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OBIECTIVELE FEDERAŢIEI PENTRU APĂRAREA PĂDURILOR
►Reprezentarea membrilor săi în faţa forurilor naţionale şi internaţionale în
legătură cu menţinerea şi gestionarea durabilă a pădurilor.
►FAP va milita pentru realizarea unei legislaţii silvice moderne, inclusiv a unui
Cod silvic, eficiente, care să asigure menţinerea şi gestionarea durabilă a pădurilor;
►FAP va solicita şi acţiona, analizând şi exprimându-şi punctul de vedere la
proiectele de acte normative care privesc menţinerea şi gestionarea durabilă a
pădurilor, inclusiv administrarea acestora, indiferent de proprietarul lor, la nivelul
legislativului şi executivului;
►FAP va solicita să participe la elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a
pădurilor şi la planul forestier, făcând publice propunerile trimise executivului şi
legislativului;
►FAP va lua atitudine în mass-media, la forurile şi instituţiile naţionale şi
internaţionale asupra intenţiei de prejudiciere sau prejudicierii sectorului forestier,
de distrugere a pădurilor, precum şi la promovarea unor proiecte de acte normative
ce pot să aducă prejudicii pădurii;
►FAP va milita pentru ca la elaborarea proiectelor de acte normative de catre
executiv şi legislativ să fie luate în considerare propunerile şi punctele de vedere,
conforme cu Statutul Federaţiei, ale Academiei Române, Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice şi ale membrilor acestora, facultăţilor de silvicultură şi ale
cadrelor didactice de specialitate, Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice,
Societăţii “Progresul Silvic”, Confederaţiei Consilva, Asociaţiei Forestierilor din
România, Asociaţiei Constructorilor Forestieri din România, ale asociaţiilor
proprietarilor de păduri, precum şi ale altor specialişti silvicultori;
►FAP va acţiona pentru sustinerea acţiunilor şi activităţilor organizaţiilor membre
ale federaţiei, atât din România, cât şi din străinătate, conform Statutului Federaţiei,
prin intervenţii la forurile şi instituţiile naţionale şi la forurile internaţionale;
►FAP va milita pentru promovarea de către Guvern şi Parlament a actelor
normative favorabile pădurii: amenajarea şi administrarea pădurii, asigurarea pazei
şi protecţiei pădurilor, regenerarea şi îngrijirea pădurilor, conservarea biodiversităţii
pădurii, accesibilizarea şi majorarea suprafeţei forestiere, promovarea şi creşterea
conştiinţei forestiere;
►FAP va desfăşura o activitate de informare a societăţii civile privind rolul şi
importanţa pădurii, se va implica în crearea şi consolidarea conştiinţei forestiere în
rândul populaţiei, cu deosebire a proprietarilor de păduri;
►FAP va iniţia şi aplica proiecte ce au ca obiectiv menţinerea şi gestionarea
durabilă a pădurilor;
►FAP va milita pentru respectarea dreptului de proprietate asupra pădurilor în
scopul menţinerii şi gestionării durabile a acestora;

►FAP va acţiona pentru cooperarea cu alte organizaţii, în vederea împlinirii
scopului său: menţinerea şi gestionarea durabilă a pădurilor;
►FAP va conlucra şi va susţine interesele asociaţiilor de proprietari de pădure şi
administraţiilor silvice la nivelul ocoalelor silvice bugetare, ale Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva şi private, interese conforme prevederilor prezentului statut,
în scopul menţinerii şi dezvoltării durabile a pădurilor;
►FAP va susţine interesele personalului silvic de specialitate în vederea
desfăşurării activităţii acestuia pentru menţinerea şi gestionarea durabilă a
pădurilor, susţinând ca încadrarea şi promovarea acestui personal la toate nivelele
să se facă pe criterii profesionale fără ingerinţe politice sau de interese de grup;
►FAP va milita pentru protejarea pădurilor, cu prioritate a celor valoroase şi de
înaltă biodiversitate, prin aplicarea de tehnologii silviculturale ecologice şi pentru
constituirea şi gestionarea pe baze ecologice a ariilor naturale protejate;
►FAP va milita pentru protejarea pădurilor prin promovarea şi aplicarea unei
valorificări superioare şi complexe a lemnului, prin accesibilizatea în condiţii
moderne a fondului forestier şi printr-o exploatare raţională a masei lemnoase. În
acest scop FAP va conlucra cu organizaţiile şi asociaţiile patronale şi profesionale
din domeniul proiectării şi construcţiilor de drumuri forestiere şi corectarea
torenţilor, din exploatarea, industrializarea şi comercializarea produselor lemnoase;
►FAP va milita ca veniturile obţinute pe seama pădurilor să fie dirijate cu
prioritate pentru gospodărirea durabilă a padurilor, inclusiv administrarea lor;
►FAP va milita şi va acţiona pentru protejarea pădurilor, acestea constituind unul
din principalii factori de protecţie a mediului;
►FAP va acţiona în vederea monitorizării criteriilor şi indicatorilor
managementului pădurilor, va elabora şi prezenta opiniei publice rezultatele
studiilor prospective referitoare la perspectivele economice, sociale şi de mediu ale
sectorului forestier, construcţiilor forestiere, ale cherestelei şi hârtiei şi va prezenta
informaţia referitoare la sectorul forestier, atât factorilor de decizie politică din ţară,
cât şi instituţiilor create pe lângă Uniunea Europeană, opiniei publice şi instituţiilor
ştiinţifice;
►FAP va monitoriza modul de respectare şi aplicare a Regulamentelor
Parlamentului European, Consiliului European şi Comisiei Europene privind
stabilirea obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse
din lemn;
►FAP va acţiona şi va participa la construirea şi amenajarea Grupului monumental
dedicate silvicultorului şi Muzeul Pădurii Româneşti;
►FAP va acţiona pentru recunoaşterea sa de către Guvernul României ca
organizaţie de utilitate publică.
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