
Cum se vede pădurea 
de după copaci

INVENTARUL 
FORESTIER 
NAȚIONAL



INVENTARUL FORESTIER NAȚIONAL
Cum se vede pădurea de după copaci 2

Pădurea, aurul verde. 
O sintagmă care arată caracterul dual, 
unic, al pădurii: o resursă regenerabilă, 
foarte valoroasă și un furnizor de servicii 
de mediu prin funcțiile pe care le 
îndeplinește. 

Echilibrul între funcția economică și funcția 
de mediu în administrarea pădurilor arată 
în ce măsură dezvoltarea societății este 
“durabilă” - un obiectiv greu de atins.

FUNCȚIA ECONOMICĂ
Pădurea este și un furnizor de resursă - lemnul. Este o resursă regenerabilă, care 
poate fi exploatată sustenabil  în limitele creșterii naturale. Este definiția unui 
principiu esențial în administrarea pădurilor: principiul continuității  durabile a 
recoltelor de lemn.

Lemnul este resursă pentru industria de prelucrare primară, a cherestelelor și 
ulterior pentru o multitudine de  ramuri industriale: industria mobilei, a plăcilor 
(PAL, OSB), furnirelor, construcțiilor, caselor din lemn, decorațiuni interioare și 
exterioare. Lemnul este și o resursă esențială  pentru încălzire, utilizată primar ca 
lemn de foc, dar și ca biomasă pentru centralele termice modern, de uz casnic sau 
industrial, o utilitate din ce în ce mai importantă.

FUNCȚIILE DE MEDIU
Protecția solului 
Pe terenurile cu pante ridicate.

Protecția apelor 
Pădurile sunt castelul apelor.

Protecție climatică 
Factor de reglare a climei.

Funcție socială 
Pădurile din jurul marilor orașe.

Conservarea biodiversității, habitatelor, peisajelor naturale.

În ultimele decenii, societatea a devenit mai constientă în privința rolului pădurilor în 
reglarea circuitului carbonului și implicit în privința rolului pădurilor de protecție împotriva 
schimbărilor climatice.

Un alt unghi de a privi pădurea este de rezervor de biodiversitate, de peisaje naturale 
intacte, pădurea în ansamblu ca ecosistem, între puținele ecosisteme naturale   care mai 
există.

Toate aceste aspecte sunt cuprinse în sintagma “funcțiile de protecție ale pădurii”.

ADMINISTRAREA PĂDURILOR - ECHILIBRUL ÎNTRE FUNCȚIILE   
ECONOMICE ȘI DE MEDIU ALE PĂDURII

Principalul instrument de planificare și reglementare a administrării pădurilor 
este amenajamentul silvic. Amenajamentul este un studiu, elaborat pe trupuri de 
pădure, cu o periodicitate de 10 ani, pe limite geografice sau de proprietate, și care 
stabilește pentru fiecare arboret omogen funcția principală, țelurile de gospodărire, 
lucrările de executat și vârsta exploatabilității, volumul de extras, cu respectarea 
principiului continuității recoltelor de lemn și al funcțiilor prioritare de protectie ale 
pădurilor. Amenajamentul capătă caracter normativ prin aprobarea acestuia prin 
ordin de ministru.

Controlul  volumului de masa lemnoasa exploatat – incadrarea in prevederile 
amenajamentelor silvice- se realizeaza  prin evaluarea masei lemnoase, prin 
inventariere fir cu fir, cu marcarea arborilor de extras cu ciocanul de marcat, care are 
regimul sigiliilor.  Rezulta actele de punere in valoare- APV-urile.

Exploatarea masei lemnoase se realizeaza exclusiv prin firme atestate pentru 
activitatea de exploatari forestiere, cu autorizarea individuala a fiecarui parchet  
printr-o procedura complexa, cu etape de verificare si aprobare  a autorizarii.
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Incadrarea in prevederile APV-urilor  se realizeaza prin 
transportul  masei lemnoase exclusiv cu documente cu 
regim special, cu raportare on-line prin SMS pe un server 
central.   Pe server se verifica APV-ul, firma autorizata, 
perioada autorizata, incadrarea volumului transportat 
in prevederile APV. O verificare in timp reala a legalitatii 
exploatarii masei lemnoase.

In silvicultura si exploatari forestiere functioneaza, 
putem spune, unul dintre cele mai complexe sisteme de 
reglementare si control,  care a devenit practic mult mai 
eficient dupa operationalizarea in 2008 a sistemului SUMAL 
si in toamna anului 2014 a sistemului Wood  Tracking 
– Radarul Padurilor. Urmatoarea etapa de dezvoltare- 
integrarea amenajamentelor intr-un sistem informatic, astel 
incat sa poata fi urmarita direct aplicarea amenajamentelor 
silvice, prin compararea APV-urilor  cu  rezultatele exploatarii 
si prevederile amenjamentelor.

FUNCȚIILE DE PROTECȚIE
Asigurarea funcțiilor de protecție ale pădurilor se realizează 
prin amenajamentele silvice și prin sistemul de arii natural 
protejate.  Sunt două sisteme diferite, care se suprapun doar 
parțial. Prin amenajamentele silivice, peste 51% din pădurile 
Romaniei au desemnate funcții principale de protecție, cu 
diferite grade de restricție ale exploatării masei lemnoase.

Concomitent, există o amplă rețea de arii protejate compusă 
din ariile protejate de interes național și Rețeaua Natura 
2000 (SCI/SPA).  Suprafața pădurilor inclusă în arii protejate 
de interes național este de 850.000 ha, zona de portecție 
integrală este de 220.000 ha, iar suprafața Siturilor Natura 
2000, care includ în cvasitotalitate ariile protejate de 
interes național. este de 2.606.752 ha. Per total, 39,7%  
din pădurile României sunt incluse în arii protejate la nivel 
național!

Principalul conflict: statul nu a plătit până în prezent 
compensații proprietarilor de păduri pentru pierderile de 
venit rezultate în urma restricțiilor de exploatare a masei 
lemnoase impuse prin amenajamentele silvice și includerea 
pădurilor în arii natural protejate.

Dacă pentru funcțiile de agromediu ale pășunilor și pajiștilor 
prin PNDR există compensații între 170-400 euro/ha, pentru 
păduri  compensația este ZERO, în condițiile în care în zonele 
de protecție integrală este interzisă complet recoltarea de 
lemn! Este o încălcare abuzivă a dreptului de proprietate și o 
cauză a tăierilor ilegale.

Societatea nu este conștientă că trebuie să plătească pentru 
funcțiile de protecție ale pădurii - sume modice față de 
sumele plătite pentru agricultură.

Volumul anual mediu recoltat în perioada anterioară anului 
1989 este de 25 milioane mc, după 1989 volumul mediu 
scăzând la o medie de 15 milioane mc.

Dacă ne raportăm la datele actuale ale Inventarului Forestier 
Național, masa lemnoasă recoltată reprezintă sub 50% din 
creșterea anuală a pădurii, comparativ cu o medie a UE-27 
de 60%. Doar Bulgaria (41%), Cipru (16%), Danemarca 
(35%), Italia (26%), Luxemburg (38%) și Slovenia (44%) 
înregistrând recoltări în proporție mai mică din creștere.
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VOLUMUL DE MASĂ LEMNOASĂ EXPLOATAT ILEGAL
O primă cifră de referință este suprafața de 250-300.000 ha pădure tăiată ras sau 
brăcuită, suprafața rezultată în urma unui inventar realizat în anii 2001-2002 al 
suprafețelor retrocedate în baza Legii 18/1991. Este o cifră reală, rezultatul aplicării 
Legii 18/1991, retrocedarea fărămițată a padurilor până la 1 ha în lipsa oricăror 
instrumente legislative și instituționale de respectare a regimului silvic.

Curtea de Conturi a vehiculat o cifră de 80 milioane mc tăiați ilegal în perioada 
1990-2012, o cifră puțin fundamentată. Practic, este echivalentul volumului celor 
250-300.000 ha tăiate ras-brăcuite, menționate anterior.

Un rezultat de referinta este cel dat de parcurgerea supafetelor de proba 
permanente in Ciclul II a IFN. Volumul recoltat calculat de IFN a rezultat din luarea 
in considerare numai a arborilor masurati la primul ciclu IFN, care au fost taiati 
pana la remasurarea lor in ciclul II IFN si a caror cioata a fost gasita in teren. 26, 
69 mil mc reprezinta un minim al recoltelor de lemn. La acest volum se va adauga 
volumul arborilor uscati/taiati/sustrasi care au fost masurati in IFN I dar nu au mai 
fost gasiti in IFN, nici macar cioatele.Acest volum “disparut”, de 26 milioane mc,  
a fost comparat cu volumul mediu legal exploatat de 18 milioane mc, rezultând 
cifra de 8 milioane mc exploatați ilegal. Concluzia este absolut FALSĂ. Experții 
Inventarului Forestier Național nu au spus NICIODATĂ că diferența dintre volumul 
de 26 milioane mc care nu se regăsește în păduri și volumul legal exploatat este 
lemn tăiat ilegal!  Diferenta mentionata are drept cauze lemn taiat ilegal, dar si 
lemn mort , rezultat al eliminarii naturale, precum si erori ale metodei de calcul 
a APV-urilor ! Aceste cifre se refera la o medie 2009-2014  si sunt mult mai putin 
relevante pentru 2015, an in care volumul taierilor ilegale sa scazut foarte mult!

Date statistice pe 2014 furnizate de INS arată că volumul legal exploatat în 2014 a 
scăzut cu 1,2 milioane mc față de anul 2013, până la 17,9 milioane mc, iar balanța 
consumului aparent de buștean rășinoase în anul 2015 arată că în 2015 volumul 
exploatat a scăzut cu 2,5 milioane mc față de 2014. Aceste cifre arată fără echivoc 
faptul că  operaționalizarea Wood-Tracking (Radarul pădurilor) a avut efecte foarte 
bune în combaterea tăierilor ilegale.

Rezultatele Inventarului 
Forestier Național (IFN)
Evaluarea resurselor naționale forestiere 
s-a realizat printr-un eșantionaj statistic 
complex, cu primul ciclu realizat în 
perioada 2008-2012, al doilea ciclu fiind 
demarat din 2013.

Volumul de masă lemnoasă în pădurile 
României este de 2,29 miliarde metri 
cubi, în creștere uriașă față de volumul de 
1,4 miliarde metri cubi estimat în cadrul 
ultimului IFN realizat în anul 1986.

Rezultatele măsurătorilor din Inventarul Forestier Național 
comparativ cu vechile estimări, folosite și în prezent

marjă de 
eroare IFN

INS IFN

Suprafața pădurilor (mil. ha): 6,5 6,9 1,04%

Alte terenuri cu vegetație forestieră (mil. ha): -  0,093 11%

Suprafața totală a vegetației forestiere (mil. ha): - 6,99 1,04%

Terenuri cu arbori din afara pădurii (mil. ha): - 0,65 5,5%

Volumul de lemn pe picior (mld. mc): 1,4 2,22 1,8%

Volum mediu (mc/ha): ~220 321,9 -
Creșterea pădurii (mil. mc): 32 54 1,7%

Creșterea medie (mc/an/ha): 5,4 7,8 1,2%
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CLIȘEE FALSE DESPRE PĂDURI

“Rămânem fără păduri”
FALS Datele IFN arată că avem 2,29 milarde mc în păduri, 
un volum în creștere față de perioada comunistă. Exploatăm 
mai puțin de 50% din creșterea pădurii, mult sub media 
europeană!

“Suprafața pădurilor a scăzut”
FALS Cuvântul defrișare legat inclusiv de tăierile ilegale 
este fals. Defrișarea este o tăiere rasă urmată de schimbarea 
folosinței terenului din pădure în folosință agricolă.  Practic, 
în România, datorită legislației silvice foarte dure, chiar 
și în cazul celor 250-300.000 ha tăiate ras, ca urmare a 
retrocedărilor, nu putem vorbi de defrișări.  Aceste suprafete 
sunt în cvasitotalitate regenerate azi și sunt păduri tinere. 
Datorită  includerii unor suprafețe de pășuni împădurite 
în fondul forestier național suprafața pădurilor a crescut cu 
peste 150.000 ha (date IFN), iar această cifră va crește în 
continuare.

Putem spune că pădurile României sunt afectate de tăieri 
ilegale, fenomen în scădere în anii 2014-2015, sunt 
supraexploatate pădurile accesibile și în același timp avem 
o acumulare uriașă de masă lemnoasă prin exploatări totale 
mai mici decât creșterea pădurilor și acumulări în zonele mai 
puțin accesibile ale fondului forestier.

Pe total, o exploatare puțin rațională a pădurilor datorată 
lipsei investițiilor în accesibilizarea pădurilor și tehnologii de 
exploatare moderne.

SUPRAIMPOZITAREA SECTORULUI
În plus față de  fiscalitatea generală din România, asupra 
sectorului apasă un întreg sistem de taxe speciale:

Impozit pe teren, redundant cu impozitul de 16% pe 
veniturile din silvicultură.

Contribuție de 2% la Fondul de mediu, pădurea, unul dintre 
principalii creatori de mediu, fiind asimilată poluatorilor!

Taxa pe activitatea de exploatări forestiere, resursa lemnoasă 
fiind asimilată resurselor naturale și impozitată similar 
sectorului de petrol și gaze.

Taxa pe stâlp, eliminată pentru activitățile agricole, dar 
rămasă în vigoare pentru activitățile silvice.

LIPSA INVESTIȚIILOR ÎN SECTORUL 
FORESTIER
În politicile comune la nivelul UE, sprijinul pentru domeniul 
pădurilor ar trebui să vină prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR).

În România, pentru că PNDR este gestionat de Ministerul 
Agriculturii iar domeniul  pădurilor este sub autoritatea 
Ministerului Mediului, domeniul pădurilor este practic 
exclus de la finanțare.

Vă supunem atenţiei o analiză în cifre a sectorului forestier 
românesc raportat la sectorul agricol: 

Proprietatea asupra pădurii şi proprietatea asupra 
terenului agricol;

În prezent, România are circa 6,4 milioane ha de fond 
forestier (din care 51% aflate în proprietate privată 
sau public-privată) și circa 14 milioane ha de terenuri 
agricole. Raportul între categoriile de teren este de 1:2,1;

Numărul de proprietari;

Sunt circa 830.000 de proprietari de pădure și circa 4 
milioane de proprietari de terenuri agricole. Raportul este 
de 1:5;

Aportul la PIB;

Valoarea în PIB a sectorului forestier (silvicultură și 
prelucrarea lemnului) este de 2%, iar cea a agriculturii și 
industriei alimentare de 12%. Raportul este de 1:6;

Numărul de angajați direct în sector;

Datele Institutului Național de Statistică relevă faptul că 
în 2011, circa 142.000 de persoane erau angajate direct 
în sectorul forestier, în timp ce 285.000 de persoane erau 
angajate direct în sectorul agricol. Raportul este de 1:2;

Lemnul este unica resursă în multe zone montane și o 
resursă esențială pentru dezvoltarea rurală.

În ciuda tuturor acestor argumente, deși conform tuturor 
acestor cifre domeniul pădurilor trebuia să aibă 1/3- 1/6 
din PNDR, acest domeniu are doar o alocare marginală de 
aproximativ 1% din PNDR.

Din cauza subfinanțării sectorului, lipsesc investițiile în:

• Accesibilizarea pădurilor, ca sa nu mai supraexploatăm 
exclusiv pădurile accesibile;

• Compensarea funcțiilor de protecție ale pădurilor, cu 
rezultat în presiune economică exclusiv pe lemn în 
finanțarea sectorului;

• Lipsa investițiilor în tehnologii de exploatare prietenoase 
cu mediul.

Fără nici un sprijin din partea statului, sectorul forestier este 
suprareglementat, subfinanțat și supraimpozitat.
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Denumirea 
produsului 
comercializat

Export
2014

(mil. euro)

Export
2013

(mil. euro)

Import
2014

(mil. euro)

Import
2013

(mil. euro)

Comerț cu produse din lemn (total general) din care: 3.778,648 3.596,641 884,340 785,328

comerț cu produse lemnoase (excluzând produse finite)
pondere din total

1.858,477
49,2%

1.880,100
52,3%

433,796
49%

383,608
48,8%

comerț cu produse finite din lemn
pondere din total

1.920,171
50,8%

1.715,553
47,7%

450,544
51%

401,720
51,2%

Produse finite din lemn (total general) din care: 1.920,171 1.715,553 450,554 401,720

mobilă 1.884,608 1.677,473 440,643 392,690

instrumente muzicale 10,252 9,880 8,857 7,529

construcții prefabricate din lemn 24,914 28,117 0,631 1,223

puzzle din lemn 0,397 0,083 0,413 0,278

INDUSTRIA LEMNULUI / MOBILEI
Este România exportator de masă lemnoasă brută?

Raportul EIA lansat zilele acestea, care lansează această teză, 
citează, ca sursă de documentare, 470 referințe din rapoarte  
oficiale, studii independente, investigații ale ONG-urilor din 
România, articole de presă. Este un amalgam de statistici 
credibile și cifre neverificate, una dintre principalele teze 
ale raportului fiind încercarea de a prezenta “transformarea 
României dintr-o economie cu o bogată tradiție a industriei 
produselor finite într-un furnizor primar de resurse naturale”.  
Cifrele aduse în susținerea acestei teze: dublarea exportului 
de produse din lemn între 2004-2014, în timp ce exporturile 

de mobilă au scăzut de la 762 milioane dolari în 2004 la 
628 milioane dolari în 2014.

Aceste cifre au fost pe larg preluate în presa românească, 
teza respectivă suprapunându-se perfect peste unul din 
clișeele ultimilor decenii: am distrus industria, am devenit 
un exportator de resurse brute. Clișeul este extrem de 
puternic privind sectorul forestier.

Cifrele menționate, prezentate în raportul EIA, sunt complet  
false. Prin amabilitatea Asociației Producătorilor de Mobilă, 
vă prezentam un raport complet privind comerțul cu produse 
din lemn, date comparative 2013/2014.
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În 2014, exportul de mobilă a fost de 1,88 miliarde euro, 
în creștere față de 1,68 miliarde euro în 2013 și mai mult 
decât dublu față de exportul de mobilă de 833 milioane 
euro în 2004.

În 2015, exportul de mobilă și produse finite din lemn 
și-a continuat trendul ascendent și a depășit pragul de 2 
miliarde euro.

Și exportul de produse din lemn, altele decât mobila, a 
crescut de asemenea de la 878 milioane euro în 2004 la 
1,85 miliarde euro în 2014!

Cum a crescut exportul de produse primare:

Creșterea valorii exportului de cherestea, de la 400 milioane 
euro în 2008 la 694 milioane euro în 2014. Această creștere 
a avut loc în condițiile menținerii aproximativ constante a 
exporturilor la 2 milioane mc pentru cherestea rășinoase și 
0,7 milioane mc pentru cherestea foioase. 

Concluzia simplă: valoarea adaugată cherestelei pentru 
export a crescut. Astăzi România exportă într-o proporție 
semnificativă cherestea uscată, aburită la fag, și rindeluită la 
rășinoase.

Creșterea cea mai mare a exportului între 2008-2014 
s-a datorat însă apariției la export a unor grupe noi de 
produse: export de panouri (PAL, OSB) în valoare de 393 
milioane euro, MDF (110 milioane euro), placaje și paneluri 
(74 milioane euro), furnire, etc, cu un total de peste 600 
milioane euro.

Concluzia creșterii exportului industriei de prelucrare 
primară: a crescut valoarea adăugată în exportul de 
cherestea și s-a dezvoltat în România o industrie a panourilor 
din lemn care valorifică sortimentele inferioare din 
exploatările forestiere și deșeurile din prelucrarea primară a 
lemnului.

Un al treilea segment de piață de analizat este balanța 
import-export de bușteni, adică masă lemnoasă brută.

Vârful exportului de bușteni a fost atins în 2011, cu o 
valoare de 51 milioane euro (aproximativ 700 000 mc), în 
2015 exportul  de buștean urmând a se situa sub 250 000 
mc, dintr-un total de 16 milioane mc lemn rotund rezultat 

din exploatare.  Exportul  de buștean –lemn valoros-  din 
România  este practic nesemnificativ, situându-se la 1,6 % 
din resursa disponibilă pe piață.

Importurile de buștean au pornit de la aproape de zero în 
2008 și au ajuns la 2 milioane mc , importuri în special de 
buștean de rășinoase, din Ucraina și Bielorusia.

România este un mare importator de buștean.

Concluziile acestei analize si statistici:

Cea mai importantă ramură economică în România, pornind 
de la resursa de lemn disponibilă, este industria mobilei, cu 
o producție  totală de peste 2,2  miliarde euro și exporturi  
de 1, 88 miliarde  euro în 2014,  adică de aproape 2,5 ori  
mai mare decât în 2004 !!!

Industria de prelucrare primară și-a dublat de asemenea 
producția și exporturile, prin creșterea valorii adăugate 
cherestelei prin procese tehnologice suplimentare și 
prin valorificarea superioară a sortimentelor inferioare 
de lemn  rezultate din exploatări forestiere și prelucrarea 
primară a lemnului. Valoarea exporturilor - altele decât 
mobilă - 1,86 miliarde euro;

România este un mare importator de materie primă 
- buștean - pentru industria lemnului, cu importuri 
de peste 2 milioane mc lemn rotund și exporturi de 
200.000 mc;

Aportul valutar net, prin balanța import/export, al 
produselor din lemn este de 3 miliarde euro anual;

România nu este un furnizor de materie primă neprelucrată - 
lemn brut - la export.

Industria de prelucrare a lemnului, produselor finite din 
lemn, industria mobilei sunt ramuri esențiale ale economiei 
naționale, extrem de importante prin locurile de muncă 
create și aportul valutar net.

Industria de prelucrare a lemnului valorifică masa lemnoasă 
pusă la dispoziție de către administrația silvică și își 
autoreglează capacitatea de productție pe baza resursei 
disponibile pe piață. 

A lega imaginea industriei lemnului de fenomenul tăierilor 
ilegale este o teză vădit manipulatoare a raportului EIA.  

Scopul raportului EIA este combaterea tăierilor ilegale sau 
compromiterea industriei lemnului în România?

Imaginea creată de Raportul EIA industriei lemnului din 
România este FALSĂ!
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Avem cele mai frumoase păduri din Europa 
pentru că școala silvică românească este una 
foarte conservatoare, orientată către funcțiile 
de mediu ale pădurilor și mai puțin către cele 
economice.  

Protecția pădurilor și conservarea biodiversității 
sunt dublu reglementate în România: prin 
amenajamentele silvice și prin includerea 
pădurilor în rețeaua de arii protejate. Peste 50 
% din păduri sunt protejate prin atribuirea în 
amenajamentele  silvice în grupa I funcțională 
a pădurilor de protecție.  Concomitent, 39,7% 
din păduri sunt incluse în diferite categorii de 
arii natural protejate!

Domeniul pădurilor este suprareglementat, 
supraimpozitat și subfinanțat.

Volumul recoltat din pădurile României este 
sub 50% din creșterea pădurilor!  Efectul: 
avem o acumulare uriașă de lemn în pădurile 
României, de la 1,4 miliarde m.c. la ultimul 
Inventar Forestier Național în 1986 la 2,29 
miliarde m.c. conform  datelor ultimului 
Inventar Forestier Național din perioada 2008-
2013.

Cătălin Tobescu

Editorialist Fordaq, Vicepreședinte Federația Proprietarilor de 
Păduri și Pășuni din România

Avem tăieri ilegale, supraexploatăm pădurile 
în zonele accesibile, dar în același timp nu 
valorificăm decât parțial creșterea anuală a 
pădurilor.  

Lemnul este o resursă regenerabilă pe care se 
bazează o întreagă ramură economică.

Industria mobilei este cel mai important 
segment al industriei lemnului. Avem o 
industrie a lemnului puternică, cu o cifră totală 
de afaceri ce tinde spre 6 miliarde euro, cu 
exporturi de 4 miliarde euro și un aport valutar 
net de peste 3 miliarde euro anual.

România este un importator mare de buștean - 
lemn brut, cu importuri de aproape 2 milioane 
m.c. și exporturi sub 200.000 m.c. în 2015.

Ansamblul sectorului forestier este încă în 
așteptarea unei strategii naționale care să 
conducă la valorificarea potențialului acestui 
sector și găsirea echilibrului între funcțiile de 
protecție și funcțiile economice ale pădurii.


