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În campania de împăduriri de primăvară, 
Direcția Silvică Ilfov va regenera natural 121,5 
ha și 13,7 ha prin lucrări de împăduriri.

Romsilva va planta în cursul campaniei de 
împăduriri de primăvară circa 20 milioane de 
puieți forestieri, regenerând natural 6.015 ha 
fond forestier și împădurind alte 3.115 ha. Pe 
1.439 ha se vor efectua lucrări de completări 
și pe alte 132 de ha, în care plantațiile au fost 
afectate de calamități, vor fi efectuate lucrări 
de refacere.

În cursul anului 2021, pe durata campaniilor 
de împăduriri de primăvară și toamnă, Romsilva 
va regenera 12.670 ha, din care 8.037 ha prin 
regenerări naturale și 4.633 ha prin lucrări de 
împăduriri.

În ultimii cinci ani, Regia Națională a Pădurilor 
- Romsilva a regenerat 75.401 ha fond forestier 
de stat, 48.163 ha prin regenerări naturale și 
27.238 ha prin lucrări de împăduriri, fiind plantați 
în acest interval 151,66 milioane puieți forestieri, 
cu o investiție totală de 665,6 milioane de lei.

Jurnalistul a vorbit voluntarilor despre 
Jadav Payeng, ”forest man” sau ”omul cu 
suflet de pădure”, care a plantat singur, pe 
parcursul a 40 de ani, o pădure de peste 
1.000 ha, pe o mică insulă din miijlocul ma-
relui fluviu Brahhmaputra, India.

Acțiunea s-a desfășurat cu respectarea 
tuturor dispozițiilor legale impuse în con-

textul pandemiei SARS-Cov-2, a fost orga-
nizată de Primăria comunei Mogoșoaia și 
Asociația Hands across Romania, în parte-
neriat cu Ministerul Mediului, Direcția Sil-
vică Ilfov și Commit 2 Evolution și are ca 
scop plantarea anul acesta a 10.000 de 
puieți în zona fostei gropi de gunoi a co-
munei.

Mihai Rădulescu, jurnalist TVR, a prezentat vineri, 16 aprilie 2021, 
evenimentul și participanții la acțiunea de plantare a 1.000 de puieți, 

în comuna Mogoșoaia, pe locul unde acum 15 ani era groapa de 
gunoi a comunei.

„Plantăm şi creştem  
comunităţi”,  
la Mogoşoaia

Campanii de împăduriri ale Romsilva, în toată țara


