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FI A SINT  
 

Context 
 

 
fondul forestier 

-  

Anual, 
inde fasonat. 

 

  

 

ca lemn fasonat a cel 

anul 2025 
 

Grupul de lucru a elaborat o foaie 

ntru fiecare dintre  componente: recoltarea masei lemnoase, sortarea, 
. în 

continuare. 

  
RECOLTAREA MASEI LEMNOASE 

M.1. Planificarea 

resursei aprobate 
a se recolta ca 
lemn fasonat (LF) 

A.1.1. Romsilva va aproba programe de recoltare 
5

minim 50% din total începând cu 2023; 

A.1.2. 
va stabili listele de partizi programate pentru a fi recoltate în 

 de servicii de exploatare. 

A.1.3. vor stabili listele de partizi pentru regie care vor 

atestat prin certificate (recomandat minim 70%); 

A.1.4.  care vor 
completa volumul aprobat a se recolta ca LF; 

Romsilva pentru 
recoltarea în regie 

A.2.1. Romsilva  

întineririi parcului de utilaje; 

A.2.2. Romsilva  
 



stier propr
 Romsilva preponderent ca lemn fasonat începând cu anul 2025 

 

4 

A.2.3. 
 pentru dotarea muncitorilor 

 

A.2.4 va trece la plata în acord pentru a face locurile 
 

A.2.5. va stabili programe fizice pentru fiecare 
 

volumului de lemn 
recoltat prin 

 

R.3.1. Ocoalele silvice  

APV-
de recolta  
de realizat (lei/mc); 

A.3.2  

 

A.3.3. va stabili programe fizice 
 

R.3.4. Contractarea 
 

R.3.5.  Ocoalele silvice vor asigura continuitatea în timp a frontului de lucru 
t 

tehnologic; 

R.3.6.  
-transport-sortare-

depozitare; 
 

M.4. Dezvoltarea 

depozitare a 
lemnului 

A.4.1. 
gestionare a masei lemnoase fasonate

 

administrative a 
Romsilva pentru 

fasonarea 

lemnului 

A.5.1. Implementarea unui 
depozitelor -a luat în calcul standardizarea 
depozit

 

A.5.2. Includerea în programul de 
, 

a acestora; 
A.5.3. Implementarea unui  pentru 
sortimentele industriale realizate. 
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VALORIFICAREA/COMERCIALIZAREA LEMNULUI FASONAT 
M.6. 
Dimensionarea 

 

tehnice, 
administrative  
logistice pentru 

de 
LEMN DESTINAT 

 

A.6.1. Romsilva 
.  

R.6.2. Romsilva  pentru 
 

R.6.3. Romsilva 
 

(case de marcat fiscalizate, telefoane mobile cu date, etc.); 

R.6.4. Romsilva  în 

integritate; 

R.6.5. Romsilva 
 

sume nefiscalizate; 

A.6.6. Romsilva  destinat 

beneficiarilor,  

R.6.7. Romsilva va  

 
M.7. 
Dimensionarea 

tehnice, 
administrative  
logistice pentru 

de 
LEMN DESTINAT 
INDUSTRIEI 

A.7.1. 
lemnului rotund 

 

R.7.2. Oferirea loturilor/pieselor de lemn fasonat 
adecvate 
depozite permanente; 

R.7.3. Constituirea loturilor/pieselor de lemn fasonat în volume care 
; 

A.7.4. crearea 
ement a contractelor  

-to-
 

reducere a 

la sortimentele de 
lemn fasonat 

R.8.1. Romsilva va crea proceduri de gestionare a lemnului în depozite 
 first 

 
A.8.2. Romsilva  

 contractare  vânzare; una dintre 
oferire la vânzare a loturilor previzionate în 

cazul sortimentelor industriale de la gater în jos; 
R.8.3. Evitarea e
industriale superioare în perioada 15 iulie-31 august având în vedere riscul 
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M. 9. Revizuirea 
procedurilor 
interne pentru 
flexibilizarea 

de vânzare 

A.9.1. Romsilva 
; 

A.9.2. Romsilva  privind stabilirea 
 

 

 
 

valorificare ca lemn fasonat 
 

 Romsilva. 

Implementarea proiectului va genera un impact semnificativ în plan administrativ, economic, ecologic 
social pentru Romsilva. 

Impact administrativ 
Pozitiv Negativ 

R  prin diminuarea 
 

 
Vânzarea lemnu
mare vs. vânzarea lemnului estimat. 

 
 

 
 
D
lucru; 
 

valorificare a materialelor lemnoase fasonate. 
Impact economic 

Pozitiv Negativ 
 cifrei de afaceri 

 
Realizarea unor venituri suplimentare din 

 

prin realizarea de 
 

 

capitalului de 
lucru; 
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materiale nevandabile; 
Impact ecologic 

Pozitiv Negativ 

-culturale; 
 

 
 

respectarea regulilor de exploatare, fiind vorba 
 

Impact social 
Pozitiv Negativ 

Crearea  
Posibilitatea de a oferi un volum mai mare de 

 

vânzare; 
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1. PREAMBUL 
 

Regia Na  Romsilva 
 i 

UAT-urilor  

Anual,  de lemn brut, din care în 
jur de 70 r 30% se vinde fasonat. 

 

  

 

Extras din Legea 197/2020 pentru modificarea Legii 46/2008  Codul Silvic 

 - teritoriale  
preponderent ca lemn fasonat. 

 din fondul forestier 
-teritoriale se 

 

proprietarii/administratorii fondului forestier pro - teritoriale sunt 
 

 

necesare pentru valorificar  Romsilva, 
constituit prin Decizia 201/07.05.2021 a directorului general al RNP  Romsilva. 
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2. SCOPUL I OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 

Scopul proiectului este acela de a 
principalele  
 

 

Obiectivul proiectului: valorificarea ca lemn fasonat a  
începând cu anul 2023 preponderent începând cu anul 2025. 

 

Indicator de realizare a obiectivului: - PLF; 
 

Formula de calcul a indicatorului: PLF = VLF/VTOT x 100, în care: 
- PLF -  
- VLF   
- VTOT  volumul TOTAL r  
 

  
 

aplicate privind: 

a) recoltarea  

b) depozitarea   mn fasonat; 

c) comercializarea volumului de lemn  recoltat  ca lemn fasonat; 
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3. RECOLTAREA MASEI LEMNOASE

3.1.1. RECOLTAREA MASEI LEMNOASE

Recoltarea ca lemn fasonat. Romsilva a recoltat în ultimul an în jurul a 9,2 milioane metri cubi. 
-a recoltat ca lemn fasonat un volum de cca. 2.800 mii mc, ceea ce 

Fig. 1 total ROMSILVA

n

FASONAT (LF) 
anul 2020

Picior, 
6469.1, 

70%
, 

892.1, 10%

Regie, 
1888.9, 

20%
Fasonat; 

2781; 30%

Picior Regie
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Fig. 3  (GL, BN, TR, BT, DB, VS, 
GR, OT) au recoltat peste 50% din volum în regie, majoritatea fiind  silvice situate în zona de 
câmpie. 

 

masei lemnoase puse în circuitul economic ca LEMN FASONAT (procent din total), pe 
 anul 2020 

 

3.1.1.1. RECOLTAREA MASEI LEMNOASE CU EFORT PROPRIU 

Recoltarea cu efort propriu 
Fig. 4). 

 pentru un volum de cca. 
2.700 mii metri cubi. Volumul de lemn recoltat cu efort propriu în anul 2020 a fost de aproape 1.900 

 

Aceste structuri specializate pentru recoltarea masei lemnoase 
sunt 

 

 lemn recoltat cu efort propriu
, Romsilva nu are 

. 
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EXPLOATARE CU EFORT PROPRIU (procent din 
 anul 2020 

 

3.1.1.2. RECOLTAREA MASEI LEMNOASE  SERVICII DE EXPLOATARE 

 un procent mai însemnat (36,7%). 
Procente mai reduse (10  

prin au recoltat deloc lemn 
anul 2020 (Fig. 5). 

robabil ca urmare a 
profiturilor mai mari rezultate din activit   

Privind în ansamblu activitatea de exploatare a masei lemnoase, 
a procentului de recoltare ca lemn se poate face în principal prin 

de servicii. În a 
lemn fasonat ar presupune recoltarea în plus a cca. 3.000.000 mc/an  prin de servicii 
începând cu anul 2023 a 8.000.000 mc/an începând cu anul 2025. 



stier propr
 Romsilva preponderent ca lemn fasonat începând cu anul 2025 

 

13 

 

Fig. 5.  (procent din total), 
 anul 2020 

 

3.1.2. M  

Î  multe metode  de 
exploatare: 

-  
 

 

- sortimen  

 

-  
 

de lemn de foc este deosebit de mare

colectare a lemnului (adunatul, scos-apropiatul). 
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3.1.3. TRANSPORTUL TEHNOLOGIC AL LEMNULUI 

permanente sau la beneficiari ca sortimente primare sau  

 

  

 31 de autotrenuri  

existente (54%) au o vechime de peste 10 ani. Din cele 

niciun mijloc specializat pentru transportul de lemn. 
(Fig. 6). 

 

 

Fig. 6.  anul 2020 

 

d
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3.2.   LEMN  RECOLTAT  
CA LEMN FASONAT ÎNCEPÂND CU ANUL 2023 
 

oltat la 50% 

dezbaterilor: 

 

  

M.1. Planificarea 

aprobate a se recolta ca 
LF 

A.1.1. Romsilva va aproba programe de recoltare 

45% 50% din total începând cu 2023; 
 
A.1.2. Corespunz

va stabili listele de partizi programate 
 

 
 

 

 
 

 n 

 
 
A.1.3. vor stabili listele de partizi pentru 
exploatare cu efort propriu care vor cuprinde un volum cumulat 

 apropie cât mai mult de volumul atestat prin 
certificate (recomandat minim 70%); 

administrative 
disponibile ale ocoalelor silvice; nu trebuie ignorate nici 

mediu/arbore) sau de vandabilitatea produselor rezultate 
 

 
A.1.4. v  
care vor completa volumul aprobat a se recolta ca LF; 
 



stier propr
 Romsilva preponderent ca lemn fasonat începând cu anul 2025 

 

16 

M.2.

a Romsilva pentru 
recoltarea cu efort 
propriu 

A.2.1. Romsilva pentru 

forestiere cu scopul întineririi parcului de utilaje (funiculare, 
tractoare articulate forestiere, tractoare cu trolii, tractoare cu 

etc.); 
 

 
 

eficientizarea capa
 

 
A.2.2. Romsilva  

; 
 
A.2.3. 

 
 

 
A.2.4. va trece la plata muncitorilor în 
acord pentru a face 
atractive; 
 
 
A.2.5. va stabili programe fizice pentru 

acestora; 
 

M.3. 
de lemn recoltat prin 

 servicii de 

transport tehnologic 

R.3.1. Ocoalele silvice vor realiza întocmirea  a 
proiectelor tehnice 

acteristicile APV-
parchetului, metoda de exploatare, tehnologiile de recoltare, 

 de 
realizat (lei/mc); 
 
A.3.2. vor demara procedurile de  
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A.3.3. va stabili programe fizice pentru 
 

 
R.3.4. Contractarea serviciilor de exploatare forestiera va fi 
f cut  la pachet cu prest rile de transport tehnologic; 
 
R.3.5.  Ocoalele silvice vor asigura continuitatea în timp a 

 
 
R.3.6.  fluxurilor tehnologice pentru 

exploatare-transport-sortare-depozitare; 
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4. DEPOZITAREA LEMNULUI FASONAT 
4  

4.1.1. DEPOZITAREA LEMNULUI  ASPECTE LEGISLATIVE, TEHNOLOGICE, ECONOMICE 

În conformitate cu prevederile legale (HG 497/2020), depozitarea lemnului fasonat se face exclusiv în 
 n platforme primare (alias depozite temporare la 

în depozite temporare depozite permanente (puncte de lucru). 

Potrivit ordinului 118/2021 (art. 21) privind utilizarea SUMAL, în  lemnul fasonat nu 
poate  de peste 120 de zile de la data reprimirii parchetului (SUMAL 

 acest termen). Prin urmare, în 

finali trebuie transferate în depozite temporare sau definitive. 

Potrivit ordinului 118/2021 (art. 23) depozitele temporare 
 pe terenuri 

 

Potrivit HG 497/2020 (art. 18) depozitele permanente 

 

 

4.1.2. R  

 

 2020 
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acesteia 
 

-

-au deschis numeroase depozite 

Analizând corel
 

 

4.1.3. RESURSE PENTRU MANIPULAREA, SORTAREA, EMNULUI 

manipulare  or cu volume 

utilaj (IF, VL, BV, MS, BT). 

Referitor la resursele umane implicate în activitatea de gestionare 

vici). 
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depozite sunt extrem de precare atât din punct de vedere al 
. 

 

DE DEPOZITARE A LEMNULUI 
FASONAT 
 

Pentru  derent din anul 

dezbaterilor: 

 

  

M.4. Dezvoltarea 

lemnului 

A.4.1. 
de gestionare a masei lemnoase fasonate

temporare , cu 
 

- se vor crea depozite permanente având regimul punctelor de lucru 

 
- se vor crea multiple depozite temporare

acestora se va face 
 

 
 

 
 

 s or terenuri 

pe cât posibil terenuri din fond forestier; 
 

 

vigoare, atât din punct de ved

(PSI, mediu, etc.) 
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M.5.

Romsilva pentru sortarea i 
fasonarea 
lemnului 

R lemnul de valoare recoltat ca LF 
va fi sortat superior unor sortimente industriale 

venituri  din valorificarea 
acestuia. 
 

: 
 
A.5.1. Implementarea unui 
depozitelor -a luat în calcul 

tea 
; 

 
Depozit de tip A 
Scop: 
tuturor sortimentelor rezultate din sortare. Punerea 

a sortimentelor în 
mod constant. V
aprovizionarea depozitelor de tip C. 
 
Descriere. ul sau mai multe ocoale silvice / direc ii 
silvice fiind amplasat în locuri de concentr

 recomandata: 20.000 mc/an. 
 

 recomandata: 10.000 - 20.000 mp, 

 
 

ri: împrejmuire; birouri, vestiare, magazii, grup social; 
 minim 3.000 mp, împe min. 10.000 

mp; 

separator de hidrocarburi; 
; 

informatice de gestiune; utilaje de manipulare Back-up (ex.: 

 
 
Organizare:  rang de 
subunitate. 

 
Depozit de tip B 
Scop: 
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tip C. 
 
Descriere. 
în 

de 
pentru combustibil. Capacitate recomandata: 5.000 - 10.000 
mc/an. 
 

 

acc
 

 
 

 minim 1.500 mp
sistem de umectare prin aspersie; sistem de scurgere a apelor cu 

sisteme informatice de gestiune; 
 
Organizare: 

. 
 

Depozit de tip C 
Scop: 

 
 
Descriere. 

merciale 

e de 

Capacitate recomandata: 5.000 mc/an. 
 

 recomandata: 3.000 mp, amplasare 
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minim 1.000 mp,  min. 2.000 mp; utilaj pentru 

 
 

 
Organizare: 

 
 

 A.5.2. Includerea în programul de 
, instruirea, verificarea, 

pentru a permite 

materialelor lemnoase (criterii dimensionale, de admisibilitate a 
roducerea sortimentelor 

industriale conform Catalogului sortimentelor de lemn fasonat; 
 
A.5.3. Implementarea unui  
pentru sortimentele industriale realizate. 
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5. COMERCIALIZAREA LEMNULUI FASONAT 
5.1.  

5.1.1. COMERCIALIZAREA MATERIALELOR LEMNOASE  ASPECTE LEGISLATIVE, TEHNOLOGICE, ECONOMICE 

2.499.000 mc, 
937.000 mc  

 

Fig. 10 i lemnului fasonat în anul 2020  total ROMSILVA 

 
 246.000 mc. 

Din analiza raport

 

-au produs materialele lemnoase valorificate în anul 2020, 
acestea au provenit în special  60 % (cca. 1.500 mii mc din 2.500 
mii mc  au provenit 40% (cca. 1.000 mii mc din 2.500 mii 

a const
 

 

 

C lemn pentru industrie 

cele mai mari, sortimentele de lemn cele mai valoroase. 
de procesare a lemnului (fu  

, 
1562, 62%

, 691, 
28%

, 246, 
10%

Industrie; 937; 
38%

Volumul comercializat în anul 2020 (mii mc)
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Fig. 11 ului fasonat INDUSTRIE  
 cu verde deschis) în anul 2020 

 

5.1.1.2  

ul fasonat valorificat 
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Fig. 12   în anul 2020 

 

5.1.2. A ROMÂNIA 

suficiente 

 

 

mc, dar aceste cifre trebuie privite cu rezerve. 

În ceea ce p cca. 75% 

urban mare. 

Referitor la grupele de specii, n speciile de diverse specii tari cu cca. 78%, 
 

 total, firmele de exploatare 40%, ocoalele de 
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Fig. 13. Sursa de a

25 
lemn fasonat în steri 51%, lemn lung - 20%.

Avertisment!

- în ultimii 5 - pentru 

- cererii de lemn de foc de la persoane juridice de drept privat care 
antreprenoriale (pensiuni, hoteluri, etc.);

-

-

Romsilva
36%

Ocoale regim
11%

Firme 
exploatare

40%

Intermediari
13%
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5.2. MN FASONAT 
 

valorificarea acestuia. Conform regulamentului de valorificare aflat în vigoare, lemnul fasonat poate fi 
 

trebuie valorificate. 

Avertisment sever! 
 

vor fi 
valorificate 
produsele realizate 
sever entitatea din punct de vedere economic. 

 

  

M.6. 
a 
administrative, logistice 
pentru dublarea) 

 pentru LEMN 
 

A.6.1. Romsilva 
vânzare pre . Un astfel de 
sistem se poate realiza prin crearea unei platforme informatice de 
tip B2C (business-to-
lemn  pot face comenzi. 

 
  
 

respectiv; 
 

t); 
 

asocierea de servicii; 
 

competitive; 
  
 

 
 ; 
 platforma va avea un plan de promovare profesionist pe 

. 
 
R.6.2. Romsilva  

depozite de tip C. 
 
R.6.3. Romsilva 

 
comerciale (case de marcat fiscalizate, telefoane mobile cu date, 
etc.); 



stier propr
 Romsilva preponderent ca lemn fasonat începând cu anul 2025 

 

29 

R.6.4. Romsilva 

 
 
R.6.5. Romsilva 

 în 

unor sume nefiscalizate; 
 
A.6.6. Romsilva va crea un sistem de  

externe; 
 
R.6.7. Romsilva  

lemnul de foc 
 

M.7. 
a 
administrative, logistice 

DESTINAT INDUSTRIEI 

A.7.1. a 
lemnului rotund 

 
 
R.7.2. Oferirea loturilor/pieselor de lemn fasonat 
livrare adecvate 
cât posibil în depozite permanente; 
 
R.7.3. Constituirea loturilor/pieselor de lemn fasonat în volume 
atractive 
transport; 
 
A.7.4. loturilor/pieselor de lemn fasonat prin 

contractelor  -to-business); platforma 
 

 
M.8. 

sortimentele de 
lemn fasonat 

R.8.1. Romsilva va crea proceduri de gestionare a lemnului în 

FIFO (first in   
 
- A realizarea de instala ii de conservare a lemnului; 
 
A.8.2. Romsilva 
legislative  
contractare  
oferire la vânzare a loturilor previzionate pentru sortimente 
industriale 

; 
recuperare a cheltuielilor din  
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R.8.3.
 
- evitarea producerii de sortimente valoroase în perioadele cu 
temperaturi ridicate; 
 
- 

 
 

M. 9. Revizuirea procedurilor 
interne pentru flexibilizarea 
stabilirii pre urilor de 
vânzare 

A.9.1. Romsilva 
; 

 
A.9.2. Romsilva  privind stabilirea 
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6. Analiza SWOT a proiectului 
 

 

Puncte tari (Strengths) Puncte slabe (Weaknesses) 

- 

companie; 
 

arborete, planuri de recoltare; 
 
Flexibilitate în alegerea resurselor de lemn 
(partizilor), 
tehnologice; 
 

or 
 

 
 personal 

 
 

 
 

 
 

rezonabil de productivitate; 
 

 
 
Management forestier certificat FSC®; 
 

 Romsilva 
e un brand! 
lemnoase; 
 
Diversitatea resursei de lemn (specii i 
sortimente diverse) 

volumului de lemn preponderent fasonat 

 
 

 mijloacelor de deplasare la 

asigurate muncitorilor; 
 

lorificarea unui volum 
de 5.000.000 mc ca LF; 
 

 
 

tehnologiilor de lucru actuale care duc la 
 

 

(grile orare aproape de salariul minim pe 
economie); 
 
Lipsa unei strategii de marketing a lemnului 
destinat înc  
 

-flow 
buget de dezvoltare insuficient; 
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OSB,  
 

capital stabil; 
 

 
 

ofertei de vânzare pe picior; 
 
Programe de sprijin pentru IMM-uri pentru 
dezvoltarea economiilor locale, inclusiv cele 
bazate pe procesarea resurselor de lemn, 
fabricarea mobilei  
 

 
 

de procesare; 
 
Implementarea sistemelor integrate de 
trasabilitate a lemnului la prima punere în pia  
(SUMAL) 

Instabilitatea cadrului legislativ sectorial; 
 

cererii; 
 

 Lipsa de interes a ei 

 
 

-

vulnerabilizarea imaginii RNP; 
 

neloiala (subven ii pentru produse 
accidentale in Europa) a 

 
 

(reforma Romsilva); 
 

u 

informatice); 
 

ad
mediului; 
 

. 
 

rarea sumelor investite în exploatare, 
transport, depozitare, livrare se face într-o 

 6 luni  
 
Inexistenta unei pie e consolidate 
de servicii pentru exploatare; 
 

 

; 
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7. Programul de  a proiectului strategic 
 

Implementarea proiectului presupune 

 

 

7.1. PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

emnarea unei echipe 
  

conform calendarului de implementare
în parte. 

Calendarul de implem
septembrie 2021  31 decembrie 2023. 

 

  




