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Către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 

În atenția: Excelenței sale, Domnului Ministru Tánczos Barna 

 

Document de poziție:  
Strategia națională de creștere durabilă și prioritățile sectorului pădure-lemn 
 

Stimate Domnule Ministru, 

Având în vedere că: 

1. Pădurile și industriile bazate pe lemn reprezintă un sector strategic pentru creșterea durabilă și 

concomitent pentru neutralitatea carbonului până în 2050, pentru că răspund acestor două 

nevoi: 

 să furnizeze economiei energie și produse bazate pe bio-resurse regenerabile; 

 să contribuie puternic la menținerea rezervorului de carbon din sectorul terestru. 

2. Sectorul pădurii - lemn - biomasă contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin patru 

pârghii: 

 sechestrare de carbon și depozitare în păduri;  

 stocarea carbonului în produsele din lemn; 

 substituția amprentei de carbon echivalente dacă s-ar folosi alte materiale decât lemnul, 

deci reducerea echivalentă de emisii; 

 înlocuirea energiei din combustibili fosili - reducerea echivalentă de emisii. 

3. În România, contribuția sectorului forestier la sechestrarea de carbon și depozitarea acestuia în 

masa lemnoasă din păduri și concomitent la bioeconomie se regăsește prin: 

 Stocul de masă lemnoasă pe picior în pădurile României a crescut cu 133 milioane mc, între 

cele două cicluri ale IFN, practic în 5 ani de zile. Recoltăm maximum 65% din creșterea 

pădurii.  

 Conform raportării României în cadrul LULUCF, sectorul forestier fixează anual 23,5 milioane 

tone de CO2, aproximativ 30% din emisiile totale de CO2 ale României. 

 în România, aproximativ 4 milioane de locuințe utilizează ca resursă pentru încălzire lemnul 

de foc, cu un consum de energie evaluat la 42 TWh. Înlocuirea lemnului cu combustibili fosili 

din import ar încărca balanța de plăți externe a României cu 3 miliarde de Euro anual și ar 

conduce la emisii suplimentare de carbon de minim 20 milioane tone CO2/an. 

 în prezent, 60% din energia regenerabilă produsă de România se bazează pe energia termică 

din biomasă lemnoasă utilizată pentru încălzire în sectorul rezidențial din România.  
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 Cifra de afaceri a industriilor bazate pe lemn este de peste 6 miliarde euro, reprezentând 

3,5% din PIB și generând peste 150.000 locuri de muncă directe în economie, cu o balanță 

comerciala externă netă de peste 2,5 miliarde euro. 

4. Având în vedere provocările prezente din administrarea pădurilor legate de: 

 Temele enunțate în scrisoarea de infringement a Uniunii Europene, cu accent pe combaterea 

tăierilor ilegale. 

 Obiectivele din strategia de biodiversitate a Uniunii Europene. 

 Rezultatele Inventarului Forestier National, cu necesitatea clarificării și explicitării acestor 

rezultate. 

 Evaluările independente cu un grad mare de incertitudine al consumului de lemn de foc. 

 Costurile mari ale administrării pădurilor în România, comparativ cu alte țări europene, ca 

urmare în principal a suprareglementării, subfinanțării și menținerii unor modele de 

management bazate pe comandă, cu ignorarea dreptului de proprietate, 

5. Oportunitățile de finanțare ale domeniului pădurilor și utilizării lemnului, prin Planul National 

Strategic și Planul National de Recuperare și Reziliență, 

Considerăm ca prioritare pe termen scurt inițierea sau revizuirea politici publice: 

Priorități pe termen scurt: 

1. Revizuirea HG 497 2020 și a proiectului SUMAL 2.0, ca urmare a modificării definiției materialelor 

lemnoase prin Legea 197 din 11 septembrie 2020 și a parcurgerii unei etape de testare a 

aplicațiilor. 

2. Repunerea în dezbatere publică a proiectelor de acte normative privind: 

 Avizarea de mediu a amenajamentelor silvice. 

 Modificarea normelor de amenajare, cu definirea noțiunii de “păduri seculare”. 

 Ordonanța de urgenta privind instalarea de sisteme video de monitorizare în fond 

forestier. 

3. Plata prestațiilor serviciilor de pază a pădurilor, pentru pădurile sub 30 ha, către ocoalele silvice. 

4. Plata compensațiilor pentru proprietarii de păduri, pentru pădurile incluse în categoriile 

funcționale T1 și T2 

Priorități pe termen mediu: 

1. Susținerea priorităților de finanțare ale sectorului forestier prin planul National Strategic și prin 

Planul National de Recuperare și Reziliență. Aceste priorități au fost identificate de către 

organizațiile profesionale și patronale din sector,  în urma unui amplu proces consultativ: 

 Compensații Natura 2000. 

 Măsuri de Silvomediu. 

 Construcția de drumuri forestiere și depozite.  

 Modernizare tehnologie, utilaje, unelte și echipamente în lucrările de recoltare, colectare și 

producție lemn și biomasă. 

  Refacerea arboretelor afectate de calamități.  



   
 

Document de poziție: Strategia națională de creștere durabilă și prioritățile sectorului pădure-lemn  3 (4) 

  Măsura de „înverzire" sau silvopastorală.  

 Sprijin pentru pădurile care se confruntă cu constrângeri naturale.  

  Măsura de prima împădurire. Program perdele forestiere. 

2.  Clarificarea și explicitarea rezultatelor Inventarului Forestier National. 

3. Includerea ca temă de cercetare, în cadrul recensământului general sau în cadrul altei cercetări 

statistice, a unei teme legată de consumul de lemn de foc al populației. 

Priorități pe termen mediu și lung: 

1.  Dezvoltarea unei strategii forestiere naționale. 

2.  Promovarea unui nou Cod Silvic. 

 

Expunere de motive legată de necesitatea revizuirii HG 497/2020 și a proiectului SUMAL 2.0 : 

Implementarea proiectului SUMAL 2.0 în forma actuală ar conduce la foarte multe blocaje și probleme 

pe piața lemnului, între care sintetizăm pe cele cu impact negative major: 

 transparența publică a traseului fiecărui transport de materiale lemnoase conduce la o încălcare 

a secretului comercial, practic toata lumea va putea vedea toți furnizorii și beneficiarii tuturor 

operatorilor economici. Este o distrugere a concurentei, a portofoliilor de clienți construite în 

timp, etc.! 

 condiționarea emiterii de avize, în prelucrarea lemnului, de existența stocului pe sortimentul 

respectiv va conduce la obligarea operatorilor economici de a păstra stocuri cu volume 

corespondente periodicității raportării în SUMAL. Pentru sortimentele secundare (rumeguș, 

tocătură, lăturoaie, deșeuri) la care adesea nu există stocuri, livrarea fiind continuă, va apărea 

obligativitatea unor raportări cu periodicitate crescută, pentru a „crea” stocuri în SUMAL. 

Operatorii economici mici nu vor face fata birocrației și vor fi extrem de expuși greșelilor, vor 

avea nevoie de un operator în SUMAL permanent. Un cost insurmontabil. 

 pe segmentul vânzării către populație de lemn de foc de la pădure sau din depozite, de deșeuri 

din prelucrare, cherestea, va apărea obligativitatea tipăririi avizelor de transport cu imprimante 

portabile. Mulți vor renunța la comerțul cu materiale lemnoase din cauza birocrației, piața se va 

restrânge. 

 pentru industria construcțiilor, birocrația înregistrării fiecărui șantier de construcții ca depozit 

SUMAL + înregistrarea ca profesionist va conduce fie la utilizarea în loc de cherestea a OSB-ului 

sau alte panouri compozite, fie la utilizarea cherestelei la negru sau pe persoană fizică. în loc de 

mai multa transparentă, se va distruge piața și se va încuraja piața neagră. 

 urmărirea tocăturii și rumegușului în SUMAL, cu recepție în tone dar unități de măsură 

convenționale în metri steri, cu coeficienți de transformare standardizați, conduce la 

distorsionarea majoră a realităților scriptice fată de volumele reale transportate. Aceeași 

tocătură, dacă este de la pădure, din crengi, poate avea un coeficient real de 0,1-0,16, daca este 
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din lăturoaie poate fi chiar 0,4! Scriptic, în SUMAL, se lucrează cu coeficientul unic de 

0,35,rezultând diferențe chiar și de la simplu la dublu scriptic fată de faptic! 

 transformarea cvasitotalității transportatorilor în profesioniști SUMAL va conduce la apariția de 

depozite temporare pentru toate situațiile de achiziții de materiale lemnoase, cu birocrația 

indusă de operarea unei depozit de materiale lemnoase pentru o simplă achiziție de lemn de foc, 

de exemplu, blocând  activitățile. 

Practic: 

 SUMAL va restricționa accesul proprietarilor de păduri la uzufructul proprietății loc. 

 este inaplicabil pentru comercializarea lemnului de foc/deșeurilor la populație. 

 pentru transportatori, care trebuie să devină profesioniști SUMAL, este un coșmar. 

 pentru industria lemnului, în special pentru micii operatori, induce o birocrație, costuri, bariere 

practic insurmontabile. 

 pentru industria construcțiilor, pentru comerțul cu lemn, bariere birocratice și costuri 

administrative absurde care vor distruge cel puțin parțial piața. 

Asociația Industriei Lemnului - Prolemn a transmis, în data de 19 noiembrie, o plângere prealabilă în care 

a expus pe larg argumentele care susțin aceasta poziție către Guvernul României și către Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor, plângere prealabilă la care nu a fost primit nici un răspuns în termenul legal 

de 30 de zile. 

Anexam acestui document de poziție : 

1. Plângerea prealabilă legata de HG 497/020 și proiectul SUMAL 2.0, susținută de către Asociația 

Industriei Lemnului - Prolemn. 

2. Prioritățile de finanțare ale sectorului, identificate în urma unui proces consultativ lărgit între 

organizațiile profesionale și patronale din sector, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor. 

3. Viziunea 2040 a Forest Tehnology Platform, organism consultativ al Comisiei Europene. 

Prezentări ale celor două organizații și pozițiile publice ale acestora se regăsesc pe site-urile : 

 www.pro-lemn.ro – Asociația Industriei Lemnului – Prolemn 

 www.nostrasilva.ro – Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România – Nostra Silva  

Semnează pentru: 

Asociația Industriei Lemnului – Prolemn 
 
Președinte 
Constantin Tobescu 

Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din 
România – Nostra Silva 

Președinte executiv 
István Tőke 

 

http://www.pro-lemn.ro/
http://www.nostrasilva.ro/

