
PĂDURILE DIN ROMÂNIA!? 

  Pădurea este o suprafață mare de teren pe care cresc în 
stare sălbatică specii de arbori și arbuști, specii de plante erbacee, 
mușchi, dar trăiesc și diferite specii de animale. Pe glob, pădurea ocupă 
circa 30% din suprafața uscatului; în România, ele se întind pe circa 
27% din suprafața totală a țării. 

  Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii impor-
tante. Pădurile adăpostesc peste jumătate din speciile care trăiesc pe 
pământ, ajută, de asemenea, la încetinirea încălzirii globale, prin sto-
carea şi reţinerea carbonului, sunt surse de produse lemnoase ajută la 
reglarea căderilor de precipitaţii, sunt surse esenţiale de hrană şi apă şi 
aduc în acelaşi timp enorme avantaje estetice, spirituale şi de agrement 
pentru milioane de oameni. Cu toate acestea defrișările masive din 
România continua în ciuda eforturilor făcute pentru stoprea acestui 
fenomen. În zece ani, România riscă să rămână fără păduri!  

  O demonstrează un studiu Greepeace care avertizează că în 
fiecare an dispar 28 de mii de hectare de pădure și că la fiecare oră sunt 
retezate  hectare. Pe locurile mutilate de nesăbuință și lăcomia umor in-
divizi nu se mai plantează nimic. Și în fiecare secundă, aurul verde ne 
alunecă printre degete și îngrașă visteria mafiei lemnului.  

 Într-un clasament al județelor cu cele mai multe defrișări, Sucea-
va este pe primul loc. S-a mai descoperit vânzarea, de către repezen-
tanții Direcției Silvice Suceava, cu încălcarea dispoziîiilor legale a par-
tizilor de masă lemnoasă care au făcut obiectele unor contracte de vân-
zare cumpăre reziliate, fără a fi supuse unor noi proceduri de licitație.  

 La Direcția Silvică Suceava s-a constatat faptul că, în unele 
cazuri, reprezentanții ocoalelor silvice nu au calculat și perceput pena-
lități pentru exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute 
în autorizațiile de exploatare.  

 Potrivit celui mai recent studiu Greenpeace, anul trecut s-au tăiat 
în medie 96 de arbori zilnic, față de 62 în perioada 2013-2014. Județele 
care au înregistrat cel mai mare număr de cazuri de tăieri ilegale sunt 
Argeș, Bacău și Mures, iar în top atât zone din centrul țării cât și din 
Moldova sau Muntenia.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbore
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbust


 Dar totuși nimeni nu face nimic în legatură cu asta. Soluția recon-
stituirii acestei probleme majore ar fi să plantăm copaci și să protejăm 
mediul.  

 Haideți să sensibilizăm autoritățile locale să oblige pe cei care au 
contracte și prelucreză lemnul tăiat astfel încât pentru fiecare copac tăi-
at să se planteze doi puieți în loc. 

FORESTS IN ROMANIA !? 

       The forest is a large area of land on which they grow in a state of 
wild,species of trees,shrubs, herbaceous species and moss, but also live 
different species of animals. Across the globe, the forest covers about 
30% of the land area; in Romania, they stretch over 27% of the total 
area of the country.  

 Forests worldwide bring many important benefits. Forests are 
home for more than half of the species who live on earth.It also helps to 
slow down global warming by storing and sequestration. Moreover 
sources of wood products help to regulate rainfall. Furthermore they 
are essential sources of food and water and also bring the same while 
enormous advantages aesthetic, spiritual and entertainment for millions 
of people. However these massive desforestation are still continuing,de-
spite of Romania's efforts which are made to stop this phenomenon. In 
ten years, Romania risks to remain without forests!  

 A study demonstrates that Greepeace warns that every year dis-
appear 28 thousand hectares of forest and every hour are cut hectares. 
There are no more plantations on places which are mutilated due to 
recklessness and greed of some people. Every second, green gold slip 
through our fingers and increase mafia's coffers.  

 According to a ranking of the counties with the most deforesta-
tion, Suceava comes on the first place. It was also found by representa-
tives Directorate Silvica Suceava that with the violation of the provisions 
partitions of wood which were sold without putting them at auction. At 
the Direction Silvica Suceava it was found in some cases that represen-
tatives of this Direction did not take into account the penalties for the 
operation of the wood.  



 According to the latest study Greenpeace last year were on aver-
age 96 trees cut daily, compared to 62 in 2013-2014. Counties that regis-
tered the highest number of cases of illegal tree felling are Arges, Bacau 
and Mures. Furthermore in the top of the rank are Moldova and 
Muntenia.  

 But still no one does anything about it. Reconstitution solution to 
this major problem would be to plant trees and protect the environment. 

  Let sensitize local authorities to oblige those who cut wood proce  
 thought contracts and so for every tree cut two saplings to plant in  
 place. 
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