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Comunicat de presă 
 
Finanțarea europeană asigură dezvoltarea durabilă și tranziția spre o economie ecologică, verde 
 
ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR a prezentat în data de 9 iunie 2020              
ministrului Costel Alexe un set de propuneri menite să asigure stabilitatea economiei forestiere și              
nevoile de lemn ale populație. Evenimentul a fost organizat de Universitatea Transilvania din Brașov,              
cu  participarea mai multor factori de decizie și reprezentanți ai asociațiilor profesionale din domeniu. 
 
Au fost propuse intervenții pe termen scurt: sprijin pentru plata salariilor angajaților din sectorul              
forestier și prelucrarea primară a lemnului, pentru achiziția dispozitivelor IT necesare implementării            
SUMAL, pentru achiziția de clupe electronice și aplicații electronice de măsurare – intervenții menite              
să contribuie la asigurarea trasabilității lemnului recoltat. 
 
Angajații din domeniul exploatării și prelucrării primare a lemnului au nevoie de un sprijin asemănător               
celui primit de angajații din domeniul construcțiilor și anume scutirea de la plată a impozitului și a                 
asigurărilor de sănătate. În același timp se impune găsirea unor soluții de finanțare a unor programe de                 
calificare a muncitorilor din exploatarea și prelucrarea primară a lemnului. O soluție ar putea fi               
fondurile europene alocate prin Green Deal. 
 
În pădure muncitorii forestieri sunt frecvent expuși accidentelor de muncă. Un sprijin pentru dotarea              
cu echipamente de protecție ar fi acceptarea la deducerea din impozitul pe venit, total sau parțial, a                 
sumelor folosite pentru achiziția echipamentelor de protecție dar și a costurilor cu activitățile de              
autorizare specifice (ISCIR, ITM, etc). Este necesară finanțarea, în aceleași condiții de deductibilitate,             
a unor asigurări colective de viață pentru muncitorii care activează în exploatarea lemnului. 
 
Se impune același tratament fiscal al accizei la carburanți precum cel aplicat în agricultură și               
piscicultură. În acest sens este corect să fie eliminate accizele pentru carburanții folosiți în lucrările din                
pădure sau depozite. 
  
Stabilitatea și dezvoltarea economiei forestiere pe termen lung trebuie să se realizeze prin             
investiții  asigurate din fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană.  
 
Construcția drumurilor forestiere și a depozitelor de lemn garantează protejarea mediului, crește            
siguranța muncii, asigură un grad de colectare mai ridicat dar și o utilizare mult mai eficientă a                 
lemnului. 
 
Sectorul forestier are nevoie de tehnologii moderne de recoltare și prelucrare a lemnului, în acest sens                
este necesar să fie accesate linii de finanțare care să permită investiții în utilaje, unelte și echipamente                 
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folosite în lucrările specifice de recoltare, colectare, sortare a lemnului dar și în producția de produse                
din lemn. 
 
Recoltarea sustenabilă și valorificarea superioară a lemnului are ca scop principal asigurarea nevoilor             
interne de lemn ale României, lemn pentru construcții, mobilă, industrie, foc, dar și exportul de               
produse din lemn.  
 
Prin programe dedicate statul trebuie să încurajeze utilizarea lemnului în construcții și în special casele               
din lemn, edificate atât de autoritățile publice, cât și de persoanele fizice și juridice. Reducerea cotei                
TVA pentru lemnul utilizat în construcții la 5%, poate stimula utilizarea lemnului în construcții. 
 
Un procent important din populația aflată în mediul rural se încălzește folosind lemnul. Pentru o               
utilizare eficientă a resursei de lemn, România are nevoie de un program de finanțare a achiziției                
instalațiilor de încălzire cu randament de ardere ridicat și de eliminare a TVA pentru lemnul de foc. 
 
Noile programe de finanțare, că vorbim de PAC (Politica Agricolă Comună) prin FEADR, că vorbim               
de granturi de 200 mii euro prin AFM (Administrația Fondului de Mediu), trebuie să se adreseze                
IMM-urilor românești și să încurajeze obținerea de produse din lemn, case din lemn și mobilier. Prin                
aceste măsuri cu siguranță va crește gradul de prelucrare a lemnului și de ocupare a forței de muncă.  
 
Lemnul și produsele din lemn înseamnă 3,5% din PIB, 2,8 miliarde de euro input de valută în                 
economia românească din exporturi, 1,9 miliarde de euro plus la balanța comercială. România are în               
acest moment o șansă unică de a se adapta rapid la noua politică europeană de dezvoltare a unei noi                   
economii ecologice, verzi.  
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