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Încotro se îndreaptă UE

• Noiembrie 2020 - NC Partnering Oy (Finlanda) finalizează un Studiu al Biorafinăriilor și bioproduselor 
pe bază din lemn din UE + Elveția, Marea Britanie și Norvegia, al cărui beneficiar este CEPI.


• Marii jucători industriali din sectorul forestier din Uniunea Europeană și-au asumat ca până în 2050 
să-și reducă amprenta de carbon cu 80% și în același timp să crească valoarea adăugată prin 
procesarea lemnului cu 50%!


• Sunt 3 mari "autostrăzi": 


• Construcțiile = conceptul “mass timber” - clădiri, cartiere, orașe din lemn


• Energia = producerea de electricitate și căldură prin cogenerare de mare randament & 
producerea de biocombustibili care să înlocuiască carburanții și lubrifianții fosili


• Bioproduse inovative - UE finanțează cercetarea prin Forest Technology Platform (FTP)! - 235 M 
euro în ultimii 2 ani pentru produse având la bază lemnul



Adăugarea de valoare

• Materiale de construcții


• Fibre textile


• Biocombustibili


• Farmaceutice si cosmetice


• Produse alimentare


• Produse chimice

• Bușteni


• Cherestea


• Plăci fibrolemnoase


• Panouri din lemn


• Celuloză


• Hârtie


• Carton


• Produse reziduale

• Pădure


• Exploatare


• Procesare



Obstacole și provocări

• Industriile și practicile tradiționale existente și lobby-ul foarte puternic pe care îl practică


• Produsele ieftine dar nesustenabile importate din țări care nu îmbrățișează viziunea de 
bioeconomie circulară a UE


• Barierele comerciale impuse de alte țări produselor ce vin din UE


• Presiunea socială internă (populație îmbătrânită) și externă (număr mare de imigranți, 
relativ greu de integrat într-un timp scurt)


• Lipsa de unitate în interiorul UE - obiective la nivel de bloc, nu la nivel de țară - există 
riscul ca țările dezvoltate economic, dar cu o biodiversitate în suferință să forțeze țările 
mai puțin dezvoltate economic, dar cu o biodiversitate mai bogată, să meargă pe 
"drumul verde al sărăciei”.



MassTimber

Helsinki se dezvoltă folosind lemnul ca principal material de construcții



Bioproduse din lemn

Woodio - Cadă UPM - BiofarmaceuticeVTT - Iaurt cu celuloză



Bioproduse din lemn

Stora Enso - fibre textile UPM - MotorinăInari - Cosmetice



România           Finlanda

• 23 milioane ha - 2,4 miliarde m3 lemn 
- 105 milioane m3 creștere anuală

• 60 milioane m3 exploatați anual

• 4,8 milioane ha în situri Natura 2000

• Importurile de lemn sunt în medie 12 
milioane m3 anual - în principal lemn 
de celuloză și tocătură

• Cifra de afaceri a sectorului 
forestier - 40 miliarde euro

• 7 milioane ha - 2,4 miliarde m3 lemn 
- 58 milioane m3 creștere anuală

• 19 milioane m3 exploatați anual 
+ tăieri ilegale în cuantum neclar

• 5,6 milioane ha în situri Natura 2000

• Importurile de lemn au ajuns la 
aproape 3 milioane m3 anual - în 
mare parte bușteni

• Cifra de afaceri a sectorului 
forestier - circa 7 miliarde euro



• România procesează circa 15 
milioane m3 de lemn, având o 
industrie a cherestelelor, panourilor 
din lemn, mobilei și ambalajelor 
bine dezvoltată

• România aproape că nu mai 
are procesare chimică a 
lemnului

• Produsele realizate nu permit 
integrarea cu prea multe alte 
sectoare ce pot adăuga 
valoare

• Finlanda procesează circa 70 
milioane m3 de lemn, bazându-se 
pe industria celulozei&hârtiei, 
placajului și cherestelelor

• Finlanda se bazează mult pe 
procesarea chimică a lemnului

• Produsele rezultate permit 
integrarea cu multe alte 
sectoare ce pot adăuga valoare

• În sector sunt peste 10 000 
de operatori economici, ce 
angajează circa 160 000 
oameni

• În sector sunt circa 400 de 
operatori economici, ce 
angajează circa 160 000 
oameni

România                       Finlanda



Unde ne aflăm?
• Cea mai bogată și valoroasă biodiversitate din Europa (de exemplu, 40% din 

populația de urs brun).


• 41% din păduri sunt parte a programului Natura 2000. 

• Date fiind condițiile socio-economice ale României, sectorul forestier (inclusiv cel 
de mobilă) a performat foarte bine, până în prezent!


• Top 3 producători de cherestea de fag în Europa 

• Al 8-lea exportator de cherestea de rășinoase pentru SUA 

• Cel mai important contributor la balanța comercială a României, cu 
peste 2 miliarde euro + anual.



Veriga lipsă
• Structura actuală a industriei forestiere este adaptată integrării 

rapide doar cu sectorul construcțiilor, care s-ar putea alinia 
trendului “mass timber” european și mondial.


• Veriga lipsă în România este procesarea chimică a lemnului.


• Fără aceasta, nu putem discuta despre bio-produsele viitorului, 
cele cu multă valoare adăugată: farmaceutice, cosmetice, 
alimente, biocombustibili, textile.


• Aceasta este cea mai mare oportunitate pentru România în 
contextul european pentru 2020-2030-2050.



Exemplu de urmat
• Agricultura ne oferă deja exemple de 

bioeconomie circulară aplicată: Clariant 
investește 100 milioane euro (din care 40 
milioane finanțare de la UE) în producerea 
modernă de etanol celulozic, bazat pe 
folosirea deșeurilor agricole, prin tehnologia 
inovatoare sunliquid®. Locația: Podari, lângă 
Craiova.


• În mod similar, deșeurile provenite din 
procesarea primară a lemnului din zona 
Suceava - Neamț - Bacău ar putea fi 
procesate în celuloză microcristal ină , 
componentă ulterioară în producerea de 
antibiotice, poate la Iași!

?



De ce are nevoie România?

• Strategie de bioeconomie de țară - agricultură, silvicultură, acvacultură


• Legislație stabilă, modernă, care să atragă investitori strategici


• Lobby structurat, coordonat și permanent la Bruxelles


• Atragerea fondurilor de la UE și utilizarea lor inteligentă


• Infrastructură și tehnologii moderne


• Educație adaptată secolului 21


• Un “nucleu dur” de oameni dedicați unei viziuni care să încorporeze cele trei 
aspecte (ecologic, social și economic) ale bioeconomiei circulare sustenabile!



Vă mulțumesc!


