
21 septembrie 2021



Lemnul și produsele 
din lemn reprezintă o 
alternativă mult mai 
eficientă și 
sustenabilă decât 
resursele clasice 
utilizate azi.

Obținerea lemnului/produselor din 
lemn are un impact mult mai mare 
asupra celor 3 principii: 
economic/social/ecologic, sub aspectul 
managementului durabil și al 
bioeconomiei.  Fiind o resursă
regenerabilă, aceasta reprezintă una 
dintre cele mai bune soluții la momentul 
actual.

Utilizarea combustibililor fosili au un 
impact negativ asupra populației cât 
și a ecosistemului prin creșterea 
continuă a EGS. 

Prețul lemnului crește iar 
distribuirea energiei pe baza 
combustibililor fosili este 
mult mai avansată din punct 
de vedere tehnologic și al 
răspândirii.

Statul ar trebui să investească resurse 
în stimularea utilizării 
lemnului/produselor din lemn.

Premisă

Garant Garant

Suport

În același timp

În concluzie

Adaptat dupa Dunn, 2001



16% creștere 
a EG până în 
2030 cu 
LULUCF



Informatie Factori de decizie

Utilizatori

INTERESE

Politici forestiere

Scop – garantarea intereselor 
utilizatorilor (cei neavizati în 
special) pe care acestia le găsesc 
de valoare și esențiale ( social –
economic – ecologic ) –
o  abordare de tip BOTTOM 
UP!  

Basic justice – precum dreptul 
comun la apă
curată/biodiversitate/egalitate 
etc. 
Acces la informatie 
Conștientizare
Participare la formularea 
politicii/strategiei.
(Participatory process)

Adaptat după Krott, 2005
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Interests of users: +++ very strong; ++ strong; + medium 

● existing Zones of conflicts             between main areas of  interests
Interests of users: +++ very strong; ++ strong; + medium; ● existing 

Zones of conflicts             between main areas of  interests



Percepțiile 
populației asupra 
încălzirii globale. 
Ce pericol prezintă
încălzirea globală
pentru...? (St-
Laurent, G. P., 
2019)



Propagarea 
informației de 
către... (St-
Laurent, G. P., 
2019)



Cunoștințe despre 
managementul 
pădurii (St-
Laurent, G. P., 
2019)



RC Purwestri et al., 2020



RC Purwestri et al., 2020



Instrument social și informațional
• Program forestier national (proces participativ) cu privire la formularea, planificarea si implementarea a SFM. 
• campanie de promovare a lemnului ca material de constructii de catre sectorul silvic
• Clasificare osașe ca orașe verzi/ branduire produse. 

Instrumente economice si financiare,
• propune taxe pe utilizarea combustibililor fosili si beton/ciment, deducerea taxelor pentru utilizatorii ce folosesc

combustibili regenerabili. 
• reducerea taxelor pentru producatorii de constructii din lemn avand ca tinta folosirea lemnului intr-un procentaj

specific in complexurile rezidentiale noi,
• Introducerea in tematica facultatilor studii extensive in legatura cu folosirea lemnului ca material de constructii

Sandström, C. et al, 2020



Greencare forest – Austrian 
policy programme, educatie 
forestiera, turism si sanatate. 
Finanțat de Austrian Federal 
Ministry 
(St-Laurent, G. P., 2019)

Trasee turistice 
(biciclisti/motociclisti etc.) – proces 
participativ – municipalitatea Zurich 
finanțează înființarea și amplasarea 
traseelor ((St-Laurent, G. P., 2019)

Welsh, UK – Community forest initiatives, 
funding partial LEADER(CLLD) EU 
Cohesion policy (Profită de Land reform, 
2006 pentru a cumpăra teren și al menține 
conform SFM) (St-Laurent, G. P., 2019)

Recruitment programme Austria-Slovenia, plasare 
pe piața muncii în domeniul silvic – EU Territorial 
Employment pacts programme, finanțare în 
întregime 2007-2013 (St-Laurent, G. P., 2019)

Online fundraising, China – ENGOs 
sau alte organizații dau start 
strângerilor de fonduri pentru un 
anumit serviciu ecosistemic sau 
actiune ecologica. (Bixia Jiang, 2021)



Concluzii:

Implicarea tuturor actorilor (autorități,stakeholders, ONG-uri, cetățeanul 
de rând) din sectorul silvic devine necesară pentru conceperea, dezvoltarea 
și analizarea diferitelor interese. 

Rezultatele obținute prin aceste studii și politici trebuie sa fie transmise și 
publicului larg într-un mod mai eficient.

Multistakeholders, abordare bottom up – shared decisional right.

Orientare practica prin care problemele utilizatorilor din teren devin
foarte importante.


