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Despre AIL - Prolemn
Asociația Industriei Lemnului - Prolemn

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

http://www.pro-lemn.ro/
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ANALIZĂ

Piața lemnului la nivel internațional
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Factori de influență
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• Dispariția treptată a excedentului de lemn rotund din piață 

cauzat de gradațiile gândacilor de scoarță din Europa Centrală.

• Blocajele importului de lemn și produse din lemn din Rusia, 

Ucraina și Belarus, induse de războiul din Ucraina.

• Blocaje de aprovizionare pe piața americană.

• Costuri crescute de transport și asigurare din Marea Neagră

• Descreștere a activității de construcții, cauzată de scăderea 

puterii de cumpărare, explozia prețurilor materialelor de 

construcții, creșterea dobânzilor.

• Creștere a utilizării biomasei pentru energie, în contextual crizei 

de aprovizionare cu petrol și gaze.
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Dispariția treptată a excedentului de lemn rotund din piață cauzat 
de gradațiile gândacilor de scoarță din Europa Centrală.

• Potrivit WRI, Europa Centrală a înregistrat recolte

record de lemn în ultimii ani.

• Se pare că acest lucru a fost cauzat de pagubele

extinse cauzate de focarul gândacului de scoarță de

molid în regiune, în special în Cehia și Germania,

care a dus la un „nivel nesustenabil” de recoltare a

lemnului rotund între 2017 și 2021.

• Cu recolte de lemn rotund în creștere cu 15% în

această perioadă, producția de cherestea și

exportul de bușteni au crescut și ele.

• Ca răspuns, WRI explică faptul că fabricile de

cherestea autohtone au absorbit aproximativ 60%

din această creștere a aprovizionării cu lemn,

exporturile crescute de bușteni și lemn de celuloză

reprezentând cantitatea rămasă. Industria de

cherestea din Europa Centrală s-a extins, potrivit

WRI, ca urmare a aprovizionării suplimentare cu

lemn la prețuri competitive și a piețelor puternice

de cherestea, atât la nivel mondial, cât și în Europa,

între 2020 și 2021. WRI adaugă că și producția de

peleți din lemn a crescut în această perioadă pe

măsură ce rezervele de rumeguș și așchii de lemn

au crescut.
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Dispariția treptată a excedentului de lemn rotund din piață cauzat 
de gradațiile gândacilor de scoarță din Europa Centrală.

• Cu toate acestea, WRI observă că piețele de lemn 

rotund au atins „un punct de cotitură”, deoarece 

daunele cauzate de gradațiile gândacului de scoarță 

au atins apogeul în 2019.

• Pe total, se estimează că amploarea daunelor 

cauzate de gândacii de scoarță a scăzut cu 5% în 

2020, urmată de o scădere suplimentară de 24% în 

2021. WRI spune că volumul lemnului deteriorat va 

reveni la „nivelurile medii apropiate pe termen 

lung” până în 2025, scăzând cu o rată de 10-20% 

anual.

• Prin urmare, WRI prezice că producția de cherestea 

din Europa Centrală va scădea de la nivelurile 

record actuale, ceea ce ar putea duce la o 

schimbare regională de la exportator net de 

bușteni la importator net de bușteni. 

• În următorii ani, acest lucru va cere exportatorilor 

și consumatorilor de bușteni să se adapteze la o 

aprovizionare redusă de lemn de esență moale, 

spune WRI.

6



Sigla sau numele aici

Rezumat

Potrivit datelor Eurostat interogate de Fordaq:

• Volumul total al importurilor de cherestea de 

rășinoase către Europa din Rusia, Belarus și 

Ucraina a totalizat peste 8 milioane mc în 2021.

• Principalele țări importatoare: Germania, 

Letonia, Lituania și Estonia.

• Blocajul importurilor din aceste țări este total fie 

datorită sancțiunilor fie datorită blocajului 

rutelor de transport.
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Blocajele importului de lemn și produse din lemn din Rusia, 
Ucraina și Belarus , induse de războiul din Ucraina.
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Top 10 țări importatoare

* Cherestea de răşinoase importat din Belarus, Rusia, Ucraina de... (în m3 )

Țara 
importatoare

2020 2021 Ultimul an întreg disponibil vs. 
cel de dinaintea lui

EUROPEAN Union 7,712,404 8,397,611 9 %

Germany 1,384,670 1,395,742 1 %

Latvia 867,445 1,150,268 33 %

Estonia 790,377 1,016,605 29 %

Lithuania 988,066 962,896 - 3 %

Belgium 311,871 681,846 119 %

Altii 3,369,975 3,190,254 - 5 %

TOTAL 7,717,145 8,445,138 9 %
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Statisticile Fordaq se bazează pe 

datele publicate de Eurostat. 

Produsului cherestea de răşinoase

îi corespund următoarele coduri HS: 

440710,440711,440712,440719.
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Alte segmente ale pieței afectate
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* Importuri de PAL, placaje, paleți, cherestea de foioase, OSB.
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• Dificultăți de producție și transport 

din Canada.

• Suprataxe din Canada datorită lipsei 

acordului “Lumber Agreement”.

• Cererea puternică pe segmentul 

construcțiilor

• După vârfuri înregistrate în februarie 

martie, care s-au apropiat de 

maximele din aprilie 2021, prețurile 

cherestelei în SUA revin către 

pragurile de suport multianuale.

Blocaje de aprovizionare pe piața americană
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ANALIZĂ

Evoluție prețuri buștean și 
cherestea
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Evoluție prețuri buștean de rășinoase în Germania

• După scăderile de prețuri către 

niveluri minimale din primăvara 

2020, prețurile revin către 

nivelurile anterioare izbucnirii 

gradațiilor gândacilor de 

scoarță, cu maxime pentru 

sortimentele superioare de 

buștean la 110 euro/mc la 

drum auto.
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Evoluții ale prețurilor cherestelei de rășinoase 
pe piețele internaționale

* Prețurile minime sunt pe relația Egipt, în jurul valorii de 300 $ /mc.
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* Pe țările din Golf, prețurile pot atinge 380-400 $/mc, cu maxime în Irak, 
dar fără schimbări spectaculoase de preț.
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* Pe relația China, prețurile au fost stabile, cu ușoare fluctuații datorită aprecierii dolarului, 

către nivelul de 320-340 $ /mc.

• De remarcat 

diversitatea de 

surse de 

aprovizionare: 

cherestea de molid 

și larice din Rusia, 

de pin din America 

de Sud, molid și pin 

din Finlanda, molid 

din Germania.
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CONCLUZII
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analiză piețe internaționale

Analiză piețe internaționale

• Destabilizări temporare pe piața SUA,

creșteri de preț la buștean în Europa

către maxime de 100-110 euro DAF in

Germania, 65 -70 euro/mc în Finlanda,

cherestea de rășinoase cu ușoare

tendințe de creștere a prețului pe țările

arabe.

• Afectare a puterii de cumpărare și a

creșterii economice în Europa.
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Analiză piață internă 
– criză artificială de resursă de lemn

Lemn 
pe picior

700 lei/mc

Buștean

900 lei/mc

Cherestea

1.200-1.400 lei/mc
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Paradox pe piața rășinoaselor!
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Întâlnire consultativă extinsă

10 martie 2022
AIL – Prolemn s-a reunit în 
format extins pentru a discuta:

• Situația actuală a pieței 
lemnului 

• Soluțiile propuse de Prolemn
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Concluziile întâlnirii

• participanții la întâlnire au subliniat perturbări grave ale 

fluxurilor de aprovizionare de pe piața internă, cu efect în 

opriri temporare sau reduceri ale capacităților de producție 

sau oprirea unor secții, manifestate începând cu primăvara 

anului 2021, agravate în toamna anului 2021 și cronicizate în 

primăvara anului 2022.

• deficitul de resursă de pe piața internă a condus la o explozie 

a prețurilor resursei de lemn, mult peste nivelurile pieței 

internaționale, punând în pericol competitivitatea companiilor 

din România din industria lemnului.

• se remarcă prețuri spot la licitațiile de lemn fasonat sau lemn 

pe picior inexplicabile prin activitatea economică normală, 

prețuri exagerate care ar trebui să devină alerte de risc pentru 

activități ilegale.

• tranziția la valorificarea masei lemnoase în formă fasonată, în 

condițiile în care 75% din lemnul fasonat se vinde în condiții 

improprii, la drum auto, în loturi neeconomice prin 

dimensiunea redusă, cu accesibilitate greoaie, este o limitare 

a transparenței și a concurenței loiale pe piața lemnului. 

• actualul sistem de valorificare a masei lemnoase fasonate 

conduce la modele de business cu operatori economici care 

furnizează servicii de exploatare, cumpără loturile de masă 

lemnoasă rezultate în urma prestației de servicii, prelucrează 

masă lemnoasă in instalații proprii și în multe cazuri 

achiziționează și masă lemnoasă pe picior din aceeași zonă a 

prestației de servicii, conducând la riscuri de tăiere ilegală a 

masei lemnoase și la afectarea concurenței loiale.

• în unele cazuri, prețurile mari de adjudecare conduc la 

amânarea eșalonării la exploatare a parchetelor de către 

firmele care le-au adjudecat, cu efect în reducerea volumului 

de resursă existent în piață.
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Cauzele majore identificate care 
au condus la deficitul artificial de 
resursă din piața lemnului sunt:

• implementarea sistemului SUMAL 2.0 la 1 februarie 2021, cu 

blocajele temporare induse de problemele de funcționalitate 

și efectele sistemice pe termen lung prin îngreunarea 

procedurilor de punere în valoare a masei lemnoase pe micile 

proprietăți și în vegetația forestieră din afara fondului 

forestier național. 

• De asemenea, au fost îngreunate importurile, prin 

obligativitatea de a emite avize înregistrate în SUMAL 2.0 la 

transbordarea de la transport naval la transport auto sau pe 

cale ferată, cu măsurarea piesă cu piesă a întregului volum, 

operațiune imposibilă de organizat logistic în porturi.

• apariția reglementărilor privind evaluarea de mediu a 

amenajamentelor silvice - prin modificarea Codului Silvic - și a 

ordinelor privind revizuirea evaluării de mediu a 

amenajamentelor silvice, cu blocajele de lungă durată a 

aplicării unor amenajamente silvice și implicit , afectarea 

resursei de masă lemnoasă pusă în piață.

• reducerea volumului de masă lemnoasă pus în piață de către 

RNP - Romsilva, ca urmare a strategiei de tranziție la lemn 

fasonat, cu reducerea aproape la jumătate a ofertei de lemn 

pe picior și întârzieri ale contractării prestațiilor de exploatare 

de lemn fasonat, cu efect în apariția unui deficit de masă 

lemnoasă pe piața lemnului.

20



Sigla sau numele aici

Măsuri imediate, 
pe termen scurt

Participanții au subliniat că este nevoie de măsuri 

urgente de susținere a industriei naționale a lemnului

• aprobarea unei cote anuale de recoltă de masă 

lemnoasă de către Consiliul de Administrație RNP -

Romsilva la nivelul posibilității stabilite de 

amenajamentele silvice, de 11-13 milioane mc, 

conform prevederilor Regulamentului de valorificare 

a masei lemnoase.

• oferirea imediată în piață, ca masă lemnoasă pe 

picior, a resursei de lemn programată a fi pusă în 

piață ca lemn fasonat, în condițiile parcurgerii 

procedurilor de contractare a prestațiilor de 

exploatare fără a fi adjudecate.
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Măsuri pe termen mediu
Participanții au subliniat că este nevoie de măsuri 

urgente de susținere a industriei naționale a lemnului
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• repunerea în dezbatere publică a proiectului de modificare a HG

497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența,

circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul

spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de

prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și

circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al

proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor

Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care

revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,

astfel încât să fie respectate principiile EUTR 995/2010:

o să nu fie îngreunată activitatea economică cu sarcini

administrative excesive.

o trasabilitatea să fie urmărită în principal la prima punere pe

piață a masei lemnoase, cu orientarea controlului pe zone și

activități de risc.

o să fie încurajată conformarea voluntară, prin implementarea

de sisteme due diligence proprii ale operatorilor economici.

Sistemul SUMAL 2.0 trebuie să reprezinte o bază pentru

susținerea sistemelor proprii ale operatorilor economici.

o să existe norme separate pentru consumul propriu al micilor

proprietari, conform prevederilor Codului Silvic.

• modificarea Ordinelor de ministru 1946 și 1947/ 2021, privind

evaluarea de mediu și revizuirea evaluării de mediu a

amenajamentelor silvice, astfel încât procedura să fie fluentă și să

nu conducă la blocaje în aplicarea amenajamentelor silvice, cu

afectarea resursei de lemn disponibilă în piață.
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Măsuri pe termen lung
Participanții au subliniat că este nevoie de măsuri 

urgente de susținere a industriei naționale a lemnului

• dezvoltarea unei strategii forestiere naționale și

urmărirea implementării acesteia, cu obiectivul de a

valorifica potențialului sectorului pădure-lemn de a

susține concomitent creșterea economică bazată pe

bio-resursa regenerabilă și urmărirea obiectivelor de

mediu, cu urmărirea principiilor de utilizare în

cascadă a resursei de lemn și obiective de maximizare

a efectului de substituție al produselor din lemn și al

biomasei utilizate ca sursă de energie pentru alte

produse cu amprentă ecologică mult mai mare.

• implementarea unui sistem de valorificare a masei

lemnoase care să prioritizeze accesul la resursă

pentru operatorii economici care adaugă cea mai

valoare economică, socială și de mediu resursei de

lemn, proporțional cu consumul de masă lemnoasă

din anul anterior- a se vedea modelul polonez.
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Mulțumesc pentru atenție!


