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Pădurea a fost întotdeauna definită în 
societatea românească prin sintagma 
aurul verde, evidențiind caracterul său 
unic și dual: o resursă regenerabilă, foarte 
valoroasă, și un furnizor de servicii de mediu 
prin funcțiile sale.

Administrarea Pădurilor României nu mai are 
practic strategie de la începutul anilor 1990 

Ultima  strategie forestieră națională a expirat în 
2010, fără a reuși să dea răspunsuri fenomenului 
tăierilor ilegale, creării cadrului legislativ și 
instituțional pentru administrarea pădurilor în 
contextul retrocedării a aproape 50% din fondul 
forestier național, finanțării sectorului pentru punerea 
în valoare a potențialului de dezvoltare oferit de 
valoroasa resursă regenerabilă oferită de pădurile 
României!

Conferința Strategia fondului forestier național se 
axează pe două componente distincte:

Prezentarea unui raport privind starea pădurilor 
prin prezentarea rezultatelor Inventarului 
Forestier Național – principalul instrument 
de evaluare a resurselor forestiere naționale; 
prezentarea liniilor directoare pentru o strategie 
forestieră națională din perspectiva unor 
organizații reprezentative la nivel național.

Analiza impactului rapoartelor Environmental 
Investigation Agency/Greenpeace asupra 
industriei lemnului și veridicitatea afirmațiilor.

La finalul evenimentului, în baza analizelor efectuate 
de către specialiștii în domeniu, se vor releva 
modalitățile prin care țara noastră își va putea construi 
principiile de gestionare a fondului forestier național, 
conducând la un document formal privind strategia 
pe termen lung a acestui sector esențial pentru 
România.

Inventarul Forestier Național – evaluarea 
resurselor forestiere din România

Inventarul Forestier Național (IFN) reprezintă un 
document de referință privind starea pădurilor din 
România, fiind principalul instrument de evaluare a 
resurselor forestiere naționale, cu obiectivul principal 
în desfășurarea activităților de colectare, gestionare 
și analiză a informațiilor privind resursele forestiere, 
publicate pentru a întocmi studii privind dezvoltarea 
sectorului forestier, iar apoi utilizate în procesele de 
elaborare a politicii forestiere și de cooperare inter-
sectorială.

IFN a fost inițiat în anul 2006, proiectat pentru a 
se baza pe un sistem de eșantionare sistematică a 
fondului forestier național și a vegetației forestiere 
din afara fondului forestier național. IFN este inspirat 
din diferite inventare forestiere folosite în prezent 
în ţările europene, cu adaptările corespunzătoare 
caracteristicilor vegetaţiei forestiere şi condiţiilor de 
relief din România.

Informațiile IFN asigură raportarea indicatorilor de 
gestionare durabilă a pădurilor, în conformitate 
cu orientările de bună practică recomandate de 
Convenția-Cadru ONU privind schimbările climatice 
și a criteriilor de evaluare a diversității biologice a 
pădurilor. IFN se axează pe determinarea compoziţiei 
şi volumului pădurilor, făcând estimări privind 
cantitatea de carbon din ecosistemele forestiere 
şi diversitatea biologică a acestora, formele de 
proprietate asupra pădurilor, starea de sănătate şi 
accesibilitatea acestora.

Analiza Inventarului Forestier Național a fost efectuată 
în perioada 2008-2012, însă nu a fost prezentată 
publicului larg. Informațiile sale obiective au rolul 
de a determina starea actuală a fondului forestier 
național, ajutând la conceptualizarea principiilor de 
gestionare a industriei forestiere din România și la o 
strategie națională pe termen lung.



Ultimul raport al EIA, un ONG internațional cu 
preocupări în domeniul ecologic, a reușit să atragă 
atenția internațională a specialiștilor din domeniul 
ecologic precum și a presei de specialitate. Raportul 
EIA a fost dublat de un Raport Greenpeace privind 
taierile ilegale.

Documentul cu titlul “Jefuirea ultimei păduri: Cea 
mai mare companie de procesare a lemnului din 
Austria, drepturi funciare și corupția din România” 
reprezintă un amalgam de statistici obținute din 470 
de referințe din rapoarte oficiale, studii dependente, 
investigații ale ONG-urilor din domeniul mediului și 
ale articolelor de presă. Principala teză a raportului 
privește încercarea de a prezenta transformarea 
României dintr-o economie cu o bogată tradiție a 
industriei produselor finite într-un furnizor primar 
de resurse naturale. În fundamentarea tezei se aduc 
statistici precum dublarea exportului de produse din 
lemn în perioada 2004-2014, în timp ce exporturile 
din mobilă au suferit o contracție de 134 milioane 
dolari în perioada analizată. Aceste statistici sunt 
complet FALSE.

Principala acuzație, conform căreia circa 50% din 
lemnul tăiat în România în ultimul deceniu a 
provenit din surse ilegale, intens mediatizată în presa 
națională și internațională, conduce către o mișcare de 
atac asupra industriei naționale de lemn cu scopul de 
a opri exporturile produselor din materie lemnoasă. 
Fără o atenție deosebită acordată fenomenului 
generat de acest raport, el poate genera un impact 
negativ, de compromitere a industriei lemnului din 
România.

Fără a nega fenomenul negativ al tăierilor ilegale de 
lemn, analiza în cifre a sectorului forestier românesc 
relevă următoarele aspecte:

Conform datelor, singurele de referință națională, 
respectiv Inventarul Forestier Național, atât 
suprafața pădurilor cât și suprafața fondului 
forestier național este mai mare decât datele 
cunoscute. România recoltează mai puțin de 
jumătate din creșterea anuală a pădurilor. Astfel,  
avem o acumulare masivă de masă lemnoasă în 
pădurile României în ultimii 30 de ani!

România nu este un exportator de lemn brut, 
dimpotrivă, este importator net în materie de 
bușteni (importuri de aproape 2 milioane de 
metri cubi în 2015 față de exporturi de sub 0,2 
milioane metri cubi în 2014);

Exporturile de mobilă au înregistrat o creștere de 
peste 250% față de anul 2004;

Sectorul forestier din România este 
suprareglementat, supraimpozitat și subfinanțat, 
cu efecte negative asupra viitorului industriei, 
prin supraexploatarea pădurilor accesibile, tăieri 
ilegale și irosirea potențialului de dezvoltare a 
sectorului.

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.

Raportul Environmental Investigation Agency (EIA) – combaterea tăierilor ilegale sau 
compromiterea industriei lemnului în România?
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