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Asociația Industriei Lemnului – Prolemnn
este o organizație non-guvernamentală, 
apolitică și non-profit, care promovează 
utilizarea sustenabilă a lemnului provenit 
din păduri gestionate durabil în diferite 
aplicații industriale. 

Mai multe despre AIL – Prolemn: www.pro-lemn.roo

Constituită în 2020, Asociația numără în prezent 
37 de membri, companii din industria de prelucrare 
a lemnului.



Impactul actual al sectorului pădure-lemn

• Impact economic

• Impact social

• Impact în dezvoltarea rurală

• Impact în echilibrarea balanței comerciale externe a României

• Impact în asigurarea securității energetice

• Impact în producerea de energie regenerabilă

• Impactul sectorului pădure-lemn în combaterea schimbărilor 
climatice, prin bilanțul sectorului în balanța emisiilor gazelor cu efect 
de seră.



Impact economic 



Bilanț 2020
Activitate Număr firme Cifra de afaceri

Număr firme 
care 

înregistrează 
pierderi

Cifră de afaceri 
a ultimei firme 

din top 100 
național

Procent top 100 
firme/total 
activitate

Marja 
profitului net

Număr angajați

Silvicultură 882 2.918.336.504 Fără date 5 21.500

Exploatări forestiere 2.627 3.098.057.608 1.253 4.985.602 0 11 13.153

Prelucrarea lemnului, 
fabricarea produselor din 
lemn şi plută, cu excepția 
mobilei; fabricarea articolelor 
din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite

4.957 13.810.418.386 1.398 7.432.180 1 7 40.115

Fabricarea de mobilă 4.472 10.256.415.957 Fără date 3.541.943 1 7 54.866

Fabricarea hârtiei şi a 
produselor din hârtie

852 5.495.151.124 6 12.804

Total 13.790 35.578.379.579 142.438

Curs valutar mediu
1euro=4.83 RON

7.366.124.136

PIB Romania 1.053.000.000.000

Procent în PIB industrii 
bazate pe lemn

3,38



Activități (diviziuni)
Decembrie 2021 față de Perioada 1.I.-31.XII.2021

Noiembrie 2021 Decembrie 2020 Perioada 1.I.-31.XII.2020

Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn și plută, cu excepția 
mobilei; fabricarea articolelor din paie și 
din alte materiale vegetale împletite

87,9 91,8 100,4

Fabricarea hârtiei și a produselor din 
hârtie

86,7 106,6 112

Fabricarea de mobilă 87,4 97 108,1

Indici de producție industrială (dec. 2021)



Bilanț 2020 - Comentarii

• Cifra de afaceri a industriilor bazate pe lemn în 2020 = aprox. 6,1 mld Euro, iar 

dacă includem și industria celulozei și hârtiei 7,36 mld Euro.

• Ponderea în PIB = 3,38%

• Ponderea în industria României = aproximativ 16%!

• Numărul de angajați = 142.438

• Numărul de companii cu bilanț în anul 2020 incluse în aceste statistici: 13.790 

companii.

• Număr mare al companiilor care înregistrează pierderi: în sectorul exploatărilor 

forestier se apropie de 50%!

• Tendință de concentrare a activității către firmele mijlocii și mari: top 100 de 

companii concentrează 90% din activitate în industria de prelucrare primară, 

peste 95% în industria mobilei și 40% în sectorul de exploatare a lemnului.

• Marja de profit medie în sectorul forestier si al industriilor bazate pe lemn este 

de 7%, mai mică în industria mobilei, de doar 5%.



Impact social: 
Industria lemnului - „Fabricile de pâine”

Numărul de angajați (2020): 142.438
(pe baza bilanțurilor companiilor)

Din care
• În industria lemnului - 40.115
• În industria mobilei - 54.886

În județe precum Maramureș și Satu Mare, industria mobilei reprezintă 
principala ramură industrială a județului.

În județele Suceava și Neamt, industria de prelucrare a lemnului reprezintă 
principala ramură industrială.

Sunt foarte multe localități rurale și orașe mici în care industriile bazate pe 
lemn reprezintă principalul angajator.



Impact în susținerea balanței comerciale 
externe a României



Industria de mobilă a României

Indicator UM 2021 2020 2021/ 
2020 (%)

Vol. producției 
industriale

Mil. € 2.099.200 1.949.118 107.7

Vol. exportului Mil. € 2.232.704 2.025.367 110,4

Vol. importului Mil. € 1.067.387 873.671 122,3

Cons. aparent Mil. € 933.883 797.421 116,9

Nr. personal Mii pers. 54,7 55 99,5

Curs valutar Lei/€ 4,9204 4,8369 101,7



Industria de prelucrare a lemnului

Denumirea produsului comercializat Export 
2021

Export 
2020

Import 
2021

Import 
2020

44.07.0000 - total Cherestea 
(lemn tăiat longitudinal, spintecat,….)

648,232 457,687 103,262 89,989

44.10.0000 - total Panouri din particule și 
similare (PAL, OSB)

518,290 359,139 93,157 86,598

44.11.0000 - total Panouri din fibre de lemn
(MDF)

202,867 138,579 156,174 135,109

44.12.0000 - total Placaje, lemn
furniruit

128,474 94,685 70,174 48,297

44.18.0000-total Binale 264,343 190,064 136,095 109,038

Total prelucrarea lemnului (excl. mobilă) 2.198,081 1.621,204 1.000,904 740,748

(Milioane de Euro)



Comentarii:

• România este un mare importator de lemn brut, cu importuri anuale de 3 mil. mc 
și un exportator de produse cu valoare adăugată.

• Aportul valutar net al industriilor bazate pe lemn a fost de 2,4 miliarde de Euro în 
2021, o creștere semnificativă față de 2020. Acest aport valutar este important în 
balanța comercială a țării.

• Contrar percepției publice, exportul de lemn brut are o pondere valorică de 
sub 0,16% în exporturile sectorului.

• Exporturile de cherestea au o pondere de 14% în totalul exporturilor.
• Practic, din 4,5 mld. Euro exporturi, peste 80% o reprezintă exporturile de mobilă, 

binale (uși și ferestre), PAL, OSB, MDF, alte produse finite cu valoare adăugată 
extrem de ridicată.



Impact în asigurarea securității energetice

• În România, conform datelor INS, 3,5 milioane de gospodării se 
încălzesc cu diferite categorii de biomasă / lemn de foc.

• Consumul de lemn de foc este estimat între 14 milioane mc în 
strategia energetică a României și 19 milioane tone conform INS.

• Energia termică generată: 40.000.000 MWh anual! Pentru 
substituirea încălzirii pe lemne cu încălzire pe gaze, la costul actual de 
peste 100 euro/MWh, ar fi necesare importuri anuale de 4 mld. Euro
și investiții în extinderea rețelei de gaze de 17 mld. Euro!



Impact în 
producția 
de energie 
regenerabilă



Comentarii

• Energia din biomasă, bazată pe încălzirea cu lemn de foc a populației, 
generează 62 % din producția de energie regenerabilă a României!

• Hidroenergia furnizează 24% din energia regenerabilă a României, iar 
energia eoliană – 10% iar cea solară – 2,9%

• Structura istorică a consumului de energie termică în sectorul rezidențial -
încălzirea cu lemne a aproape jumătate din sectorul rezidențial al 
României, a condus la atingerea țintelor de producție de energie 
regenerabilă în România pentru anul 2020.

• Țintele pentru 2030 presupun însă o foarte bună strategie integrată pentru 
energie și schimbări climatice, iar biomasa este practic singura formă de 
energie regenerabilă disponibilă pentru componenta încălzire/răcire în 
sectorul rezidențial.



Impactul sectorului pădure-lemn în combaterea 
schimbărilor climatice, prin bilanțul sectorului în 
balanța emisiilor gazelor cu efect de seră

• 24 mil. tone CO2 bilanț de fixare netă de carbon în păduri și produse din 
lemn.

• 14 mil. tone CO2 salvate de la emisii prin utilizarea lemnului, prin efect de 
substituție al produselor din lemn, prin evitarea utilizării altor materiale cu 
amprentă de carbon mai mare.

• minim 13 mil. tone CO2 emisii substituite prin energia termică folosită 
pentru încălzirea celor 3,5 milioane gospodării care se încălzesc cu lemne, 
prin evitarea folosirii combustibililor fosili!

• Totalul efectului pădure-produse din lemn pe linie de combatere a 
schimbărilor climatice prin stoc de CO2 în păduri și produse din lemn, efect 
de substituție ale produselor din lemn și biomasă lemnoasă în energie 
totalizează 50 mil. tone CO2, care la prețul de piață de 80 Euro/certificat de 
carbon înseamnă o valoare de piață de 4 mld. Euro anual!!!!



Impact economic, social și în combaterea 
schimbărilor climatice

1. Impact economic – 16% din industria României, 3,5% din PIB

2. Impact social – 142.000 locuri de muncă atractive și inovative

3. Impact în dezvoltarea rurală – Industria lemnului susține economia zonei rurale

4. Impact în echilibrarea balanței comerciale externe a României: 2,2-2,4 mld. Euro aport valutar 

net anual

5. Impact în asigurarea securității energetice - Lemnul susține încălzirea a 3,5 milioane gospodării

în România!

6. Impact în producerea de energie regenerabilă - Energia din biomasă = 62% din energia 

regenerabilă produsă de România!

7. Impactul sectorului pădure-lemn în combaterea schimbărilor climatice, prin bilanțul sectorului 

în balanța emisiilor gazelor cu efect de seră: echivalentul a 50 milioane tone CO2 sechestrate 

sau evitate a fi emise, cu o valoare de piață în certificate de carbon de 4 miliarde Euro.



Mulțumesc pentru atenție!

Cătălin Tobescu
catalin.tobescu@pro-lemn.ro

www.pro-lemn.ro
www.facebook.com/ail.prolemn

www.youtube.com/channel/UCbXg6xhqPWXnAJ2Q6KIQtUg


