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La chestionar au răspuns participanți din 29 de județe (agenți economici din baza de 
date ASFOR). Cele mai multe răspunsuri au venit din județul Suceava (18,7%), urmat 
de Alba, Bacău, Maramureș, Mureș conform graficului de mai jos



La întrebarea: Cum preferați să cumpărați lemnul ?
- 61,5% din respondenți au răspuns ”ca lemn pe picior” 
- 38,5% au răspuns că preferă masa lemnoasă fasonată



La întrebarea: Dacă ar fi să alegeți între cumpărarea de lemn fasonat de la RNP sau  
relația cu un agent economic care știe sa sorteze lemnul conform cerințelor 
dumneavoastră, pentru ce ați opta?
- 83,5 % dintre respondenți au menționat că preferă relația cu un operator economic
- 16,5% dintre respondenți preferă relația cu RNP



La întrebarea: Sunteți mulțumit de calitatea sortării lemnului fasonat?
- 75,8% din respondenți au afirmat că nu sunt mulțumiți de calitatea lemnului fasonat
- 24,2 % dintre respondenți se declară mulțumiți de calitatea lemnului fasonat



La întrebarea: Sunteți mulțumit de condițiile de încărcare sortare la drum auto?
- 69,2% dintre respondenți au menționat că nu sunt mulțumiți de condițiile de 
încărcare și sortare la drum auto
- 30,8% dintre cei chestionați au răspuns că sunt mulțumiți de condițiile  de încărcare  
și sortare la drum auto.



La întrebarea: Sunteți mulțumit de promptitudinea cu care răspund cei care trebuie 
să vă livreze masa lemnoasă după  licitație/adjudecare?
- 54,9% din cei care au răspuns se declară nemulțumiți de modul în care le este oferit 
lotul adjudecat  la licitație
- 45,1% din respondenți se declară mulțumiți



La întrebarea: Vi s-a întâmplat ca lotul achiziționat să fie schimbat?
- 59,3% dintre cei chestionați au răspuns negativ
- 40,7% dintre cei chestionați au răspuns afirmativ 



Comentarii primite de la cei chestionați. Așa cum au fost formulate.

Lemnul trebuie sortat dupa clasele de calitate folosite in piata nu dupa stasuri din 1980 care nu mai au legatura
cu situatia actuala!

Majoritatea lemnului la drum auto gasesti radacina si varful,mijlocarii mai rar

Consider că ar trebui externalizat procesul de sortare a materialului lemnos.

Lemnul fasonat la drum auto 80% nu este sortat ,sa întîmplat să adjudec un lot pe care l-am văzut in teren si cînd
am mers să îl ridicăm era alt lemn, pădurarii sînt stăpîni ca pe moșia lor nu ești cu ei eși din carti.Ca agent 
economic ești considerat hoț tu care ai cîștigat 20 ron la mc.Iar padurarul care încasează 300 ron la mc este cel 
cinstit. Dacă nu le faci combinatiile ești scos din sistem.

Buna Din partea celor din sectorul de stat nu exista preocupare in sensul de a avea o relație comercială echitabila 
și avantajoasa pt.ambele părți implicate in acest proces. -

Lipsa unui STAS lasa loc de interpretari. Daca am nevoie de o calitate specifica obiectului meu de activitate , nu 
voi primi pentru ca loturile se fac -CA SA IASA APV- ul, nu pentru a fi cumparatorul multumit! Romsilva trebuie sa 
gestioneze durabil padurile si NU! SA FACA COMERT!!

Lipsa unui STAS face ca masa lemnoasa sa fie sortata necorespunzator, dupa ureche sau poate chiar dupa mici 
interese sau....sa iasa cantitatea din APV!!

Romsilva trebuie sa gestineze durabil padurile nu sa faca comert!!

chestionarul e prea putin pentru a se forma un raspuns real!

observatii.....lemnul la drum auto nu se sorteaza conform standardelor



Opriți concurenta neloiala!!!!!

sugeram ca padurari sa le interzica sa puna in valoare sa expioateze si sa vinda el masa lemnosa, materialul sa fie 
gestionat de alte persoane in depozit

Bustenii sunt slab sortati , mult lemn slab in loturi care nu corespunde calitatii

de cx , cea mai slaba calitate . Termene foarte lungi si proceduri greoaie la livrare, padurarii sunt foarte greu de 
gasit , cand ai mijloc de transport nu poate veni padurarul si invers. Loturile care se scot la vanzare sunt incomplete 
, de multe ori cumperi ceva ce nu ai vazut( ex se liciteaza 100 mc dar in rampa sunt doar o parte , restul urmand a 
se scoate ulterior , si daca spui ca nu corespunde calitatea , ei te trimit la stasul romanesc de pe vremea lui 
Ceausecu si zic ca lemnul de gater paote sa aiba si putin putregai). Am impresia ca de multe ori se doreste ca 
adjudecarea anumitor loturi sa fie facuta doar de catre cine doresc ei , nu de catre cine plateste mai mult si mai 
repede

Lemn pe picor actul de punere in valore sa fie real si loturile la drum auto sa aiba lista pieselor atasat la licitacie.

Livrarea lemnului scos la drumul auto incumba anumiti pasi/faze care in cazul cumpararii lemnului pe picior, se 
evita, respectiv: manopera cu depozitarea, timpul necesar organizarii licitatiei si eventual reluarii acesteia. 
Manopera mai multa conduce implicit la cresterea pretului. Timpul mai mult, conduce la deprecierea lemnului. 
Criteriile de sortare difera, fiecare Firma beneficiara sorteaza lemnul dupa nevoile de prelucrare/comenzi, si nu 
dupa diametre.

RNP sa se ocupe doar de silvicultura. Aprovizionarea populatiei cu lemn de foc, exploatarile proprii, alte activitati
conexe ale lor creeaza coruptie si pune tot sectorul intr-o lumina proasta cu toate ca se pricep foarte bine sa 
mascheze acest lucru dand vina pe exploatatori.

Recomandare pt ASFOR: atentie la atestarea agentilor, deoarece mare parte din firmele solicitante sunt cele cu care 
angajatii RNP comit ilegalitati.

Nu toti procesatorii de lemn, fac si exploatare. Infiintarea unor depozite moderne in care sa fie depozitat lemnul 
pentru industializare.

Masa lemnoasa inventariata in APV sa corespunda calitativ si cantitativ



Ca și concluzii din analiza răspunsurilor la chestionar, dar și din comentariile 
transmise reies următoarele:

✓ Specializarea celor două activități de administrare/exploatare a lemnului;
✓ Revizuirea modului de sortare a lemnului pentru a corespunde solicitărilor pieței;
✓ Specializarea personalului silvic care pune în valoare în special în cazul tăierilor

de regenerare;
✓ APV (actul de punere în valoare) este un document estimativ trebuie

implementată soluția de a expedia lemnul măsurat și nu estimat;
✓ Sortimentele dimensionale din APV se dovedesc a fi inutile în activitatea

comercială - expedierea lemnului făcându-se pe sortimente industriale;
✓ Activitatea privată de exploatare și sortare a lemnului se dovedește a fi mult mai

eficientă în ceea ce privește sortarea și livrarea lemnului fasonat;
✓ Sunt necesare depozite în care lemnul să fie mult mai bine sortat și oferit la

valorificare către industrie și populație;
✓ Individualizarea lemnului în loturi și livrarea acestora ridică în continuare 

probleme administratorilor de fond forestier în special în cazul administratorului 
statului;

✓ Există relații nefirești între unii operatori economici și administratorii de pădure 
care trebuiesc identificate și stopate.



Mulțumim tuturor celor care au răspuns pozitiv acestei inițiative. 
Vom continua să aflăm punctele dumneavoastră de vedere prin 

chestionare. 
Vă rugăm să ne ajutați și să răspundeți la aceste chestionare. 

Răspunsurile dumneavoastră sunt anonime. 

Vă mulțumim!
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