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„Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, 
instrumentul legal care îți va permite să te implici constructiv 
pentru protejarea acestora pe termen lung 
 
 

Chiar dacă WWF a obținut în 2012 (prin Ordinul de Minstru 3397) recunoașterea valorilor/definirea și  

asigurarea statutului de protecție (prin încadrarea corespunzătoare în amenajamentele silvice), 

pădurile virgine nu pot fi protejate dacă nu sunt identificate, cartate în mod corespunzător și 

recunoscute ca atare prin decizia autorităților. 

 

Trebuie deci ca acest proces să devină transparent și mult mai eficient pentru salvarea acestor ultime 

și tot mai puține păduri virgine. În acest context, încă din 2012, WWF a inițiat înființarea acestui Catalog 

ca soluție legislativă pentru instituirea unor proceduri transparente și eficiente care să le asigure 

protecția pe termen lung. A fost nevoie de un efort susținut (circa 3 ani) pentru schimbarea Codului 

Silvic (lege organică ale cărei modificări au fost promulgate abia în 2015), pentru consfințirea 

statutului de strictă protecție a acestor valori de patrimoniu și pentru ca acest Catalog să fie instituit 

ca instrument de evidență și gestiune a pădurilor virgine și cvasivirgine din România (Codul silvic 

art. 26 alin. 3). Catalogul (ca legislație subsecventă a Codului Silvic) a fost pus pe lista de priorități 

pentru 2016 în Declarația privind unele priorități și direcții concrete de acțiune în domeniul administrării 

pădurilor din România, agreată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor alături de mai multe 

organizații de mediu. 

 

Înca de la începutul anului 2016, WWF a inițiat și susținut desfășurarea activităților implicându-se activ 

în grupul de lucru constituit la nivel național din specialiști în domeniu, care au dezvoltat 

propunerea pentru noul proiect de act normativ. Începând cu 24 mai, timp de o lună, Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind 

constituirea Catalogului. În acest timp, cetățenii și instituțiile interesate pot transmite sugestii privind 

forma acestuia.  

 

***  

Ce îmbunătățiri aduce acest Catalog? 

 

Prioritatea reglementării de urgență a acestui Catalog se înțelege având în vedere în principal 

următoarele argumente: 

 acesta presupune un proces transparent și participativ (accesibil tuturor celor interesați și 

care au disponibilitatea/capacitatea de a susține un astfel de demers); 

 claritatea succesiunii etapelor privind desemnarea pădurilor virgine  (factori interesați implicați, 

responsabilități, termene clare, formulare de raportare, etc) și eficiența instituirii regimului de 

protecție; 

 procedurile de prevenție obiective și eficiente pentru suprafețele considerate/înregistrate ca 

posibile păduri virgine; 

 garantarea menținerii pe termen lung a statutului de protecție pentru pădurile virgine și 

cvasivirgine astfel încadrate; 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41211/Legea-nr-46-2008-Codul-silvic-republicata-la-12-august-2015.html
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41211/Legea-nr-46-2008-Codul-silvic-republicata-la-12-august-2015.html
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 acesta este definit ca fiind de interes public, urmând a se actualiza permanent și a se publica 

pe pagina de internet a autorității pulice centrale care răspunde de silvicultură; 

 

 

Fără Catalog, toate inițiativele de până acum rămân în incertitudine! 
 

Exista mai multe inițiative de protejare a acestor păduri însă fără Catalog nu există garanția 

menținerii pe termen lung a statutului de protecție. Odată incluse în Catalog, aceste păduri 

virgine nu mai pot fi scoase de sub protecție, cu excepția situațiilor de siguranță sau securitate 

națională! 

 

În acest sezon de vegetatie, mai-octombrie 2016, pe teren sunt în curs de evaluare alte circa 21.000 
ha, situate în zone considerate de WWF prioritare de conservare.  
 
 
În cifre, procesul identificării celor circa 20.000 ha a însemnat: 
> 40 de grupuri de lucru organizate cu implicarea experților și a factorilor locali responsabili; 
> 500 de zile/om, parcurse efectiv în teren;  
> 25 seminarii de consultare publica;  
> 600 factori interesați consultați*; 
> 25 seminarii de informare - conștientizare; 
> 1000 adrese/scrisori de susținere; 
 
Rezultatele WWF de până acum pot fi vizualizate pe site-ul www.lemncontrolat.ro.  
 
Pentru WWF, protejarea pădurilor virgine rămâne o prioritate. Astfel, în functie de resursele financiare 
de care va dispune, WWF își propune susținerea acestor activități directe de conservare și în anii viitori, 
până la finalizarea Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine. 
 
Odată cu intrarea în vigoare a Catalogului, invităm toți factorii interesați (în mod special 
administratorii și custozii ariilor protejate respectiv aceia pentru care această preocupare nu 
este deja una obligatorie - impusă prin lege) să se implice activ în procesul de identificare și 
protejare a pădurilor virgine  întrucât este o responsabilitate care ne privește pe toți. 
 

http://www.lemncontrolat.ro/

