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STRATEGIA PROGRAMULUI „COMUNITĂȚILE PĂDURII DE MÂINE” 

2022 - 2031 

 

1. Fundația Pădurea de Mâine – Viziune, misiune, valori 

Viziune 

În viziunea noastră, asigurarea continuității pădurilor și a multiplelor lor funcții de protecție, în special cea 
de conservare a biodiversității, precum și a celor de producție, are la bază combaterea sărăciei în mediul 
rural, educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul silviculturii și al industriei lemnului; de 
asemenea, industria lemnului are un rol important în comunitățile în care activează și poate să răspundă 
unora dintre nevoile comunităților care nu sunt acoperite sau sunt acoperite incomplet sau într-un mod 

satisfăcător de alte tipuri de organizații. 

Misiune 

Misiunea Fundației Pădurea de Mâine este de a contribui la protejarea și gestionarea responsabilă a 
pădurilor și dezvoltarea unei economii forestiere sustenabile în România. 

Valori 

- transparența și deschiderea către beneficiari, parteneri, autorități, finanțatori, media, cu 
informații complete privind activitățile organizației; 

- participarea ca actor al comunității, receptarea informațiilor și sugestiilor din comunitățile în care 
activăm; participarea membrilor, voluntarilor, executivului și consiliului director la dezvoltarea 
strategiei organizației, la implementarea și evaluarea activităților organizației; 

- răspunderea – respectarea obligațiilor ce îi revin organizației prin statutul său, cadrul legislativ 

național, prin raporturile externe ale organizației cu finanțatori, voluntari, parteneri precum și cu 
beneficiarii fundației; 

- eficienţă și eficacitate în utilizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor fundației; 
- coerenţa – înscrierea acțiunilor organizației în misiunea acesteia. 

2. Obiectivele programului „Comunitățile Pădurii de Mâine” 

Obiectivul general 

- OGCF: Dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere din România, inclusiv prin promovarea 

gestionării responsabile a pădurilor. 

Prin acțiunile programului „Comunitățile Pădurii de Mâine” se urmărește: 
- promovarea gestionării responsabile a pădurilor, a managementului adecvat al ariilor protejate și 

conservării biodiversității din zonele forestiere; 
- contribuirea la creșterea calității vieții în comunitățile forestiere; 

mailto:contact@padureademaine.ro
http://www.padureademaine.ro/


 Ajutăm, plantăm!
 www.padureademaine.ro 

  

 

 

 

 

Fundația Pădurea de Mâine   Pagina 2 din 3 

Str. Mendeleev nr. 5, et. 1, biroul nr. 2, Sector 1 București, RO 010361 

CIF: 40556448 

+40 720 906 425 

contact@padureademaine.ro 

www.padureademaine.ro 

- cultivarea respectului și iubirii față de natură și bogățiile acesteia prin conștientizare și educație 
de calitate a locuitorilor din zonele forestiere; 

- oferirea de șanse egale la dezvoltarea comunităților forestiere. 

Obiectivele specifice programului „Comunitățile Pădurii de Mâine” 

• OSCF1: Creșterea respectului față de natură prin educarea părților interesate pentru 
administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere;  

• OSCF2: Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere – organizații comunitare 
eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților; 

• OSCF3: Dezvoltarea cercetării/inovării și transferului tehnologic în domeniile managementului 

forestier sustenabil; 

• OSCF4: Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele 
actualelor/viitoarelor comunități forestiere. 

3. Plan de finanțare  

Sprijinul financiar prin Programul Comunitățile Pădurii de Mâine se realizează prin competiții de proiecte 

organizate anual în perioada 2022 – 2031, fiind acordate atât granturi mari cât și granturi mici, conform 
Ghidului Solicitantului.  

Domeniile prioritare de finanțare vor fi definite pentru fiecare ciclu anual de finanțare. 

Grupul țintă al programului este format din: 

- Cetățeni din comunități forestiere; 

- Proprietari/administratori de păduri; 
- Autorități publice locale/instituții publice; 

- ONG-uri/parteneri sociali/universități cu preocupări în tematica managementului sustenabil al 

pădurilor; 

- ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate; 
- Copii, elevi, studenți, etc 

Entități eligibile ale programului sunt: 

- Proprietari/administratori de păduri și/sau asociații ale acestora; 

- Forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni, obști răzăsești, 
păduri grănicerești și alții)  

- Unități Administrativ Teritoriale, deținătoare de pădure/spațiu de împădurire sau asociațiile 

acestora; 

- ONG-uri cu preocupări în managementul sustenabil al pădurilor; 
- ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate; 
- ONG-uri locale, comunitare, întreprinderi sociale, cooperative; 

- Instituții de educație (grădinițe, școli, licee, universități); 
- Parteneriate între oricare din categoriile menționate mai sus. 
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Sistemul de finanțare este prezentat în Ghidul de finanțare anexat, document ce se actualizează în fiecare 
an în cadrul unui proces transparent și participativ. 

4. Concluzii 

Strategia programului este un document flexibil, realizat în concordanță cu viziunea, misiunea și valorile 
asumate de Fundația Pădurea de Mâine. 

Periodic, se vor realiza analize de impact ale implementării proiectelor finanțate. 
 

ANEXA 1 - Pădurea de Mâine: Ghid de finanțare Programul ”Comunitățile Pădurii de Mâine” – ediția 2022 
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