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Alte peste 3.700 de hectare de păduri cvasi-virgine vor intra sub protecție totală 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat la sfârșitul lunii octombrie introducerea a încă 3.791,5 

hectare de păduri cvasi-virgine în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasi-virgine din România, 

care se adaugă celor 6998,2 ha avizate în luna septembrie. Prin acest proces, în Catalog, care este în 

curs de revizuire, suprafața pădurilor virgine și cvasi-virgine incluse în protecție absolută crește la 

43.823,36 hectare.  

”Mă bucur să anunț că 2020 este anul în care Catalogul Național a înregistrat cea mai mare creștere de 

suprafețe, de când acest instrument a fost introdus, în anul 2016. Cu această nouă actualizare, vorbim 

despre peste 7.800 de hectare introduse în Catalog în acest an. Și încă nu am terminat. Mai avem în 

analiză, la minister sau la gărzile forestiere, studii pentru încă circa 13.000 de hectare. La toate aceste 

studii au fost făcute observații cu privire la conținut, ce au fost comunicate elaboratorilor pentru a fi 

efectuate completările și corecturile necesare. Imediat după finalizarea procesului, și aceste suprafețe 

vor fi avizate pentru a fi incluse în Catalog”, a declarat Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și 

pădurilor. 

Ultimele păduri cvasi-virgine avizate pentru a fi incluse în protecție se află în proprietatea publică a 

statului, administrată de Ocolul Silvic Băile Herculane, Direcția Silvică Caraș-Severin și fac parte, în 

prezent, din situl natural UNESCO „Păduri străvechi și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale 

Europei”. 

Reamintim că, în luna august, MMAP a semnat contractele de realizare a studiilor prin care suprafața 

pădurilor virgine și cvasi-virgine din România se dublează. Astfel, încă aproape 40.000 de noi ha de păduri 

virgine și cvasi-virgine, identificate în România, se vor adăuga celor existente în acest moment. Acestea 

vor fi finalizate în termen de 12 luni de la data semnării contractelor.  

“Avem datoria să protejăm aceste păduri, care sunt printre ultimele zone de pe Terra în care natura 

supraviețuiește în forma ei pură, neatinsă de om. Iar România are, poate, unele dintre cele mai mari 

suprafețe de astfel de păduri, cu milioane de ani de evoluție în spate. Dacă noile studii vor confirma că 

cele 40.000 de hectare respectă criteriile și indicatorii pădurilor virgine și cvasi-virgine – alte 4 județe 

noi din țară vor avea oficial incluse suprafețe în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasi-virgine: 

Harghita, Alba, Bistrița-Năsăud și Arad”, a adăugat ministrul Mircea Fechet.  

Până la finalizarea studiilor, lucrările silvice în cele 40.000 de hectare supuse analizei sunt suspendate. 

Dacă studiile științifice vor confirma valoarea patrimoniului natral din aceste păduri, ele vor fi protejate 

pentru totdeauna, prin includerea lor în Catalog. 
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