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Ref.: Petiția nr. 1294/2012, adresată de Daniela Brescan, de cetățenie germană, 
privind sprijinirea sectorului forestier

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care deține o mică întreprindere forestieră în România, care produce lemne de foc 
pentru populația locală, menționează că îi este greu să reziste din punct de vedere financiar, 
din cauza costurilor ridicate ale echipamentelor, fără a mai indica taxele și impozitele. Ea 
subliniază că lemnele de foc sunt o necesitate de bază pentru ca oamenii să își gătească 
mâncarea și să își încălzească locuințele. În același timp ea nu poate să crească prețurile ei 
deoarece clienții acesteia nu sunt în niciun caz înstăriți. Ea motivează că sectorul forestier ar 
trebui să fie eligibil pentru subvenții la fel ca sectorul agricol și că cele două sectoare nu sunt 
tratate în mod egal. De asemenea, ea ar dori să treacă la producția de biomasă și energie din 
surse regenerabile. În schimb, depune totuși zilnic eforturi considerabile pentru a-și menține 
deschisă întreprinderea forestieră.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Deși nu există nicio dispoziție pentru o politică forestieră comună a UE, pădurile sunt un 
element important și esențial al mai multor politici ale UE actuale și în curs de dezvoltare. 
Există o lungă istorie a UE care contribuie la punerea în aplicare a unei gestionări durabile a 
pădurilor prin intermediul altor domenii politice. 

În plus, pe baza principiului subsidiarității și a noțiunii de responsabilitate comună, strategia 



PE513.226v01-00 2/3 CM\939055RO.doc

RO

forestieră a UE din 1998 a instituit un cadru pentru acțiunile legate de domeniul silvic în 
sprijinul gestionării durabile a pădurilor, întemeiat pe coordonarea politicilor forestiere ale 
statelor membre și a politicilor comunitare, precum și a inițiativelor relevante pentru păduri.

În plus, în temeiul politicii de dezvoltare rurală a UE1 statele membre pot finanța, cu sprijinul 
Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), diferite măsuri financiare 
pentru sprijinirea sectorului forestier: prima împădurire, inclusiv prima instituire a sistemelor 
agroforestiere, plăți pentru zonele Natura 2000, prevenire și restaurare și alte măsuri de 
silvomediu, precum și o serie largă de investiții în gestionarea pădurilor și prelucrarea 
lemnului. În cazul sprijinirii investițiilor în vederea adăugării de valoare pentru produsele 
forestiere, investițiile privind utilizarea lemnului ca materie primă se limitează la toate 
operațiunile anterioare procesării industriale și până la nivelul microîntreprinderilor. Politica 
de dezvoltare rurală oferă posibilitatea ca statele membre să primească cofinanțare pentru 
astfel de măsuri. Rămâne la latitudinea statelor membre să aleagă și să includă fiecare măsură 
specifică în programele lor naționale sau regionale.

Se informează petiționara ca, la nivel național, programul românesc de dezvoltare rurală 
aprobat de Comisia Europeană în iulie 2008 include diverse măsuri care să abordeze sectorul 
forestier. 
Printre acestea se numără o măsură care vizează creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole și forestiere. Alocarea financiară a acestei măsuri este de 957 de milioane de euro 
(contribuția FEARD) și vizează să abordeze, de asemenea, provocările cu care se confruntă 
sectorul forestier din România, care este caracterizat printr-un mare număr de întreprinderi 
insuficient echipate.

Măsura încurajează investițiile în prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare și 
forestiere (lemnoase și nelemnoase), cu scopul de a crește valoarea produselor prin 
respectarea condițiilor de calitate și siguranță a alimentelor, precum și prin ajustarea cerințelor 
pieței. 

Este oferit sprijin pentru:
 construcții noi și modernizarea tuturor tipurilor de clădiri folosite pentru 

prelucrarea și depozitarea produselor forestiere, necesare pentru proiect,
 achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi instalații, mașini și echipamente 

pentru recoltarea, transportul și prelucrarea primară a produselor forestiere 
(lemnoase și nelemnoase).

Măsura poate favoriza, de asemenea, producția de energie din surse regenerabile obținută din 
biomasă forestieră.

În plus, programul românesc de dezvoltare rurală include sprijin pentru îmbunătățirea valorii 
economice a pădurilor în conformitate cu principiile utilizării multifuncționale și al gestionării 
durabile. În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru investițiile în păduri care respectă 
regimul forestier și pentru care au fost elaborate planuri obligatorii de gestionare în 
conformitate cu legislația națională. Alocarea financiară a măsurii este de 91 de milioane de 
euro și va fi acordat sprijin pentru investiții la nivelul exploatațiilor forestiere cu scopul de a 
întreprinde acțiunile și măsurile impuse de planurile de gestionare sau care sunt direct legate 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.
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de acestea și au ca rezultat îmbunătățirea valorii economice a pădurilor, precum și pentru 
investiții în echipamente de recoltare. 

De asemenea, programul românesc de dezvoltare rurală include o măsură care abordează 
prima împădurire a terenului agricol. Alocarea financiară a acestei măsuri este de 188 de 
milioane de euro și vizează îmbunătățirea condițiilor de mediu în zonele rurale, prin utilizarea 
și gestionarea durabilă a terenurilor prin intermediul împăduririi. 

În ceea ce privește viitorul apropiat, propunerea Comisiei de regulament privind dezvoltarea 
rurală după 20131 menționează de multe ori sectorul forestier în legătură cu prioritățile 
detaliate ale Uniunii pentru dezvoltare rurală. Acesta este cazul, de exemplu, al priorității 1 
(transferul de cunoștințe și inovarea) și al priorității 5 (utilizarea eficientă a resurselor și 
tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice) –
dintre care ambele sunt strâns legate de competitivitate.

În plus, măsura propusă, „Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității 
pădurilor”, urmărește în mod explicit competitivitatea sectorului forestier. Sprijinul în temeiul 
ultimului articol al acestei măsuri (cu privire la „investițiile în noi tehnologii forestiere și în 
prelucrarea și comercializarea produselor forestiere”) este disponibil în mod explicit nu numai 
pentru proprietarii particulari de păduri, localitățile și asociațiile lor, ci și pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii.

Comisia consideră că propunerile sale pentru perioada 2014-2020 oferă dispoziții ample 
pentru sectorul forestier și, în ceea ce privește acest sector, acestea respectă cu fermitate 
cerințele Strategiei Europa 2020.

Concluzie

Comisia poate confirma că politica de dezvoltare rurală a UE oferă o serie de posibilități de 
sprijinire a sectorului forestier. Printre acestea, măsura care abordează valoarea adăugată a 
produselor agricole și forestiere pare în mod potențial cea mai relevantă pentru tipul de 
investiții de care petiționara este interesată, deoarece oferă posibilități de sprijinire a 
întreprinderilor mici în ceea ce privește prelucrarea produselor forestiere, inclusiv de obținere 
a energiei lemnoase din surse regenerabile pe bază de biomasă forestieră.

Comisia nu poate ajuta petiționara să acceseze direct acest sprijin, deoarece, în conformitate 
cu gestiunea partajată, implementarea programelor de dezvoltare rurală ale statelor membre 
este responsabilitatea autorităților naționale competente Pentru informații suplimentare, se 
recomandă petiționarei să contacteze autoritatea de management a programului românesc de 
dezvoltare rurală (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale), care este responsabilă cu 
stabilirea unor condiții detaliate de sprijin (de exemplu, criterii de eligibilitate și de selecție), 
lansând cereri de propuneri, și cu selecția proiectelor individuale care beneficiază de sprijin în 
cadrul programului românesc de dezvoltare rurală.

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm


