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SUSTENABIL

Ges�onarea sustenabilă a resursei de lemn este metoda ce 
permite a�ngerea celor trei funcții de bază ale pădurii: 
economică, socială și de mediu.
În acest moment în care se pune un accent tot mai mare pe 
economia circulară, pe economia verde, prin care statele 
europene își propun să lupte cu schimbările clima�ce prin 
u�lizarea de produse cu o amprentă redusă de carbon, dar 
care în același �mp reușesc să stocheze carbonul pe termen 
lung - noile provocări ne obligă să ne adaptăm din mers, să 
gândim pe termen lung și să corectăm ceea ce nu funcționează 
pe termen scurt.
Asociația Fores�erilor din România - ASFOR își propune să 
promoveze u�lizarea produselor din lemn și să conș�en�zeze 
clasa poli�că și Guvernul cu privire la importanța lemnului ca 
resursă naturală regenerabilă – aportul în economia națională, 
dar și posibilitățile pe care le oferă această resursă în creșterea 
nivelului de trai, în special în zonele rurale.
Pădurea și produsele din lemn trebuie să fie în centrul 
poli�cilor publice. Creșterea suprafeței de teren acoperită cu 
specii fores�ere duce implicit și la o creștere a can�tății de 
carbon absorbită, iar u�lizarea lemnului în produse cu durată 
lungă de viață permite stocarea carbonului pe termen lung.
A�ngerea țintelor de economie verde trebuie să fie susținute 
prin măsuri de pază a pădurilor, dar și prin măsuri de protejare 
și promovare a parcurilor și rezervațiilor naturale. Un accent 
foarte important trebuie pus pe cercetare și inovare în 
domeniul lemnului. În România, la ora actuală, cercetarea în 
domeniul exploatării, prelucrării primare și industrializării 
lemnului nu este organizată, fiind realizată disparat, în special, 
de către universitățile de profil.
Propunem 10 măsuri pentru o relansare a economiei 
fores�ere, care să par�cipe la relansarea economiei naționale 
pe baze ecologice și care să ne permită a�ngerea țintelor de 
stocare a carbonului, esențiale în lupta cu combaterea 
schimbărilor clima�ce.

Ciprian-Dumitru MUSCĂ

Președinte

„Când ai pătruns într-o 
pădure, inainte de a lua 
vreo decizie, trebuie să 
stabilești mai întâi, ce a 
fost în trecut, ce este în 
prezent și cum va trebui 
să arate pădurea în urma 
măsurilor ce vor � 
aplicate”. Marin Drăcea 
(părintele silviculturii 
românești)
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ROMÂNIA VERDE ÎN 10 PAȘI

Măsuri pentru proprietarii de păduri

Recolte sustenabile de lemn

Fond de inves�ții pentru dezvoltare strategică

Măsuri de încurajare a u�lizării lemnului în construcții 
și în ac�vitatea de zi cu zi

Paza pădurilor. Trasabilitate

Consiliul Național al Pădurilor

Program național - împădurirea terenurilor degradate

Program național - păduri cu valoare deosebită
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Creșterea capacității de administrare a pădurilor

Strategia Fores�eră Națională
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Reducerea sarcinilor administra�ve;
Administrarea durabilă a pădurilor;
Creșterea suprafeței pădurilor;
Inves�ții în infrastructură și accesibilizarea 
fondului fores�er;
O piață liberă, dar corectă de valorificare a 
lemnului;
Dezvoltarea și promovarea conceptului de 
bioeconomie;
Sprijin pentru diversificarea produselor obținute 
din lemn;
Sprijin pentru u�lizarea lemnului în realizarea 
de construcții din lemn;
Măsuri de protejare a pădurilor cu valoare 
deosebită pentru mediu;
Transparență și comunicare;
Inves�ții în cercetare, dezvoltare și transfer 
tehnologic;
Definirea produselor din lemn ca produse vitale;
Consiliul național al pădurilor;
Bursa lemnului.

Strategia Fores�eră Națională 
O economie fără o strategie este precum echipajul 
unui vas în derivă, purtat de valuri, navighează în 
toate direcțiile fără a găsi uscatul.

Compensarea proprietarilor de păduri pentru 
pierderile de venit în cazul pădurilor aflate în 
arii naturale protejate;
Creșterea gradului de atragere a fondurilor puse 
la dispoziție de către Uniunea Europeană;
Măsuri pentru creșterea valorii proprietăților 
fores�ere prin plata serviciilor de mediu 
adiționale;
Realizarea cadastrului fores�er național, 
finanțat de la bugetul de stat sau prin atragerea 
de fonduri europene.

Măsuri pentru proprietarii de păduri.
Proprietari puternici înseamnă păduri bine 
administrate.

1 2

2
Asociația Forestierilor din România - ASFOR 

3



ROMÂNIA VERDE ÎN 10 PAȘI

Program de inves�ții în achiziția de echipamente 
de monitorizare a integrității și stării de sănătate 
a pădurilor (650 de drone);
Program de inves�ții în achiziția de echipamente 
de măsurare a lemnului (clupe electronice, 
echipamente informa�ce de tele-măsurare/foto-
măsurare);
Program de inves�ții în achiziția de echipamente 
video de monitorizare a fondului fores�er;
RNP-Romsilva - creșterea eficienței modului de 
administrare a pădurilor statului, as�el încât 
acesta să devină un exemplu de bună prac�că;
Separarea ac�vităților de administrare a 
pădurilor și exploatare a lemnului în cadrul RNP 
pentru a reduce costurile și pierderile.
Program de modernizare a infrastructurii de 
transport a lemnului și accesibilizarea fondului 
fores�er. În România densitatea de drumuri 
fores�ere este de cca. 6 ml/ha. Minimul necesar 
pentru a reuși o acoperire integrală a fondului 
fores�er este de 10 ml/ha mult sub nivelul de 
dezvoltare spre ex. a Germaniei care are o rețea 
de drumuri fores�ere de 60 ml/ha.

Creșterea capacității de administrare a 
pădurilor
Ocoale silvice dotate - păduri bine administrate 

Programe de susținere a IMM-urilor, care 
cons�tuie majoritatea sectorului de exploatare și 
prelucrare primară a lemnului pentru 
retehnologizarea și diversificarea ac�vității;
Acces la finanțare și sprijinirea inves�țiilor în 
depozite, u�laje prietenoase cu mediul;
Programe prin care să fie facilitată par�ciparea 
IMM-urilor în programe de cercetare/inovare;
Înființarea centrului de cercetare și dezvoltare în 
bioeconomie - “Ins�tutul Lemnului”.
Programul primul funicular;
Programe de dotare cu echipamente de 
exploatare, ecologice, prietenoase cu mediul.
Dezvoltarea tehnologiilor corespunzătoare 
condițiilor de relief specifice din țara noastră - 
diferențiat pe zona de munte, cea colinară și cea 
de luncă;
Returnarea contravalorii accizelor la carburanții și 
lubrifianții folosiți de u�lajele fores�ere și 
motofierăstraie în ac�vitatea de doborâre, 
recoltare, sortare și prelucrare a lemnului;
Gruparea lucrărilor de exploatare a lemnului 
inclusiv împăduriri pe bazinete și încredințarea 
realizării acestora pe perioade de 4-5 ani.

Recolte sustenabile de lemn 
Operatori economici specializați în exploatarea, 
sortarea și prelucrarea primară a lemnului.
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Cons�tuirea „Fondului național pentru inves�ții 
în pădure” – prin atragerea sumelor care 
alimentează Fondul de Mediu, a sumelor 
reținute prin impozitul pe resursele naturale, a 
sumelor provenite din valorificarea cer�ficatelor 
de carbon;
Înființarea Agenției de plăți și intervenții în 
silvicultură, exploatări fores�ere și industria 
lemnului;
Inves�ții în industria chimică a lemnului 
(celuloză, bioetanol, componenți pentru 
produse farmaceu�ce);
Încurajarea u�lizării ca brand național LEMN 
ROMÂNESC pentru a cer�fica calitatea lemnului 
recoltat sustenabil în România;
Bursa lemnului - sistem transparent de 
valorificare a lemnului pentru a obține o valoare 
pe măsura importanței și calității materialelor 
lemnoase tranzacționate.

Fond de inves�ții pentru dezvoltare 
strategică
Finațarea proiectelor este vitală. Cea mai 
importantă sursă de finanțare sunt fondurile 
europene.

Programul Construcții din lemn (autoritățile 
publice vor realiza case pasive din lemn și vor 
folosi minim 10% lemn în toate construcțiile 
realizate din fonduri publice);
Programul Casa din lemn - persoanele fizice vor 
fi sprijinite financiar să realizeze construcții din 
lemn;
Programul Construcții din lemn pentru o 
economie verde – persoanele juridice vor fi 
sprijinite pentru a realiza sedii, spații tehnice, 
spații pentru comerț și producție din lemn;
Reducerea cotei TVA pentru lemnul u�lizat în 
construcții la 5%, pentru a s�mula u�lizarea 
lemnului în construcții;
Program de achiziție a instalațiilor de încălzire 
cu randament de ardere ridicat;
Eliminarea TVA - pentru lemnul de foc;
Sprijinirea producătorilor de mobilier din lemn 
masiv.

Măsuri de încurajare a u�lizării lemnului în 
construcții și în ac�vitatea de zi cu zi.
Lemnul este regenerabil, reciclabil, ecologic fiind 
benefic pentru sănătatea omului. U�lizarea 
resursei de lemn este vitală pentru o economie 
verde, ecologică. 
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Garda fores�eră națională - structură care 
coordonează gărzile fores�ere județene pentru o 
mai bună ges�onare a fenomenului infracțional 
din domeniul silvic din România și cu atribuții pe 
linia pazei pădurilor;
Structură de pază a pădurilor în cadrul MAI.
Dezvoltarea SUMAL și crearea unui lanț, 
transparent, de trasabilitate a lemnului cu accent 
pe prima punere pe piață a lemnului;
Dezvoltarea sistemelor de măsurare a lemnului; 
Expedierea de la pădure a lemnului măsurat;  
Atestarea persoanelor ce expediază lemn; 
Renunțarea la sistemul de evaluare a lemnului 
prin APV datorită erorilor de evaluare foarte mari 
și la sistemul de ciocan cu amprentă datorită 
securității reduse a amprentei; introducerea 
sistemelor electronice de măsurare a lemnului la 
expedierea din pădure sau depozite; 
Dotarea personalului de control cu tehnologii 
moderne de supraveghere a fondului fores�er;
Încurajarea u�lizării Sistemului Due Diligence 
dezvoltat de organizații independente.

Paza pădurilor. Trasabilitate.
Sănătatea unei economii stă într-un mediu 
economic, corect, neviciat de ac�vități ilegale.

Organism independent, apoli�c care să:
dezvolte con�nuu strategia fores�eră națională;
să urmărească aplicarea strategiei fores�ere 
naționale;
să emită aviz în ceea ce privește legislația 
silvică;
să reprezinte în Parlament puncte de vedere 
împreună cu asociațiile profesionale;
să mențină un dialog ac�v cu asociațiile 
profesionale;
să reglementeze modul de funcționare a 
comisiilor ce eliberează cer�ficate de prac�că în 
silvicultură;
să organizeze la nivel național accesul în 
meseria de silvicultor;
Va urmări dezvoltarea dialogului intersectorial și 
a comunicării în domeniul pădurilor;
Va sprijini dezvoltarea cercetării ș�ințifice și a 
învățământului de specialitate;
Va desfășura programe de susținere a educației 
fores�ere.

Consiliul Național al Pădurilor
Ș�ința și arta ges�onării pădurilor, recoltării și 
prelucrării lemnului nu s-au născut acum odată cu 
noi!!!
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Iden�ficarea terenurilor degradate;
Introducerea în circuitul silvic, prin împădurire, 
a terenurilor degradate;
acordarea de subvenții pe suprafață similare 
celor din agricultură, pe toată perioada cât 
asigură o funcție de protecție sau până la prima 
recoltă de lemn.

Programul național - împădurirea terenurilor 
degradate
Culturile fores�ere au capacitatea de a diminua și 
ameliora procesele de degradare a terenurilor.

Agenția națională a pădurilor cu valoare 
deosebită - care se va ocupa de:
Catalogului național al pădurilor virgine.
Administrarea unitară a parcurilor și a ariilor 
naturale protejate și conservarea habitatelor 
naturale.
Iden�ficarea, înființarea și întreținerea 
culoarelor peisagis�ce - benzi de pădure de-a 
lungul căilor de comunicație.
Iden�ficarea, înființarea și întreținerea 
culoarelor de pădure pe malurile cursurilor de 
apă.

Programul național - păduri cu valoare 
deosebită
Sistemul ecologic are la baza trei elemente - aer, 
sol, apă. Pădurea are un rol benefic asupra aerului, 
apei și solului.

9 10
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Avantaje: 
Ameliorarea condițiilor naturale. Refacerea echilibrului 
ecosistemelor afectate în decursul �mpului din cauze diverse. 
Prevenirea deșer�ficării sudului României. Creșterea producției 
agricole. Protecția căilor de circulație. Protecția localităților. 
Creșterea biodiversității în zona de sud a României. Creșterea 
producției de biomasă cu furnizarea îmbunătățită a altor servicii 
ecosistemice în ges�onarea durabilă a pădurilor.



Conform unui Raport PWC privind sectorul fores�er și 
industria lemnului din România:
 “contribuția directă a industriei lemnului la formarea PIB 
în România a fost rela�v constantă în ul�mul deceniu 
(variind între 1,1% și 1,5%).
Din acest punct de vedere, România se situa în anul 2014 
pe locul 9 în cadrul Uniunii Europene (1,1% compara�v cu 
media UE de 0,4%). Dacă se consideră și efectul indirect și 
cel indus asupra economiei, silvicultura și prelucrarea 
lemnului din România contribuie cu 3,5% la PIB.” […] 
“Sectorul silvic și al prelucrării lemnului contribuie cu 1,7 
miliarde euro la bugetul de stat, atunci când sunt luate în 
calcul efectele directe și indirecte asupra economiei. De 
asemenea, în sector sunt angajate 128.000 de persoane 
în mod direct, iar alte 186.000 de persoane în sectoare 
conexe.”
O altă analiză es�mează la 8,6% contribuția industriei 
mobilei și a economiei fores�ere la PIB. As�el, industria 
mobilei contribuie cu 2% , prelucrare primară și 
industrializarea lemnului asigură 1.6% , iar silvicultura și 
exploatarea lemnului par�cipă la PIB cu 5%.
Cifra de afaceri totală a operatorilor economici din 
economia fores�eră depășește 6 miliarde euro.
Balanța export-import este pozi�vă, cu 254 milioane euro 
pe 11 luni din 2019.

Perspectivă financiară

GREEN DEAL. Oportunități pentru sectorul fores�er
 
Ca parte semnatară a numeroase convenții privind 
combaterea schimbărilor clima�ce – Acordul de la 
Paris, Protocolul Kyoto 2, Agenda Energie – Clima 
2030, România și-a asumat numeroase angajamente 
pe plan internațional privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră (GES).
 
Principalele direcții de acțiune pentru reducerea 
inventarului GES pentru sectorul LULUCF – care 
include folosința, schimbarea categoriei de folosință a 
terenurilor și silvicultura – cu accent pe măsurile 
pentru domeniul pădurilor, sunt:

 - ex�nderea suprafeței pădurilor; pentru a�ngerea 
țintelor este nevoie să ex�ndem suprafața pădurilor cu 
cca. 10.000 ha/an, și ținând cont de costul mediu de 
cca. 8.000 euro/ha rezultă un cost destul de mare;
 
 - creșterea randamentelor energe�ce în u�lizarea 
lemnului de foc ca resursă energe�că- potențial redus 
pe termen scurt, necesită inves�ții majore; în cazul 
arderii lemnului in sobe tradiționale, randamentele 
energe�ce sunt în jurul valorii de 40%; în cazul arderii 
în centrale moderne, cu cogenerare, randamentele 
pot fi de 90%;
 
 - u�lizarea lemnului recoltat pentru realizarea de 
produse din lemn cu durată îndelungată de 
întrebuințare - potențial MAJOR; produsele din lemn – 
cherestea, plăci, mobilă, hâr�e, construcții din lemn au 
rolul de a stoca carbonul pentru perioade lungi. 
Lemnul este o resursă regenerabilă, un produs natural 
și reciclabil.

2
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Evoluția suprafeței pădurilor României
în perioada 1989-2018
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Fondul fores�er al României ocupă 28% din 
suprafața totală a țării. 
Suprafața fondului fores�er a crescut con�nuu în 
ul�mii 15 ani.
As�el, România a câș�gat cca. 214500 ha.
Conform Codului Silvic, totalitatea pădurilor, a 
terenurilor des�nate împăduririi, a celor care 
servesc nevoilor de cultură, producție sau 
administrație silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, 
a altor terenuri cu des�nație fores�eră, inclusiv 
cele neproduc�ve, cuprinse în amenajamente 
silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu 
modificările de suprafață, conform operațiunilor 
de intrări-ieșiri efectuate în condițiile legii, 
cons�tuie, indiferent de forma de proprietate, 
fondul fores�er național.

Suprafaţa pădurilor, pe principalele specii,
în anul 2018
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Structura producției lemnoase este 
condiționată de compoziția pe specii a 
pădurilor. 
În România, speciile de răşinoase acoperă 1917 
mii hectare (respec�v 29,9%), iar speciile de 
foioase 4501 mii hectare (respec�v 70,1%).
Individual, pe specii de arbori, cel mai în�ns 
areal îl are fagul, care se regăsește pe 2139 mii 
hectare, urmat de molid cu o răspândire de 
1480 mii ha și stejari cu un areal de 1060 mii 
hectare.
România se bucură de o diversitate foarte mare 
de specii de arbori. Aceasta contribuie pe de o 
parte la stabilitatea arboretelor dar are și o 
mare importanță economică prin diversificarea 
produselor din lemn obținute.
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Suprafaţa fondului fores�er, pe forme de proprietate
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STAT (proprietate publică) 48.0%% UAT (proprietate publică) 16.0%%

persoane fizice și juridice 34.0%% UAT (proprietate privată) 2.0%%

În anul 2018, proprietatea publică 
reprezenta 64,3% din suprafaţa totală a 
fondului fores�er naţional, iar proprietatea 
privată reprezenta 35,7%, fiind administrată 
în cea mai mare parte de structurile silvice 
private (95,6%).
Suprafaţa fondului fores�er în proprietate 
privată are o tendinţă crescătoare, în 
defavoarea suprafeţei în proprietate publică, 
datorită con�nuării procesului de 
retrocedare a pădurilor.

Volumul de masă lemnoasă recoltată,
pe forme de proprietate
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Aproxima�v 50% (49,9%) din volumul de lemn recoltat 
în România provine din proprietatea publică a statului, 
administrată prin Regia Națională a Pădurilor - 
ROMSILVA.
În România, administrarea pădurilor este realizată prin  
- 467 ocoale silvice din care:
 - 147 - Ocoale silvice de regim;
 - 313 - Ocoale silvice de stat;
 - 6 Baze INCDS;
 - 1 ocol al RAPPS.
În anul 2018 compara�v cu anul 2017 volumul de lemn 
recoltat din pǎdurile proprietate privatǎ a crescut cu 
16,2% din păduri proprietate publică a unităţilor 
administra�v-teritoriale cu 15,3%, din păduri 
proprietate publică a statului cu 0,3%, iar din vegetaţia 
fores�eră situată pe terenuri din afara fondului 
fores�er a scăzut cu 10,7%.
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Dinamica recoltării de masă lemnoasă,
în perioada 2014 – 2018
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Volumul anual de lemn recoltat este exprimat 

prin posibilitatea stabilită de amenajamentele 

silvice. 

România recoltează cca. 60% din creșterea 

pădurilor, comparativ cu o medie europeană de 

peste 60%;

În anul 2018, s-au recoltat 19.462 mii metri cubi 

(volum brut) de lemn, cu 1.146 mii metri cubi 

mai mult faţă de anul 2017.

Trebuie avut în vedere că în anii 2017-2020, cca. 

3,5 milioane de metri cubi au provenit din 

produse accidentale (doborâturi de vânt).

 Recoltarea lemnului este făcută de către 
firme româneș�.

Volumul de masă lemnoasă recoltată,
pe principalele specii, în anul 2018
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Pe specii fores�ere:
- răşinoasele reprezintă 36,6% din volumul total de 
masă lemnoasă recoltată,
- fagul 33,8%,
- stejarul 10,5%,
- diverse specii tari (salcâm, pal�n, frasin, nuc etc.) 
11,3%,
- diverse specii moi (tei, salcie, plop etc.) 7,8%.
As�el, speciile de rășinoase, în special molidul și 
bradul, au o pondere de sub o treime din totalul 
masei lemnoase, iar speciile de foioase două treimi, 
din care fagul are cea mai mare pondere. 
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Volumul de masă lemnoasă recoltată,
pe categorii de produse lemnoase, în anul 2018
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Volumul de masă lemnoasă recoltată pe 
categorii de produse arată că 71% din 
lemnul recoltat în România provine din 
produse principale, 20% din produse de 
secundare și 9% din produse de igienă.
Produse principale – lemnul recoltat din 
arboretele ajunse la maturitate sau la 
vârsta exploatabilității, conform unor 
tehnologii specifice, numite tratamente, cu 
scopul de a asigura regenerarea acestora; 
peste 90% din arboretele parcurse cu 
as�el de tăieri se regenerează pe cale 
naturală, din sămânța arborilor tăiați sau 
din lăstarii sau drajonii produși de aceș�a;

Produse secundare – lemnul care rezultă în urma 
executarii lucrarilor de îngrijire si conducere a 
arboretelor �nere (curățiri și rărituri); 
Produse de igienă – lemnul care provine din arbori care 
se usucă în procesul normal de eliminare naturală;
 
Volumul total al produselor principale prevazut de 
amenajamentele silvice reprezintă posibilitatea pădurii 
respec�ve.
Posibilitatea anuală este raportul între posibilitate și 
numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului 
silvic. 
Conform Codului silvic, acesta este volumul maxim de 
produse principale ce se poate recolta anual, cu 
excepția unor situații deosebite, pentru care este 
necesară aprobarea autorității publice centrale care 
raspunde de silvicultură. 
Determinarea posibilității de produse principale se face 
prin metoda creşterii indicatoare.
România este singurul stat din Europa care aplică 
această metodă (metodă exclusiv românească, aplicată 
de circa 50 de ani).
În celelalte state europene, posibilitatea se stabilește ca 
fiind 70-85% din creşterea curentă anuală.
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În România sunt autorizați pentru a efectua exploatări 

fores�ere un număr de 4771 operatori economici - 

persoane fizice autorizate, firme, ocoale silvice de regim și 

ocoale silvice de stat.

Capacitatea cea mai mică de atestare este de 2500 mc 

capacitatea maximă atestată este de 185.000 mc. 

Numărul de specialiș� silvici - maiștri, tehnicieni silvici și 

ingineri declarați ca responsabili în cadrul operatorilor 

economici este de 5200 persoane.

Marea majoritate a operatorilor economici sunt mici.

 88% dintre operatorii economici au capacități de 

exploatare de până la 12.000 mc, ceea ce înseamnă dotarea 

cu tractor sau TAF, iar ca specilist silvic maistru de 

exploatare sau tehnician.

Pentru a se evita suprasolicitarea sau răsturnarea u�lajelor 

fores�ere, normele recomandă următoarele înclinări maxime 

ale traseelor.

Este evident că sectorul de exploatare al lemnului are nevoie 
de retehnologizare și inves�ții în dotarea cu tehnologii 
moderne prietenoase cu mediul.

Capacitate
atestată (mc)

Număr
operatori
atestați

%

>6.000 2643 55,4

6.001-12.000 1562 32,7

12.001-25.000 461 9,7

25.001-50.000 92 1,9

50.001-100.000 8 0,2

>100.001 5 0,1

Total 4771 100

Înclinarea
terenului
(grade)

Suprafața
(ha) %

< 6 850.805 12

6-15 1.893.322 27

26-35 1.536.396 22

34-45 737.488 11

> 45 85.790 1

Exploatarea lemnului, ca proces de producție, se realizează în scopul extragerii din cuprinsul fondului fores�er a lemnului brut 

necesar prelucrării primare și industrializării lemnului sau populației, în condițiile impuse de cerințele de realizare a 

intervențiilor silvotehnice și de protecție a mediului natural.

Exploatarea lemnului presupune cunoașterea sistemelor de mașini, transporturilor fores�ere, produselor fores�ere, tehnicii 

execuției operațiunilor culturale și tratamentelor silvotehnice, amenajării pădurilor, geomorfologie, ecologie, economie 

fores�eră, protecția muncii, normarea muncii, PSI, etc.
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ASFOR susține dezvoltarea economică a României – sprijin 
pentru IMM-uri, sprijin pentru firmele româneș� de 
exploatare, prelucrare primară și industrializare a lemnului.

România are nevoie de măsuri pentru a folosi lemnul ca 
resursă regenerabilă în relansarea economiei naționale pe 
baze ecologice. Pentru aceasta este obligatorie menținerea 
echilibrului între funcțiile economice, sociale și de mediu în 
ges�onarea sustenabilă a pădurilor.

Suprafața pădurilor României este în creștere ușoară. 
România are un potențial uriaș de creștere, la nivel național 
existând aproxima�v 2 milioane hectare de terenuri 
degradate. Alte zone importante unde România este 
deficitară sunt perdelele fores�ere, culoarele de protecție a 
cursurilor de apă.

Peste 40% din pădurile României sunt incluse în diferite 
grade de protecție și fac parte din arii protejate. La acest 
capitol, România stă mult mai bine decât țările din Europa, 
însă trebuie finalizat și dezvoltat cadrul de administrare a 
acestor suprafețe. De asemenea, sunt necesare fonduri 
sigure pentru a asigura despăgubirea proprietarilor care 
dețin păduri incluse în arii protejate.

Încălzirea populației și asigurarea necesarului de lemn este 
o provocare, în special în a determina consumul real de 
lemn care este pus la dispoziție din pădure. Din cauza lipsei 
de alterna�ve energe�ce, România are nevoie de o 
strategie energe�că în care sa fie inclusă și energia termică.

27

Recoltarea lemnului este făcută de către firme româneș� care 
au nevoie de sprijin pentru a se dota și a reduce costurile 
recoltării masei lemnoase. Costul recoltării masei lemnoase se 
transferă în prețul produsului finit și de aici lupta în a face față 
concurenței de pe piețele externe. Dotarea cu echipamente 
compe��ve de recoltat lemnul are un impact major și asupra 
calității actului de recoltare, cu un impact mult mai redus 
asupra mediului. 

România are unul dintre cele mai restric�ve sisteme în 
exercitarea dreptului de proprietate asupra pădurilor, cu efect 
în blocarea accesului la resursă, în special în pădurile 
proprietate privată. Poli�cile trebuie dirijate pentru a facilita 
accesul proprietarului la fructele proprietății sale. 

În contextul Grean Deal, România trebuie să promoveze 
prelucrarea locală și u�lizarea resursei de lemn în obținerea de 
produse cu valoare adăugată mare dar și cu o perioadă de 
u�lizare îndelungată care să asigure stocarea carbonului pe 
termen lung. 

Lemnul este o resursă regenerabilă cu un potențial uriaș în 
dezvoltarea de ac�vități, crearea de locuri de muncă, 
obținerea de venituri pentru stat, obținerea de produse 
ecologice și mult mai sănătoase pentru om.

Astăzi, România are o șansă uriașă de a dezvolta o economie verde, 
ecologică!!!
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