistemului de
amenajare a pădurilor
3.1.2 Armonizarea elaborării amenajamentelor
silvice cu planurile de dezvoltare
3.1.3 Elaborarea amenajamentelor silvice în
sistem GIS
3.1.4 Realizarea unei baze de date naţională Realizarea
0,1 mil
pentru amenjamente silvice
Buget bazei
de euro
ul de date
stat
3.1.6 Monitorizarea
aplicării
prevederilor
amenajamentelor silvice
Masura 3.2 Cadastrul forestier
3.2.1

Perfecționarea sistemului de cadastru
forestier în concordanță cu cerințele
cadastrului general
3.2.2 Constituirea unor zone pilot pentru
realizarea cadastrului forestier, pe termen
scurt cu posibilitatea extinderii, la nivel
naţional, pe termen lung
3.2.3 Crearea cadrului legislativ necesar realizării
şi finanţării lucrărilor de cadastru pentru
fondul forestier naţional
Masura 3.3 Evaluarea resurselor forestiere prin
Inventarul Forestier Naţional

Buget
ul de
stat
Buget
ul de
stat

Realizarea
cadastrului
forestier
Realizarea
cadastrului
forestier

200 mil
euro
1 mil
euro
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3.3.1

Elaborarea continuă a inventarului forestier național
Buget
ul de
stat
3.3.2 Perfecționarea continuă a IFN
Buget
ul de
stat
Masura 3.4 Sistemul informaţional forestier
3.4.1 Modernizarea şi adaptarea sistemului Buget
informaţional şi folosirea ca subsistem a de stat
Sistemului Informatic Geografic (SIG) Alte
pentru gestionarea padurilor în România
surse
Masura 3.5 Criterii şi indicatori pentru
gestionarea durabilă a pădurilor din România
3.5.1 Actualizarea permanentă a indicatorilor
pentru gestionarea durabilă a pădurilor
3.5.2 Actualizarea Programul naţional forestier şi corelarea indicatorilor pentru gestionarea Buget
durabilă a pădurilor cu acesta
ul de
stat
3.5.3
3.5.3
3.5.5

Revizuirea
inventarului

10
mil euro

Studiu

0,5 mil
euro

Sistem
informatic

5
mil
euro

Revizuirea
Programului
național
forestier

0,1 mil
euro

Crearea standardelor naţionale pentru alte
sisteme de certificare
Încurajarea folosirii standardelor naţionale
de certificare
Monitorizarea
gestionării
durabile
a
pădurilor prin indicatori

Obiectiv specific 4: Piaţa produselor si serviciilor forestiere
4.1 Valorificarea
forestiere
4.1.1

superioară

a

produselor

Dezvoltarea unui sistem bursier la nivel Surse
Sistem
național pentru toate categoriile de produse extern informatic
forestiere
e/prop
rii ale
factoril
or
interes

1
mil
euro
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ați
4.1.2

Crearea unui sistem pentru culegerea şi
gestionarea informațiilor forestiere și
asigurarea accesului tuturor factorilor
interesați la acestea

4.1.3

Valorificarea superioară a lemnului și a
produselor nelemnoase

4.1.4

Utilizarea biomasei ( a lemnului de mici
dimensiuni și a resturilor rezultate din
exploatarea și prelucrarea lemnului)
pentru producerea de energie verde

4.2 Ridicarea nivelului de înzestrare tehnică a
agenţilor economici cu activitate de exploatare
si procesare în domeniul forestier
4.2.1 Atragerea fondurilor europene pentru - FE
inzestrare cu
ulilaje de exploatare si
AD
prelucrare, prietenoase pentru mediu
R

Stimularea folosirii de utilaje prietenoase
pentru mediu în lucrările de exploatări
forestiere
4.2.3 Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de
viață pentru lucrătorii forestieri
4.3
Actualizarea informațiilor despre piața
lemnului
4.3.1 Furnizarea de informaţii publice privitoare la
piața lemnului în România prin intermediul
SUMAL
4.3.2 Promovarea de servicii de consultanță
pentru proprietarii de păduri
4.4 Perfecționarea sistemului de urmărire a
trasabilității lemnului
4.4.1 Perfecționarea sistemului SUMAL
prin -

Achiziția de 500 mil
utilaje
și euro
dispozitive
cu
impact
redus
asupra
mediului

4.2.2

Perfecționar

0,3

mil
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îmbunătățirea structurii de sprijin tehnic, a
interfaței de utilizare și prin armonizarea cu
sistemul “due diligence” și cu normele
tehnice privind evaluarea masei lemnoase
4.5 Reglementarea compensațiilor pentru
serviciile ecosistemice
4.5.1 Cuantificarea contravalorii funcțiilor de
protecție și a serviciilor ecosistemice
4.5.2 Identificarea şi cuantificarea serviciilor de
mediu şi a beneficiarilor serviciilor
ecosistemice
4.5.3

4.5.4
4.5.5

Buget ea
ul de sistemului
stat
SUMAL

euro

Buget Studiu
de stat
Buget Studiu
de stat

0,2 mil
euro
0,5 mil
euro

Acordarea de plăți compensatorii
suprafață pentru funcțiile protective

pe Plăți Natura 200 mil
Buget 2000
euro
ul de
stat
FEAD
R
Cartea verde a comisiei privind protectia
padurilor si informarea in domeniul forestier
FNM- reformare de natura legislativa:
includerea beneficiarilor functiilor de
protectie intre platitori; compensatii pentru
proprietari de paduri din FNM

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea dialogului intersectorial și a
comunicării strategice în domeniul forestier
5.1 Reducerea decalajului între percepție și
realitate cu privire la domeniul forestier
5.1.1 Realizarea unei plan de promovare, -Buget Evenimente,
bugetat, a domeniul forestier
de stat tiparituri, etc
Monitorizări
Sisteme
informatice,
parteneriate
media
5.1.2 Realizarea unor campanii de conștientizare -Buget Evenimente,
în vederea promovării pădurii românești
de stat parteneriate

2
mil
euro

1
mil
euro
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5.1.3
Realizarea
românesc

unui

brand

al

lemnului - Sur
se
ext
ern
e
5.1.4 Îmbunătătirea transparenței decizionale din
domeniu
5.2 Dezvoltarea colaborării intersectoriale
5.2.1 Permanentizarea unui dialog cu partenerii,
prin organizarea de acțiuni comune
Promovarea asocierii proprietarilor de
păduri în vederea valorificării superioare a
lemnului – dialog între proprietari și
industrie la nivel local, regional și național
5.3 Eficientizarea comunicării interne domeniul
forestier
5.3.1 Realizarea
unei
platforme
pentru
informare/comunicare in domeniul forestier
5.4 Formarea pe domeniul comunicării a
personalului responsabil din domeniul forestier
5.4.1 Participarea personalului la programe de
formare în domeniul comunicării ( formaleuniversitate şi nonformale)

Evenimente
PR,
Campanii

1
mil
euro

-Buget Soft,
de stat evenimente

0,5 mil
euro

-Buget Formare
de stat

1
mil
euro

5.2.2

Obiectiv specific 6:
învăţământului forestier

Dezvoltarea

cercetării

știintifice

și

a

6.1 Consolidarea şi dezvoltarea cercetării
ştiinţifice forestiere în cadrul instituţionalizat şi
creşterea contribuţiei acesteia la dezvoltarea
sectorului
6.1.1 Corelarea temelor de cercetare cu nevoile
sectorului forestier
6.1.2 Difuzarea într-o manieră coerentă şi -Buget Tiparirea si 0,3 mil
atractivă a rezultatelor cercetărilor
de stat distribuirea
euro
rezultatelor
cercetarilor
catre
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administrato
rii
si
proprietarii
de paduri
6. 2 Adaptarea învăţământului preuniversitar şi
universitar de specialitate la cerinţele dezvoltării
sectorului forestier
6.2.1 Restructurarea si adaptarea planurilor de Surse
învatamânt de specialitate la nevoile extern
sectorului, in sensul acordarii unei ponderi e
corespunzatoare activității de instruire
practică
6.2.2 Restructurarea curriculara si institutionala a
învatamântului în domeniul forestier si
integrarea acestuia cu activitatile de
cercetare-dezvoltare
6.3 Creşterea competitivităţii sectorului forestier
românesc prin cercetare şi învăţământ

6.3.1

Incurajarea proiectelor de cercetare si
educare intersectoriale (alaturi de sectoare
ca
agricultura,
economia,
protectia
mediului, industia energetica, etc), cu
implicarea specialistilor domeniul forestier

6.3.2

Incurajarea proiectelor de cercetare privind
imbunatatirea contributiei sectorului la PIB
al Romaniei

Programe
de
intershipuuri

0,1 mil
euro

6.4 Extinderea cooperării internaţionale
6.4.1 Dezvoltarea
cercetarilor
în
domenii -Buget Teme
de 1
mil
prioritare de importanta nationala si de stat cercetare
euro
internationala (schimbari climatice, energie
regenerabila, economie verde reconstructie
ecologica,
amenajarea complexa a
bazinelor hidrografice torentiale, tehnologii
ecologice de exploatare, studiul lemnului,
retehnologizarea industriilor de exploatare
si prelucrare a lemnului)
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6.5 Creşterea calităţii vieţii prin produsele şi
serviciile oferite de sectorul forestier
6.5.1 Crearea de locuri de muncă în sectorul
forestier, în contextul dezvoltării rurale
6.6 Facilitarea formării continue a resursei
umane din sectorul forestier
6.6.1

Organizarea unor cursuri de perfecţionare

Pregatire
1
mil
Buget profesionala euro
ul de
stat

XI. Impactul estimat al strategiei

Prin obiectivele specifice, detaliate prin măsurile și submăsurile asumate în prezenta
SFN, Ministerul Mediului și Pădurilor stabilește o direcție clară de dezvoltare durabilă a
pădurilor, având în vedere și impactul asupra societății pe care această strategie îl are.
Astfel că au fost stabilite măsuri realiste care pot fi cuantificate la finalul strategiei
având următorul impact:
 Impact de natură socială
– Perfecționare continua a angajaților din domeniul forestier
– Deschiderea de posibilități pentru crearea de locuri de muncă în sectorul
forestier;
– imagine statutului personalului silvic;
– Realizarea de păduri multifuncționale;
 Impact de natură instituțională
– întărirea capacității administrative a autorității centrale din domeniul silviculturii
prin prezența mai activă a acesteia în teritoriu;
– Crearea premiselor pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului forestier privat;
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– Întărirea capacității de control a MMP prin existența unui sistem național,
funcțional, armonizat cu cel european care să monitorizeze proveniența și
parcursul materialului lemonos;
– Crearea unui sistem de criterii și indicatori compatibili cu cei europeni pentru
monitorizarea gestionarii durabilă a pădurilor;
– Existența unui sistem de evaluare a resursei forestiere (IFN) și permanentizarea
acestei evaluarii, în concordanță cu structura de raportare la nivel european;
 Impact de natură politică
– Reglementarea si monitorizarea mai facilă a întregului sector de către
autoritatea centrală care răspunde de silvicultură;
– Reducerea ingerinței politice în secțiunea de gestiune a sectorului prin
promovarea de criterii manageriale competitive;
 Impact de natură legislativă
-

Armonizarea legislației specifice cu a celorlalte domenii si cu cea europeană

-

Schimbarea paradigmei legislative în sensul simplificării și corelării cu nevoile
sectorului

 Impact de mediu
-

Creșterea cu 10 000 de hectare pe an a suprafeței ocupată de păduri a României ;

-

Realizarea unui sistem național de perdele forestiere, cu 1000 de hectare pe an, până în
2022;

-

Menținerea și ameliorarea biodiversității ecosistemelor forestiere;

-

Scăderea tăierilor ilegale prin existența unui sistem național, funcțional, armonizat cu cel
european care să monitorizeze proveniența și parcursul materialului lemonos;

-

Stimularea folosirii în exploatare a utilajelor prietenoase mediului
 Impact de natură financiară
– Punerea sub administrare a celor 500 de mi de hectare neadministrate;
– Creșterea gradului de accesibilitate cu 6500 km până în 2022, la o medie de 7,2
m liniari pe hectar
– Crearea unui cadru pentru accesarea eficientă a fondurilor destinate extinderii
suprafeței padurii;
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– Cresterea încasărilor la buget ca urmare a creșterii profitului și productivității în
sector cu:
•

Creșterea valorii vânzărilor în sector în condițiile reducerii ponderii pieței
negre a lemnului;

•

Creșterea valorii produselor printr-o sortare superioară a lemnului;

•

Creșterea prețului ca urmare a efectului cererii și ofertei în economia de
piața (implicarea mediului de afaceri);

– Creșterea încasărilor la buget prin crearea de locuri de muncă și oportunități de
afaceri în cadrul sectorului forestier.
Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze modul de folosire a
resurselor, realizarea impactului aşteptat şi eficienţa intervenţiilor. Se vor evalua factorii de
succes sau de eşec, cât şi sustenabilitatea

rezultatelor şi a impactului SFN. Pentru o

evaluare adecvată a impactului SFN, evaluarea ex-post trebuie realizată după trecerea unui
anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractaţi evaluatori externi domeniului.

XII.

Etapele de implementare și indicatori de progres

Au fost identificați indicatorii de progres monitorizabili și au fost formulate rezultatele dorite
pentru fiecare măsură în parte. Ele sunt redate în tabelul din anexa 1.
Etapele de implementare sunt următoarele:
Etapa I – Etapa premergatoare
Consta in constituirea grupului de actiune privind implementarea strategiei in cadrul
Ministerului Mediului si Padurilor, insarcinat cu elaborarea planului de actiune, atribuirea
responsabilitatilor pentru implementarea masurilor strategice, coordonarea activitatilor de
revizuire a cadrului legislativ si raportare a progresului implementarii.
Etapa premergatoare are o perioada de implementare de 6 luni.
Etapa a II-a – Etapa de revizuire a cadrului lagislativ si normativ
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In cadrul acestei etape, sub coordonarea grupului de actiune, se vor elabora si corela actele
normative necesare implementarii strategiei.Cadrul normative va fi revizuit de catre un grup
de lucru organizat in cadrul Ministerului Mediului, incluzand etape de consultari cu alte
institutii implicate.
Etapa a II- a are o perioada de implementare de 12 luni, functie de ritmul de revizuire si
aprobare a actelor normative vizate.
Etapa a-III-a – Etapa de implementare propriuzisa a reformei institutionale
Constă în implementarea actelor normative privitoare la revizuirea cadrului instituțional: Etapa
a III-a are o perioada de implementare de 6 luni.
Etapa a-IV-a – Etapa de stabilizare a noului cadrul institutional
Consta in intarirea capacitatii noilor institutii si organizatii rezultate ca urmare a revizuirii
cadrului institutional in cadrul etapei precedente.
Etapa a IVa are o perioada de implementare de 24 luni.
XIII. Proceduri de raportare si monitorizare
Responsabilitatea centrala in ceea ce priveste implementarea si monitorizarea strategiei de
reforma institutionala revine Ministerului Mediului si Padurilor. In cadrul acesteia, in prima
etapa de implementare se va constitui o unitate de implementare alcatuita din 5 specialisti din
domeniu insarcinati cu coordonarea si monitorizarea implementarii strategiei (pe baza
indicatorilor stabiliti) si raportarea stadiului implementarii strategiei catre conducerea
ministerului.
Pe lângă evaluarera și monitorizarea internă, Consiliul Național Forestier va realiza un
raport anual de progres privind modul de implementare al strategiei. Raportul se va depune la
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură până la 15 martie a fiecărui an.
Pe baza prevederilor prezentului document de politici, unitatea de implementare va elabora
un plan de actiuni detaliat cuprinzand actiunile efective ce trebuie intreprinse, responsabilitati,
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termene si corelatii. Planul de actiuni va fi supus aprobarii conducerii Ministerului Mediului si
Padurilor, urmand ca monitorizarea derularii acestuia sa se faca pe baza unor rapoarte
anuale privind implementarea planului de actiuni.
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ANEXE
Prezentele anexe fac parte integrantă din documentul de față, însă caracterul acestora
este de documente interne, deoarece ele reprezintă elemente de indicatori și analize
ale sistemului național forestier.

Conținut ANEXE :
 ANALIZA SWOT a sistemului forestier
 Sistemul de indicatori de evaluare și monitorizare cu instituțiile responsabile
 Scenarii de evoluții ale sistemului forestier.*
 Procedura de revizuire și actualizare a strategiei*

*Scenariile de evoluții ale sistemului și procedura de actualizare a strategiei va fi
elaborată de către grupul de acțiune constituit de către Ministerul Mediului și Pădurilor
în termen de 3 luni de la adoptarea prezentei strategii.
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Anexa 1:
Indicatori de progres, rezultate scontate și etape de implementare pentru măsurile cuprinse în SFN
Obiective specifice si masuri

Indicatori de progres

Rezultate scontate

Responsabi

Etapa

lităţi

de
implem
entare

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activităților din
sectorul forestier
Masura 1.1. Intreprinderea de demersuri în Stadiul elaborarii si
actelor
vederea corelării legislației din domeniul forestier aprobarii
cu cea aplicabilă în alte sectoare, cu implicarea normative specific
tuturor factorilor interesati
Masura 1.2. Armonizarea legislaţiei naţionale cu Stadiul elaborarii si
actelor
legislaţia specifică a U.E., convenţiile şi acordurile aprobarii
internaţionale la care România este parte normative specific
Acte normative in
semnatară
vigoare
Masura 1.3. Îmbunătăţirea cadrului legislativ Stadiul elaborarii si
actelor
pentru favorizarea asocierii proprietarilor de aprobarii
normative specific
păduri cu suprafeţe mici
Masura 1.4.. Reglementarea sistemului de Stadiul elaborarii si
actelor
cuantificare
și
compensare
a
funcțiilor aprobarii
normative specific
ecosistemice ale pădurilor
Elaboarea ghiduri
Masura 1.5. Elaborarea de ghiduri de bune Stadiul elaborarii
de bună practică
practici în domeniul forestier

DGP

I

DGP

I

DGP

I

DGP

I

DGP

I
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Masura 1.6. Constituirea Consiliului Național Stadiul elaborarii si Acte normative in DGP
actelor vigoare
Forestier, entitate cu rol consultativ, in care să fie aprobarii
reprezentate institutii si organizatii din domeniul normative specific
forestier si domeniile conexe
Obiectiv specific 2: Gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor forestiere
Masura 2.1.: Administrarea durabila a fondului
forestier national
2.1.1
Identificarea mecanismelor care sa Stadiul elaborarii si
asigure
administrarea
sau aprobarii
actelor
serviciile silvice pentru toţi normative specific
detinatorii de fond forestier

Asigurarea
administrarii
pentru
intreg
fondul
forestier
national
2.1.2
Perfecţionarea
sistemului
de Stadiul elaborarii si Acte normative în
administrare silvica în conditiile aprobarii
actelor vigoare
existentei unui numar foarte mare normative specific
de mici proprietari de padure
Masura 2.2. Extinderea suprafetei acoperite cu
paduri
2.2.1
Elaborarea Programului naţional Stadiul elaborarii si Act normativ în
de împădurire
aprobarii
actului vigoare
normativ
2.2.2
Ameliorarea prin impadurire a Realizarea impaduririi
terenurilor degradate inapte pentru
Creşterea
agricultură
suprafeţei
2.2.3
Impadurirea terenurilor agricole si Realizarea impaduririi acoperite de păduri
neagricole

I

DGP
RNP
AAP

I

DGP

I

MMP

I

MMP
MADR
RNP
Proprietari
Ocoale

perman
ent
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2.2.4

Realizarea sistemului naţional de
perdele forestiere de protecţie
2.2.5
Elaborarea si implementarea unui
sistem national unitar care sa
furnizeze
informaţii
asupra
producerii,
controlului,
comercializarii si transferului de
material forestier de reproducere
2.2.6
Identificarea şi includerea în
fondul forestier naţional a
arboretelor din jurul construcţiilor
hidrotehnice şi a lucrărilor de
îmbunătăţiri
funciare
si
a
vegetaţiei forestiere de pe halde
Masura 2.3. Accesibilizarea fondului forestier
national
2.3.1
Elaborarea Programului naţional
pentru cresterea accesibilitatii
fondului forestier
2.3.2
Dezvoltarea
reţelei
de
accesibilizare a fondului forestier

2.3.3

Utilizarea de

tehnologii noi la

Realizarea impaduririi

silvice
private
Stadiul elaborarii si Producerea
de MMP
aprobarii
actului material forestier
normativ
de
reproducere
corelat cu nevoile
de împădurire

perman
ent

Stadiul elaborarii si Cresterea
MMP
II
aprobarii
actului suprafeţei
şi structurile
normativ
acoperite de păduri teritoriale de
specialitate

Stadiul elaborarii

Elaborarea
programului

MMP

II

Creşterea gradului MMP
de accesibilitate a MADR
fondului forestier
RNP
Proprietari
Ocoale
silvice
private
Costuri reduse
MMP

perman
ent

perman
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construirea drumurilor forestiere
2.3.4
2.3.5

2.3.6

Extinderea lucrarilor de amenajare
complexa a bazinelor hidrografice
torentiale
Dezvoltarea
reţelei
de
accesibilizare
interioarã
a
arboretelor tinere
Stimularea asocierii in scopul Stadiul elaborarii
utilizarii in comun a drumurilor
forestiere
si
realizarea
de
parteneriate public -privat

RNP
proprietari
Protecţia pădurilor MMP
şi comunităţilor
RNP

ent

Lucrări de ingrijire RNP
şi conducere de Ocoale
calitate
silvice
private
Numar parteneriate RNP
Unitati
administrati
v-teritoriale
Proprietari

perman
ent

Masura 2.4 Sprijinirea proprietarilor care detin
păduri cu suprafete mici
2.4.1
Acordarea de sprijin financiar Sume acordate
Protejarea
pentru proprietarii de terenuri
pădurilor
forestiere cu suprafeţe mici (până
la 30 hectare)în scopul gestionării
durabile a pădurilor
2.4.2
Asigurarea de asistenţa tehnica
gratuita pentru prorietarii păduri cu
suprafete mici de catre autoritatea
publica centrala care raspunde de
silvicultura
2.4.3
Crearea de facilităţi care să Stadiul elaborarii si Act normativ în

perman
ent

II

MMP
I
şi structurile
teritoriale de
specialitate
MMP

I

MMP

I
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favorizeze asocierea proprietarilor aprobarii
de păduri
normativ
Masura 2.5 Asigurarea stabilitatii si cresterea
eficacitatii functionale a ecosistemelor forestier
Cresterea ponderii regenerarii
2.5.1
naturale
prin
aplicarea
tratamentelor intensive adecvate
Promovarea silviculturii pe criterii
2.5.2
regionale
Perfectionarea
şi
dezvoltarea
2.5.3
sistemului
de
monitorizare
permanentă a stării fitosanitare a
pădurilor
Optimizarea
compoziţiilor
de
2.5.4
împadurire în raport cu politica de
promovare a speciilor si cu
modificarile stationale
Protectia
calitatii
solurilor
2.5.5
forestiere
2.5.6

2.5.7

actului vigoare

Păduri naturale
stabile sub raportul
structurii

RNP
Ocoale
silvice
private

perman
ent

Crearea de păduri MMP
adaptate condiţiilor ICAS
staţionale

Perma
nent

Mentinerea
bonităţii solurilor

perman
ent

RNP
Ocoale
silvice
private
MMP

Elaborarea de studii pentru Stadiul elaborarii
Studiul aprobat
determinarea valorii economice
totale a pădurilor şi a vegetaţiei
forestiere în raport cu funcţiile
atribuite
Implementarea
sistemului
de Stadiul elaborarii si Act normativ în MMP

I

II
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evaluare economică totală a
pădurilor şi a terenurilor cu
vegetaţie forestieră , la nivel zonal
şi naţional
Masura 2.6 Contributia padurilor la atenuarea
efectelor schimbarilor climatice. Adaptarea
padurilor la schimbarile climatice
2.6.1
Elaborarea
şi
implementarea
metodologiilor/tehnologiilor
pentru adaptarea ecosistemelor
forestiere la schimbări climatice
2.6.2
Politici coerente intre silvicultura,
schimbari climatice si alte domenii
(calitatea
apei,
inundatii,
biodiversitate, sanatatea plantelor).
2.6.3
Selectarea si promovarea de
biotipuri de arbori rezistenti la
adversitati si extinderea utilizarii
acestora în lucrarile de regenerare
a padurilor din zonele expuse
Masura 2.7 Ocrotirea şi ameliorarea biodiversităţii
2.7.1
Promovarea diversităţii biologice
a ecosistemelor forestiere
2.7.2

Protejarea padurilor cu structuri
naturale si cvasinaturale

aprobarii
normativ

actului vigoare

Stadiul elaborarii si Act normativ în MMP
aprobarii
actului vigoare
ICAS
normativ

I

Stadiul elaborarii si Act normativ în MMP
aprobarii
actului vigoare
normativ

I

Crearea de păduri MMP
adaptate
la ICAS
schimbările
climatice

Perma
nent

Crearea de paduri RNP
cu structuri stabile Ocoale
silvice
private

perman
ent
perman
ent

MMP
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2.7.3

2.7.4

2.7.5

Conservarea habitatelor rare,
ameninţate, periclitate

Protecţia
habitatelor
ameninţate,
periclitate

Conservarea habitatelor marginale,
zonelor umede, pădurilor ripariene

Protecţia
habitatelor
marginale, zonelor
umede, pădurilor

Conservarea speciilor protejate la
nivel naţional cu risc de extincţie
ridicat sau vulnerabile

Protecţia speciilor
protejate la nivel
naţional cu risc de
extincţie
ridicat
sau vulnerabile

Masura 2.8 Diminuarea tăierilor ilegale de arbori
din fondul forestier naţional
2.8.1
Asigurarea trasabilităţii lemnului
prin armonizarea sistemului de
control românesc cu sistemul
” due diligence”.

rare,

RNP
Ocoale
silvice
private
MMP
RNP
Ocoale
silvice
private
MMP
RNP
Ocoale
silvice
private
MMP
RNP
Ocoale
silvice
private

perman
ent

perman
ent
perman
ent

Reducerea tăierilor MMP
ilegale
MAI
RNP
Ocoale
silvice
private

I

44

2.8.2

2.8.3
2.8.4

Elaborarea şi promovarea unor
mecanisme şi instrumente eficiente
de control a aplicarii regimului
silvic
Întărirea capacităţii instituţionale
de control a statului

Gestionarea
durabilă
padurilor

Gestionare
durabilă
pădurilor
Monitorizarea
permanenta
a Suprafata
fondului Gestionare
integritatii
fondului
forestier forestier,
nivelul durabilă
naţional
taierilor ilegale
pădurilor

MMP

I

MMP

II

a

a
MMP
a MAI
RNP
Ocoale
silvice
private

perman
ent

Obiectiv specific 3: Planificarea forestiera
Masura 3.1 Amenajarea fondului forestier national
3.1.1

Modernizarea
sistemului de
pădurilor

3.1.2

Armonizarea
elaborării
amenajamentelor
silvice
cu
planurile de dezvoltare
Elaborarea amenajamentelor
silvice în sistem GIS
Realizarea unei baze de date

3.1.3
3.1.4

şi
adaptarea
amenajare a

Date şi informaţii MMP
mai
precise
referitoare
la
păduri
Promovarea
MMP
dezvoltării rurale

I

III

MMP

II

Informaţii superior MMP

III
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naţională
silvice
3.1.5

pentru

Monitorizarea
prevederilor
silvice

amenjamente

calitative,
usor
accesibile despre
fondul forestier
Realizarea
MMP
perman
controlului
prin şi structurile ent
amenajament
teritoriale
de
specialitate

aplicării
amenajamentelor

Masura 3.2 Cadastrul forestier
3.2.1

Perfectionarea
sistemului
de
cadastru forestier în concordanta
cu cerintele cadastrului general
3.2.2
Constituirea unor zone pilot pentru
realizarea cadastrului forestier, pe
termen scurt cu posibilitatea
extinderii, la nivel naţional, pe
termen lung
3.2.3
Crearea cadrului legislativ necesar
realizării şi finanţării lucrărilor de
cadastru pentru fondul forestier
naţional
Masura 3.3 Evaluarea resurselor forestiere prin
Inventarul Forestier Naţional
3.3.1
Elaborarea continua a inventarului
forestier national

Stadiul elaborarii si
aprobarii
actului
normativ
Stadiul
elaborarii
cadastrului forestier
national

Act normativ in MMP
vigoare
ANCPI

I

Cadastru forestier MMP
finalizat
pentru ANCPI
zonele pilot

II

Stadiul elaborarii si Act normativ în MMP
aprobarii
actului vigoare
normativ

I

Inventar forestier MMP
naţional ciclul II şi
III finalizat

perman
ent
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3.3.2

Perfectionarea continua a IFN

Masura 3.4 Sistemul informaţional forestier
3.4.1
Modernizarea
şi
adaptarea
sistemului
informaţional
şi
folosirea ca subsistem a Sistemului
Informatic Geografic (SIG) pentru
gestionarea padurilor în România
Masura 3.5 Criterii şi indicatori pentru
gestionarea durabila a padurilor din România
3.5.1
Actulizarea
permanentă
a
indicatorilor pentru gestionarea
durabilă a pădurilor
3.5.2
Actulizarea Programul naţional
forestier şi corelarea indicatorilor
pentru gestionarea durabilă a
pădurilor cu acesta
3.5.3
Încurajarea folosirii standardelor
naţionale de certificare
3.5.4

Crearea standardelor naţionale
pentru alte sisteme de certificare

3.5.5

Monitorizarea gestionării durabile
a pădurilor prin indicatori

MMP
ICAS

I

Realizarea
sistemului
informaţional

MMP
RNP
Ocoale
silvice
private

II

Publicarea
indicatorilor

MMP

perman
ent

Publicarea
MMP
Programul naţional
forestier

II

Număr standarde MMP
naţionale
certificate
Elaborarea
MMP
standardelor
naţionale
MMP
şi structurile
teritoriale
de

II
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III
perman
ent

specialitate
Obiectiv specific 4: Piaţa produselor si serviciilor forestiere
4.1 Valorificarea superioară a produselor
forestiere
4.1.1
Dezvoltarea sistemului bursier la
nivel national pentru toate
categoriile de produse forestiere
4.1.2
Crearea
unui sistem pentru
culegerea
şi
gestionarea
informatiilor
forestiere
si
asigurarea
accesului
tuturor
factorilor interesati la acestea
4.1.3
Valorificarea
superioară
a
lemnului
şi
a
produselor
nelemnoase

4.1.4

Utilizarea biomasei ( a lemnului de
mici dimensiuni şi a resturilor
rezultate din exploatarea şi
prelucrarea lemnului)
pentru
producerea de energie verde

Stadiul elaborarii si
aprobarii
actului
normativ
Stadiul elaborarii si
aprobarii
actului
normativ

Act normative în MMP
vigoare

I

Act normativ în MMP
vigoare

II

Creşterea aportului RNP
economiei
Ocoale
forestiere la BIB
silvice
private
Firme
de
exploatare
şi prelucrare
Creşterea ponderii RNP
producerii energiei Ocoale
verzi din biomasă silvice
private
Firme
de
exploatare
şi prelucrare

perman
ent
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perman
ent

4.2 Ridicarea nivelului de inzestrare tehnică a
agenţilor economici cu activitate de exploatare si
procesare în domeniul forestier
4.2.1
Atragerea fondurilor europene
pentru inzestrare cu ulilaje de
exploatare
si
prelucrare,
prietenoase pentru mediu
4.2.2
Stimularea folosirii de utilaje Stadiul elaborarii si
prietenoase pentru mediu in aprobarii
actului
lucrarile de exploatări forestiere
normativ
4.2.3
Imbunatatirea conditiilor de munca
si de viata pentru lucratorii
forestieri

4.3 Actualizarea informatiilor despre piata
lemnului
4.3.1
Furnizarea de informaţii publice
privitoare la piata lemnului in
Romania
prin intermediul
SUMAL
4.3.2
Promovarea de servicii de
consultantă pentru proprietarii de
păduri
4.4 Perfectionarea sistemului de urmarire a

Aprobare măsură MMP
specifică în PNDR MADR

I

Act normativ în MMP
vigoare

I

RNP
perman
Ocoale
ent
silvice
private
Firme
de
exploatare
şi prelucrare
Acces la resursele MMP
forestiere

perman
ent

MMP

II
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trasabilitatii lemnului
4.4.1
Perfectionarea
sistemului Stadiul elaborarii si Act normativ în
SUMAL
prin îmbunatatirea aprobarii
actului vigoare
structurii de sprijin tehnic, a normativ
interfatei de utilizare
si prin
armonizarea cu sistemul “due
diligence” si cu normele tehnice
privind evaluarea masei lemnoase
4.5 Reglementarea compensatiilor pentru serviciile
ecosistemice
4.5.1
Cuantificarea
contravalorii Stadiul elaborarii si Act normativ în
functiilor de protectie si a aprobarii
actului vigoare
serviciilor ecosistemice
normativ
4.5.2
Identificarea
şi
cuantificarea Elaborare de studii
Număr
studii
serviciilor de mediu şi a
elaborate
beneficiarilor
serviciilor
ecosistemice
4.5.3
Acordarea de plati compensatorii
Număr beneficiari
pe suprafata pentru serviciile
ecosistemice si pentru functiile
protective
Obiectiv specific 5: Dezvoltarea dialogului intersectorial si a comunicării strategice în
domeniul forestier
5.1 Reducerea decalajului intre perceptie si
realitate cu privire la domeniul forestier
5.1.1
Realizarea
unei
plan
de Nr. de evenimente
promovare, bugetat, a domeniul

Elaborarea
planului

MMP

I

MMP

I

MMP
ICAS
Facultăţi

II

MMP

II

MMP
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forestier

planificate,bugetate,
număr apariții mass
media, număr de
materiale planificate

5.1.2

Realizarea unor campanii de Nr de evenimente,
conștientizare
în
vederea numar de apariții
promovarii intereselor padurii
mass media, materiale
planificate

Creșterea gradului MMP
de conștientizare Mass-media
asupra intereselor ONG
pădurii

5.1.3

Realizarea unui brand al lemnului Nr de apariții mass
românesc
media pozitive, nr. de
evenimente, nr. de
tipărituri

Creșterea gradului MMP
de notorietate și Mass-media
încredere
în ASFOR
calitatea lemnului

5.1.4

Îmbunătătirea
transparenței Nr de anunțuri
decizionale din domeniu
publice, nr. de ședințe
publice, comunicate
de presă transmise

Creșterea gradului MMP
de
transparență
prin
respectarea
Legii
52/2003
privind
transparența
decizională
în
administrația
publică

5.2 Dezvoltarea colaborării intersectoriale
5.2.1

Permanentizarea unui dialog cu Numărul de întâlniri Dezvoltarea unui MMP
şi
partenerii, prin organizarea de realizate
dialog cu partenerii structurile
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actiuni comune
5.3 Eficientizarea comunicarii interne in domeniul
forestier
5.3.1
Realizarea unei platforme pentru
informare/comunicare in domeniul
forestier
5.4 Formarea pe domeniul comunicării a
personalului responsabil din domeniul forestier
5.4.1
Participarea
personalului
la
programe de formare în domeniul
comunicării ( formale- universitate
şi nonformale)

teritoriale
Mass-media
ONG
Realizarea
numărul
evenimente

softului, Existența
de platforme
funcțională

unei MMP

Numărul de cursuri, Creșterea gradului MMP
calitatea designului de de profesionalizare RNP
curs
Ocoale
silvice
private
Firme care
desfasoară
activităţi în
domeniul
forestier
Obiectiv specific 6: Dezvoltarea cercetării stiintifice si a invăţământului forestier
6.1 Consolidarea şi dezvoltarea cercetării
ştiinţifice forestiere în cadrul instituţionalizat şi
creşterea contribuţiei acesteia la dezvoltarea
sectorului
6.1.1
Corelarea temelor de cercetare cu Cercetări de piață

Armonizarea

MMP

II
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nevoile sectorului forestier

6.1.2

Difuzarea într-o manieră coerentă Realizarea
şi
atractivă
a
rezultatelor design-uri
cercetărilor
profesioniste

6. 2 Adaptarea învăţământului preuniversitar şi
universitar de specialitate la cerinţele dezvoltării
sectorului forestier
6.2.1
Restructurarea
si
adaptarea
planurilor de învatamânt de
specialitate la nevoile sectorului,
in sensul acordarii unei ponderi
corespunzatoare activității de
instruire practică
6.2.2
Restructurarea
curriculara
si
institutionala a învatamântului în
domeniul forestier si integrarea
acestuia
cu
activitatile
de
cercetare-dezvoltare
6. 3 Creşterea competitivităţii sectorului forestier
românesc prin cercetare şi învăţământ
Incurajarea
proiectelor
de
6.3.1
cercetare si educare intersectoriale

temelor
cercetare

de MECTS
Facultăti şi
licee
de
silvicultură
MMP
II
MECTS
Facultăti şi
licee
de
silvicultură

Planuri
învătământ
adaptate

de MMP
II
MECTS
Facultăti şi
licee
de
silvicultură

unor

Curriculă
restructurate

MMP
II
MECTS
Facultăţi şi
licee
de
silvicultură

Elaborarea
proiectelor

MMP
MECTS

I
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6.3.2

(alaturi de sectoare ca agricultura,
economia, protectia mediului,
industia energetica, etc), cu
implicarea specialistilor domeniul
forestier
Incurajarea
proiectelor
de
cercetare privind imbunatatirea
contributiei sectorului la PIB al
Romaniei

Facultăti de
silvicultură

Elaborarea
proiectelor

MMP
I
MECTS
Facultăti de
silvicultură
ICAS

6.4 Extinderea cooperării internaţionale
6.4.1

Dezvoltarea
cercetarilor
în
domenii prioritare de importanta
nationala
si
internationala
(schimbari climatice, energie
regenerabila, economie verde
reconstructie
ecologica,
amenajarea complexa a bazinelor
hidrografice torentiale, tehnologii
ecologice de exploatare, studiul
lemnului,
retehnologizarea
industriilor de exploatare si
prelucrare a lemnului)
6.5 Creşterea calităţii vieţii prin produsele şi
serviciile oferite de sectorul forestier
6.5.1
Crearea de locuri de muncă în
sectorul forestier, în contextul

MMP
perman
MECTS
ent
Facultăti de
silvicultură
ICAS
Elaborare studii

Numar locuri de
muncă create

perman
ent
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dezvoltării rurale
6.6 Asigurarea formării continue a resursei umane
din organizaţiile şi instituţiile sectorului forestier,
în consens cu obiectivele tehnice, manageriale şi
economice prioritare, şi cu standardele europene
în domeniu
6.6.1

Organizarea unor cursuri de
perfecţionare

Număr
cursuri
organizate,
numărul de oameni
formați,
calitatea designului de
curs

MMP

perman
ent

55

ANALIZA SWOT – domeniu forestier

DOMENIUL I
Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activității din silvicultură
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunitati

Amenințări

existența unei legiferări

inconsecvența și incoerența legislativă din domeniul forestier,

utilizarea fondurilor

influența

specifice domeniului silvic -

precum și inaplicabilitatea unor reglementări

europene

politicului în

Codul Silvic, Legea

activitatea

contravențiilor silvice nr.

decizională a

171/2010, precum și alte

actorilor din piața

norme tehnice aprobate

lemnului

prin ordin de ministru
implementarea SUMAL la

necorelarea prevederilor legale din domeniul silviculturii cu

negocierea modului de

Ocoalele Silvice și operatori

reglementări din alte domenii și alte ministere (codul fiscal, codul

utilizare și a ghidurilor

economici

penal, codul civil și regimul armelor și munițiilor

de accesare a fondurilor
europene pentru
perioada 2014 – 2020

existența structurilor de

neîncheierea procesului de retrocedare a pădurilor

administrare a fondului
forestier, atât de stat cât și
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private
instabilitatea personalului silvic din funcțiile de conducere
(Ocoale Silvice) și lipsa de competență în promovare
necuantificarea funcțiilor de protecțiie, și implicit neplata
acestora
legislație excesivă
nerealizarea (neîndeplinirea) de către stat a obligațiilor legale ce
îi revin prin prevederile legale referitoare la regimul silvic
lipsa comunicării adecvate a actorilor din piața lemnului
lipsa educației ecologice
nereglementarea modalităților de expropiere sau cesiune în
cadrul construcției drumurilor forestiere noi
lipsa existenței formatorilor acreditați pentru meserii din
domeniul exploatărilor forestiere și industrializarea lemnului

Domeniul II
Gestionarea durabilă şi dezvoltarea fondului forestier
57

Puncte tari
-principii
care

durabile
se

Puncte slabe
după 500 mii ha neadministrate

ghidează

Oportunităţi
-corelare
PNDR

administrarea
fondului politizarea excesivă a structurilor de administrare a
fondului forestier aparţinând statului
forestier naţional

cu

Amenințări

măsurile nefinalizarea procesului de
restituţie
slabă

organizare

a

proprietarilor
-existenţa unei tradiţii
-valoarea
forestiere

neadaptarea normelor tehnice la situaţia actuală

ecosistemelor legislaţie restrictivă pentru proprietari
lipsa acţiunilor de sprijin a proprietarilor privaţi de
păduri
neimlicarea proprietarilor în acţionariatul ocoalelor
silvice – slaba organizare a proprietarilor
accesibilitatea redusă a fondului forestier
Accesul greu la sursele de finanţare
neconcordanţă între învăţământ şi practică

2. Extinderea fondului forestier naţional
58

legislaţia existentă

nu sunt identificate terenurile pe care fondul forestier se poate înfiinţarea
extinde

experienţă
tradiţie

de -menţinerea

terenurilor

perdele forestiere agricole pentru care se

şi

de protecţie

primesc bani de la UE

restricţii la includerea terenurilor împădurite în fondul forestier
naţional

coerenţă

între

strategi
distribuţia pe etaje fitoclimatice – împădurirea în zonele deficitare
procent redus de păduri faţă de media UE

pe

împăduriri cu cea
de

materiale

foresterire

de

reproducere

subfinanţarea
lipsa planificării necesarului de puieţi
lipsa unei autorităţi care să se ocupe exclusiv de împăduriri

dezvoltarea
producătorilor

şi

furnizorilor de mfr

schemele de împădurire prea încărcate în unele cazuri
proprietari neinteresaţi
lipsă cadastru
slaba administrare a terenurilor agricole
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3. Accesibilizarea fondului forestier

există normative noi

densitate mică a reţelei de drumuri

corelarea cu PNDR

creşterea presiunii pe

experienţă şi legislaţie

starea proastă a drumurilor

înfiinţarea unui progran naţional

pădurea accesibilă
pentru drumurile forestiere
constituirea
pentru

degradarea

fondului subfinanţarea
accesibilizarea

pădurilor prin Codul Silvic

existenţa mai multor proprietari pe acelaşi drum
amplasarea pe vale a drumurilor forestiere
lipsa standardelor de cost

pădurilor

inaccesibile
înfiinţarea

asociaţiilor

beneficiari

ai

de

drumurilor pierderi economice

forestiere
încurajarea agenţilor economici
în achiziţia de echipamente noi

drumuri de exploatare ineficiente
autorizarea spre exploatare a bazinelor inaccesibile
mijloace de exploatare a drumurilor depăşite

4. Sprijinirea proprietarilor de păduri (în special micii proprietari)
existenţa asociaţiilor

reticenţă la ideea de asociere

continuitate

în creşterea presiunilor

gestionarea durabilă a asupra
existenţa

proprietarilor lipsa unei informări şi conştientizări

pădurilor

fondului

forestier

privaţi
proprietatea privată fracţionată excesiv

locuri de muncă prin
înfiinţarea OS regim
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nerespectarea legislaţiei în vigoare

corelarea cu PNDR

subfinanţarea
normele tehnice reglementează procesul de producţie pe
suprafeţe mari(UP)
lipsa ocoalelor de regim care să administreze pădurile în regim
gratuit
proprietari mari/ mici nedefiniţi
lipsa facilităţilor pentru încurajarea asocierii
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5. Adaptarea pădurilor la schimbările climatice
biodiversitatea

compoziţii de împăduriri neadaptate

ecosistemelor forestiere

înfiinţarea

perdelelor scăderea

rezistenţei

forestiere de protecţie

ecosistemelor forestiere

reducerea torenţialităţii

micşorarea

necorelarea politicilor forestiere cu cele de mediu
legislaţia naţională asigură
protecţia

lipsa cercetării

suprafeţei

fondului forestier
protecţia habitatelor

legislaţia nu priveşte către ecosistemele rare,
periclitate

lipsă mfr
cuantificarea în certificate
verzi

lipsa centrelor de conservare a seminţelor (ghindei
de exemplu)
6. Diminuarea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier naţional
sistem teoretic bun

500 mii ha neadministrate

Regulamentul

agenţi economici atestaţi

nu sunt contabiliuate toate tăierile ilegale

SUMAL

pregătirea slabă a personalului silivc

Forestier

slabă capacitate instituţională

criterii

Euro

pentru scăderea

transportul de lemn
Certificarea

lipsă cooperare silvic , poliţie alte instituţii
multe forme de valorficare
lipsa structurilor de pază

noi

agenţilor

pieţei

lemnului

Managementului concurenţă neloială

pentru

autorizarea

economice(includerea

monitorizării)
creşterea salariilor
atestarea inginerilor specializaţi în
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lipsa voinţei politice

exploatarea forestieră

lipsa măsurătorilor electronice

corelarea cu PNDR

securizare proastă a sistemului informatic
factorul politic indiferent

Domeniul III
Planificarea gestionarii fondului forestier;
Arii de acţiune:
1. Amenajarea fondului forestier national;
2. Cadastrul forestier;
3. Inventarul forestier naţional;
4. Sistemul informatic pentru silvicultura;

5. Criterii şi indicatori de gestionare durabilă a pădurilor;
1. Amenajarea fondului forestier national

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunitati

Amenințări
63

Regimul silvic este reglementat

Insuficienta reglementare pentru amenajarea

Finanţare prin PNDR pentru

suprafeţelor micilor proprietary

perioada 2014 – 2020

Obligativitatea elaborării

Lipsa bazei de date referitoare la amenajarea

amenajamentelor silvice

pădurilor

Existenţa structurilor teritoriale

Necorelarea legislaţiei de silvicultură cu cea de

silvice

mediu
Demolarea sistemului românesc de amenajare
Modul de aprobare a amenajamentelor silvice
Lipsa finanţării pentru elaborarea
amenajamentelor silvice pentru micii
proprietar

2. Cadastru forestier
3.
Puncte tari
Specialişti care pot fi implicaţi în

Puncte slabe
Lipsa delimitărilor între proprietari

Oportunitati

Amenințări
Costuri semnificative

realizarea cadastrului

Integrarea fondului forestier

Nefinalizarea aplicării legilor fondului funciar

naţional la nivel european
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Cadastrul general nefinalizat
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Puncte tari

Puncte slabe

Oportunitati

Existenţa personalului

Revizuirea metodologiei de

Interesul mare pentru informații

specializat

elaborare a IFN

actuale despre vegetația

Amenințări
Costuri financiare ridicate

forestieră la nivelul întregii
societăți

Dotări şi echipamente la

Subdimensionarea

IFN dispune de personal specializat

Dependenţa de alte instituţii

standarde ridicate

compartimentelor IT şi

pentru lucrările specifice

pentru procurarea materialului

fotointerpretare din cadrul

cartografic cel mai recent,

IFN

necesar IFN

Realizarea IFN pe baze

Echipamentele şi

IFN este afiliat la reţeaua

Fluctuaţia mare de personal, din

statistice

instrumentele de măsură

europeană de inventare forestiere

cauza dificultăţii activităţii de

folosite sunt uzate fizic

naţionale (ENFIN), în cadrul căreia

culegere a datelor de teren şi a

există un schimb intens de

nivelului scăzut de salarizare

experienţă
Legislaţia care permite

IFN participă la proiecte și

Întârzieri înregistrate în

realizarea cu continuitate a

programe de cercetare-

desfăşurarea activităţii IFN din

acestuia

dezvoltare interne și

cauze birocratice

internaționale
Existenţa cadrului legislativ
pentru realizarea IFN
Este singurul instrument de
evaluare a tuturor resurselor
forestiere nationale

Informațiile IFN sunt
folosite la elaborarea de
66

prognoze și programe de
dezvoltare forestieră la cel
mai înalt nivel

3. Inventarul Forestier Naţional

4.

Sistemul informaţional

Puncte tari
Existenţa unui sistem FMIMF

Puncte slabe

Oportunitati

Amenințări

Oportunitati

Amenințări

Existenţa unor sisteme informatice necorelate

5. Criterii şi indicatori

Puncte tari

Puncte slabe

Existenţa criteriilor şi indicatorilor

Indicatorii sunt neactualizaţi pentru condiţiile
67

pentru gestionarea durabilă a

din România

pădurilor
Există capacitatea monitorizării

Nu este monitorizată evoluţia indicatorilor

calitative şi cantitative a
indicatorilor
Posibilitatea de comparare a
indicatorilor

Domeniul IV
Piaţa lemnului

Puncte tari

Puncte slabe

Resursa diferentiata ca
sursa (proprietate) si
calitate

MMP – importanta redusa acordata sectorului
exploatarilor forestiere

Acces crescand la

Acces redus si netransparent la lemnul din padurile
private

Oportunitati

Foduri europene:, DRU,
PNDR,

Amenintari
Disparitia
personalului real
calificat calificat

Piete cu preturi mai mari in

Fortarea

pietele din jurul Romaniei

bazinelelor

domeniul exploatarii si

(decalaj de preturi intre piata

deschise;

procesarii masei

romaneasca si piata vestica)

tehnologie moderna in
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lemnoase
SUMAL – posibilitate de a

Lipsa informatiilor despre piata produselor forestiere– in

Oportunitati ridicate in ceea ce

se face o statistica

piata interna si externa

priveste biomasa

Crestere constata a
pretului lemnului

Valorificarea lemnului se face pe baza de estimari si nu pe
baza de masurari directe (lemn pe picior vs. lemn la DAF).

Cresterea pretului energiei –
certificatele verzi

Exizta deja cadru pentru

Nivel tehnologic redus al firmelor de exploatare

Exista prrocupari in domeniul

reglementarea utilizarii

serviciilor ecosistemice la nivel

biomaesei

European

Statul administraeza

Lipsa calificarii personalului

SUMAL-ul si nu o
organizatie privata
SUMAL -Interfata care nu este cea mai buna – prea multe
detalii contractuale si comerciale
SUMAL -tehnic imperfect
Finantare redusa din fonduri europene pentru sectorul
exploatarilor forestiere si procesarii lemnului
Chiria foarte mare pentru terenul din fondul forestier

Centralele electrice pe baza de biomasaa nu cupleaza
investitia cu resursa de biomasa
Piata redusa in domeniul biomasei
Accesibilitatea redusa a fondului forestier
Performanta foarte redusa in cazul procesarii – tehnologic
– nivel foarte redus al investitiilor
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Presiuni in ceea ce priveste scaderea nejustificata a ciclului
de productie
Insecuritatea proprietarilor – valorificare pe parchete mici
Acces redus al proprietarilor la serviciile de exploatare si
procesare

Nu exista o recompensare a proprietarilor de paduri
pentru serviciile ecosistemice: functiile de protective cadrul legislativ necrespunzator
Se face plata pentru servicii ecosistemice numai
pentru situri Natura 2000.
Categoriile functionale nu corespund cu realitatea
actuala la Natura 2000
Nu toate categoriile de proprietari de paduri primesc
compensatii pentru padurile din grupa I functionala
Nu sunt identificati beneficiarii serviciilor
ecosistemice
Plati pentru serviciile ecosistemice – nu exista
Certificate de carbon – nu exista un sistem de
cuantificare si recompensare
FNM nu finanteaza nimic in domeniul forestier
Lipsa de informare si dialog cu autoritatea de mediu
Neconcordante intre legislatia si normele tehnice
silvice si legislatia de mediu;
Se utilizeaza foarte putin funicularele si alte utilaje
prietenoase fata de mediu;
Blocaj in teritoriu la exploatare din cauza autorizatiilor
de mediu pentru exploatare
Exagerari in aplicarea legislatiei de mediu in domeniul
exploatarilor forestiere
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Cadru legislativ foarte prescriptiv in domeniul
drogarilor de la amenajament – blocaje

Domeniul V
Comunicare

Puncte tari
importanţa crescândă a pădurii la
nivelul societăţii (domeniu ofertant);

Puncte slabe

lipsa unor instrumente de comunicare
internă-externă (site, new media) la
nivelul sectorului;

Oportunitati
Existenta modelelor de
buna practica la nivel
international

comunicare ineficientă/blocaje de

Amenințări

instabilitate
politică/instituțională
presiune mediatică
asupra pădurii

comunicare între diferite componente/
partenerii ale sectorului precum şi intre
acestea şi stakeholderi (ex. ONG-uri);
pădurea este o componentă principală a lipsa/insuficienta pregatire a personalului
unor teme majore privind mediul
(schimbări climatice, stocarea
carbonului, conservarea biodiversităţii,
arii protejate, etc.);

existența unei comunităţi/caste a
silvicultorilor care constituie
“coloana vertebrala” a sectorului

din cadrul sectorului pentru comunicare

Activitatea ONG-urilor in
domeniul paduri

percepția negativă
asupra personalului
silvic

lipsa de implicare actori domeniu pentru o
constituirea unei platforme comune de
informare şi comunicare;

lipsa pregătirii la nivel comunicațional in Aducerea pe agenda masscontextul schimbarii
media a temelor de interes
paradigmei/diversificarii actorilor din

slaba existență a
domeniului forestier pe
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forestier si care este majoritară în
toate componentele sectorului;

sector (aparitia privatilor)

silvicultura/sectorul forestier este un
domeniu de traditie in Romania;

deficit de colaborare în comunicare între
public – privat

pădurea este una dintre resursele
regenerabile cele mai valoroase ale
ţării;
existența unor elemente clar definite
de identitate a domeniului

pentru padure

măsurile majore ilegale
Pozitionarea padurii la

prezentarea excesiva a

nivel global ca prioritate

cazurilor izolate (tăieri,
incendii) în spațiul public

deficit de promovare a brand-ului
silvicultorilor

Folosirea exploziei new

trendul de

media

deprofesionalizare ( lipsa
pregatirii continue – life

lipsa nevoii unei strategii de comunicare in

long learning)

domeniul forestier ( buget)

existenta unor modele de succes în
domeniu la nivel de comunicare

agenda publică- cu

lipsa de profesionişti/departamente PR în

Existenta in spatiul public a

domeniul forestier

evenimentelor
internationale (Ziua
Pamantului, Ziua Padurii)
aducerea mesajelor padurii
acolo

dispunem de păduri valoroase şi bine
gospodărite;

transmiterea mesajelor şi măsurilor către

Includerea padurii in

publicul larg nu se realizează coordonat si

strategiile sectoriale

pe înţelesul lor/comunicarea mesajelor din

conexe

sector catre publicul larg este tratata
marginal;

personal calificat;

lipsa de asociere /colaborare
intersectorială

Interesul international de a
cunoaste/ imprumuta
modelul romanesc al
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nu au fost generalizate modelele de succes

padurii

lipsa de adaptare la new media

Domeniul VI
Cercetare-învăţământ
Puncte tari

Puncte slabe

Tradiţie îndelungată în

Dezechilibre între domenii în

cercetare forestieră

ceea ce priveşte resursele

Oportunitati
Relaţii internaţionale

Amenințări
Discontinuitatea finanţării
cercetării

umane

Experienţă ştiinţifică şi

Cercetarea în exploatare şi

Posibilităţi ridicate de atragere de

Număr exagerat de şcoli cu

capacitate tehnică în domeniul

prelucrare primară este mult

fonduri pentru cercetare

pregătire medie şi superioară şi

perfecţionării şi pregătiri

rămasă în urmă

calitate slabă a absolvenţilor

profesionale a personalului
silvic
Posibilităţi de contractare cu

Insuficientă colaborare

Relaţii instituţionale între grupurile

Calitatea tot mai slabă a

mediu economic

instituţională

cointeresate în domeniul forestier

educaţiei

Deschidere spre cercetări multi- Acces limitat la surse de

Existenţa unui cadru de orientare a

Creşterea discrepanţelor între

disciplinare

domeniilor prioritare de cercetare

nevoile producţiei şi oferta

informare externe (reviste, baze
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de cate)

conform politicii forestiere europene,

ştiinţifică

şi UNFF
Infrastructură de cercetare

Insuficientă

Surse diversificate de finanţare

Atomizarea planurilor de

competitivă

valorificare/exploatare a

(naţionale, internaţionale, RNP, fond

cercetare la nivel naţional

informaţiei disponibile

de mediu, POS)

Capacitate de diseminare a

Date statistice insuficiente şi

Interesul administratorilor de păduri

Valorificare redusă a rezultatelor

rezultatelor cercetării, edituri şi

distorsionate (inventar forestier)

particulare în aplicarea rezultatelor

cercetării prin publicare şi

cercetării

transfer tehnologic

Neutilizarea datelor furnizate de

Existenţa unui patrimoniu forestier

Interesul redus al proprietarilor

SUMAL

variat la nivel naţional şi european

de păduri (şi a formelor

(păduri virgine)

asociative) în aplicarea

publicaţii de specialitate

Personal calificat

rezultatelor cercetării
Tradiţia în administrarea

Valorificarea insuficientă a

Importanţa crescândă a pieţei

Lipsa unui mecanism de

pădurilor şi continuitatea

posibilităţilor de colaborare

resurselor forestiere – atractivitate

finanţare şi organizare sectorială

formării profesionale

interdisciplinară cu alte domenii

pentru domeniul forestier

la nivelul autorităţii silvice

Polivalenţa formării

Capacitate redusă în îndeplinirea

Pericolul pierderii cercetătorilor

profesionale a personalului

criteriilor de eligibilitate pentru

de vârf

atras în domeniul forestier

accesarea surselor de finanţare
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Structură echilibrată pe vârste
Programe anuale de formare

Număr mic de masteranzi şi

profesională a personalului din

doctoranzi implicaţi în cercetare

RNP

Neconcordanţă între cererea şi
oferta de personal calificat în
domeniul forestier

Competitivitate în administrare

Număr redus de stagii în

Personal îmbătrânit în exploatări

a pădurii

străinătate pentru cercetători

forestiere

Nu există un program de
formare continuă în silvicultură
Inexistenţa unui sistem de
evaluare periodică a personalului
din silvicultură
Lipsa unui sistem de stimulare şi
fidelizare a personalului pe baza
unor criterii şi politici de
salarizare stabilite în raport cu
performanţa profesională
realizată
Lipsa unui program de pregătire
şi perfecţionare a personalului
din domeniul forestier
Neutilizarea infrastructurii la
capacitate maximă
Lipsa unui sistem informaţional
în silvicultură
Separarea activităţii de fond
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forestier de cultura pădurilor
Existenţa unor structuri de
personal neadaptate activităţilor
desfăşurate
Ne-existenţa unor programe de
specializare profesională pe
principalele activităţi specifice
domeniul forestier
Calitatea slabă a personalului din
punct de vedere profesional
Disproporţii între personalul
direct productiv şi neproductiv
Personal îmbătrânit în exploatări
forestiere
Inexistenţa unor programe
coerente de formare continuă la
toate structurile din domeniu
Subfinanţarea formării continue
Lipsa unor strategii pe termen
mediu şi lung pentru resursele
umane
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