
PROTECTING HIGH 
CONSERVATION VALUE FORESTS 
IN THE CARPATHIAN REGION 

Forests are home to important ecological values   - economic and social, but some forests have 
certain values, which are considered to be of outstanding or critical significance.  They need to 
be managed in such a way, so as to preserve their incredibly high conservation value, as well as 
the right to be defined as High Conservation Value Forests (HCVF).

High Conservation Value Forests have one or more of the following attributes:

High Conservation Values (HCV) are biological, ecological, social or cultural 
values which are considered outstanding or critically important at the national, 
regional or global level, according to the High Conservation Value Resource 
Network. 

•  Contain significant concentrations of global, 
regional or national biodiversity values (e.g. 
endemism, endangered species).

•  Contain large landscape level forests of global, 
regional or national significance, where viable 
populations of most if not all naturally occurring 
species exist in their natural state. 

•  Contain rare, threatened or endangered 
ecosystems.

CLOSE TO 500
VASCULAR PLANTS 
IN THE CARPATHIANS 
ARE ENDEMIC
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•  Provide basic services of nature in critical 
situations (e.g. watershed protection, erosion 
control).

•  Fundamental to meeting basic needs of local 
communities (e.g. subsistence, health).

•  Critical to local communities’ traditional cultural 
identity (areas of cultural, ecological, economic or 
religious significance identified in cooperation with 
local communities).

Source: Forest Stewardship Council, www.fsc.org

PROTEJAREA PĂDURILOR VIRGINE ȘI 
CVASIVIRGINE, O PRIORITATE 
CONSTANTĂ PENTRU WWF-ROMÂNIA

Pădurile virgine sunt ultimele ecosisteme forestiere în care natura supravieţuieste în forma sa pură, fără a fi afectată 
semnificativ de intervenția omului.

În pădurea virgină arborii mor de bătrânețe, cad, se rup sau se usucă pe picior, iar lemnul mort rămâne acolo, hrănind ecosistemul pentru 
generațiile viitoare. În pădurea virgină trăiesc arbori de toate vârstele, de la sămânța abia încolțită, la cei care au atins limita fiziologică, 
asemenea unei comunități: copii, părinți și bătrâni care se sprijină reciproc, dând curs unei vieți armonioase și sănătoase. 

Sub coroanele giganților de peste 500 de ani mișună peste 10.000 de specii de animale, de la organisme unicelulare, ciuperci, plante, insecte 
și până la vietăți familiare precum mistrețul, cerbul, capra neagră, lupul, râsul, buha, ursul brun, toate într-o strânsă legătură firească. Dacă 
pădurea virgină dispare, se pierde o evoluție naturală de mii de ani – nu numai o lecție vie păstrată în adevărate laboratoare ale naturii, dar și 
o parte din identitatea culturală a comunităților locale din România.

600 de ani
Vârsta unor arbori seculari în 
pădurile virgine din România

Europa și-a distrus pădurile virgine. Noi încă mai avem. Încă.
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2011
Campania Salvați Pădurile Virgine! a cărei petiție 
a fost semnată de peste 100.000 de români. 
Atunci WWF-România și-a asumat susținerea 
următoarelor demersuri:

• Susținerea identificării pădurilor virgine din 
România

• Înfiinţarea unui „Catalog Naţional al Pădu-
rilor Virgine din România”, ca instrument 
oficial de evidenţă și gestiune

• Includerea pădurilor virgine în tipul funcţion-
al I (TI) - păduri cu funcţii speciale pentru 
ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este 
interzisă orice fel de  exploatare

de lemn sau alte produse, fără aprobarea 
autorităţilor competente

• Dezvoltarea unei propuneri cu privire la 
plăţile compensatorii pentru păduri în perio-
ada de programare 2014-2020

• Identificarea unor mecanisme financiare al-
ternative pentru compensarea proprietarilor 
de păduri virgine.

2012
Semnarea Ordinului de Ministru ce a stabilit 
criteriile de identificare a pădurilor virgine din 
România și a conferit statutul de protecție strictă 
pentru pădurile astfel identificate.

Păduri pentru generații

Momente cheie în demersurile WWF pentru protejarea pădurilor virgine



Situri ale Patrimoniului 
Mondial UNESCO

20.000 ha de păduri virgine și 
seculare de fag din țara 
noastră sunt pe lista UNESCO, 
ca zone candidat 

Cartarea și identificarea pădurilor virgine, esențiale 
pentru o protecție eficientă
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Pentru instituirea unor proceduri eficiente de protecție pe termen lung a acestor păduri, WWF a inițiat ca 
soluție înființarea acestui catalog. Astfel, din 2015, ca urmare a sprijinului WWF, Codul Silvic conține o 
lege organică ce conferă protecție strictă acestor păduri și prevede instituirea Catalogului ca instrument 
de evidență și gestiune a pădurilor virgine și cvasivirgine din România, pentru a le asigura ocrotirea pe 
termen lung. Până la completarea cadrului legislativ a mai rămas un ultim pas: reglementarea Catalogu-
lui Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine. 

Catalogul nu este doar o bază de date online pe care o gestionează autoritatea cu scopul de a menține 
evidența acestor păduri și a asigura protecția strictă. În schimb, acest catalog ar trebui să soluționeze 
următoarele aspecte:
• să instituie proceduri obiective și eficiente de prevenție pentru suprafețele incluse în studiul 

PIN-MATRA/2001/018 sau planurile de management al ariilor protejate
• să precizeze cerințe minime (de ex: echipa de specialiști, formatul de raportare, hărți GIS/tabe-

la de atribute) referitor la studiile /propunerile ce pot fi transmise de factorii interesați (pen-
tru a putea fi luate în considerare de Autoritatea Competentă în sensul completării graduale a 
acestui Catalog)

• să reglementeze proceduri obiective și eficiente (factori implicați, responsabilități și termene 
clare), pentru recepția pe teren a studiilor/propunerilor transmise autorităților spre aprobare 
de către factorii interesați

• proceduri eficiente (factori implicați, responsabilități și termene clare), privind avizarea stu-
diilor/propunerilor, desemnarea și includerea suprafețelor în Catalog, respectiv instituirea pro-
tecției stricte pe termen lung

• să desemneze autoritatea responsabilă pentru gestionarea Catalogului și să susțină eforturile 
pentru identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

Importanța dezvoltării Catalogului Pădurilor Virgine din 
România

2013-2016
Pe teren au fost evaluate peste 100.000 hectare 
considerate potențiale păduri virgine. Dintre aces-
tea, peste 20.000 hectare păduri virgine și cva-
sivirgine au fost identificate în acest interval:
2013 - Maramureș, peste 4700 ha
2014 - Covasna, peste 400 ha și Brasov, peste 4300 
ha
2015 - Sibiu, peste 2800 ha
2016 (până în februarie) - Hunedoara , peste 600 
ha; Gorj,  peste 4000 de ha; Mehedinți, peste 2100 
de ha; Caraș-Severin, peste 800 de ha

2014-2017
WWF a sprijinit (tehnic și financiar), alături de Green-
peace și RNP Romsilva, demersurile ICAS (Institutul de 
Cercetări și Amenajări Silvice), pentru includerea a peste 
20.000 de hectare de păduri virgine şi seculare de fag din 
România ca situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO.

Fiind un proces de durată, rezultatele finale vor fi făcute 
publice în luna mai 2017.

În perioada următoare vom continua eforturile de identificare a pădurilor virgine (ca o condiție oblig-
atorie în procesul de securizare a acestor ecosisteme cu valoare europeană), sprijinirea unor inițiative 
precum acordarea de plăți compensatorii și promovarea certificării pădurilor FSC® (Forest Steward-
ship Council®) ca instrument pentru promovarea unui management forestier responsabil. Însă, aceste 
obiective vor putea fi îndeplinite în totalitate doar cu sprijinul Ministerului Mediului, Pădurilor și Apelor.

Acțiuni viitoare
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	Protejarea	pădurilor	virgine	și	cvasivirgine	-	o	prioritate	constantă	pentru		W
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Prin intervențiile prezentate aici, țara noastră va putea păstra ca moștenire câteva păduri, printre puținele 
de pe planetă, unde natura este intactă și își urmează cursul firesc al creației. Vom lăsa generațiilor vii-
toare o altfel de moștenire a cărei valoare este identitatea comunităților locale. Dar și biodiversitatea, 
pentru că într-o pădure virgină pot trăi mii de specii diferite iar delicata și incredibila lor interdependență 
este cea care poate menține, în continuare, un ecosistem echilibrat și sănătos. Astel, pădurile virgine sunt 
unice atât prin prisma importanței lor științifice, a patrimoniului cultural purtat și a rolului important în 
protejarea biodiversității. De asemenea, pădurea ne asigură nouă, oamenilor, apă curată, aer proaspăt și 
o protecție eficientă a solurilor.

În ziua în care pădurile virgine se vor bucura de protecție 100% vom ști că am salvat o parte importantă 
a patrimoniului țării noastre. Și că am făcut încă un pas – poate printre cei mai importanți, privind în 
perspectivă - spre o societate în care știm că putem schimba lucrurile în bine, păstrând ca model aceste 
sisteme complexe, perfecte, în care singurii arhitecți sunt legile creației.

De ce merită să luptăm 


