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C�tre, 
Ministerul Mediului Apelor _i P�durilor 

Domnului Ministru Mircea Fechet 

Domnului Secretar de Stat Gelu Puiu 

Domnule ministru, 

Domnule secretar de stat, 

Devine tot mai evident c� lemnul provenit din fondul forestier na�ional este din ce în ce mai 

necompetitiv în compara�ie cu lemnul provenit din alte täri europene. 
Astfel, lemnul românesc este mai scump deoarece reteaua de drumuri forestiere din România de 

6,4 m/ha este cu mult sub nivelul altor t�ri europene, care au, în linii mari, topografie similar� (Austria 
36 m/ ha, Elve�ia 40 m/ha �i Fran�a 26 m/ha). Acest lucru se transpune într-un cost mult mai mare al 

recoltärii lemnului _i probleme în ceea ce prive_te modul în care este recoltat lemnul. 

Parcul de utilaje folosit pentru exploat�ri forestiere este învechit, aici avem nevoie de programe 

active precum: Programul rabla pentru utilaje forestiere sau Programul primul funicular. Structurile de 
recoltare a masei lemnoase în principal IMM-uri, sufer� de o lips� cronicä de investi�i în utilaje �i 

tehnologii noi, datorit� unei combina�ii de acces limitat la finantare, lipsa de continuitate în activitate �i 

marje de profit reduse. Parcul auto ce deserve_te sectorul de exploatare a p�durilor este învechit cca. 

2420 tractoare forestiere, 1500 -tractoare u 650, doar 30 de funiculare �i 20 forwardere. 

Toate aceste neajunsuri sunt completate de o lips� acut� a fortei de munc� calificate, al c�rei cost 

se apropie de cel al for�ei de munc� din ��rile occidentale. 

Singura solu�ie pentru a revitaliza sectorul de exploatare, prelucrare primar� a lemnului _i 

industrializare _i implicit în lant a asigura finan�are administratorilor �i proprietarilor de p�duri este de a 

lansa un program amplu de finan�are a infrastructurii forestiere, a parcului auto, a calific�rii fortei de 

munc�, a prelucr�rii _i industrializ�rii lemnului, inclusiv încurajarea utiliz�rii lemnului în construc�i.

Orice alte investi�ii altele decât cele pentru cre_terea suprafetei forestiere, a capacit��ii de 

administrare _i recoltare a lemnului sunt inutile �i menite a scoate sectorul forestier de pe harta mondial� 

a lemnului. 

Supunem aten�iei dumneavoastr� o serie de propuneri menite a dezvolta sectorul forestier: 

Program de trasabilitate �i m�surare a lemnului 
sprijin pentru achizi�ia _i dezvoltarea de instrumente electronice de m�surare a lemnului de tipul 

CIND sau Timbeter sau chiar dezvoltarea de sisteme proprii de m�surare electronic� a lemnului 

_i amprentare a acestuia. 

sprijin pentru implementarea unui program de supraveghere video a fondului forestier similar 

unor sisteme func�ionale cum ar fi de exemplu cel din Polonia. 

introducerea unui program de expecdi�ie a lemnului din p�dure care s� ordoneze modul în care 

este expediat lemnul din fond forestier. 
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Program de sprijin îna mobiliza forta de munc� _si a forma profesional muncitori forestier 
Economia forestier� este un angajator atractiv, oferind locuri de munc� stabile, care pot fi corelate cu 

activit��i de cercetare, inovare _i dezvoltare, atât în mediul rural cât _i în mediul urban. Economia 

forestier� permite o dezvoltare sustenabil� a comunit��ilor locale. 
Scutirea angaja�ilor din exploat�ri forestiere _i prelucrare primar� a lemnului(imm-uri) de 

impozitului _i a asigur�rilor de s�n�tate(la un salariu de cca. 3000 lei ajutorul este de cca. 470 lei); 

Sprijin financiar pentru înfin�area de scoli de calificare profesionalä pentru calificarea 

muncitorilor din exploatare _i prelucrare primar� a lemnului 

plata 

PROGRAM DE ARMONIZARE A LEGISILA�IEI FISCALE CU AGRICULTURA 
Avänd în vedere: DIRECTIVA 2003/96/CE A CONSILIULUI, din 27 octombrie 2003, privind 

restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice _i a electricit�jii. 

Articolul 8 (1) De la 1 ianuarie 2004, f�r� a aduce atingere articolului 7, ratele minime de impozitare 
aplicabile produselor utilizate drept carburant în scopurile men�ionate în alineatul (2) se fixeaz� conform 
tabelului B din anexa I. (2) Prezentul articol se aplic� urm�toarelor utiliz�ri industriale �i comerciale: 

(a) lucrari agricole, horticole sau piscicole �i în silvicultur�; 

Propunem: 
A. eliminarea accizelor pentru carburantii folosi�i de: 

o motofer�str�u în procesul de doborâre/sortare; 

o utilaje în procesul de colectare/manipulare; 
o eliminarea accizelor pentru uleiuri �i alte produse petroliere folosite în procesul de 

doborâre _i colectare a lemnului. 

B. eliminarea impozitul pe veniturile din activit�tile de exploatare a resurselor naturale, altele 
decât gazele naturale(introdus în anul 2013 ca m�sur� temporar� - aflat _i ast�zi în vigoare). 

Program de INVESTITU 

Sprijin pentru achizi�ia de utilaje de exploatare prietenoase cu mediul - Programul primul funicular. 

Programe de reînnoire a parcului auto de utilaje forestiere Programul Rabla pentru utilaje 
forestiere. 

Programe cu impact ridicat în economie �i functionalit��i multiple 
Drumuri forestiere (un necesar de cca. 10 mii km noi de drum) _i depozite. 500 
(drumuri forestiere _i depozite). 
Tint�: 
Stimuleaz� mobilizarea lemnului rotund din p�duri _i prin aceasta 

1 

milioane 
euro 

contribuie la ocuparea fortei de munc� _i la activitatea economic�; 
Ofer� finan�are pentru construc�ia de drumuri forestiere, poduri, corectare toren�i, 

ap�r�ri de maluri; Imbun�t��irea valorii economice _i a competitivit�ii resursei 

forestiere; Ofer� acces pentru vehicule de urgen�� 

Ofer� acces pentru echipamente _i vehicule de transport lemn sc�zând costurile 

de transport al lemnului; Ofer� acces la construc�ia _i reconstruc�ia instala�iilor _i 
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achiziionarea de echipamente noi _i folosite pentru depozitarea, uscarea, 

debitarea, prelucrarea superioar� a produselor din lemn. 

Modernizare tehnologie, utilaje, unelte _i echipamente în lucrärile de 500 

recoltare, colectare �i produc�ie biomas� 
alocarea de fonduri proiectelor care vor permite modernizarea tehnologilor, de euro 
utilaje, unelte _i echipamente pentru lucr�ri de recoltare a lemnului �i silvicultur�. 

Tint�: 
Ofer� acces pentru achizi�ionarea de utilaje, instrumente, aparate �i echipamente 

noi folosite pentru recoltarea lemnului. 

| Ofer� acces pentru achizi�ionarea de utilaje, instrumente, aparate �i echipamente 

noi �i folosite pentru colectarea �i sortarea lemnului. 

Ofer� acces pentru achizi�ionarea de utilaje, instrumente, dispozitive _i 
echipamente noi �i folosite pentru produc�ia de biomas� forestier�. 

Dezvoltare capacit��i prelucrare lemn, crearea de noi produse, disponibile ca 500 

produse finite sau integrate în alte lan�uri industriale, conduc la noi lanturi milioane 

de valorificare (ex.: CLT, grinzi lamelare, elemete pentru case sau mobilier) 
Dotarea operatorilor economici cu echipamente de protec�ie 

2. 

milioane 

3. 

de euro 

4. 5 milioane 

de euro 
Dotarea operatorilor economici cu echipamente moderne de m�surare a lemnului 5 
_i evaluare a stocurilor din depozite 

. 

milioane 

de euro 

PROGRAME CONEXE PENTRU SUS�INEREA FOLOSIRII LEMNULUI ÎN ROMÂNIAA 

Programul Construc�ii din lemn (autorit��ile publice vor realiza case pasive din lemn _i vor folosi 
minim 20% lemn în toate construc�iile realizate din fonduri publice); 
Programul Casa din lemn - persoanele fizice vor fi sprijinite financiar s� realizeze construc�ii din 

lemn; 
Programul Construc�ii din lemn pentru o economie verde - persoanele juridice vor fi sprijinite 

pentru a realiza sedii, spa�ii tehnice, spa�ii pentru comer� �i produc�ie din lemn; 
Reducerea cotei TVA pentru lemnul utilizat în constructii la 5%, pentru a stimula utilizarea 
lemnului în construc�ii; 

Program de achizi�ie a instala�ilor de înc�lzire cu randament de ardere ridicat; 
Eliminarea TVA - pentru lemnul de foc; 

Sprijinirea produc�torilor de mobilier din lemn masiv. 

De asemenea, vä st�m la dispozi�ie prin documentul de viziune al ASFOR "România Verde în 10 pasi" 

care poate fi studiat pe site-ul ASFOR- www.asfor.ro 
ASOCIATIA FORESTIERILOR DIN ROMANIA - ASFOR r�mâne în continuare un partener de dialog 

institu�ional, oferind informatii �i solu�i cu aplicabilitate domeniului economiei forestiere.

Cu înalt� considera�ie, STIER ORES 

ASFOR Pre_edinte, 
P Ciprian Dumitru Musc� 

MurS 
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