
Punct de vedere Răzvan Petrişor 

1.Deoarece în 3 sezoane anterioare ale emisiunii “DESCĂLECAȚI ÎN CARPAȚI – Colț de rai cu natură și 

cai” am avut și rubrică de educație silvică și grijă pentru pădurile României, în acest Sezon 5 am zis să 

reiau tematica și să o actualizez / îmbunătățesc cu educarea publicului privind recoltarea și 

prelucrarea durabilă a resursei regenerabile lemnul. Conceptul general fiind acela de a promova 

creșterea suprafeței împădurite a României – anume, să recoltăm mai puțin decât crește pădurea - 

dar și de a explica că pădurea are o a doua funcție, cerută de societate, anume asigurarea masei 

lemnoase pentru industriașii care lucrează cu materie primă recoltată legal, și care asigură societății 

produsele din sau pe bază de lemn indispensabile vieții de zi cu zi. În ideea de a asigura un echilibru 

în actuala dezbatere publică legată de pădure-lemn. Au existat și încă mai există tăieri ilegale, să 

venim și cu cazuri când omul a rănit grav pădurea - trebuie să vedem care e ponderea lor exacta - dar 

și să prezentăm modul cum această resursă naturală regenerabilă-lemnul, nu doar că stochează în 

continuare carbonul prin produsele prelucrate – mobila, case din lemn etc. – dar creează și locuri de 

muncă, aduce un aport de peste 2,5 mld de euro la balanța comercială. Pentru că nu toți care 

lucrează în industria lemnului sunt mafioți. Dimpotrivă. Înseși autoritățile, prin ministrul mediului 

Tantzos Barna, afirma (şi avem sincron înregistrat) că din cauza a 5-10 la sută dintre cei care nu 

respectă legea îi blamăm pe restul! O rubrica echilibrata!  

2. Pentru a construi rubrica de silvicultură /pădure și industria lemnului recoltat legal și pentru a face 

o muncă de documentare și filmare cât mai eficientă – filmările fiind realizate strict în timpul meu 

liber, concediu, deci număr limitat de zile de filmare și fără buget de producție alocat de la TVR - am 

hotărât să iau legătura cu organizatorii “Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei verzi”, 

o serie de dezbateri cu toți actorii din domeniu, în fapt, un demers care din punct de vedere 

jurnalistic acoperea întreaga tematică la care mă gândisem. ONG-ul organizator, după cum am aflat 

ulterior, fiind Asociația PROLEMN. Le-am explicat că aș vrea să realizez o rubrică în emisiune cu 

tematica pe care o gândisem, anume silvicultură/ grija pentru pădure și industria lemnului recoltat 

legal. Mi-au spus că mă pot ajuta și cu ilustraţie proprie. Am convenit verbal, prin gentlemen 

agreement, să mă ajute cu documentarea, cu ilustraţie, cu identificarea unor silvicultori de la stat și 

de la ocoale private, cu industriași și mobiliști care folosesc doar lemn recoltat legal și care respectă 

toată legislația națională și internațională în domeniu, neavând niciodată vreun conflict cu legea în 

acest sens. Am fixat un calendar de filmări, pe care le-am realizat în timpul concediului din vara lui 

2021. Cu reprezentantul ONG-ului am realizat niște sincroane absolut necesare pentru construcția 

unui material video închegat, fiind specialist în domeniu. În siajul gentlemen agreement�ului, m-au 

rugat să le dau și lor nişte bruturi cu sincroane, scurte interviuri, eu solicitându-le să nu le folosească 

pe alte canale de media TV.  

3. Titlul reportajelor de educare a fost stabilit în comun, anume “Iubesc pădurea și sunt îndrăgostit 

de lemn”, apt să cuprindă întreaga tematică. PROLEMN nu a intervenit sub niciun aspect în conceptul 

editorial al rubricii, ea fiind strict un demers jurnalistic personal, ca Jurnalist senior TVR. Lucrez în 

presa din 1990, documentarea pe silvicultură, suprafață împădurită si impactul benefic asupra 

economiei produs de industria lemnului recoltat legal și durabil am făcut-o de-a lungul mai multor 

ani. Fiind astfel in stare să fiu stăpân și independent pe scenariul fiecărui reportaj inclus în emisiune. 

Reportajele rubricii nu conțin reclamă comercială.  



4. Așadar, realizarea rubricii “Iubesc pădurea și sunt îndrăgostit de lemn“ a fost realizată pe baza 

gentlemen agreement-ului de documentare asumat de mine în relația jurnalistică cu ONG-ul 

PROLEMN, derulat strict in timpul meu liber, fără resurse din partea TVR.  

 

 

Cu considerație,         31 ianuarie 2022 
Răzvan PETRIȘOR – Jurnalist senior TVR  
Autor Format de video-jurnalism  
“DESCĂLECAȚI ÎN CARPAȚI – Colț de rai cu natură și cai” 


