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Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 

Comisia europeanā a deschis pânā la 19 aprilie 2021 o consultare publicā privind o nouă 
strategie a Uniunii Europene pentru păduri. 
În contextul Pactului ecologic european (The European Green Deal) lansat de Comisie prin 
comunicarea sa din 2019, o nouă strategie a UE pentru păduri, care va viza întregul ciclu 
forestier și va promova numeroasele servicii oferite de păduri, urmeazā sā fie pregātitā şi 
implementatā. Obiectivele principale ale strategiei vor fi împădurirea eficace, conservarea 
și refacerea pădurilor în UE, pentru a contribui la creșterea absorbției de CO2, pentru a 
reduce incidența și amploarea incendiilor forestiere și a altor riscuri și pentru a promova 
bioeconomia în moduri prin care se asigură respectarea deplină a principiilor ecologice și 
se favorizează biodiversitatea. 
Prin consultare se urmărește strângerea de contribuții privind provocările și oportunitățile în 
ceea ce privește pădurile europene, în special în legătură cu clima, biodiversitatea, zonele 
rurale și bunăstarea socioeconomică, gestionarea riscului de dezastre, instrumentele de 
sprijin ale UE, industria lemnului, rolul de lider al UE în eforturile mondiale și obiectivul 
acesteia de a planta 3 miliarde de copaci până în 2030. 
Consultarea se va concentra pe teritoriul UE, completând așadar rezultatele sondajului 
Eurobarometru privind rolul și beneficiile actuale ale pădurilor UE și activitățile stabilite în 
Comunicarea „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel 
mondial”. 
Cine poate participa la consultare : 
consultarea este deschisā oricārei organizații publice sau private şi oricārei 
persoane interesate: autorități naționale, regionale și locale, proprietari și gestionari 
de păduri, industrii și întreprinderi  forestiere (în special, IMM-uri și microîntreprinderi), 
sindicate, simpli cetățeni din UE și din alte părți, consumatori de produse pe bază de lemn, 
organizații neguvernamentale, universități, centre academice/de cercetare, alte țări și 
organizații internaționale, precum și instituții financiare (pentru cei care participā pentru 
prima datā la o consultare a Comisiei europene, o înregistrare în Registrul de transparenta 
al UE este necesarā). 

Chestionarul consultārii poate fi completat în limba românā pe pagina oficialā de web: 
Păduri - noua strategie a UE (europa.eu) 
Pentru alte detalii sau nelāmuriri, Comisia europeanā a pus la dispoziția celor interesați adresa de 
e-mail : EU-FOREST-STRATEGY@ec.europa.eu 

 

 

Cu stima,  
   

Sorin Munteanu, 
Director General UNCJR 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2229
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2229
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0352
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=ro
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy
mailto:%20EU-FOREST-STRATEGY@ec.europa.eu

