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Conferinţa anuală a administratorilor pădurilor de stat din
Europa (European State Forest Association - EUSTAFOR) 12-14 iunie, Poiana Brașov
A. M. Oprea

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a organizat, între 12 și 14 iunie, la Poiana Brașov,
Conferinţa anuală a administratorilor pădurilor
de stat din Europa, membri ai European State
Forest Association (EUSTAFOR). Tema conferinței a fost “European Forests – Bridges
to a Green Future”, în cadrul reuniunii fiind
dezbătute teme precum politicile europene ce
vizează bioeconomia şi rolul administratorilor
pădurilor de stat din Europa în implementarea
politicilor privind schimbările climatice.
La conferință au participat 78 de invitați, reprezentanţi ai organizaţiilor care administrează
pădurile de stat din Europa, ai Comisiei Europene, ai Ministerului Apelor şi Pădurilor, conducerea EUSTAFOR, conducerea Romsilva,
precum şi cercetători şi membri ai mediului
academic din domeniul silvic.
Conferinţa anuală EUSTAFOR a oferit
posibilitatea participanţilor de a dezbate
oportunităţile, provocările și cerințele la care
administratorii pădurilor de stat trebuie să
facă faţă în prezent şi în viitor. Acestea au vizat domenii cum ar fi bioeconomia, atenuarea
schimbărilor climatice și furnizarea serviciilor
sociale de mediu şi economice.
Conferința a fost deschisă de directorul
general al Romsilva, domnul Dragoș Ciprian
Pahonțu, care a subliniat ideea că administratorii pădurilor de stat sunt pregătiţi să facă
faţă provocărilor, fapt confirmat şi de preşedintele EUSTAFOR, domnul Per-Olof Wedin,
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care a precizat că prin utilizarea produselor
şi a serviciile forestiere într-un mod sustenabil, managerii pădurilor de stat vor contribui
la îmbunătățirea mediului. A ţinut de altfel să
menţioneze că “avem o sarcină foarte importantă, aceea de a ne face munca cunoscută la
nivelul decizional al Uniunii Europene”.
Directorul general al Romsilva le-a prezentat participanților activitatea Regiei Naționale
a Pădurilor, subliniind că România este una din
țările cu un fond forestier important, cu resurse importante de peste 6,5 milioane hectare de
păduri, dintre care aproape jumătate aparțin
statului şi sunt administrate de Romsilva. În
urma aplicării unui management responsabil,
pădurea de stat din Romania furnizează anual
aproape 9 milioane de metri cubi de lemn, contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei
naționale şi asigură un număr semnificativ de
locuri de muncă, în special în zone unde piața muncii este restrânsă. Totodată, Romsilva
administrează majoritatea parcurilor naționale
din România
Reprezentantul Ministerului Apelor şi Pădurilor, domnul Dănuţ Iacob a prezentat statusul
pădurilor româneşti, provocările întâmpinate
şi planurile de viitor.
În prima parte a conferinței au fost programate şase prezentări, prima fiind susținută de
Doamna Claudia Olazábal, șefa Unității „Land
Use and Management”, din cadrul DG Environment al Comisiei Europene, care a susți-
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atenţia că aceste beneficii sunt
disponibile datorită măsurilor de
management care au fost luate în
trecut şi în prezent şi ele nu pot fi
obţinute fără costuri. De asemenea, cei doi profesori au susținut
că este necesar ca, în viitor, să fie
dezvolte anumite scheme ce ar
putea permite compensarea furnizorului, deoarece aceste venituri suplimentare ar contribui la
diversificarea şi creşterea calităţii
serviciilor.
În cadrul conferinţei au
Prima zi a întâlnirii EUSTAFOR (Foto: A.M. Oprea)
susţinut prezentări şi domnul
First day of EUSTRAFOR meeting (Foto: A.M. Oprea)
Viorel Blujdea , domnul Stelian
Alexandru Borz şi domnul Dan
nut că publicul are aşteptări mult mai mari faţă
Mihai Niţă, profesori - cercede proprietăţile publice de stat, în comparaţie tători în cadrul Universităţii Transilvania din
cu aşteptările pe care le are faţă de proprietă- Braşov; temele luate în dezbatere au făcut
ţile private. De aceea, atunci când se discută referire la „Managementul încorporării și
despre fondul forestier, cea mai mare parte a potențialul de atenuare a gazelor cu efect de
presiunii este îndreptată asupra pădurilor de seră în silvicultura din România”, „Utilizarea
stat, de la care se aşteaptă să furnizeze servicii biomasei în România: potențial și bariere” şi
diverse şi tot mai complexe.
„Tulburările și schimbările suferite de pădurea
Potrivit doamnei Olazábal, ponderea fon- din România. Analiza modelelor și a factorilor
durilor europene, în cadrul fondurilor de dez- care au determinant schimbăriile în decursul
voltare rurală alocate măsurilor forestiere, este aniilor 1920-2016 „
destul de scăzută și din păcate, acest lucru,
În cadrul celor două şedinţe de lucru orgaeste asociat cu o utilizare mică a unor astfel nizate în a doua parte a zilei, conduse de domde măsuri. Diferitele programe voluntare cât și nul Bogdan Popa şi de domnul Viorel Blujdea,
fondurile europene ar putea fi utilizate într-o s-au purtat discuţii pe tema bioeconomiei şi a
mai mare măsură în pădurile de stat. Se poa- rolului pe care administratorii pădurilor de stat
te observa că încep să se facă paşi în această îl au în atenuarea schimbărilor climatice şi imdirecţie, un exemplu concret fiind Centrul de plementarea politicilor europene din domeniu.
vizitare al Parcului Național Piatra Craiului.
La nivel European, subiectul Bioeconomiei
Domnul profesor Ioan Vasile Abrudan, cât şi este considerat a fi unul de actualitate. Memdomnul profesorul Bogdan Popa, de la Univer- brii EUSTAFOR consideră că dezvoltarea biositatea Transilvania din Brașov, au vorbit des- economiei poate aduce o serie de oportunități
pre nevoia de a lărgi orizonturile silviculturii şi excelente însă conceptul de „bioeconomie”
către alte sectoare. Discursurile celor doi s-au nu este întotdeauna foarte bine înteles. A fost
axat pe prezentarea serviciilor furnizate socie- subliniat faptul că principala sursă din care se
tăţii de către pădure, de-a lungul timpului, in- obține biomasă regenerabilă, atât la nivel eurosistând pe ideea că sunt necesare dezvoltarea pean, cât și la nivel mondial, este pădurea; de
şi utilizarea unui limbaj cât mai simplu, atunci aceea, dacă dorim să promovăm economia circând ne adresăm publicului căruia pădurea îi culară, să combatem schimbările climatice și
oferă aceste servicii. Este important să atragem să susținem dezvoltarea durabilă, este necesar
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să promovăm utilizarea
materiei prime regenerabile care rezultă
în urma operațiunilor
silviculturale pe care
le efectuăm. Modul în
care administratorii se
vor adresa publicului
larg este vital în obţinerea unei bioeconomii
sănătoase.
S-a discutat şi despre
utilizarea inteligentă a
produselor forestiere ,
inclusiv despre promovarea acestora. LemA doua zi a întălnirii EUSTAFOR
(Foto: A.M. Oprea)
nul, este materia primă
The second day of EUSTAFOR meeting
folosită de om din cele
mai vechi timpuri și are
Având în vedere că în EUSTAFOR, organizaîn continuare o cerere mare pe piață, deoarece
ția europeană ce reunește companiile care adeste o resursă versatilă și regenerabilă. Produministrează pădurile de stat din Europa, sunt
sele din lemn au o durată lungă de viață, iar
33 de membri care administrează aproape 30
prin prelucrarea materialului lemnos se conde milioane de hectare de păduri de stat din
tribuie la reducerea emisiilor de carbon și la
22 de state europene, adică aproape o treime
combaterea încălzirii globale.
din pădurile de pe întreg continentul, cea mai
A fost accentuat faptul că organizațiile care
mare parte certificată FSC® sau PEFC®, arată
administrează fondul forestier de stat trebuie
importanța reuniunii organizată în țara noastră.
să devină cât mai active în prezentarea activiTotodată, membrii EUSTAFOR administrează
tăţii pe care o desfăşoară şi a rezultatelor pe
8,3 milioane de hectare de pădure desemnacare le obţin. Administratorii pădurilor de stat
te ca arii protejate şi 7,9 milioane de hectare
trebuie să se afle în prima linie atunci când se
de pădure desemnate ca Situri Natura 2000, o
elaborează şi se propun politicile europene
parte din acestea pe teritoriul României.
care fac referire la modul de gestionare a păEUSTAFOR are ca obiectiv reprezentarea
durilor deoarece pădurile de stat ar putea şi ar
intereselor la nivel european și promovarea
trebui să servească drept model pentru alţii.
managementului forestier sustenabil. Regia
A doua partea a Conferinței EUSTAFOR a
Națională a Pădurilor – Romsilva a aderat la
fost dedicată activităților în teren, participanții
EUSTAFOR la scurt după înființarea organizala reuniune vizitând mai multe zone ale Parcuției, în prezent fiind reprezentată în Comitetul
lui Național Piatra Craiului, unul din cele 22
Executiv de către directorul general al Regiei,
de parcuri naționale sau naturale administrate
Dragoș Ciprian Pahonțu.
de Romsilva. La Centrul de Vizitare al ParUnul din scopurile principale ale asociaţiei
cului Național Piatra Craiului, construit anul
este acela de a susţine şi de a întări administratrecut cu fonduri europene, domnul Mircea
rea fondului forestier de stat din Europa, prin
Vergheleț, directorul parcului, le-a prezentat
promovarea unui management bazat pe 3 mari
activitatea instituției și obiectivele din cadrul
principii: economic, social şi de mediu. Orgaparcului.
nizațiile membre sunt responsabile pentru in92
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troducerea pe piață a 1/3 din materialul lemnos
exploatat la nivelul UE, fapt ce le recomandă
ca parteneri de încredere pentru procesatorii
de material lemnos. De asemenea, sunt direct
responsabile pentru protejarea speciilor pe cale
de dispariţie si menţinerea elementelor de biodiversitate. Ele oferă locuri de muncă pentru
mai mult de o sută de mii de oameni, majoritatea în zonele rurale.
European State Forest Association are rolul de a informa în permanenţă organizaţiile
membre, cu privire la strategiile şi politicile
forestiere europene, iar prin participarea activă la dezbateri, EUSTAFOR devine interfaţa
membrilor în dialogurile purtate cu instituţiile
europene sau cu alte organizaţii din sectorul
forestier, putând astfel să aducă o contribuţie
majoră la nivel decizional în ceea ce priveşte
strategiile referitoare la dezvoltarea sustenabilă a pădurilor europene.

Conferinţa anuală a administratorilor pădurilor de stat din Europa
Abstract. The Annual Conference of State Forest

Administration (EUSTAFOR). June 12-14, Poiana
Brașov
The National Forestry Administration - Romsilva, organized from 12 to 14 June in Poiana Brasov, the Annual Conference of State Forest Administrators from
Europe, with members of the European State Forest
Association (EUSTAFOR). The theme of the conference was „European Forests - Bridges to a Green Future”, with debates on topics such as European policies
on bio-economy and the role of state forest managers
from Europe in implementing climate change policies.
The conference was attended by 78 guests representing representatives of the European State Forestry Organizations, the European Commission, the Ministry
of Waters and Forests, the EUSTAFOR leadership,
the Romsilva leadership, as well as researchers and
members of the forest academia. The EUSTAFOR Annual Conference covered areas such as bio-economy,
mitigation of climate change and environmental and
economic social services offering participants the opportunity to discuss the opportunities, challenges and
requirements faced by state forest managers today and
in the future.
Author. Eng. Adrian Mihai Oprea, National Forest Department Romsilva, Forest Directorate Timișoara.
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