
LUPTĂM PENTRU AURUL VERDE! 

Pădurea, considerată cea mai mare bogăție a planetei, ea consumă 
cea mai mare cantitate de dioxid de carbon și îl înlocuiește cu oxigen. Cu 
toate acestea, suntem pe cale de a pierde unul dintre lucrurile care ne țin în 
viață, și asta este vina noastră pentru că am lăsat alți oameni să taie pă-
durile noastre. Ei o fac pentru bani, fără să se gândească la planeta noas-
tră, iar făra replantare fostele paduri rămân un loc pustiu. Ce se întâmplă 
când se taie casele animalelor? Ele ne părăsesc, ele mor, ele înfometează, ar 
trebui să ne fie rușine de noi inșine. Ne pierdem! 

Împreună cu prietenii mei am realizat un studiu cu privire la 
pierderile de păduri din Bucovina care au avut loc in ultimii ani. Din pă-
cate, Suceava este pe partea de sus din lista problemelor forestiere din 
România. Cu trecerea timpului copacii sunt mai puțini și mai puțini ceea ce 
reprezintă o mare amenințare pentru viitorul nostru. 

Cauzele defrișărilor și a degradării variază de la o regiune la alta. 
Cererea pentru produsele din lemn pot pune în pericol pădurile din întrea-
ga lume, fie că este vorba de produse din hârtie aruncate sau podele din 
lemn de esență tare. 

 În Suceava, oamenii ineficienți sau corupți fac lucrurile mai rele, 
prin deschiderea ușii exploatării forestiere ilegale și a altor infracțiuni. 

             

                 

Pădurea distrusă



Exploatarea forestieră ilegală este o industrie imensă care amenință 
pădurile din Suceava. În timp ce impactul asupra mediului al exploatării 
forestiere ilegale este clar și bine cunoscut, consecințele sociale fiind la fel 
de devastatoare. 

În Suceava, în 2012, a fost tăiat și valorificat aproape 400.000 de 
metri cubi de rășinoase! Am întrebat câțiva oameni din Putna, care este o 
zonă turistică foarte important, ce cred despre defrișare și răspunsurile lor 
au fost: “Ne distrug peisajele”, “Turiștii nu mai vor să vină”.Ei sunt nefe-
iciți și vor o schimbare. Pentru a opri despădurirea, este necesar ca guver-
nele să facă partea din aces lucru. 

 Începând cu eradicarea corupției și cu asigurarea aplicarii corecte a 
normelor de conservare a pădurilor. Corupția alimentează exploatarea 
forestieră ilegală și gestionarea greșită a pădurilor, care, la rândul său, 
poate alimenta crima organizată sau chiar un conflict armat. 

Dincolo de statul de drept, avem nevoie de lideri mondiali să adopte 
politici ambițioase de conservare a pădurilor naționale și internaționale 
bazate pe cele mai recente tehnologii. 

  WE FIGHT FOR THE GREEN GOLD 

The forest, considered the greatest wealth of the planet, it consumes 
the biggest amount of carbon dioxide and replace it  with oxygen. Still, we 
are on the way to lose one of the things that keep us alive, and thats our 
fault, we let other people to cut our forests. They do it for  money without 
thinking about our planet and without replanting the land remains empty. 
What happens when they cut the homes of the poor animals? They leave, 
they die, they starve, we should be ashamed of ourselves. We are losing! 

 Togheter with my friends we made a study about the forest loss 
which Bucovina  sufferred  in the last years. Unfortunately, Suceava is on 
the top of the forest problems in Romania. With the pass of time the trees 
are less and less this representing a great threat to our future. 

 The causes of deforestation and degradation vary from region to re-
gion. Demand for wood products can threaten forests around the world, 
whether it is for throw-away paper products or hardwood flooring. 

             

                 



In Suceava, ineffective or corrupted people make things worse by 
opening the door to illegal logging and other crimes. Illegal logging is an 
immense industry threatening forests in Suceava. While the environmental 
impacts of illegal logging are clear and well known, the social consequences 
are just as devastating.  

In Suceava in 2012 ,it was cut and capitalized almost  400.000 cubic 
meters of resinous trees!  We asked some people from Putna ,hich is a very 
important touristic zone, what they think about the deforestation and their 
answers were: “They are destroying our landscape” , “The tourist will not 
come”. They are unhappy and they want a change. If we’re going to stop 
deforestation, we need governments to do their part. 

This  starts with cracking down on corruption and ensuring fair en-
forcement of forest conservation rules. Corruption fuels illegal logging and 
wrong forest management, which in turn can fuel organized crime or even 
armed conflict. 

Beyond the rule of law, we need world leaders to embrace ambitious 
domestic and international forest conservation policies based on the latest 
science.  
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