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INTERVENȚII PE TERMEN SCURT:

- Sprijin la plata salariilor;
- Sprijin  pentru  achiziția  dispozitivelor  IT  necesare  implementării  SUMAL  (costul

dispozitivelor  necesare  folosirii  SUMAL  este  de  cca.  1  milion  de  euro,  exclusiv
exploatare/prelucrare primară a lemnului);

- Sprijin pentru achiziția de clupe electronice și aplicații electronice de măsurare;

Programul SUMAL și măsurarea lemnului 
- Achiziția de echipamente pe care funcționează programul SUMAL
- Finanțarea de aplicații integrate cu softul SUMAL care să permită măsurarea mult mai

precisă și rapidă a lemnului.

Programul MUNCA:

1. Scutirea angajaților din exploatări forestiere și prelucrare primară a lemnului(imm-uri) de
plata impozitului și a asigurărilor de sănătate(la un salariu de cca. 3000 lei ajutorul este
de cca. 470 lei); 

2. Program plătit  de  guvern  pentru  calificarea  muncitorilor  din  exploatare  și  prelucrare
primară a lemnului;

Programul SIGURANȚĂ în MUNCĂ 
1. Finanțarea totală sau parțială,  prin deducerea din impozit, a echipamentelor de protecție

folosite în exploatarea lemnului;
2. Finanțarea cheltuielilor,  prin deducerea din impozit, necesare autorizării  (ISCIR, ITM,

etc.);
3. Finanțarea  unor  asigurări  colective  de  viață  pentru  muncitorii  care  activează  în

exploatarea lemnului.

PROGRAMUL  ACCIZA

Având în vedere: DIRECTIVA 2003/96/CE A CONSILIULUI, din 27 octombrie 2003, privind
restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității.
Articolul  8  (1)  De la  1  ianuarie  2004,  fără  a  aduce atingere  articolului  7,  ratele  minime de
impozitare aplicabile produselor utilizate drept carburant în scopurile menționate în alineatul (2)
se fixează conform tabelului B din anexa I. (2) Prezentul articol se aplică următoarelor utilizări
industriale și comerciale: 

(a) lucrări agricole, horticole sau piscicole și în silvicultură;

Propunem:
- eliminarea accizelor pentru carburanții folosiți de:

o motoferăstrău în procesul de doborâre/sortare
o utilaje în procesul de colectare/manipulare 

- eliminarea  accizelor  pentru  uleiuri  și  alte  produse  petroliere  folosite  în  procesul  de
doborâre și colectare a lemnului.

Program de INVESTITII 
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- PE TERMEN SCURT subvenționarea cheltuielilor aferente leasingului, fără principal,
pentru achiziția de utilaje pentru exploatarea lemnului.

- PE TERMEN LUNG 

1. Drumuri forestiere și depozite. 
(drumuri  forestiere  si  depozite).  
Țintă:
Stimulează mobilizarea lemnului rotund din păduri și prin aceasta
contribuie la ocuparea forței de muncă și la activitatea economică;
Oferă finanțare pentru construcția  de drumuri forestiere,  poduri,
corectare torenți, apărări de maluri
Îmbunătățirea  valorii  economice  și  a  competitivității  resursei
forestiere;
Oferă acces pentru vehicule de urgență;
Oferă  acces  pentru  echipamente  și  vehicule  de  transport  lemn
scăzând costurile de transport al lemnului;
Oferă  acces  la  construcția  și  reconstrucția  instalațiilor  și
achiziționarea de echipamente noi și folosite pentru depozitarea,
uscarea, debitarea, prelucrarea superioară a produselor din lemn.

500 milioane euro

2. Modernizare  tehnologie,  utilaje,  unelte  și  echipamente  în
lucrările de recoltare, colectare și producție biomasă
alocarea  de  fonduri  proiectelor  care  vor  permite  modernizarea
tehnologiilor,  utilaje,  unelte  și  echipamente  pentru  lucrări  de
recoltare a lemnului și silvicultură.
Țintă:
Oferă acces pentru achiziționarea de utilaje, instrumente, aparate și
echipamente noi folosite pentru recoltarea lemnului.
 Oferă acces pentru achiziționarea de utilaje, instrumente, aparate
și  echipamente  noi  și  folosite  pentru  colectarea  și  sortarea
lemnului.
 Oferă  acces  pentru achiziționarea  de  utilaje,  instrumente,
dispozitive  și  echipamente  noi  și  folosite  pentru  producția  de
biomasă forestieră.

500  milioane  de
euro

3. Multitudine  de  utilizari,  noi  produse,  disponibile  ca  produse 
finite  sau  integrate  in alte  lanturi  industriale,  conduc   la  noi
lanturi de  valorificare.

500  milioane  de
euro

4. Dotarea operatorilor economici cu echipamente de protecție 100  milioane  de
euro

5. Dotarea  operatorilor  economici  cu  echipamente  moderne  de
măsurare a lemnului și evaluare a stocurilor din depozite

10   milioane  de
euro

PROGRAM CONEX SUSȚINERE FOLOSIRE LEMN ÎN ROMÂNIA 
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 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  utilizat  în  construcții  la  5%,  pentru  a  stimula
utilizarea 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.

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR rămâne în continuare un partener
de  dialog  instituțional,  oferind  informații  și  soluții  cu  aplicabilitate  domeniului  economiei
forestiere.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE

Ciprian Dumitru MUSCĂ


