
100 de ani zbuciumați pentru 

pădurile din Carpați

Reducerea suprafeței de fond 

forestier

Pierderi mari  de suprafețe în 

perioada interbelică

Naționalizare

Perioada „Sovrom” și „Omul 

învinge Natura”

Reglementări silvice bine 

concepute

Grija pentru menținerea și 

creșterea suprafețelor 

împădurite după anii ’60

Intensificarea înlocuirii 

pădurilor naturale cu 

monoculturi de molid



Retrocedările   administrare 

pe suprafețe mici

Tăierile ilegale pe suprafețe 

întinse

Drumuri de acces în păduri

Importanța determinantă a 

factorului economic în 

detrimentul funcțiilor de 

protecție 

Implicarea publică în 

reducerea tăierilor ilegale

Modificări și reveniri la 

legislația de bază

Presiune în creștere asupra 

pădurilor

Export de lemn putin 

prelucrat



Crearea de Parcuri 

Naționale 1,4% si alte 

categorii de arii 

protejate de interes 

national -stabilirea 

limitelor și 

reglementărilor

2007 Declararea a 

peste 2 milioane de 

hectare de arii 

protejate de interes 

comunitar în păduri

Introducerea treptată, 

timida de măsuri de 

conservare specifice 

cu accent pe păstrarea 

biodiversității



Ce ne dorim?

12% din teritoriu Parcuri 

Naționale

Parcul Național Făgăraș

Dezvoltare sustenabilă în 

Comunități 

Ce se spune în lume?

Schimbări climatice

Pierderea pădurilor naturale în 

ritm alarmant

Reducerea numărului de specii

Viitor incert pentru omenire

„Nature need half !”

Ce am făcut până acum?



Ce am făcut până acum?

Peste 20000 hectare păduri 

și pășuni alpine achiziționate 

în vederea conservării

Custozi ai pădurilor până la 

donarea lor în viitorul Parc 

național Făgăraș

Reconstrucție ecologică

Proiect Life Natura

Life/11/Nat/Ro/823



Reconstrucție 
Ecologică Munții 
Iezer Păpușa 
Comisu

Acolo unde pădurea 
nu a mai împlinit 100 
ani, noua pădure va 
dăinui mai mult de 200

▶ www.carpathia.org 





Activități de 
reconstrucție
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Spruce Beech Fir Sycamore

Plantations in Fagaras

Total Fagaras M. Valea Dambovitei Valea Valsanului

• 600 hectare restaurate

• Peste 1,200,000 puieți 

plantați

• Întreținerea anuală a 

plantațiilor



Activități de 
reconstrucție

• Peste 5 kilometri de garduri 

de protecție

Combaterea eroziunii 20 de 

kilometri de drumuri de 

colectare a a lemnului 

desființate



Activități de 
reconstrucție

• Activități de restaurare a 

Galeriilor de anini pe 20 

kilometri cursuri de apă



600.000 puieți produși în pepiniere

Implicarea forței de muncă din comunități 
locale

Pepiniere
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Caption text Caption text
01 Wildlife conservation

Inițierea revenirii la 
pădurile naturale

• Intervenții în peste 400 
hectare monoculturi molid


