
41Revista pădurilor • Anul 131 • Mai - Aug. 2016 • Nr. 3 - 4

sau de luare a deciziei, a conceptului de SE, cu 
toate implicațiile sale. De asemenea, la nivel 
internațional, entuziasmul inițial privind 
aplicarea practică a evaluării SE pare a se fi 
domolit într-o oarecare măsură. În aceste condiții, 
se nasc unele întrebări: Cât de utile sunt abordările 
ce țin de evaluarea SE în România? Pot studiile 
de identificare și evaluare a serviciilor furnizate 
de ecosistemele forestiere să ajute sectorului silvic 
românesc? 

2. Definirea conceptului și termenilor

Termenul de servicii ecosistemice1 a fost folo-
sit pentru prima oară în 1981 (Ehrlich şi Ehrlich, 
1981), dar conceptul în sine este mai vechi. În 
1997 Westman a sugerat faptul că valorile socio-
economice ale beneficiilor pe care le furnizează 
ecosistemele pot fi clasificate cu scopul ca soci-
etatea să poată lua decizii de politici sau mana-
gement în cunoştinţă de cauză (Westman, 1977). 
Există numeroase încercări de a defini termenii 
(Constanza et al., 1997; Daily, 1997), dar dubii-
le şi diferenţele de opinii persistă (Barbier, 2007). 
Oricum, conceptul a fost foarte repede adoptat de 
oamenii de ştiinţă, mai cu seamă de economiştii 
de mediu, şi curând a devenit cel mai important 
cadru pentru înţelegerea capitalului natural ca fi-
ind un mijloc fix, atât din perspectivă socială cât 
şi economică. Ipoteza fundamentală a conceptu-
lui este aceea că grija pentru conservarea naturii 
nu trebuie să afecteze stilul de viaţă al oamenilor, 
ci să-l susţină, desigur în condiţiile unor decizii 
potrivite privind dezvoltarea societăţii (Barbier, 
2007). Conceptul SE a devenit astfel din ce în ce 
mai important atât pentru cercetare cât şi pen-
tru luarea deciziilor, fapt demonstrat de publica-
rea raportului Millenium Ecosystem Assessment 

1 În literatura ştiinţifică din România sau în cercurile aca-
demice s-au mai utilizat şi termenele de servicii ale ecosiste-
melor sau servicii de ecosistem. Pentru acest articol am optat 
pentru folosirea termenului de servicii ecosistemice deoare-
ce este de departe cel mai utilizat.

1. Introducere

Acest articol este un demers orientat în direcţia 
informării cu privire la o importantă secţiune a 
preocupărilor pentru un management durabil al 
pădurilor - identificarea şi abordarea funcţiilor 
complexe ale acesteia. El adresează contextul mai 
larg al conceptului de servicii ecosistemice (SE) 
făcând şi conexiunea cu clasificarea funcţională 
a pădurilor din România. Astfel, departe de a 
furniza o analiză complexă sau completă a su-
biectului, articolul prezintă noţiunile de bază ale 
conceptului SE şi evoluţia acestuia, examinează 
conexiunea dintre acest concept şi accepţiunea 
clasică asupra funcţiilor pădurii în sectorul silvic 
din ţara noastră, trece în revistă cercetările efec-
tuate în domeniul SE forestiere, notează avanta-
jele utilizării conceptului în contextul românesc, 
şi propune câteva căi pentru utilizarea conceptu-
lui în România.

Funcţiile ecosistemelor forestiere sunt larg re-
cunoscute în România, nu numai în mediile spe-
cifice silvice, ci şi în domenii adiacente sau pen-
tru public. Clasificarea funcţională a pădurilor 
are în România o istorie (Machedon, 1996; Pache 
et al., 2016), dar rămâne, cu unele excepţii legate 
de preocupările din ultimile decenii pentru con-
servarea biodiversităţii, un atribut al sectorului 
silvic. Pe plan internaţional, definirea şi anali-
zarea funcţiilor pădurii (încadrate în conceptul 
mai larg definit de SE) a trecut deja din curtea 
silvicultorilor în cea a economiştilor de mediu, 
sociologilor, biologilor, hidrologilor şi nu numai. 
Conceptul, lansat în a doua jumătate a secolului 
trecut şi larg utilizat după 2000, a reuşit o clasi-
ficare cuprinzătoare a SE, în cercetare şi practică 
depunându-se eforturi însemnate pentru cuanti-
ficarea lor, identificarea beneficiarilor şi modela-
rea economică a deciziei de gestionare a resurse-
lor naturale.

În România există încercări solide, dar disparate 
în ceea ce privește adoptarea, atât în mediul 
științific/academic, cât și în cel de reglementare 
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faptul că efectele asupra oamenilor fie sunt indi-
recte, prin servicii de aprovizionare, de reglare 
sau culturale, fie au loc după foarte mult timp. 

Adevărata provocare, determinată de concep-
tul SE, este dată însă de evaluarea acestor servicii. 
Trendul de diminuare a fluxului SE, semnalizat 
prin MEA, poate fi atribut parţial lipsei evaluă-
rii acestora, din simplu considerent că este dificil 
de gospodărit ceva ce nu are o valoare recunos-
cută (TEEB, 2009; Liu et al., 2010). Evaluarea SE 
s-a găsit şi se găseşte deci în faţa încercării de a 
provoca societatea în direcţia recunoaşterii valo-
rii SE (Ehrlich şi Pringle, 2008) şi este considerată 
instrumentul ce poate face acest lucru (Liu et al., 
2110). Evaluarea SE se bazează pe legăturile din-
tre SE şi bunăstarea oamenilor. Înţelegerea aces-
tor legături este considerată primul şi cel mai im-
portant pas în evaluarea SE (fig. 1).

Capacitatea de a exprima aceste legături eco-
nomice necesită o evaluare adecvată a SE, fapt ce 
constituie o problemă serioasă pentru economişti 
(Emerton, 2011). Un important motiv pentru 
subevaluare este faptul că economiştii care ge-
nerează statisticile şi evaluările, având ca scop 
fundamentarea deciziilor, iau în considerare, în 

(MEA), o lucrare monumentală care a reunit 
munca a peste 1300 oameni de ştiinţă (Fisher et 
al., 2007). Primul raport MEA (MA, 2005) a arătat 
că 15 dintre cele 24 SE investigate la nivel global 
sunt în declin. Definiţia adoptată de MA (2005) 
este cea citată în mod comun - flux de resurse 
sau servicii din mediul înconjurător de care oame-
nii beneficiază în mod direct sau indirect (MA, 
2005). MEA (MA, 2005) prezintă un cadru pentru 
identificarea serviciilor ecosistemice, clasificân-
du-le în următoarele patru categorii: a) servicii 
de aprovizionare (provizionare), care se referă la 
bunurile corporale, cum ar fi cheresteaua, produ-
sele forestiere nelemnoase, produsele pescăreşti 
şi farmaceutice furnizate de ecosisteme etc.; b) 
servicii de reglare, care se referă la procesele na-
turale ale unui ecosistem, cum ar fi sechestrarea 
carbonului şi reglarea circuitului apei, care con-
tribuie la bunăstarea umană; c) servicii culturale, 
care se referă la beneficiile nemateriale obţinute 
de la ecosisteme (de exemplu, prin turism şi 
învăţământ) şi d) servicii adiacente (suport) ne-
cesare pentru realizarea celorlalte SE (de exem-
plu, formarea solului sau reciclarea substanţelor 
nutritive). Sunt diferite de celelalte servicii prin 

Fig. 1. Serviciile ecosistemice şi bunăstarea oamenilor (adaptare după MA, 2005)
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fizic şi uman, monitorizarea cantităţii şi calităţii 
capitalului natural în timp, furnizarea de evaluări 
ale proiectelor ce propun modificări ale capita-
lului natural, furnizarea de informaţii cu privire 
la câştigul (sau pierderea) economic potenţial în 
diverse scenarii de management al ecosistemelor 
(Bann şi Popa, 2012) etc. 

Pentru evaluarea SE a fost adoptată o serie 
întreagă de abordări. Aceste abordări sunt foar-
te bine documentate în literatura de specialita-
te (Maler, 1974; Arrow et al., 1993; Ward şi Beal, 
2000; Bateman et al., 2002; Taylor, 2003; Bockstael 
şi McConnell, 2006; Kanninen, 2006) fiind deja 
cunoscute şi publicului din România (Grădinaru, 
2012; Platon et al., 2015; Dragoi şi Cîrnu, 2016; 
Pache et al., 2016): metode bazate pe preţurile de 
piaţă, metode bazate pe productivitate, metode 
bazate pe preferinţele relevate şi metode baza-
te pe preferinţele declarate. Metodele bazate pe 
preţurile de piaţă şi cele bazate pe productivi-
tate sunt în mod normal aplicate pentru a eva-
lua serviciile şi bunurile ce au piaţă de desface-
re, în timp ce abordările bazate pe preferinţele 
relevate sau declarate se aplică la evaluarea ser-
viciilor şi bunurilor ce nu au piaţă de desface-
re (Liu et al., 2010). Oricum, pot exista suprapu-
neri între aceste abordări, adeseori fiind nevoie 
de combinaţii de metode pentru fundamentarea 
procesului decizional privind problemele specifi-
ce de gospodărire.

După decade de studii dedicate evaluării SE, 
au putut fi identificate numeroase aplicaţii prac-
tice (Bagstad et al., 2013). De exemplu, anali-
za cost beneficiu pentru planificarea utilizării 
apei în SUA (Adamowicz, 2004), evaluarea SE în 

mod convenţional, numai acele valori pentru 
care există o piaţă şi un preţ (TEEB, 2010). Acest 
fapt a creat probleme, deoarece conceptul SE 
recunoaşte în mod explicit că multe dintre SE nu 
au piaţă sau preţ, ele determinând valori indirec-
te. Conceptul SE recunoaşte contribuţia ecosiste-
melor ca extinzându-se dincolo de furnizarea de 
bunuri, cum ar fi lemnul, către funcţii naturale 
reglatoare, cum ar fi sechestrarea carbonului. De 
aceea, conceptul SE furnizează un cadru pentru 
a fi luate în considerare toate serviciile furnizate 
de ecosisteme şi pentru a le evalua astfel pe toate 
(Bann şi Popa, 2012). Una din soluţiile la această 
problemă a devenit cel mai utilizat cadru pentru 
evaluarea SE într-un mod în care se iau în consi-
derare SE în integralitatea lor valorică. Este vor-
ba despre conceptul de Valoare Economică Totală 
(VET). Acest concept este fundamental pentru 
evaluarea SE şi el se extinde dincolo de produ-
sele fizice şi comodităţile ce au o piaţă de des-
facere. Cadrul VET înregistrează întreaga gamă 
de servicii importante economic, ce sunt asociate 
cu SE, clasificându-le în valori directe, indirec-
te, testamentare şi valori ale existenţei (Emerton, 
2006; Drăgoi şi Cîrnu, 2016) (tabelul 1). Procesul 
de evaluare a SE, în cadrul definit de conceptul 
VET, implică identificarea serviciilor generate de 
ecosisteme, înţelegerea modului în care acestea 
influenţează bunăstarea oamenilor şi demonstra-
rea valorii acestor legături în termeni economici 
(Emerton, 2009).

Evaluarea SE din perspectiva contribuţiei 
acestora la bunăstarea umană, poate să servească 
scopuri multiple (Liu et al., 2010) precum: furni-
zarea de comparaţii între capitalul natural şi cel 

Tabelul 1
Valoarea economică totală a serviciilor ecosistemice (Adaptat după Emerton, 2014)

Valoarea economică totală Definiţie Exemple
Valori utilitare 

sau de 
întrebuinţare

Valori directe Materii prime şi produse de natură 
fizică ce sunt utilizate pentru producţie, 

consum şi vânzare

Lemn, minerale, fibre, peşte, vânat, materiale 
de construcţii, medicamente, furaje, recreere 

etc.
Valori indirecte Funcţii ecologice care menţin şi 

protejează sistemele naturale şi umane
Protecţia bazinelor hidrografice, desfăşurarea 
ciclurilor naturale ale nutrienţilor, polenizare, 

atenuarea inundaţiilor şi a altor dezastre 
naturale, reglarea climei etc. 

Valori 
testamentare

Valoarea premium atribuită menţinerii 
ecosistemelor pentru posibile utilizări 
viitoare, unele necunoscute în prezent

Aplicaţii agricole, silvice, farmaceutice 
noi, dezvoltarea viitoare a turismului, noi 

posibilităţi privind utilizarea mai eficientă a 
resurselor etc.

Valori neutilitare Valori ale 
existenţei

Valoarea intrinsecă a ecosistemelor, 
independentă de posibilităţile curente 

sau viitoare de utilizare a lor

Situri istorice sau culturale, locuri spirituale, 
peisaje, elemente de moştenire naţională, etc.
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Stătescu menţionează necesitatea exploatării 
raţionale a pădurilor existente şi ameliorării celor 
degradate, acţiuni ce vor duce la menţinerea po-
doabei indispensabile munților celor mai vizitați, 
influenţând în bine climatul local şi păstrând în 
acelaşi timp material lemnos necesar consumu-
lui - referiri care ne conduc către serviciile de re-
creere, cele de reglare a climei, precum şi cele de 
aprovizionare cu lemn, toate acestea asigurate de 
pădurile gestionate raţional. Protecțiunea păduri-
lor observată cu rigoare peste toți munții noștri, va 
aduce în mod sigur îmbunătățirea resurselor noas-
tre și în special îmbunătățirea agriculturii mai 
menţionează Stătescu (Pache et al., 2016).

Codul silvic din 1910 supunea regimului sil-
vic, fără să facă vreo menţiune cu privire la pro-
prietar, pădurile sau părțile de păduri a căror 
menținere este necesară pentru protejarea maluri-
lor râurilor contra ruperilor și a mâncăturilor de 
apă precum și acelea cari asigură cursul regulat al 
apelor și conservarea izvoarelor. Aceste prevederi 
legale reprezintă un pas important în sensul în 
care se impuneau o serie de restricţii inclusiv pă-
durilor ce nu aparţineau statului.

Funcţiile de protecţie ale pădurii încep trep-
tat să devină din ce în ce mai importante, fapt ce 
se reflectă şi în plan legislativ: Legea nr. 213/1930 
pentru protecția monumentelor naturii, Legea nr. 
177/ 1930 pentru ameliorarea terenurilor degrada-
te, Legea nr. 59/1935 pentru pădurile necesare apă-
rării naționale şi Legea pentru pădurile de protecție 
din anul 1935 (Pătrăşcoiu, 1987; Machedon, 1996; 
Leahu, 2001; Milescu, 2002). Prin intermediul 
acestor acte normative şi coroborat cu dezba-
terile din perioada 1936-1949 pe această temă, 
s-a conturat clasificarea pădurilor în raport cu 
funcţiile acestora (Pătrăşcoiu, 1987). Toate aceste 
preocupări au fost continuate de cercetările unu-
ia dintre cei mai mari silvicultori români, prof. 
I. Popescu-Zeletin, acesta elaborând, împreună 
cu colectivul din cadrul Institutului de Cercetări 
Forestiere, criteriile de clasificare funcţională 
a pădurilor în anul 1953. Aceste cercetări s-au 
concretizat într-unul unul dintre cele mai avan-
sate sisteme de zonare funcţională a pădurilor 
din Europa, sistem oficializat prin Hotărârea 
nr. 114 din 30 ianuarie 1954 a Consiliului de 
Miniştri privind zonarea funcțională a pădurilor 
din Republica Populară Română (Giurgiu, 1988). 
Din acest moment datează împărţirea pădurilor 
în cele două mari grupe funcţionale: grupa I-a a 

analize ale deteriorării resurselor naturale (Liu 
et al., 2010), contabilizarea capitalului natural 
(Gren, 2003; Matero şi Saastamoinen, 2007), pro-
iectarea şi implementarea de mecanisme de plăţi 
pentru SE (Engel et al., 2008; FTEM, 2008; Popa 
şi Borz, 2013). Cu toate acestea, opinia conform 
căreia evaluarea SE nu a atins aşteptările iniţiale, 
este acceptată din ce în ce mai mult de oame-
nii de ştiinţă (Seppelt et al., 2011; Laurans et al., 
2013) mulţi dintre ei transmiţând deja semnalul 
că cercetătorii din domeniul evaluării SE trebuie 
să transceadă hotarele interdisciplinare şi să sin-
tetizeze instrumentele, deprinderile şi metodolo-
giile elaborate pe domenii, pentru a deveni mai 
orientaţi asupra problemei de rezolvat decât asu-
pra instrumentelor utilizate. Toate acestea deoa-
rece succesul evaluării SE este judecat după cât 
de bine facilitează luarea deciziilor în lumea rea-
lă. Din ce în ce mai mulţi oameni de ştiinţă con-
sideră că evaluarea SE trebuie să găsească mo-
duri de integrare cu procesul de luare a deciziilor, 
permiţând conceptului SE să se achite mai bine 
de promisiunea de a sprijini deciziile sustenabile 
cu privire la managementul capitalului natural. 

3. Funcţiile pădurii în România

În România, primele referiri legislative cu 
privire la funcţiile de protecţie ale pădurii au 
apărut în legea silvică austriacă, adoptată în 
anul 1852 şi aplicată în Transilvania şi Bucovina. 
Ulterior, în anul 1879, apare legea silvică ungară, 
care o înlocuieşte pe cea austriacă în Transilvania, 
care, pe lângă aspectele referitoare la pădurile cu 
rol de producţie, aducea în plus o atenţie mai mare 
asupra pădurilor cu rol de protecţie (Machedon, 
1996). În cuprinsul primului cod silvic românesc 
din 1981 se regăsesc o serie de prevederi din care 
reiese importanţa funcţiilor pe care pădurile 
le exercită, precum şi necesitatea protejării 
şi conservării acestora. Se prevedea faptul că 
amenajamentele silvice vor avea întotdeauna 
în vedere conservarea pădurilor, iar terenurile 
despădurite se vor repopula prin însămânţare 
artificială şi prin plantaţii, în cel mai scurt timp. 
De asemenea, se impuneau restricţii în defrişarea 
pădurilor trebuincioase pentru protejarea zăgazu-
rilor și a malurilor, sau a pământurilor în contra 
ruperilor și a mâncăturilor mari și a nisipurilor, 
precum şi a celor pentru menținerea cursului re-
gulat al apelor și conservarea izvoarelor. În 1886, 
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consolidarea funcţiilor de protecţie ale arborete-
lor. Unul dintre obiectivele fi xate de această lege 
pentru sectorul cercetării era evaluarea funcțiilor 
de protecție ale pădurilor și creșterea aportului sil-
viculturii la dezvoltarea altor ramuri ale economi-
ei naționale și la protecția mediului înconjurător. 
Acest obiectiv reprezintă prima prevedere legis-
lativă din România cu privire la necesitatea eva-
luării funcţiilor de protecţie ale pădurilor.

După schimbarea regimului din 1989, cadrul 
legislativ înglobează treptat conceptul contrava-
lorii serviciilor ecosistemice, fără însă a fi  nea-
părat posibilă sau dorită realizarea unei evalu-
ări coerente a serviciilor oferite de ecosistemele 
forestiere. Codul silvic din 1996 prevedea pla-
ta contravalorii efectelor funcțiilor de protecție 
ale pădurilor şi necesitatea elaborării de către 
autoritatea centrală a metodologiei de calcul a 
acestei contravalori, dar aceasta nu a mai apărut 
niciodată. Prevederile privind plata contravalorii 
funcţiilor pădurii se menţin şi în codul silvic din 
2008, cu unele schimbări. În codul silvic actual 
(2015) apare menţionat, pentru prima dată în 
legislaţia silvică naţională, conceptul SE. Astfel, 
veniturile RNP-Romsilva şi ale ocoalelor silvice 
private se pot constitui din contravaloarea ser-
viciilor ecosistemelor forestiere asigurate prin 
menținerea funcțiilor de protecție ale pădurilor, 
care se suportă de către benefi ciarii direcți sau 
indirecți ai serviciilor ecosistemelor forestiere. De 
asemenea, în lege este prevăzută clar destinaţia 
acestor venituri: contravaloarea acestor servi-
cii se virează în fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinație silvică, iar metodologia de 
cuantifi care a funcțiilor de protecție a pădurilor și 

pădurilor cu rol de protecţie deosebit şi grupa a 
II-a a pădurilor cu rol de producţie şi protecţie. 
Sistemul de zonare funcţională a pădurilor este 
legiferat în anul 1962 prin apariţia unui nou cod 
silvic (Legea nr. 3/1962) şi revizuit prin Ordinul 
ministrului economiei forestiere nr. 3134/1963, 
crescând procentul pădurilor din grupa I de la 
15% la 22% (Machedon, 1996). În perioada care 
a urmat, criteriile de încadrare a arboretelor pe 
grupe, subgrupe şi categorii funcţionale au fost 
ofi cializate şi înglobate în Normele tehnice pentru 
amenajarea pădurilor din 1980 (Pătrăşcoiu, 1987). 
Având în vedere că aceste criterii nu corespun-
deau în totalitate cercetărilor efectuate, precum 
şi cerinţelor tot mai ridicate ale societăţii faţă de 
pădure, au fost realizată o serie de noi cercetări. 
Aceste cercetări au condus la noi propuneri, ce au 
fost ofi cializate prin normele tehnice pentru sil-
vicultură elaborate în anii 1986 şi 1988 (Giurgiu, 
1988). Un pas important în recunoaşterea rolu-
lui benefi c al ecosistemelor forestiere îl reprezin-
tă Programul național pentru conservarea fondu-
lui forestier în perioada 1976-2010, aprobat prin 
Legea nr. 2/1976, care prevedea ca pentru valo-
rifi carea multiplelor funcții de protecție fi zică și 
socială ale pădurilor, se va acorda prioritate pro-
tejării resurselor de apă și amenajărilor hidro-
tehnice, precum și conservării mediului natural 
în zonele preorășenești, balneoclimaterice, de in-
teres turistic, de-a lungul șoselelor naționale și 
cursurilor de apă etc. În anul 1987 este adopta-
tă Legea nr. 2 privind conservarea, protejarea şi 
dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională 
economică şi menţinerea echilibrului ecologic 
prin care se prevăd o serie de măsuri pentru 

Fig. 2. Evoluţia fondului forestier national pe grupele funcţionale (după Pătrăşcoiu, 1987; Mach edon 1996; Adorjani et 
al., 2008; FAO, 2016)
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ale pădurilor, propunând pentru prima dată la 
noi în ţară o metodologie de evaluare monetară a 
funcţiilor de protecţie ale pădurilor. Până la acel 
moment, aportul social şi economic adus de SE 
forestiere, denumite influențe, fusese neevidenţiat 
şi neevaluat. Lucrarea anticipează creşterea nu-
mărului cercetărilor, cu privire la identificarea şi 
cuantificarea tuturor efectelor utile ale pădurilor, 
precum şi pentru găsirea unor metode de evalua-
re adecvate (Purcăreanu et al., 1975). Cercetări ce 
au ţinut mai degrabă de identificarea SE forestie-
re - funcţiilor pădurii - au existant constant, unele 
dintre ele privind şi asupra problemei estimărilor 
economice (Pătrăşcoiu, 1987; Machedon, 1996). 
Au existat şi demersuri efective pentru evalua-
rea serviciilor ecosistemelor forestiere, din păca-
te disparate, cel al lui G. Pleşa din 1992 (Drăgoi, 
2010; Drăgoi şi Cîrnu, 2016), privind utilizarea 
costului de oportunitate în evaluarea funcţiilor 
pădurii, fiind demn de semnalat. 

În mediul ştiinţific internaţional, numărul 
publicaţiilor privind evaluarea SE s-a mărit 
aproape exponenţial după 1996, dar preocupările 
ce vizau în mod special ecosistemele forestiere au 
reprezentat numai o mică parte (Pache et al., 2016). 
Situaţia cercetărilor ce privesc România este mai 
mult sau mai puţin aceeaşi. Deşi preocupările 
pentru evaluarea SE în general au existat (Gren 
et al., 1995; Rojanski et al., 2003; Grădinaru, 2012; 
Grădinaru şi Ioan, 2012; Petz et al., 2012, etc.), cele 
legate de SE forestiere au fost relativ puţine. De 
asemenea, exceptând câteva preocupări din pe-
rioada anilor 2000 (Poynton et al., 2000), ce vi-
zau evaluarea economică a sectorului forestier, 
cu accent pe produsele oferite de pădure, majo-
ritatea cercetărilor din domeniu au vizat legătu-
ra dintre gestionarea pădurii şi gestionarea ariilor 

procedura de decontare a acestora se aprobă prin 
ordin al conducătorului autorități publice centrale 
care răspunde de silvicultură - deci o încercare de 
definire a unui mecanism financiar de plăţi pen-
tru SE. Motivele pentru care aceste prevederi le-
gale nu au avut urmări practice sunt cunoscute 
sectorului (Drăgoi şi Cîrnu, 2016). 

În figura 2 se observă evoluţia încadrării 
funcţionale a fondului forestier naţional, în cei 
60 de ani de la introducerea sistemului de zonare 
funcţională a pădurilor, observându-se tranziţia 
de la o funcţionalitate a pădurilor preponderent 
de producţie, la o funcţionalitate de protecţie.

O analiză a sistemului de zonare funcţională 
a pădurilor din România şi a sistemului de cla-
sificare a SE propus de MEA, permite realizarea 
unor corelaţii (tabelul 2).

Mergând în detaliu, la nivel de categorie 
funcţională şi SE, se constată însă că nu există 
o concordanţă foarte strânsă între acestea. Spre 
exemplu, deşi pădurea furnizează o serie im-
portantă de servicii de aprovizionare, zonarea 
funcţională permite identificarea doar a SE de 
aprovizionare cu lemn, principalul obiectiv al 
managementului pădurilor cu rol de producţie 
şi protecţie, fără a se lua în considerare celelal-
te servicii. De asemenea, o serie de SE din sfera 
serviciilor culturale (mai ales cele sociale) şi de 
suport nu sunt sau sunt greu identificabile în sis-
temul actual de zonare funcţională din România.

4. Evaluarea serviciilor ecosistemelor fores-
tiere în România

În anul 1975, Gh. Purcăreanu, împreună cu I. 
Ceacoveanu, publică în Analele ICAS, lucrarea 
Cercetări privind evaluarea funcțiilor de protecție 

Tabelul 2
Corelaţii între zonarea funcţională și clasificarea SE (Pache et al., 2016)

Grupa funcţională Subgrupa funcţională Categoria de SE (MEA)

I - Păduri cu funcţii speciale de 
protecţie

I.1. Păduri cu funcţii de protecţie a apelor

Servicii de reglare
I.2. Paduri cu funcţii de protecţie a terenurilor 

şi solurilor
I.3. Păduri cu funcţii de protecţie contra 

factorilor climatici şi industriali dăunători
I.4. Păduri cu funcţii de recreere Servicii culturale

I.5. Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a 
genofondului şi ecofondului forestier Servicii suport

II - Păduri cu funcţii de producţie şi 
protecţie Servicii de provizionare
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al., 2015; Horcea-Milcu et al., 2016; Pătru-Stuparu 
et al., 2016), chiar dacă unele dintre ele nu se refe-
ră direct la SE forestiere şi îşi propun mai degrabă 
abordări calitative şi nu cantitative. Dintre cerce-
tările interdisciplinare, se pot aminti preocupările 
pentru identificarea percepţiilor diverşilor factori 
implicaţi în ceea ce priveşte fluxul de SE (Marcu 
et al., 2015), dinamica SE în contextul schimbă-
rilor climatice (Dunford et al., 2015) sau cele cu 
referire la SE forestiere dar având ca temă centra-
lă certificarea pădurilor (Ioraş et al., 2009; Pătru-
Stuparu et al., 2013). Există şi studii care au abor-
dat problema SE forestiere, fără a privi însă spre 
evaluarea acestora, ci mai degrabă spre monitori-
zarea acestora (Badea et al., 2013). 

Demn de menţionat este şi faptul că, în 
România, au fost implementate o serie de proiec-
te care au avut componentă de evaluare mone-
tară a SE, în principal cu finanţare de la Fondul 
Global de Mediu şi mai nou din granturi norvegi-
ene, majoritatea aplicate la nivel de arii naturale 
protejate.

5. Oportunităţi privind adoptarea conceptu-
lui de servicii ecosistemice în sectorul silvic 
din România

Deci conceptul SE, alături de acela al VET a 
acestora, nu mai pot fi considerate noi pentru 
sectorul silvic din România, ele fiind deja 
consacrate de către multiple studii şi fiind 
prezente şi la nivel legislativ, e drept, modest. Cu 
toate acestea, nici zonarea funcţională a pădurii, 
nici cunoştinţele dobândite în cadrul conceptului 
de SE nu se regăsesc suficient de bine reprezenta-
te la baza deciziilor privind reglementarea secto-
rului silvic, a relaţiilor sectorului silvic cu celelal-
te domenii, şi nici chiar la baza deciziilor privind 
finanţarea acţiunilor de conservare a pădurilor.

În rând cu întreaga societate românească, 
sectorul silvic a suferit schimbări dramatice în 
ultimele decenii (Abrudan, 2012). Schimbarea 
drastică a structurii proprietăţii pădurilor, ce nu a 
ţinut seama de clasificarea funcţională a pădurilor 
decât parţial şi în subsidiar, a determinat apariţia 
unor obiective ale managementului forestier noi, 
specifice, unele dintre ele aflate în contradicţie 
cu demersul de asigurare a continuităţii fluxului 
de servicii oferit de ecosistemele forestiere. De 
asemenea, deschiderea informaţională, sistemul 
democratic şi preocupările pentru bunăstarea 

protejate (inclusiv a siturilor Natura 2000 după 
2007). Pentru evaluarea SE forestiere din ariile 
protejate (sau adiacente acestora) au fost utilizate 
diverse metode. Astfel, metoda costului călătoriei 
(Mitrică et al., 2014) a fost utilizată într-o analiză 
necesară deciziei de finanţare a unui program le-
gat de valorificarea turistică a unor arii protejate 
din judeţul Harghita, dar şi într-un studiu privind 
evaluarea SE de pe raza Parcului Naţional Munţii 
Măcinului (Ceroni şi Drăgoi, 2008). De asemenea, 
metoda pieţelor ipotetice a fost utilizată pentru 
estimarea sumelor pe care turiştii sunt dispuşi să 
le plătească pentru vizitarea ariilor naturale pro-
tejate (Dumitraş şi Drăgoi, 2006; Dumitraş, 2008; 
Dumitraş et al., 2011). Multe dintre studii au utili-
zat concomitent mai multe abordări metodologi-
ce integrate în conceptul mai larg al VET, mai cu 
seamă în încercări de determinare a valorii SE din 
ariile protejate, la nivelul Parcului Natural Munţii 
Maramureşului (Ceroni, 2007; Popa 2013, Popa et 
al., 2016,), al Parcului Naţional Munţii Măcinului 
(Ceroni şi Drăgoi, 2008), al Parcului Naţional 
Piatra Craiului (Popa et al., 2013a), sau la nivelul 
mai multor parcuri naturale sau naţionale în ca-
drul aceleiaşi cercetări (Bann şi Popa, 2012; Popa 
et al., 2013b) unele dintre studii având şi abor-
dări mai aplecate către factorul decizional, prin 
aplicarea metodologiei Target Scenario Analysis 
(Alpizar şi Bovernick, 2013). 

Nu trebuie omise nici numeroasele încercări de 
clasificare a cadrului conceptual şi metodologic 
cu referire la clasificarea şi evaluarea SE forestie-
re (Pache et al., 2015; Platon et al., 2015, Drăgoi şi 
Cîrnu, 2016), abordarea minusurilor de finanţare 
a administraţiilor de arii protejate şi identificarea 
evaluării SE ca o cale pentru rezolvarea proble-
mei (Bîrda, 2011; Bann şi Popa, 2012; Pache et al., 
2015), sau aprofundarea metodelor de evaluare a 
SE forestiere (Platon et al. 2015; Drăgoi şi Cârnu, 
2016; Pache et al., 2016). Multe dintre lucrări tra-
tează problema valorii SE forestiere în mod in-
direct: prin abordarea costurilor de oportunita-
te (Drăgoi, 2010; Bouriaud et al., 2016) sau prin 
abordarea plăţilor pentru SE (Popa şi Borz, 2013; 
Drăgoi şi Cîrnu, 2016).

O categorie aparte o reprezintă studiile pri-
vind reglementarea compensaţiilor proprietari-
lor de păduri (Drăgoi, 2010; Bouriaud et al., 2013; 
Drăgoi şi Cârnu, 2016) ca şi preocupările cres-
cânde privind SE de natură socială sau culturală 
(Hartel et al., 2014; Milcu et al., 2014; Mikulcak et 
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uneori cu interese divergente. Simpla clasifica-
re (identificare) funcţională a pădurilor este su-
ficientă în sisteme centralizate de tip comunist, 
când relaţiile de tip comercial (ca şi grija pen-
tru implicaţiile sociale) sunt reglementate etati-
zat, centralizat, existând un singur proprietar şi 
o viziune paternalistă în ceea ce priveşte nevo-
ile membrilor societăţii. Însă azi, societatea ro-
mânească a parcurs schimbări foarte mari, cele 
din sectorul silvic fiind chiar dramatice. Aceste 
schimbări au făcut ca numărul celor implicaţi în 
deciziile (sau interesaţi de) managementului fo-
restier să crească foarte mult, incluzând şi econo-
mia privată şi societatea civilă. Aceasta este deci 
viziunea ce ar trebui să se găsească în centrul de-
mersurilor de reformare a sectorului silvic, refor-
mare posibilă numai prin redefinirea fundamen-
telor acestuia - respectiv a încadrării sectorului 
în noul mediu socio-economic. 

Un alt aspect specific sectorului silvic ro-
mânesc este relativa sa izolare. Este un soi de 
autosuficienţă, moştenită în cea mai mare par-
te tot din vremea regimului comunist, care face 
ca să fie aproape imposibilă comunicarea valori-
lor şi preocupărilor sale către restul societăţii, de 
unde şi relaţia defectuoasă cu societatea pe care 
o constatăm în această perioadă. Această izola-
re relativă poate fi tradusă şi la nivelul funcţiilor 
pădurii. Încadrarea arboretelor în cadrul acestor 
funcţii este un atribut care se păstrează aproape 
exclusiv în curtea silvicultorilor, deciziile nefiind 
luate în relaţie cu realităţile din alte domenii 
socio-economice sau de protecţia mediului. 
Aceasta face ca, pe de o parte, acest demers să 
nu fie suficient fundamentat iar pe de altă parte, 
să scape percepţiei generale privind preocupările 
silvicultorilor. Continuarea acestei situaţii poate 
genera crize a căror rezolvare politică poate în-
semna, mai devreme sau mai târziu, preluarea de-
mersului de clasificare funcţională de către alte 
domenii de activitate (economie, societate civilă, 
protecţia mediului), menţinerea izolaţionismului 
putând duce la excluderea silvicultorilor din 
acest proces, cu toate pierderile colaterale pri-
vind acumulările din acest domeniu.

Toate considerentele prezentate succint mai 
sus arată oportunităţile oferite de aşezarea con-
ceptului SE la baza efortului de reglementa-
re a sectorului silvic şi desigur la baza înca-
drării socio-economice a acestuia. Evoluţiile şi 
contribuţiile realizate de către sistemul românesc 

generală a societăţii au sporit foarte mult intere-
sul pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Piaţa 
terenurilor forestiere, a lemnului şi a celorlalte 
produse şi servicii furnizate de pădure au spo-
rit competitivitatea economică şi implicit presi-
unea asupra resursei forestiere. Sistemul silvic 
de reglementare din România a ţinut pasul doar 
parţial (mai cu seamă la nivel instituţional) cu 
aceste schimbări, reglementările de natură teh-
nică rămânând practic aceleaşi. Este deci firesc 
să constatăm că, deşi se depun eforturi însemna-
te de două decenii deja, ajungându-se probabil la 
unul dintre cele mai prescriptive sisteme legisla-
tive din lume, efectele sunt încă departe de a fi 
vizibile. Un sistem de reglementare eficient este 
asemenea unei piramide ce are la bază câteva ele-
mente fundamentale, printre care proprietatea 
asupra resurselor şi relaţiile cu celelalte sectoare 
(în sensul încadrării sectorului în mediul socio-
economic) sunt cele mai importante. În sectorul 
silvic românesc aceste elemente fundamentale 
s-au schimbat dramatic, dar sistemul legislativ 
este practic fundamentat pe aceleaşi elemente ca 
acum un sfert de veac. Ultimele decenii au în-
semnat aşezarea de noi demersuri de reglemen-
tare la niveluri superioare ale structurii pirami-
dale de care vorbeam, fără a se conştientiza că 
întreaga structură nu se mai sprijină pe aceleaşi 
fundamente. De aici şi ineficienţa cadrului legis-
lativ în a-şi atinge obiectivele.

În acest context, cunoaşterea modului 
de manifestare a funcţiilor pădurii este mai 
importantă ca niciodată, el definind şi descriind 
relaţiile sectorului silvic cu mediul socio-
economic, cu societatea în ansamblul ei. Ori 
sistemul actual bazat pe identificarea funcţiilor 
pădurii şi clasificarea funcţională a pădurilor pe 
baza unor criterii fundamentate cu mult timp în 
urmă şi în faţa unor realităţi socio-economice 
ce nu se mai regăsesc decât parţial în societatea 
românească de azi, nu ne permite cu adevărat 
cunoaşterea modului de manifestare al funcţiilor 
pădurii. Simpla recunoaştere a funcţiilor pădurii, 
fără, spre exemplu, cuantificarea acestora, identi-
ficarea beneficiarilor acestor funcţii şi implemen-
tarea de mecanisme de plată a contravalorii aces-
tor funcţii, nu este suficientă pentru găsirea de 
către sectorul silvic a cheii pentru reglementarea 
eficientă a sectorului silvic şi reglarea relaţiilor 
cu celelalte sectoare ale economiei şi societăţii, 
ce se găsesc printre beneficiarii funcţiilor pădurii, 
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silvic din România comunistă a fost, fără îndoia-
lă, unul foarte bun, excelând tocmai prin detali-
ere, prescriptivitate şi de ce nu, izolarea relativă 
faţă de alte sectoare, la rândul ei benefică în acea 
perioadă. Tocmai această cvasiperfecţiune a sis-
temului din perioada comunistă poate fi exact cel 
mai mare inamic al său, în faţa noilor realităţi so-
cio-economice din România. Zonarea funcţională 
a pădurilor din România, baza sistemului actual 
de reglementare a managementului forestier, este 
în cvasitotalitate o moştenire a regimului comu-
nist. Valoarea sa este incontestabilă, dar capaci-
tatea sa de a se adapta noilor cerinţe socio-eco-
nomice este limitată, lipsindu-i căile de a facilita 
interacţiunea sectorului cu alte sectoare şi cu soci-
etatea în general şi de a furniza elementele canti-
tative necesare pentru fundamentarea deciziei de 
reglementare şi management. Cu toate că nu s-a 
dovedit întotdeauna eficient în furnizarea celor 
mai bune instrumente decizionale, conceptul in-
tegrat al SE dezvoltat pe plan internaţional, oferă 
oportunităţi evidente pentru nevoile de reformă 
ale cadrului de reglementare al managementului 
forestier din ţara noastră, incluzând aici: identifi-
carea participativă şi calitativă a unei game mai 
largi de funcţii ale pădurii, identificarea precisă 
a beneficiarilor SE forestiere, evaluarea, de ase-
menea intersectorială, a SE forestiere şi analiza-
rea dinamicii acestor valori în diverse scenarii de 
reglementare sau management. Rezultatul final 
ar putea însemna cel puţin o fundamentare mai 
bună a eforturilor de reglementare pe baza unor 
indicatori calitativi şi cantitativi ce pot fi utilizaţi 
pentru balansarea deciziilor de gestionare dar şi o 
aşteptată deschidere a sectorului silvic către alte 
sectoare ale economiei sau către societate. Și nu 
în ultimul rând, menţinerea specialiştilor silvici 
români în centrul de decizie în ceea ce priveşte 
sectorul silvic, cu toate efectele benefice ce de-
curg din zecile de ani de experienţă acumulată de 
acest sector. Capacitatea ştiinţifică şi aplicativă 
pentru realizarea de noi paşi în direcţia adaptării 
conceptului SE la realităţile sectorului silvic din 
România există. Ea aşteaptă o viziune clară şi un 
semnal coerent din partea factorilor de decizie din 
mediul public, odată ce aceştia vor conştientiza 
nevoia existentă, vor formula mult aşteptata vi-
ziune de dezvoltare a sectorului în relaţie cu ce-
lelalte sectoare ale economiei şi societăţii şi vor 
înţelege ce instrument util este conceptul SE pen-
tru demersul de reformă a sectorului.

de zonare funcţională a pădurilor pot constitui o 
bază foarte valoroasă dar, în plus, în cazul con-
ceptului mai amplu al SE, putem identifica ur-
mătoarele oportunităţi (în legătură şi cu proble-
mele actuale ale cadrului de reglementare silvic 
românesc):

- pe baza conceptului SE se pot identifica o 
gamă mai largă de funcţii ale pădurii, inclusiv în 
sfera socială sau pornind de la noua structură a 
proprietăţii;

- folosirea unui sistem comun de clasifica-
re a funcţiilor pădurii permite utilizarea la cla-
sificarea funcţională a pădurilor a experienţei 
ştiinţifice şi practice din alte domenii sau ţări; 

- conceptul SE permite evaluarea acestor ser-
vicii pe baza unor metodologii recunoscute şi 
comunicarea acestor valori întregii societăţi cu 
o eficienţă şi un impact mai mare, într-un lim-
baj mai accesibil decât cel tehnic forestier; acest 
fapt poate avea efecte benefice în ceea ce priveşte 
relaţia sectorului forestier cu societatea;

- evaluarea SE permite identificarea beneficia-
rilor acestora, deschizându-se calea reglementă-
rii unor mecanisme de plăţi pentru SE ce ar pu-
tea rezolva acoperirea costurilor de oportunitate, 
inclusiv compensarea restricţiilor impuse asupra 
proprietarilor de păduri;

- prin aplicarea conceptului SE se pot realiza 
analize intersectoriale ale unor scenarii alterna-
tive de reglementare sau management pentru op-
timizarea fluxului valoric al SE.

Fără îndoială că fundamentarea deciziilor le-
gislative, manageriale şi administrative în secto-
rul forestier din România are nevoie de ceva mai 
mult decât o abordare transparentă şi intersecto-
rială a SE forestiere, cu tot ce înseamnă acestea. 
Dar, oricum, ar aduce mai aproape de realitate 
efortul de reglementare îndelungat ce se petrece 
la noi în ţară, şi ale cărui rezultate nu par să ducă 
înspre o sporire a valorii SE, ci dimpotrivă.

6. Sumar și concluzii

Sistemul administrativ chinez bazat pe doc-
trina confucianistă era aproape perfect. Era însă 
atât de prescriptiv şi de detaliat, că nu a fost po-
sibilă reformarea sa, iar lipsa de reformă a dus 
China într-o perioada nefastă ce a durat sute de 
ani (Shafritz şi Hyde, 2016), timp în care regulile 
în China au fost făcute de către reprezentanţii al-
tor naţiuni. Sistemul de reglementare a sectorului 
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The concept of ecosystem services - the solution to support the regulation efforts of the 
forestry sector in Romania

Abstract
The aim of this paper is to update the information relative to the ecosystem services concept in the context of 

the Romanian system for functional classification of forests. It presents the basic notions and the evolution of the 
ecosystem services concept at the international level, as well as the issues faced by the concept in the last years. It 
also presents the evolution of the Romanian system for functional classification of forests underlying the particu-
larities and the evolution of the system. The main ecosystem services related research in Romania is also assessed 
in the paper without getting into to many details. In the end, the authors present what they consider as being the 
most important opportunities for the effort of sector regulating reform, derived from the cross sectoral approach 
based on the concept of ecosystem services. 

Keywords: ecosystem services, forest functions, regulation




