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REZUMAT 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România în cooperare cu BERD a angajat AUSTROPROJEKT Agency for Technical Cooperation, Ltd. să elaboreze un studiu naţional cu privire la silvicultură şi industria forestieră, cu scopul de a încuraja investiţiile în silvicultură şi în industria de prelucrare primară a lemnului, prin identificarea problemelor specifice ale sectorului, viitoare tendinţe şi oportunităţi. 

Metodologia studiului a constat din combinaţia între interviuri realizate cu diverse grupuri relevante implicate în domeniul forestier şi analiza literaturii de specialitate şi a altor studii 
primare, ultimele cu scopul de a înţelege mai bine poziţia şi influenţa în sector a unora dintre cei mai recenţi jucători din domeniu, cum ar fi Asociaţia Administratorilor de Păduri (AAP) şi membrii acesteia, silvicultorii de la ocoalele silvice private. Analiza constă din 11 rapoarte sectoriale acoperind aspectele legale şi instituţionale, volumul anual de masă lemnoasă oferită spre exploatare, accesibilitatea resurselor forestiere, tehnologiile de exploatare a lemnului, fabricile de cherestea, combinatele de celuloză şi hârtie, energia generată din lemn, precum şi 
aspecte de comerţ cu lemn. în completare, a fost organizat un seminar în care rezultatele studiului au fost prezentate şi confruntate cu opiniile specialiştilor de vârf din sectorul forestier de stat şi privat din România. 

Analiza a început în septembrie, 2007, a durat 8 luni şi a fost elaborată de către o echipă alcătuită din 1 O experţi străini şi români. Obiectivul principal a fost generarea unei îmbunătăţiri continue a performanţei întregului sector silvic, concomitent cu respectarea normelor de mediu. Echipa de experţi a lucrat în mod independent şi în niciun moment nu a făcut obiectul vreunei presiuni din partea autorităţilor care conduc sectorul forestier. Studiul abordează aspectul delicat al relaţiei dintre interesele adesea divergente ale industriei lemnului cu cele de protecţie a mediului, în condiţiile privatizării sectorului silvic din România. Diferitele grupuri active în sectorul forestier şi-au dat pe deplin concursul la realizarea acestui studiu. 
Studiul abordează problematica circuitului masei lemnoase, balanţa între cererea şi oferta de lemn de pe piaţă (cu o previziune până în anul 2017, urmând trei scenarii de dezvoltare a sectorului forestier), precum şi problemele actuale legate de disfuncţionalităţile în fumizarea şi aprovizionarea cu lemn. A fost elaborat un set de recomandări practice menite să permită luarea de decizii imediate pentru îmbunătăţirea circuitului lemnului din pădure până la consumatorii industriali. Unul dintre aspectele abordate l-a constituit identificarea oportunităţilor pentru 
investiţii în prelucrarea lemnului. 

Principalele rezultate ale studiului pot fi rezumate astfel: 
- Resursa de masă lemnoasă a României este sub-utilizată datorită lipsei de acces în pădure, precum şi din cauza normelor şi regulamentelor silvice neconforme cu realitatea timpului prezent, referitoare la vârsta de exploatabilitate şi intensitatea răriturilor 
- Privatizarea pădurilor va contribui la creşterea volumului de masă lemnoasă de pe piaţă 
- Până în anul 2017, masa lemnoasă prevăzută a fi exploatată anual va creşte constant şi considerabil ca volum, permiţând investiţii în special în sectorul de prelucrare primară (fabrici de cherestea), panel din lemn, precum şi în ceea ce priveşte folosirea lemnului pentru 
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producerea de energie. Importanţa sectorului de celuloză şi hârtie va continua să se 
diminueze. 

- Fabricile de cherestea de dimensiuni mijlocii vor fi cel mai probabil închise, doar investiţiile 
fie foarte mari, fie mici dar flexibile având o şansă reală de supravieţuire pe piaţă. 

Prinicipalele recomandări făcute se referă la: 

- Pactici îmbunătăţite de relaţionare în parteneriatele public-private, cu sporirea participării 
sectorului privat. 

- Îmbunătăţiri în sistemul de control, în special pentru combaterea tăierilor ilegale de lemn. 

- Amenajamentul silvic urmând prevederile programului natura 2000, dar incluzând şi criterii 
financiare pentru tranzacţii de piaţă. 

- Introducerea unui sistem informaţional computerizat cu privire la tendinţele de pe piaţă şi 
preţurile masei lemnoase. 

- Revizuirea normelor tehnice cu privire la tăierile definitive, rărituri şi exploatarea lemnului. 

Construirea şi mai buna întreţinere a drumurilor forestiere. 

- Promovarea tehnologiilor modeme de exploatare şi transport a lemnului, cum sunt instalaţiile 
cu cabluri. 

Consultantul, analizând situaţia actuală a fluxului masei lemnoase dinspre pădure spre uilizatorii 
!Ildustriali, a început lucrul de la următoarea perceţie: 

Presupunerea iniţială cu privire la insuficienţa lemnului pe piaţă, precum şi obiectivul studiului 
de faţă au trebuit să fie reconsiderate parţial: aceasta datorită supra-capacităţii de procesare 
primară determinată de investiţiile străine în acest sens. Oricum, există în mod clar o lipsă de 
lemn pe piaţă. 

Este de aşteptat ca multe firme de procesare primară actualmente active, să înceteze activitatea în 
următorii ani; în special cele de dimensiuni mijlocii şi mai puţin cele de mici dimensiuni, astfel 
!ncât balanţă îmbunătăţită între cererea şi oferta de lemn va fi generată de mecanismele de piaţă. 
In plus, există posibilitatea importului de masă lemnoasă, care în prezent este testat şi parţial 

·· realizat de către marii operatori industriali. 
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Pe de altă parte există o lipsă certă de cherestea de calitate, existând şi multe alte probleme şi 
limitări care necesită rezolvări rapide pentru a normaliza piaţa lemnului şi pentru a îmbunătăţi cantitatea şi calitatea fluxului de masă lemnoasă. Cele mai presante limitări se referă la 
nesiguranţa şi lipsa de continuitate în cadrul instituţional din România (legi, regulamente, structuri, agenţii, organizaţii), precum şi lipsa continuităţii proiectelor în cadrul aceloraşi agenţii, 
odată cu schimbările periodice de personal. 
Până în prezent sectorul forestier a trecut printr-o continuă reorganizare, constând în introducerea noilor concepţii de piaţă concurenţială. Pe de altă parte, există frecvente şi de cele mai multe ori contra-productive schimbări în modul de organizare şi de funcţionare a instituţiilor abilitate din 
sector (MADR). Deoarece situaţia este una complexă, iar niciunii dintre cei cu interese majore în sectorul forestier nu a reuşit să impună un punct de vedere final, cei mai mulţi dintre jucătorii de pe piaţă au identificat căi proprii de a face faţă stării din sistem, rară a avea aşteptări prea mari de schimbare în bine în viitorul apropiat. Este clar că unul dintre factorii primordiali care stă la baza 
corupţiei din sectorul forestier este reprezentat de către organizarea şi funcţionarea confuză a 
cadrului instituţional din România. 

Multe dintre modificările structurale (Codul Silvic, Romsilva) sunt în desfăşurare, dar 
conţinutul şi scopul exact al acestora nu au putut fi identificate cu claritate. Oricum, sctructura 
actuală şi organizarea instituţiilor din sectorul forestier par a fi adecvate scopului pentru care au 
fost create, astfel încât nu este necesară o înlocuire drastică a lor, nici o schimbare radicală a politicilor forestiere care vizează dezvoltarea sectorului forestier. 
Normele silvice care reglementează sectorul forestier sunt în oarecare măsură depăşite şi 
constituie o frână pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv în sectorul forestier. Ele 
afectează în special activitatea de procurare a lemnului, deoarece majoritatea dintre ele vizează 
exploatarea şi transportul masei lemnoase. 

Retrocedarea pădurilor către foştii proprietari va avea un efect pozitiv asupra ofertei de lemn 
de pe piaţă, deoarece noii proprietari vor fi orientaţi mai puternic spre valorificarea profitabilă a masei lemnoase. 

Principalii actori din sectorul forestier sunt Statul român şi proprietarii particulari de păduri. În 
general, asociaţiile de proprietari particulari de pădure, precum şi alte organizaţii sectoriale sunt slab dezvoltate, ceea ce înseamnă că nu sunt capabile să reprezinte interesele membrilor în cazul negocierilor cu diverşi cumpărători de lemn, sau cu Romsilva privind aspectele cheie ale 
gospodăririi pădurii ( aspectele financiare şi cele legate de întreţinerea şi dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere, de exemplu). 

În prezent sectorul forestier din România resimte acut lipsa unei infrastructuri adecvate. Cele mai stringente probleme sunt cele determinate de insuficienţa drumurilor forestiere şi de proasta 
întreţinere a lor. Reţeaua actuală de drumuri nu face faţă traficului crescut (atât în ceea ce priveşte 
numărul de autocamioane, cât şi referitor la tonajul şi capacitatea de transport a acestora). 
Un alt factor care limitează dezvoltarea sectorului îl constituie lipsa de informaţie adecvată cu 
privire la cele mai recente progrese înregistrate în materie de practici şi tehnologii de exploatare 
şi transport a masei lemnoase. 

Există posibilităţi clare de dezvoltare viitoare a metodelor şi sistemelor de exploatare din 
România. Folosirea echipamentelor cu impact minim asupra mediului înconjurător şi a 
arboretului remanent, cum sunt forwarderele cu pneuri de joasă presiune, sau instalaţiile cu 
cabluri ar trebui sa fie puternic încurajate şi sprijinite! Oricând se impune efectuarea unei rărituri, doar atelajele cu animale sau tractoarele articulate autohtone reprezintă tehnologia folosită. în 
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zonele unde panta terenului nu este extrem de pronunţată, combinaţia harvester-forwarder de mici 
dimensiuni ar putea fi soluţia optimă. Instalaţiile cu cabluri reprezintă soluţia ideală pentru 
extragerea lemnului din parchete situate pe pante accentuate. 
Fondul forestier din România constă din 6,4 milioane de ha de pădure şi alte terenuri cu destinaţii 
speciale pentru sectorul forestier, ceea ce reprezintă circa 26,7% din suprafaţa totală a ţării. 
Majoritatea pădurilor sunt situate în zona montană (51,9%) şi la deal (37,2%), pe când în zonele 
aşezate de la şes sunt doar trupuri de pădure mici şi fragmentate (10,9%). Distribuţia pe clase de 
vârstă nu este una foarte bine proporţionată, datorită unor particularităţi de natură istorică. În 
special clasa a 5-a de vârstă (80-100 de ani) este slab reprezentată. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior este estimat la 1.347 milioane de m3 

, din care fagul reprezintă 37%, stejarii 
13%, iar răşinoasele 39%. Creşterea medie anuală este de aproximativ 34,6 milioane m3

, 
corespunzătoare unei creşteri medii de 5,6 m3 per an şi per ha. 

Volumul actual de buşteni disponibil pe piaţă este de circa 4,2 milioane de m3 de raşinoase şi de 
circa 3,5 milioane de m3 de foioase, cărora le poate fi adăugat un mic volum de răşinoase (0,3 
milioane de m3

) importat în special din Ucraina. Distribuţia pe clase de vârstă a celor mai 
importante specii din România demonstrază că fagul este singura specie prezentă din abundenţă; 
aprovizionarea cu stejar şi molid vor suferi în viitorul apropiat, în cazul în care nu vor fi majorate 
cotele de tăiere pentru aceste specii. La aceasta se adaugă o distribuţie pe clase de vârstă oarecum 
nefericită în cazul răşinoaselor. Noul curent de folosire a masei lemnoase pentru producerea de 
energie va pune o mare presiune pe industria forestieră, atât în ceea ce priveşte disponibilitatea de 
masă lemnoasă pe piaţă, cât şi în ceea ce priveşte costul lemnului. 

În general, cei implicaţi activ în sectorul forestier sunt de acord că există suficientă masă 
lemnoasă pe piaţă, dar ceea ce lipseşte sunt buştenii de calitate şi transparenţa în tranzacţionarea 
masei lemnoase pe piaţă. Mecanismele de determinare a preţului lemnului încă nu sunt 
implementate pe deplin, existând un numar mare de plângeri cu privire la practicile neordodoxe 
ale firmelor mici şi mijlocii care practică tăierile ilegale, comerţul ilegal cu lemn şi care corup şi 
autorităţile la nivel local. Între 10 şi 20% (1,5 până la 3 milioane de m3)din volumul de lemn 
tranzacţionat anual se apreciază că provine din tăieri ilegale. 

Se apreciază că atât producţia cât şi consumul de lemn să crească semnificativ, urmând tendinţa 
generala din Europa. Sectoarele cu cea mai semnificativă creştere sunt cele de debitare şi cele de 
producere a panelului din lemn. Noi investiţii vor contribui masiv la creşterea producţiei 
autohtone. Producţia de buşteni se va stabiliza prin maturizare, în paralel cu întărirea şi 
dezvoltarea naturală a managementului pădurilor private, de unde se preconizează că va fi 
fumizată cea mai mare parte a lemnului. Un număr mare de firme mici şi mijlocii specializate în 
procesarea primară a coniferelor fie vor înceta să existe, fie vor trebui să se reorienteze spre alte 
specii, datorită costurilor mari de întreţinere a instalaţiilor, a competiţiei acerbe şi a lipsei de 
acces la pieţele externe. Firmele mici vor putea beneficia de avantajul unei mai mari flexibilităţi, 
valorificând diverse nişe de pe piaţă. 

În prezent, preţurile pentru masa lemnoasă sunt determinate de către Regia Naţională a Pădurilor, 
care fumizează 60-65% din totalul de lemn prevăzut în cota anuală de tăiere. Proprietarii 
particulari urmează îndeaproape modelul stabilit de către instituţia de stat. Romsilva organizează 
licitaţii pentru lemnul pe picior, stabilind preţul minim de pornire. Acest sistem este aspru criticat 
de către operatorii industriali, care pretind că preţul lemnului pe picior nu reflectă situaţia reală de 
pe piaţă şi nu este corelat, aşa cum se întâmplă în vestul Europei, cu preţul produselor finite din 
lemn. Comparativ cu anul 2005, preţul pentru stejar şi molid a crescut substanţial, sub presiunea 

- cererii sporite de pe piaţa internă. Fagul a rămas cea mai ieftină specie principală, dar situaţia se 
aşteaptă să se schimbe, odată cu începerea producţiei la fabricile de plăci şi de cherestea 
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preconizate pentru 2008 şi 2009. Preţul de adjudecare la licitaţie poate ajunge să fie dublu faţă de cel de pornire, datorită competiţiei acerbe pentru stejar şi molid. 
Consultantul a calculat pe baza criteriilor economice şi ecologice trei scenarii diferite de evoluţie 
a producţiei de lemn din România, ajungând la următoarele rezultate: 

► În cazul extrapolării liniare a situaţiei actuale (Scenariul A), se va produce doar o creştere minimă a volumului de lemn exploatat, până la 17,9 milioane de m3 în 2017, de la maxim 
absolut de 17, 1 milioane de m3 înregistrat în 2004. 

► Scenariul B, de opţiune maximă, prevede o creştere de 162%, până la 27,65 milioane de 
m3 până în 2017, iar 

► Cea mai probabilă opţiune, Scenariul C prevede o creştere de 122%, însemnând 22,5 
milioane de m3 până în 2017. În acest ultim caz, Romînia ar putea deveni un actor 
important pe piaţa lemnului din Europa de sud-est şi la nivelul Uniunii Europene, în 
general. 

În ciuda scepticismului şi dezaprobării manifestate de unii dintre participanţii la Seminarul de la Sinaia din februarie, consultantul subliniază din nou că aceste calcule au la bază criteriul 
continuităţii silviculturii din România. Fiind independent în realizarea acestui studiu, consultantul nu a cedat presiunilor din partea oricăror actori din sectorul forestier. Rezultatele acestui efort sunt dovada acestei atitudini profesioniste. 

Raport final, aprilie 2008 
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1. INTRODUCERE 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a însărcinat AUSTROPROJEKT Agency for 
Technical Cooperation, Ltd. să elaboreze studiul „Silvicultura şi industria forestieră din 
România". Studiul este finanţat de către BERD şi are scopul de a încuraja investiţiile în 
silvicultură şi în prelucrarea primară a lemnului, prin identificarea problemelor actuale, a 
viitoarelor tendinţe de dezvoltare (cu accentul pe fluxul masei lemnoase) şi pe oportunităţile ce 
există în acest sector. 

• Analiza de faţă este una care integrează date existente deja în studii anterioare cu 
informaţii noi obţinute prin intervievarea celor mai importanţi jucători de pe piaţa 
lemnului din România. 
Ţinând cont că întreg spectrul silviculturii şi industriei lemnului au trebuit analizate, 
scopul acestui studiu este unul foarte larg, incluzând o multitudine de sarcini specifice. 
Deşi resursele alocate realizării acestei ample sarcini au fost limitate, consultantul a făcut 
un efort deosebit pentru a se încadra în limitele bugetare şi de timp ale proiectului, f'ară a 
afecta calitatea acestuia. 

• Faza de colectare a datelor, ca în multe alte proiecte, constituie una dintre cele mai 
importante faze ale proiectului. În timpul acestei faze consultantul a întâmpinat o serie de 
dificultăţi, legate în special de lipsa datelor sau de calitatea îndoielnică a acestora. Uneori, 
instituţiile care ar fi trebuit să sprijine realizarea studiului nu au cooperat aşa cum ar fi 
fost de dorit. 

• Mai mult, datele existente nu sunt centralizate. Cu alte cuvinte, datele sunt împrăştiate 
între diverse instituţii cu interese în sectorul forestier. Ca o recomandare, ar fi de reală 
necesitate crearea accesului la o bază de date centralizată (în format electronic sau pe 
hârtie) care să înglobeze într-un mod standardizat datele relevante despre silvicultură şi 
industria forestieră din România. 

• Studiul a fost realizat în strânsă cooperare cu alte studii referitoare la sectorul forestier, 
dintre care Programul Naţional de Dezvoltare Forestieră al Băncii Mondiale merită 
menţionat în special. 

În această fază finală a raportului, trebuie menţionat faptul că AUSTROPROJEKT, prin 
intermediul echipei de consultanţi, a acţionat în permanenţă în mod independent. Principiul 
călăuzitor al consultantului a fost acela de a realiza o analiză obiectivă care să servească tuturor 
părţilor interesate din sector. Aceasta sarcină nu a fost una facilă, date fiind interesele adesea 
conflictuale ale unora dintre părţile implicate în sectorul forestier. 
Pentru a beneficia în mod corespunzător de expertiza locală, consultantul a subcontractat o serie 
de experţi români, care au contribuit activ la realizarea proiectului. 

Raport final, aprilie 2008 
6 

an
dre

iciu
rca

nu
.ro

/



AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

1.1. Termeni de refetinţă (TR)1 

Trebuie menţionat că acest studiu, conform termenilor de referinţă specificaţi 

• va analiza circuitul masei lemnoase din pădure până la utilizatorii industriali, 

• va realiza o balanţă a cererii şi ofertei de lemn de pe piaţă, şi 

• va elabora o serie de recomandări pentru evitarea sau diminuarea blocajlor din sistem 
în ceea ce priveşte fluxul lemnului. 

O atenţie specială va fi acordată disponibilităţii lemnului pe piaţă, pentru a garanta viitoare 
investiţii în sectorul prelucrării primare. Acest studiu nu va analiza existenţa materiei prime 
necesare sectoului de procesare secondare a lemnului, cum ar fi industria mobilei. 

Studiul nu oferă răspunsuri cu privire la situaţia actuală a pieţei lemnului sau cu privire la 
competitivitatea produselor din lemn (cherestea sau panel). Dat fiind că în unele cazuri datele 
avute la dispoziţie nu au fost complete, iar timpul de a analiza în detaliu anumite aspecte ale 
pieţei nu a fost de ajuns, unele dintre întrebări nu au putut primi un răspuns adecvat. În aceste 
cazuri, consultantul a realizat estimări proprii cu privire la tendinţa de dezvoltare a sectorului 
forestier. 

Servind ca instrument pentru analiza sectorială, prin consultarea diverselor părţi implicate în 
sector prealabil de luarea deciziilor, a fost creat un chestionar ce a fost distribuit ocoalelor 
silvice private, cu scopul înţelegerii sectorului silvic privat, a cărui importanţă per ansamblu 
este în plină creştere. Rezultatele acestui chestionar sunt prezentate în Raportul final de faţă. 

Unul dintre obiectivele principale ale studiului l-a constituit crearea unei balanţe reale pentru 
cererea şi oferta de lemn de pe piaţă. Această balanţă a fost creată la nivel naţional, divizată 
pe specii şi pe sortimente de lemn. 

Următoarele motive stau la baza deciziei de a conduce întreg studiul la nivel naţional: 

• Cele mai importante firme din sectorul de prelucrare a lemnului din România 
sunt concerne multinaţionale, cu activităţi de procurare a lemnului extinse în 
toată ţara şi uneori în întreaga Europă centrală şi de sud-est. 

• În ultimul timp, preţul pentru lemnul rotund a crescut rapid. În consecinţă, 
ponderea costului de transport din costul total al lemnului livrat la fabrică este 
una mai mică, ceea ce a determinat ca transportul la distanţe mai mari să 
devină temporar mai atractiv. 

• Nu există bariere pentru importul sau exportul de produse din lemn, circulaţia 
bunurilor fiind liberă. 

1.2. Scopul proiectului 

Scopul proiectului a fost extins la nivel naţional. Rezultatul final se aşteaptă să servească la 
îmbunătăţirea balanţei dintre cererea şi oferta de lemn de pe piaţă. S-a urmărit identificarea 
principalelor cauze care determină blocaje în circuitul masei lemnoase de la pădure până la 
consumatorii industriali, precum şi propunerea de soluţii care să îmbunătăţească situaţia actuală. 

1 
Termenii de referinţă compleţi sunt reproduşi în Anexa 4. 
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1.3. Obiectivele proiectului 
În concordanţă cu termenii de referinţă, obiectivele proiectului sunt în principal legate de viitoarele investiţii în sectorul de prelucrare primară a lemnului în România, prin identificarea direcţiilor de dezvoltare şi a oportunităţilor generate de silvicultura şi industria forestieră din România. Următoarele aspecte vor fi tratate, vizând generarea de beneficii economice şi sociale: • Fumizarea lemnului şi alte aspecte asociate acestui proces • Balanţa actuală între cererea şi oferta de lemn şi tendinţe de evoluţie viitoare • Opţiuni pentru dezvoltarea operatorilor industriali 

• Îmbunătăţiri în managementul pădurilor, exploatările forestiere, transportul şi comercializarea masei lemnoase, etc. 

Tabelul 1: Principalele obiective ale Studiului asupra sectorului forestier românesc 
' 

,.; .. Nr. 
Obiective 

.. -
l Realizarea unei imagini de ansamblu a întregului circuit al lemnului (analiza celor mai importanţi factori care afectează acest proces şi evoluţia lor viitoară) 
2 Analiza situaţiei actulae a volumului de lemn prevăzut a fi exploatat anual, ca principala sursa de lemn pentru oferta de lemn 
3 Analiza consumului de lemn de către operatorii industriali autohtoni 

4 Elaborarea şi analiza balanţei de lemn actuale şi viitoare ( cerere vs. ofertă) 

5 Furnizarea de informaţii relevante cu privire la oferta de lemn de pe piaţă, care să sprijine potenţialii investitori în sectorul forestier 
6 Fumizarea unui instrument care să sprijine autorităţile în luarea deciziilor pe termen scurt şi mediu cu privire la silvicultură şi industria forestieră, cu accent pe furnizarea lemnului 

7 Fumizarea unui Plan de acţiune pentru actorii de pe piaţa lemnului din România, cu scopul de a îmbunătăţi circuitul lemnului 

1.4. Conţinutul Raportului final 
Raportul final tratează aspectele legate de fumizarea lemnului către: • Fabricile de cherestea 

• Fabricile de panel din lemn 
• Fabricile de celuloză 
• Alţi consumatori primari, cum ar fi producătorii de energie 

În Raportul final, operatorii industriali sunt analizaţi în ceea ce priveşte: 
Raport final , aprilie 2008 
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• Producţia actuală şi cea estimată pentru viitor 

• Consumul actual şi estimat de lemn, atât rotund cât şi din reziduuri ( sortimente, specii, 
surse) 

• Crizele recente în procurarea masei lemnoase de către operatorii industriali 

• Alte aspecte referitoare la circuitul lemnului experimentate de către firmele din sector 

Oferta actuală şi cea estimată de lemn este analizată pe sortimente şi specii, cu referire la: 
• Resursa de masă lemnoasă (volum, specii, calitate) 

• Volumul de lemn actual şi viitor oferit spre tăiere 

• Volumul de lemn actual şi recent exploatat în realitate 

Raportul final tratează de asemenea şi: 

• Exploatarea forestieră actuală (tehnologii, volume) 

• Infrastructura (în principal reţeaua de drumuri forestiere) 

De- a lungul raportului final consultantul oferă răspunsuri pentru: 

• Situaţia actuală a circuitului lemnului din pădure către operatorii industriali, şi factorii 
care influenţează acest proces într-un mod pozitiv sau negativ 

• Balanţa între oferta şi cererea de lemn 

• Blocaje în circuitul lemnului 

• Recomandări pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale 

Raportul este structurat în conformitate cu munca desfăşurată de consultant. Raportul include trei 
capitole principale: 

► ,,Rezultatele studiului" trece în revistă fazele de lucru şi rezultatele obţinute de către 
echipa de consultanţi de-a lungul proiectului. Începe cu trecerea în revistă a resursei 
forestiere din România şi apoi face rezumatul principalelor rezultate din rapoartele 
sectoriale. Rapoartele sectoriale complete sunt ataşate acestui raport într-un volum separat 
(a se vedea Volumul 2 - Rapoarte sectoriale). Trece apoi în revistă principalele rezultate 
ale chestionarului adresat ocoalelor silvice private şi cele mai importante blocaje din 
circuitul lemnului ce au fost identificate cu acest prilej, rezultate ce au constituit subiectul 
principal de discuţie la seminarul organizat la Sinaia în luna februarie 2008. Concluziile 
desprinse din seminar sunt de asemenea recapitulate, înainte de a trece la cea mai 
irnprtantă parte a studiului, cuprinsă în capitolul următor. 

► ,,Calculul balanţei de lemn": după analiza factorilor care influenţează balanţa actuală de 
lemn şi evoluţia ei viitoare, este realizat calculul efectiv al acesteia. Din acest moment 
înainte, consultantul furnizează o analiză pertinentă a balanţei viitoare de lemn, în mod 
concis, dar totuşi detaliat. Este prezentat calculul balanţei de lemn până în 2017, în 
condiţiile presupuse a trei scenarii diferite: unul conservativ/pesimist considerând foarte 
puţine eforturi de schimbare din partea actorilor de pe piaţa lemnului; al doilea, opimistic, 
oferind imaginea celui mai mare volum de lemn posibil pe piaţă; al treilea, realistic, ale 
cărui consideraţii se speră că vor fi şi realizate în practică. Toate acestea conduc la 
realizarea unui 

► ,,Plan de acţiune", ce conţine recomandările adunate de la diveşi actori din sectorul 
forestier, precum şi propriile recomandări ale echipei de consultanţi; rezultatul acestui 
plan este o imagine de ansamblu asupra posibilelor investiţii ce se vor produce în sector 
până în anul 2017. 
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Echipa de consultanţi doreşte să mulţumească tuturor părţilor care au participat la succesul acestui proiect prin oferirea de informaţii de valoare. Este de la sine înţeles că opiniile exprimate în prezentul raport sunt doar în responsabilitatea consultantului, şi că nu pot face obiectul prejudicierii imaginii celor care şi-au adus contribuţia la realizarea lui. 

Raport final, aprilie 2008 
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2. REZULTATELE STUDIULUI 

2.1. Analiza resursei forestiere din România 
La 31 decembrie, 2006 fondul forestier era reprezentat de 6.427.678 ha, reprezentând 26.86% 
din suprafaţa totală a României. 

Structura proprietăţii asupra acestuia era după cum urmează: 
Tabelul 2: Structura proprietiţii asupra pădurilor din România (ha)-la sfârşitul lui 2006 

Total State 

o Series1 6427678 3916058 

Colective 
Communal and Other 

legal 

925652 736066 

Private 
indi\1duals 

843998 

Other 
owners 

5904 

Situaţia s-a modificat considerabil în ultimii 5 ani, în principal după adoptarea Legii 247/2005 în 
iunie 2005, lege care a adus procesul „restitutio in integrum" a terenurilor cu vegetaţie forestieră 
către foştii proprietari. 

Sunt necesare câteva comentarii despre natura proprietăţii, deoarece Tabelul 2 prezintă şi 
inspectoratele teritoriale, care sunt responsabile cu inspecţia activităţii de gospodărire şi de 
exploatare a pădurilor. Cele mai împădurite judeţe sunt Suceava, Hunedoara şi Caraş-Severin, 
unde majoritatea pădurilor sunt în proprietatea statului. În ceea ce priveşte calitatea lemnului şi 
condiţiile de exploatare, Caraş-Severin se plasează pe ultimul loc din trei, deoarece majoritatea 
pădurilor sunt situate în parcuri naţionale sau au funcţii speciale de protecţie împotriva eroziunii 
solului. 

Partea centrală a României (inspectoratele Braşov şi Cluj) este dominată de păduri private, 
datorită tradiţiei istorice de prorpietate privată asupra terenului. Cu toate acestea, există diferenţe 
marcante între cele două zone: în Braşov, Sibiu şi într-o oarecare măsură în Covasna lemnul 
provine din păduri municipale sau comunale, pe când în Alba şi Bistriţa-Năsăud proprietatea 
privată este reprezentată de mici proprietari individuali sau de mici proprietăţi ale comunităţilor 
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locale. Aceste diferenţe aparent nesemnificative au de fapt un impact major asupra pieţei lemnului. 

Tabelul 3: Structura proprietiţii asupra pidurilor din România 
la jumătatea anului 2007 - pe judeţe 
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În funcţie de altitudine, pădurile României sunt distribuite astfel: 
• În munţi (de la 700 la 1800 m) 51.9% 
• Dealuri şi podişuri (de la 200 la 700 m) 37.2% şi 
• Câmpii (sub 200 m) 10.9%. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi lndustriGtl forestiere 

Distribuţia pădurilor după clasele de vârstă - la nivelul anului 2005- este prezentată în următorul 
tabel: 

Tabelul 4: Distribuţia pădurilor României după clase de vântă 
- suprafaţă şi volum pe picior 

I li III w V VI> 

I C!I Surface (Thou ha) 1434 1184 1122 93l5 623 935 

I■ Standing \dume (mH.cm) 545 1587 261-4 3065 2269 3459 

Sunt mai multe păduri în clasa l-a, deoarece ele reprezintă în majoritatea cazurilor crânguri 
(salcâm, plopi, sălcii) cu vârste de 10 ani (salcâm) sau 5 ani (plopi şi sălcii), cu o rotaţie scurtă de 
25-30 de ani. 

Referitor la funcţiile pădurilor din România, structura în funcţie de acestea este redată în Tabelul 
5. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Tabelul 5: Funcţiile pădurilor din România 

Funcţia principală Suprafaţa% 

De producţie (grupa a II-a) 46.7% 

De protecţie (grupa I-a) 
53.3% Din care: 

Protecţia terenurilor şi a solului 23.0% 

Protecţia apei 
16.5% 

Protecţia împotriva poluării 2.7% 

Păduri de recreere 5.8% 

Păduri de interes stiinţific şi arii protejate 5.3% 

Tipurile funcţionale - conceptul cheie pentru amenajamentul pădurilor 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forasti9'e 

Tabelul 6: Structura pidurilor României dupi tipurile funcţionale 

2 

oTI ■ 111 □nu oTIV ■ TV e,TVI 

Suprafaţa de pădure inclusă în tipurile funcţionale TI şi TII, unde tăierile de producţie nu sunt permise, este de circa 1.430,9 mii de ha (23% din total), sau 352,2 milioane de m3 (26% din volumul pe picior). 

În prezent se manifestă tendinţa de a reduce suprafeţele incluse în tipurile funcţionale TIII şi TIV ( de protecţie a solului şi a apei) şi de trecere a lor în tipul TVI care permite cele mai extensive tăieri. Unul dintre motivele principale pentru acest tranfer este practica (de până în 1993) de a include în categoria de protecţie strictă pădurile care erau în vecinătatea viitoarelor baraje sau lucrări hidrptehnice (car ulterior nu au mai fost realizate). Consultantul estimează această suprafaţă la circa 350,000 ha. 
Volumul total de lemn pe picior este (2005) raportat a fi de 1.347 milioane m3

• Distribuţia acestuia pe specii şi categorii de specii, ce vor fi ulterior analizate în raport, este după cum urmează: 

Tabelul 7: Distribuţia speciilor 

·Nume comun Denumir~~•tihitffică % - -

Fag Fagus sylvatica 37 

Molid Picea abies, Abies alba 39 

Stejar Quercus petraea, Quercus robur 13 

Diverse tari- salcâm, frasin Robina pseudoacacia, Frax:inus excelsior 7 

Diverse moi- plopi, sălcii Populus sp , Salix sp. 4 

Toţal 
100 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Principalele specii sunt fagul şi molidul. 

Se estimează ca volumul total al coniferelor se va diminua, în timp ce cel al fagului va creşte, 
deoarece: 

• În competiţia naturală dintre cele două specii, fagul este mai competitiv, şi 
• În ultimul deceniu, molidul a fost exploatat în exces, datorită cererii de pe piaţă. 

Volumul mediu pe hectar este de 218 m3
• Creşterea anuală este estimată de către ICAS a fi de 

circa 34,6 milioane m3
, ceea ce corespunde unei creşteri medii de 5,6 m3 per an şi per ha. 

Tabelul 8: Creşterea actulaă a pădurilor României 

Specii şi grupuri de Creşterea actuală totală Creşterea actuală pe unitate 
specii (x 106 m3 x an-1) (m3 x an-1 x ha-1) 

Conifere 12,2 6,5 vs 9,7 în Franţa 

Fag 10,3 5,4 vs 8,4 în Franţa 

Stejar 5,4 4, 7 vs 8,2 în Franţa 

Diverse tari 4,3 4,7 

Diverse moi 2,4 7,8 

Total 34,6 5,6 

Estimarea volumului pe picior este bazată pe inventarierea realizată în 1985. Inventarierile 
forestiere nu au mai fost reaizate în ultimul deceniu şi drept urmare datele cu privire la resursa 
forestieră nu sunt actualizate. În septembrie 2007 a început o nouă inventariere forestieră. Drept 
urmare, date actualizate, stiinţifice vor fi disponibile doar în 2010. 

România are una dintre cele mai deficitare reţele de drumuri forestiere din Europa - 6,53 metri 
liniari pe ha. Spre comparaţie: Franţa are 26 ml/ha şi Austria are 36 ml/ha. Studii elaborate de 
către INL au concluzionat că 35% din pădurile României, sau 2.235.570 ha sunt inaccesibile, 
însemnând că distanţa de colectare a lemnului este mai mare de 2000 de metri. 

Tăierile anuale sunt reglementate prin Cota de tăiere anuală. Cota anuală de tăiere este calculată 
pe baza amenajamentelor silvice la nivel de unitate amenajistică sau proprietate, apoi adunată la 
nivel de judeţ şi ulterior la nivel naţional. 

Un alt concept original care a apărut în ultimii ani, cauzat de presiunea exercitată de noii 
proprietari de pădure de a tăia fără a avea un amenajament silvic valid, este Cota de tăiere 
individuală, numită ulterior „volumul posibil de exploatat". Conceptul reprezintă un volum 
inferior celui din Cota de tăieri anuală stabilită anual prin decizie guvernamentală de către 
autorităţile din sectorul forestier. Cota anuală de tăiere, volumul posibil de exploatat şi volumul 
real exploatat din 1962 şi până în prezent sunt redate în următorul tabel. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Tabelul 9: Cota anuală de tăiere, volumul posibil de exploatat şi volumul real exploatat din 
1962 

Volumul 
Volumul Cota anuală de posibil de Volumul real Anul 

tăiere (Mm3) exploatat exploatat (Mm3) 
neexploatat 

(Mml) =AAC-AH 

1962-1975 24,0 26,0 
1976-1980 21,0 22,0 
1981 -1985 21,0 23,0 
1986-1990 18,0 18,5 

1991 19,0 15,3 
1992 15,5 14,4 
1993 15,0 13,6 
1994 14,5 12,9 
1995 14,4 13,8 
1996 15, 1 14,6 14,8 
1997 15,2 14,8 14,5 0,7 
1998 16,1 15,2 12,6 4,2 
1999 16,5 15,5 13,7 7,0 
2000 16,7 15,8 14,3 9,4 
2001 17,0 17,0 13,4 13,0 
2002 17,6 17,0 16,4 14,2 
2003 17,8 18,0 16,7 15,3 
2004 18,5 18,0 17, 1 16,7 
2005 20,3 18,2 15,7 21,3 
2006 22,38 18,5 15,7 27,9 
2007 22,1 19,5** 17.5* 
2008 21,7 18,5 18.5* 

Ultimul 
178,0 168,0 150,1 27,9 deceniu 

* estimare 

** majorat de la valoarea iniţială de I 8,5 ca rezultat al do borâturii de vânt din nordul Carpaţilor 
Cota de tăiere anuală calculată de către ICAS pentru 2008 este 21, 7 milioane m3

, dar cota de tăiere a fost stabilită la 18,5 milioane m3
. Cota de tăiere pentru anul 2008 are structura prezentată în tabelele următoare: 
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AUST_ROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 
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Tabelul 10: Cota de tiiere pe specii în 2008 (1000 m') 

Conifere Fa2 Stejar Diverse tari . Diverse moi Total 

6298 7440 2785 2988 2213 21724 

Tabelul 11: Cota de tăiere pe tipuri de tăieri în 2008 (Mm') 

Tăieri finale 

12043 

Cota de tăiere pe tipuri de tăieri în 2008 (Mm3
) 

Tlieri de 
conservare 

1152 

Rărituri 

4658 

Rărituri Tiieri de 
pre-comerciale igienă 

1417 2454 
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i AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

Tabelul 12: Cota de tiiere vs Volumul posibil de exploatat în 2008, pe tipuri de proprietari Mm3 

Cota de tăiere anuală (AAC) pe proprietari vs volumul propus spre exploatare (CQ) in 2008, m3 

15000 

rm AAC 11840 
■ ca 9820 

Comune Compos. + Individuali Plfl!Oi biserici 

3429 3057 2109 1290 
3410 2500 1750 1020 

Total 

21724 
18500 

Tabelul 13: Principalii indicatori ai resursei forestiere din România 
Indicatori 

Anul2006 
Suprafaţa de pidure, ha 

6.427.678 Volumul actual pe picior, m3 

1.347.000.000 Cre,terea anuală, m3 

34.600.000 Cota de tăiere calculată, m3 

22.300.000 Volumul exploatat, m3 

15.700.000 Creşterea netă în volum, m3 

18.900.000 Aril strict protejate, ha 
131.000 Piduri accesibile - procent din total 

57 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Concluzii: 

• România posedă o importantă suprafaţă de pădure, incluzând unele dintre ultimele păduri 
virgine ale Europei, resursă ce este dsitribuită inegal în ţară; 

• Accesibilitatea redusă a pădurilor împiedică accesul la resursa pe picior, resursă care în 
cazul fagului se estimează că este a doua ca mărime din Europa, după Germania; 

• Mai mult de jumătate din pădurile României au avut funcţia principală de producţie la 
jumătatea anilor 1980; 

• Retrocedarea pădurilor, încă în desfăşurare, aduce schimbări de natură economică în ceea 
ce priveşte gospodărirea pădurilor. Noii proprietari de păduri au revizuit cu mare atenţie 
funcţiile pădurilor în noile amenajamente silvice. În consecinţă, cota de tăiere anuală a 
crescut considerabil în ~ădurile private - de exemplu, în Bistriţa-Năsăud s-a ~rodus o 
creştere de la 392.000 m la 682.000 m3

; în Sibiu, de la 469.000 m3 la 655.000 m ; 

• Calcule conservative ale cotei de tăiere anuale, slaba accesibilitate şi uneori marketingul 
deficitar au determinat ca tăierile efective să fie de maximum 50% din creşterea estimată. 
În ultimii 15 ani, toţi aceşti factori au determinat o acumulare de lemn pe picior şi o 
evoluţie pozitivă a structurii pe clase de vârstă, însemnând că suprafaţa totală a pădurilor 
care au ajuns la vârsta de exploatare a crescut continuu. În multe cazuri, în special în 
pădurile private din zona montană, cota de tăiere anuală a crescut considerabil datorită 
noii structuri pe clase de vârstă (Sasca Montană, de la 21.500 m3 la 51.000 m3

; Groşii 
Ţibleşului de la42.600 m3 la 66.600 m3

; Şercaia de la 33.000 m3 la 62.700 m3
, etc.) 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

2.2. Interviurile realizate cu cei mai importanţi actori din sectorul forestier De-a lungul vizitelor de lucru efectuate de către experţii proiectului, au fost realizate numeroase 
interviuri cu actori importanţi din sectorul forestier. Trebuie subliniat faptul că au fost intervievaţi 
reprezentanţi ai tuturor grupurilor relevante. Unii dintre cei cu interese majore în sector au fost 
vizitaţi chiar de mai multe ori de către diferiţi experţi care au avut abordări şi scopuri diferite de 
la un caz la altul; de exemplu, fie cu accent pe mediu, fie pe economie. în acest mod, diferite 
probleme au putut fi analizate din unghiuri diferite. 
Au fost realizate mai mult de 80 de interviuri cu specialişti din sectorul forestier, de la proprietari 
de pădure, la operatorii industriali şi până la autorităţile din sectorul forestier. Informaţia acumulată în timpul acestor interviuri a fost inclusă în rapoartele sectoriale. 

2.3. Rapoartele sectoriale 
În consecinţă, consultantul a divizat lucrul în realizarea a 11 rapoarte sectoriale. Aceste rapoarte 
au fost realizate de către experţi în domeniu, cu scopul de a conţine: • Date relevante şi, oricând e necesar, o estimare a variabilelor analizate; • Expertiză internaţională de ultimă oră şi cele mai bune pracitici. Toate rapoartele au aceeaşi structură şi conţin aceleaşi elemente de analizat. Ele includ: • Analiza stării actuale a fiecărui sector, 

• Identificarea, descrierea şi analiza blocajelor din sectoare, • Identificarea recomandărilor pentru eliminarea sau depăşirea blocajelor descoperite, • Oricând posibil, compararea acţiunilor recomandate cu modele de practici internaţionale 
recunoscute ca profesioniste. 

Toate aceste rapoarte conţin recomandări cu privire la minimizarea sau reducerea problemelor 
existente. 

2.3.1. Raportul sectorial despre sectorul de debitare/ fabricile de cherestea Fabricile de cherestea sunt foarte importante pentru economia României. Împreună cu sectorul de 
exploatare a lemnului, reprezintă circa 3,5% din PIB şi 6% din producţia industrială din 2006. 
Furnizează circa 30.000 de locuri de muncă, în special în zona rurală. Odată cu investiţiile 
recente în sectorul de prelucrare primară a lemnului, se estimează că întregul sector se va 
dezvolta, ajungând la o cotă de participare de 5% din PIB. La nivel european, România nu este una din marile puteri ale producţiei de cherestea din 
răşinoase, dar deţine locul 5 la producţia de cherestea din foioase. Peste 60% din cheresteaua de 
răşinoase şi 40% din cea de foioase este exportată. 
Cum răşinoasele reprezintă doar 39% din volumul pe picior al pădurii din România, cererea mare 
şi distribuţia specifică pe clase de vârstă determină o presiune ridicată pe resursa de lemn. în 
corelaţie cu cererea crescândă de lemn, preţul va creşte în continuare, ca din 2004 încoace, 
depăşind media europeană. Cu toate acestea, piaţa lemnului este subiectul unor variaţii 
imprevizibile. 
Fabricile de cherestea procură lemnul: 

• A vând propriul sector de exploatare a lemnului, • Exploatând cu subcontractori forestieri, şi 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

o Cumpărând lemn de pe piaţă. 

Exploatarea în regim propriu a fost foarte larg răspândită, dar cu Romsilva care oferă tot mai 
multă masă lemnoasă la drum auto, firmele vor renunţa la propriile sectoare de exploatare. 
Volumul actual de lemn de pe piaţă este reprezentat de 4,3 milioane m3 de buşteni de răşinoase şi 
4,2 milioane m3 de buşteni de foioase autohtne, la care se adaugă un mic volum de răşinoase 
importat din Ucraina (0,3 milioane m\ 

Distribuţia pe clase de vârstă arată că fagul este singura specie care este prezentă din abundenţă 
pe piaţă, în timp ce stajarul şi molidul vor întâmpina unele dificultăţi, având o distribuţie 
nefericită a claselor de vârstă. Noua tendinţă de a folosi lemnul pentru generarea de energie în 
mod industrial va determina o presiune în creştere asupra resursei disponibile pentru prelucrare 
industrială, atât ca volum cât şi ca preţ. 

În general, cei implicaţi activ în sectorul forestier sunt de acord că există suficientă masă 
lemnoasă pe piaţă, dar ceea ce lipseşte sunt buştenii de calitate şi transparenţa în tranzacţionarea 
masei lemnoase pe piaţă. Mecanismele de determinare a preţului lemnului încă nu sunt 
implementate pe deplin, existând un numar mare de plângeri cu privire la practicile neordodoxe 
ale firmelor mici şi mijlocii care practică tăierile ilegale, comerţul ilegal cu lemn şi care corup şi 
autorităţile la nivel local. Între 1 O şi 20% ( 1,5 până la 3 milioane de m

3
)din volumul de lemn 

tranzacţionat anual se apreciază că provine din tăieri ilegale. 

Se apreciază că atât producţia cât şi consumul de lemn să crească semnificativ, urmând tendinţa 
generala din Europa. Sectoarele cu cea mai semnificativă creştere sunt cele de debitare şi cele de 
producere a panelului din lemn. Noi investiţii vor contribui masiv la creşterea producţiei 
autohtone. Producţia de buşteni se va stabiliza prin maturizare, în paralel cu întărirea şi 
dezvoltarea naturală a managementului pădurilor private, de unde se preconizează că va fi 
fumizată cea mai mare parte a lemnului. Un număr mare de firme mici şi mijlocii specializate în 
procesarea primară a coniferelor fie vor înceta să existe, fie vor trebui să se reorienteze spre alte 
specii, datorită costurilor mari de întreţinere a instalaţiilor, a competiţiei acerbe şi a lipsei de 
acces la pieţele externe. Firmele mici vor putea beneficia de avantajul unei mai mari flexibilităţi, 
valorificând diverse nişe de pe piaţă. 

În prezent, preţurile pentru masa lemnoasă sunt determinate de către Regia Naţională a Pădurilor, 
care furnizează 60-65% din totalul de lemn prevăzut în cota anuală de tăiere. Proprietarii 
particulari urmează îndeaproape modelul stabilit de către instituţia de stat. Romsilva organizează 
licitaţii pentru lemnul pe picior, stabilind preţul minim de pornire. Acest sistem este aspru criticat 
de către operatorii industriali, care pretind că preţul lemnului pe picior nu reflectă situaţia reală de 
pe piaţă şi nu este corelat, aşa cum se întâmplă în vestul Europei, cu preţul produselor finite din 
lemn. Comparativ cu anul 2005, preţul pentru stejar şi molid a crescut substanţial, sub preciunea 
cererii sporite de pe piaţa internă. Fagul a rămas cea mai ieftină specie principală, dar situaţia se 
aşteaptă să se schimbe, odată cu începerea producţiei la fabricile de plăci şi de cherestea 
preconizate pentru 2008 şi 2009. Preţul de adjudecare la licitaţie poate ajunge să fie dublu faţă de 
cel de pornire, datorită competiţiei acerbe pentru stejar şi molid. 

În 2007 preţurile la cherestea au crescut pentru stejar şi fag, dar au scăzut pentru molid. Deoarece 
majoritatea cherestelei produsă este exportată, preţurile pe piaţa internă au urmat evoluţia celor 
externe. Cu toate acestea, firmele din România nu au acces la pieţele cu valoare adaugată şi în 
consecinţă veniturile lor sunt inferioare decât dacă ar exporta către vestul Europei. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silvicu/'lurii şi ;ndustri !f]i foresii~;-a 

2.3.2. Raportul sectorial despre illlldustria cehdozeă şi hârtiei 
Industria celulozei şi hârtiei a suferit tranformări majore în întreaga Europă şi lume în ultimii 30 de ani. Fabricile de celuloză şi hârtie de dimensiuni mici, odată răspândite în întraga Europă au trebuit să închidă producţia de celuloză pe criterii de protecţia mediului şi din lipsă de finanţare. În timp ce cecererea de hârtie din România este în creştere în corelaţie cu creşterea economică a ţării, industria de celuloză şi hârtie nu a putut ţine pasul cu cererile pieţei. Costurile în creştere la energie şi materii prime, precum şi concurenţa din străinătate crează un mediu de afaceri concurenţial în care nu toate fabricile vor supravieţui . 

Industria de celuloză întâmpină probleme legate de ecchipamentul învechit, de presiunile din partea autorităţilor de mediu şi de costurile mari ale materiei prime. Investiţiile din unele fabrici vor determina creşterea producţiei şi păstrarea competitivităţii sectorului. Pe de altă parte, noii industrii - panel, plăci şi bioenergie - au sporit cererea de lemn la nivel european şi balcanic. Piaţa lemnului din România trece prin modificări majore, care vor afecta pe termen lung industria celulozei şi hârtiei . 
Noi facilităţi de producţie ar necesita nu doar o foarte mare resursă de lemn, ci şi investiţii însemnate. În consecinţă, în condiţiile scumpirii lemnului, este puţin probabil că astfel de investiţii se vor materializa în România. 
2.3.3. Raportul sectorial despre industria producătoare de plăci/panei din lemn şi furnir 

Până în 1990, România a fost unul dintre producătorii importanţi de panel din lemn în Europa. Ultimii 15 ani de tranziţie la economia de piaţă au marcat declinul acestei ramuri a industriei. În afara unui număr oarecare de mici producători de panel şi furnir din lemn (majoritatea folosind o tehnologie uzată moral şi fizic), s-au produs un număr de investiţii în tehnologii modeme şi competitive. 

Producţia internă acoperă aproape întreaga cerere internă de panel de calitate inferioară. Pentru panel de calitate superioară (laminate, izolate), producţia internă este deficitară, iar proporţia acestor produse din totalul panelului importat este de 85%. Cei mai importanţi parteneri de comerţ sunt din Europa: 62% din exporturi şi 98% din importuri sunt realizate cu ţări din Uniunea Europeană. 

Sectorul de construcţii în plină expansiune, producţia şi exportul realizat de industria mobilei, precum şi accesul la piaţa liberă din Uniunea Europeană au un impact major asupra evoluţiei cererii şi ofertei de panel şi furnir din lemn. Cererea în permanentă creştere pune o presiune importantă asupra producătorilor şi comercianţilor acestor produse din lemn. Timp de l7 ani, consumul intern de plăci aglomerate din lemn (PAL) nu a putut fi asigurat din producţia internă. Pentru prima dată în tot acest timp, în 2006 oferta a satisfăcut cererea, iar un surplus mic a putut fi exportat. O nouă capacitate de producţie de circa 600.000 m3 anual se va adăuga producţiei actuale; efectul va fi că cererea internă va fi acoperită complet, iar exportul va creşte considerabil pe termen scurt. 
Datorită politicii monopolistice a unuia dintre investitorii străini strategici din sistem, care a crescut preţurile cu 40%, inervalul între producţia şi consumul de plăci de densitate medie (MDF) s-a mărit considerabil, forţând uilizatorii tradiţionali ai acestui produs să se orienteze spre importuri. Substituirea acestui produs cu plăcile din aşchi i din lemn orientate (OSB) este de aşteptat, în special în sectorul de construcţii. 
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În strânsă legătură cu sectorul de construcţii, plăcile fibrolemnoase de joasă densitate (PFL) au 
experimentat o creştere importantă a cererii şi consumului, deşi volumele tranzacţionate sunt 
foarte mici. Cererea a fost satisfăcută de căre importuri, în condiţiile declinului industriei 
autohtone. Capacităţile de producţie mici şi neperformante vor fi închise. Nu sunt prevăzute 
investiţii în acest subsectoral plăcilor de calitate inferioară. 

În prezent nu există nicio producţie de OSB. Considerat „pe val", O SB-ul este foarte cerut în 
construcţii. Cererea a crescut exponenţial. În prezent, OSB-ul concurează cu plăcile din fibre: 
este mai ieftin decât MDF-ul sau placajul, dar este mai scump decât PAL-ul. Se estimează că 
folosirea OSB-ului va creşt considerabil în următorii 5 ani. În absenţa producătorilor autohtoni, 
cea mai mare parte a cererii va fi satisfăcută prin importuri. Bineînţeles, vor exista investiţii în 
construirea de facilităţi de producţie în România, din a căror producţie o parte va fi exportată. 

Consumul şi comerţul cu furnir a fost puternic influenţaţ de producţia internă, care a crescut 
masiv în ultimii 5 ani. Datorită costurilor de investiţie mari ( de la 5 la 7 milioane de euro) şi 
concurenţei deja acerbă, nu este de prevăzut că vor fi investiţii majore noi în acest sens, pentru a 
înfrunta poziţia de lider de piaţă a uneia dintre firmele care actualmente deţine controlul pieţei. 
Producători austrieci şi germani vor încerca să investescă în facilităţi de producţie mai mici, 
încercând să materializeze avantajul creşterii consumului din România şi de pe piaţa vest
europeană. Producţia de furnir va fi diversificată, prin producerea de furnire subţiri şi a micro
fumirelor. 

Producţia şi consumul de placaj au crescut semnificativ în intervalul analizat,în timp ce comerţul 
internaţional a fost relativ stabil. Germanai, Italia şi Egiptul au fost pieţele predilecte pentru 
furnir. Circa 70% din furnire vor fi melaminate, adăugând valoare produsului. În acelaşi timp, 
copetiţia din partea produselor substituente va determina orientarea producătorilor spre furnire 
mai de calitate, destinate în special exportului. 

Cele ami importante blocaje pentr sectorul de plăci şi furnir din lemn se referă la disponibilitatea 
lemnului, poprietatea asupra pădurii, birocraţiei şi slăbiciunii instituţiilor de stat, situarea 
furnizorilor şi a consumatorilor, infrastructură şi finanţare. 

Preţurile actuale de pe piaţa din România dovedesc că aceasta nu este una ieftină pentru 
produsele din lemn. Firmele care au domină sectorul forestier au investit în tehnologii de 
producţie moderne ( dar costisitoare) şi doresc să îşi amortizeze investiţiile într-un timp cât mai 
scurt. În consecinţă, preţurile practicate în România sunt apropiate de cele din Europa de vest. 
Preţul la plăcile din lemn se estomează că va creşte, datorită creşterii fenomenale a preţului la 
methanol (principalul agent adeziv). 

Recomandările pentru un plan de acţiune vizând dezvoltarea sectorului de plăci şi furnir din 
România sunt: 

• Acţiuni pentru favorizarea mecanismelor reale de piaţă pentru crearea unui preţ corect; 
• Politici care să sprijine dezvoltarea industriei şi a strategiei de dezvoltare în ansamblu; 
• Implementarea unor reguli simple în silvicultură, actualizarea standardelor şi clasificării 

buştenilor; 

• Dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii de transport, incluzând oferirea de subvenţii 
pentru transportul feroviar. 
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2.3.4. Raportul sectorial despre exploatarea şi transportul lemnului 
Sectorul de exploatare şi transport al lemnului din România s-a adaptat la schimbările majore produse pe piaţă în ultimii 5 ani. Principalul motor al schimbării a fost intrarea României în Uniunea Europeană, dar au existat şi alţi factori: lipsa întreţinerii drumurilor forestiere, nevoia de competenţă superioară pentru a lucra cu tehnologiile moderne, crietrii de calitate mai dure de-a lungul circuitului de procurare a lemnului. Metoda de exploatare care prevalează este cea cu trunchiuri şi catarge. Arborii sunt doborâţi folosind ferăstraie mecanice şi ulterior colectaţi la drumul auto fie în lungime completă, fie secţionaţi, în funcţie de dimensiuni. Din cauza terenului adesea dificil şi a proastei infrastructuri, pre-colectarea este un fenomen adesea întâlnit în pădure. în acest caz, transportul lemnului se face cu atelaje (boi sau cai), tractor cu troliu sau manual (corhănire), sau o combinaţie de acestea. 

Colectarea este realizată în principal prin târârea sau semitârârea arborilor, realizată cu un tractor articulat 4x4 autohton (T AF). Instalaţiile cu cabluri, de obicei funiculare staţionare sunt folosite din ce în ce mai rar din cauza costurilor de operare mari. Colectarea se face în mod tradiţional înspre aval, datorită dezvoltării reţelei de drumuri de-a lungul cursurilor de apă. Majoritatea lemnului de exploatat este contractat prin licitaţii ca lemn pe picior. Această metodă este preferată, deoarece cei mai mulţi dintre proprietarii de pădure nu au pregătirea şi echipamentele necesare exploatării forestiere. De asemenea, mulţi dintre proprietari locuiesc departe de pădure. 
O nouă tendinţă s-a manifestat în exploatările forestiere din România, şi anume inroducerea tehnologiei de exploatare nordică şi a instalaţiilor cu cabluri moderne, precum şi folosirea tractoarelor articulate de gabarit mare şi a autotrenurilor forestiere cu braţ de încărcare. Acestea din urmă au fost introduse în ultimii 5 ani. Blocajele din exploatările şi transportul forestier sunt determinate în principal de: natura proprietăţii asupra pădurii, instituţii slabe, situarea clienţilor şi a firmelor de exploatre, finanţarea, infrastructura şi alţi factori specifici sectorului. 
Restituirea pădurilor către foştii proprietari va avea un efect pozitiv asupra ofertei de lemn de pe piaţă, deoarece aceştia vor începe să vândă pentru a-şi acoperi o parte din necesităţile financiare. În prezent, restituirea pădurilor este încă un factor limitator pentru exploatarea şi transportul forestier. Conform noului Cod Silvic, proprietarii de pădure vor putea exploata în funcţie de nevoile financiare pe care le au, cu condiţia să asigure conservarea biodiversităţii şi să sprijine combaterea schimbărilor climatice (aşa cum au fost ele însuşite de statul român la nivel internaţional). 

Situarea cumpărătorilor industriali are de asemenea o influenţă negativă asupra exploatării, deoarece cu cât sunt situaţi mai departe de zona de exploatare, cu atât vor plăti mai puţin pentru lemnul livrat la fabrică. Atractivitatea contractului se reduce astfel odată cu creşterea distanţei. Marii operatori industriali sun importanţi datorită scalei mari de procurare a lemnului la care operează, a numărului de angajaţi şi a cifrei de afaceri. Ei au capacitatea să afecteze preţul de pe piaţă. 

Un interviu realizat în Suceava demonstrează ca două treimi dintre firmele cu mai puţin de 5 angajaţi exploatează mai puţin de 2000 m3 pe an. Analizând volumele din atestatele de exploatare ale firmelor cu volumele pe care acestea le declară ca explotate, este aparent că firmele nu exploatează la capacitatea tehnică pe care susţin că o au şi pentru care sunt autorizate. Finanţarea echipamentelor este încă un obstacol greu de depăşit de către multe dinre firme. Instituţile financiare din România nu finanţează utilaje pentru care nu există încă o piaţă suficient de dezvoltată, de aceea firmele trebuie să acceseze fonduri europene. În orice caz, mecanismele financiare europene impun plata integrală a utilajelor achiziţionate în avans, sprijinul european 
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venind ulterior în rate. Astfel, multe dintre firme nu vor avea posibilitatea să acceseze aceste 
fonduri. 

În prezent, sectorul forestier din România nu beneficiază de o infrastructură adecvată. Cele mai 
importante limite sunt lipsa drumurilor şi proasta lor întreţinere. Reţeaua existentă nu face faţă 
traficului actual (atât ca număr de utilaje cât şi în ceea ce priveşte capacitatea). 
Există un potenţial real de dezvoltare a exploatărilor forestiere din România. Adoptarea unora 
dintre tehnologiile menite să protejeze mediul înconjurător, cum ar fi forwarderele cu pneuri de 
joasă presiune, tractoarele articulate de gabarit mare şi instalaţiile cu cabluri ar trebui încurajate şi 
sprijinite de autorităţi. În cazul răriturilor, doar caii şi TAF-urile sunt folosite în România; în 
cazul terenurilor rară pantă abruptă, forwarderele ar trebui preferate TAF-urilor, iar pe pante 
abrupte ar trebui folosite instalaţiile cu cabluri de genul funicularelor. 
Vechea tehnologie de exploatare din România este în plin proces de înlocuire cu tehnologii 
modeme şi competitive. Numărul de TAF-uri se va reduce treptat, odată cu creşterea în 
popularitate a forwarderelor şi instalţiilor cu cabluri. 

Forţele directoare ale retehnolgizării sunt de natură politică, economică, socială, de consolidare şi 
planificare a afacerilor, contractele pe termen lung şi pregătirea forţei de muncă. Firmele 
intervievate prevăd că un număr de 60-70 de utilaje modeme ar putea fi introduse în exploatările 
din România până în 2010, şi circa 250-260 până în 2015, adiţional utilajelor autohtone. 
2.3y5. Raportul sectorial despre accesibilitatea fondului forestier 
Rezultatele acestui raport evidenţiază soluţiile pentru dezvoltarea dinamică a reţelei de drumuri 
fornstiere: reabilitarea acestora, practici modeme de construcţie şi finanţarea corespunzătoare. 
Linia de referinţă a raportului este aceea că o reţea de drumuri optimă care să accesibilizeze 
pădurea ar micşora presiunea existentă în prezent pe pădurea accesibilă. 
Situaţia actuală a accesibilităţii fondului forestier poate fi rezumată după cum urmează: 

• România are una dintre cele mai slab dezvoltate reţele de drumuri forestiere din Europa -
6,53 metri liniari pe ha-, deşi în perioada 1960-1986 s-au făcut eforturi susţinute pentru 
construirea a 23.000 km de drumuri forestiere, multe dintre ele pe amplasamente de foste 
drumuri de pământ sau căi ferate forestiere. 

• Din 1990 încoace, s-a făcut foarte puţin pentru întreţinerea drumurilor existente sau 
construirea de drumuri noi. Drept urmare, în anul 2006, 9 .100 km de drum forestier au 
fost catalogaţi ca distruşi. Dacă se ia în considerare şi drumurile scoase din circulaţie din 
cauza drumurilor distruse, situaţia este una şi mai rea- o densitate de 5,35 ml/ha. 

• Construcţia de drumuri forestiere a fost făcută pe principiul „îmbunătăţiri progresive prin 
consolidări succesive", pentru a reduce investiţiile iniţiale şi a le distribui pe o perioadă 
mai lungă de timp. O mare parte din drumurile forestiere nu au fost construite pentru a 
putea face faţă autotrenurilor forestiere modeme, de mare tonaj . Măsuri de corectare a 
acestei situaţii trebuie luate, dar ele sunt scumpe! 

• Pe baza aspectelor prezentate anterior, consultantul consideră că estimarea initială cum că 
65% din fondul forestier este accesibil, considerând o distanţă maximă de col~ctare de 
2000 m, trebuie reconsiderată. 

Raportul se încheie cu o serie de recomandări pentru a depăşi blocajele menţionate anterior. Cele 
mai importante recomandări se referă la: 

· • Simplificarea procedurilor de proiectare, aprobare şi construcţie de drumuri forestiere; 
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• Pregătirea şi implementarea a unui studiu naţional cu privire la strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri forestiere, ţinând cont de criteriile economice şi de mediu. • O mai bună întreţinere a drumurilor existente, pentru a opri distrugerea lor iremediabilă. 2.3.6. Raportul sectorial despre volumul de lemn de recoltat anual din pădure Principalele aspecte tratate în raport se referă la o prezentare bine documnetată a resursei 
forestiere actuale a României şi la crearea unei metodologii pentru estimarea cât mai corectă a 
cotei de tăiere anuală în viitor. 
Datele cu privire la resursa de lemn sunt de cele mai multe ori disparate şi vechi. Ultima inventariere forestiră a fost realizată cu mai bine de 20 de ani în urmă, ICAS având cele mai 
multe date în acest sens. Diverşi factori, printre care metode conservative de calculare a cotei de 
tăiere anuală au determinat ca doar circa 50% din volumul posibil de exploatat să fie recoltat în 
realitate în ultimii 15 ani. În consecinţă, s-a acumulat un volum mare de lemn neexploatat şi a 
suprafeţei pădurilor ce au atins vârsta de exploatabiliate. 
Evoluţia viitoare a cotei de tăiere anuală este prezentată în partea a doua a raportului pe baza a 
trei scenarii de evoluţie. Principiile de calcul a cotei de tăiere anuală sunt revizuite şi explicate 
pentru toate tipurile de tăieri (finale, de conservare şi de igienă, rărituri, etc.). Pe baza datelor 
existente şi a unor estimări cu privire la evoluţia reală din ultimii 20 de ani în sector, au fost 
estimate cotele viitoare de tăiere. Silvicultura durabilă este ceea ce emană ca practică optimă de 
aplicat, în toate cele trei scenarii de evoluţie. 
Considerând accesibilitatea fondului forestier (construcţia de drumuri forestiere) şi nivelul 
tăierilor de igienă, cota de tăiere anuală variază de la 22,75 la 28,45 milioane m3

• Diferenţa este 
explicată prin: 

• O mai bună accesibilitate, rărituri efectuate la timp şi în consecinţă creşsteri mai mari în 
volum ale arboretelor remanente şi începerea mai timpurie a tăierilor de regenerare, precum şi evitarea pierderilor calitative cauzate de putregaiuri, specifice pădurilor cu vârste înaintate. 

• Studii de teren realizate de către ICAS în arboretele tinere de molid şi fag demonstrează efectul benefic al creşterii în intensitate a răriturilor. 
Două note finale trebuie făcute: 

• Cota de tăiere anuală , indiferent de scenariul considerat, este în primul rând afectată de accesibilitatea fondului forestier la nivel naţional; • Estimările cu privire la cotă de tăiere anuală sunt pe cale a fi validate de către inventarierea forestieră ce a început în 2007. 
2.3.7. Raportul sectorial despre gospodărirea pădurilor şi aspectele de mediu I. Gospodărirea pădurilor private 
Pădurile private includ toate pădurile care nu sunt în proprietatea statului: persoane juridice, 
municipalităţi, biserici, asociaţii, firme private şi proprietari particulari individuali. Pentru toate pădurile din România este obligatoriu să existe un Pland de amenajament silvic, care 
organizează activităţile din pădure pe o perioadă de 1 O ani de la elaborarea şi aprobarea sa. Toţi 
proprietarii privaţi sunt obligaţi prin lege să aibă acest plan de amenajament pentru fiecare 
proprietate individuală, indiferent de mărimea acesteia. Acest aspect afectează în special 
categoria celor 820.000 de proprietari individuali, având circa 727.000 de ha de pădure în 
proprietate. Statistic, fiecare dintre aceşti proprietari este deţinîtorul a 0.89 ha. Cu siguranţă, 
acesta mare varietate a tipurilor de proprietari şi a intereselor acestora determină mari dificultăţi Raport final, aprilie 2008 
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n gospodărirea pădurilor. Cel mai negativ efect asupra gospodăririi pădurii îl are fărâmiţarea 

,roprietăţii. 

>roprietarii privaţi pot încheia contracte de gospodărire a pădurii fie cu ROMSIL V A, fie cu 

)coale silvice private. în cazul din urmă, proprietarii privaţi sunt sfătuiţi să înfiinţeze sau să adere 

a o asociaţie de proprietari particulari. Cu toate acestea, până la această oră, proprietarii 

Jarticulari nu sunt organizaţi corespunzător la nivel regional sau naţional. Organizarea acestor 

proprietari de o manieră care să asigure o ofertă considerabilă de lemn din pădurile private, este 

un exerciţiu anevoios şi de durată. 

În prezent există două asociaţii la nivel naţional (Asociaţia proprietarilor paritculari de păduri din 

România şi Asociaţia proprietarolor de păduri şi munţi) . La nivel regional există 99 de ocoale 

silvice private autorizate, care gospodăresc păduri private conform planurilor de amenajament. 

ONG-urile care ar trebui să sprijine dezvoltarea sectorului forestier privat din România sunt 

fărâmiţate ca interese şi nu reuşesc să aibă vreo influenţă asupra sectorului. Organizaţiile militând 

pentru protecţia mediului sunt de asemenea fragmentate şi nu sunt organizate la nivel naţional. 

Activităţile lor sunt strict locale şi limitate de fondurile avute la dispoziţie. Aceasta determină 

lipsa unor acţiuni concertate la nivel naţional în ceea ce priveşte sectorul forestier. Majoritatea 

proprietarilor privaţi de pădure nu au experienţa conlucrării în asociaţii, nici capacitatea 

profesională de a-şi gospodări pădurile singuri. 

Este necesară pregătirea tehnică pentru toate categoriile de actori din sectorul forestier: agenţi, 

proprietari, firme de exploatare, firme de prelucrare primară, etc. Agenţii guvernamentali nu mai 

au funcţii administrative, ci sunt confruntaţi cu diferite aspecte ale vieţii de zi cu zi ce implică 

responsabilitatea lor asupra deciziilor luate. în completarea provocărilor de natură tehnică, 

financiară şi structurală, procesul retrocedării pădurilor către foştii proprietari au determinat şi 

apariţia unor conflicte ne natură socială. Inspectorii silvici au nevoie de pregătire specială pentru 

a face faţă noiilor provocări. La nivel de minister există un program care tratează pregătirea 

personalului la nivel central şi de teren, ca o componentă a proramului naţional finanţat cu 

sprijinul Băncii Mondiale. 

2. Pădurile private după retrocedare 

Procesul de rerocedare a pădurilor a început în 1991. în prezent, încă mai continuă. Se estimează 

că la finalul lui, aproape 2/3 din totalul fondului forestier va fi în proprietate privată. 

Romsilva estimează că la finalul retrocedării, 55% din păduri vor fi administrate de ea, iar 45% 

de administratori privaţi. Aceasta înseamnă că pe lângă cele 2, 1 milioane ha proprietate de stat 

administrate de Romsilva, încă 1,4 milioane ha de păduri private vor avea acelaşi administrator. 

Pe de o parte, retrocedarea pădurilor a fost un proces extrem de complex, ceea ce explică 

oarecum întârzierile în implementarea lui. Pe de altă parte, un număr de proprietari de pădure 

refuză să fie împroprietăriţi, deoarece pădurea este într-o stare atât de proastă încât nu se prevăd 

posibile venituri din ea, ci doar cheltuieli, iar investiţiile în aceste păduri sunt improbabile. 

Din cauză că proprietarii privaţi de pădure (în special cei cu suprafeţe mici) nu au experienţa 

gospodăririi pădurilor proprii şi au şi numeroase nevoi materiale, pădurea este privită ca o sursă 

de venit imediat. O parte dintre aceşti proprietari nu au încredere în trăinicia procesului de 

retrocedare (,,cine ştie ce aduce ziua de mâine?"). Aceasta explică decizia proprietarilor privaţi de 

a face profit imediat de pe urma pădurilor, cât mai repede posibil. Nu există nicio altă soluţie mai 

rnpidă şi mai bună de a obţine profituri decât prin tăierea arborilor. 
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În acest sens, sprijinirea asociaţiilor existente şi promovarea extinderii modelelor de funcţionare ale acestora ar trebui să constituie o prioritate. Ca organisme de sine stătătoare, cu statut juridic şi competenţă tehnică corespunzătoare, aceste organizaţii ar putea şi ar trebui să ofere asistenţă tehnică, pregătire, informaţii şi sfaturi membrilor lor. Ele pot fi parteneri importanţi pentru dezvoltarea strategiei sectorului forestier românesc la nivel naţional şi internaţonal. 
Astfel de asociaţii există în Austria, Germania şi Elveţia (" Waldwirtschaftsgemeinschaften "sau Forstbetriebsgemeinschaften") şi constituie structuri indispensabile ale sectoarelor forestiere din aceste ţări. 

Se impune acordarea de asistenţă şi pregătire tehnică noilor proprietari privaţi, la scară naţională prin inermediul celor 9 inspectoriate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare. Pregătirea ar trebui să includă aspecte! practice de management forestier, lucrul cu diverse utilaje, siguranţa în pădure, piaţa produselor din lemn, aspecte de ecologie forestieră, întocmirea documentaţiei, contabilitate. Ar trebui organizate deplasări tematice la cele mai de succes organizaţii. 
Este necesar şi sprijinul financiar pentru proprietarii privaţi. În primul rând, aceştia trebuie informaţi cu privire la existenţa fondurilor europene menite să sprijine dezvoltarea sectorului forestier din România. 

Informaţiile despre mecanismele de finanţare şi sprijinul în întocmirea dosarelor pentru realizarea de investiţii folosind fonduri europene sunt puncte cheie pentru a asigura absorbţia şi folosirea corespunzătoare a acestor fonduri în sistem. 
Ar trebui acordate stimulente financiare asociaţiilor care doresc să investească în cumpărarea de tehnologii pentru operaţiuni forestiere şi întreţinerea drumurilor la nivel de asociaţie sau comunitate locală. A se analiza exemplele de succes (deja menţionate în WWG) care sunt finanţabile de la UE. 

3. Restrictii de mediu care influentează resursa forestieră 
Conform datelor ICAS, în prezent circa un milioan ha de pădure constituie zone protejate (15,9% din fondul forestier), din care circa 200.000 ha sunt strict protejate (2,7% din fondul forestier). 
Indiferent de forma de proprietate asupra pădurii, proprietarii manifestă o oarecare „teamă" faţă de idea de protejare a mediului. În primul rând, proprietarii privaţi nu ştiu că sunt obligaţi să asigure protecţia pădurii în afară de doar a exploata lemnul, iar în al doilea rând, ei se tem că nu vor fi consultaţi în detaliu atunci când se discută planul de amenajament sau chiar natura proprietăţii în unele cazuri. 

România face un efort deosebit pentru implementarea acquis-ului comunitar pe probleme de mediu. Acest efort implică înfiinţarea şi organizarea unei reţele naţionale de servicii de mediu active în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. După aderarea la Uniunea Europeană, România se califică pentru toate programele cu privire la protecţia mediului. Consecinţa directă este disponibilitatea unor fonduri importante pentru acest sector (pretejarea şi refacerea biodiversităţii, publicitate şi infirmare, valorificarea resurselor naturale, etc), mai multă transparenţă, proceduri mai îndelungate pentru aprobarea unor procese (pentru construcţia de drumuri forestiere, etc) şi nevoia de parteneriate public-private. România va deveni un partener important al UE în ceea ce priveşte proiectele de mediu. 
20% din suprafaţa României se aşteaptă să fie declarată ca inclusă în programul NATURA 2000 (spre comparaţie, în Austria procentul este de 16,6%). Acest procent a fost stabilit fără a include ariile strict protejate existente deja. În prezent se lucrează la identificarea habitatelor ce ar putea fi 
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ncluse şi forma cei 20%. S-a raportat că de multe on, m alegerea şi declararea siturilor 
'-l"A TURA, criterii de natură emoţională şi tradiţiile au primat criteriilor de mediu propriu-zise. 

)blogaţiile faţă de mediu pot fi înţelese ca restricţii, dar ele pot deschide şi noi oportunităţi 
?entru noi pieţe. În special resursele de mediu au potenţial în acest sens. Este important să fie 
identificate iniţial opţiunile cu privire la comercializarea unui teren, înainte de a „lupta" pentru 
încadrarea lui într-o anume clasă de opţiuni. 

Reţeaua Natura 2000 nu are drept scop scoaterea din circuitul comercial a yonelor pe care le 
include, dar impune ca managementul fiecărui sit în sine să se facă ţinând cont de circumstanţele 
locului, de conservarea naturii şi de crietriile economice. Astfel, Natura 2000 nu afectează 
posibilitatea de lemn de extras dintr-o zonă care face parte din reţea. În principal, Natura 2000 îşi 
propune să conserve sistemul de management forestier şi/sau exploatare forestieră care a condus 
la situaţia actuală la unui sit forestier. În cele mai multe cazuri, acest sistem este unul de 
exploatare constantă, aplicat deja de mult timp în zonele care intră doar acum în reţeaua Natura 
2000. Planurile de amenajament Natura 2000 sunt baza pentru asigurarea continuităţii 
managementului unic din zonele alese. 

Se recomandă transparenţa maximă în orice problemă care vizează folosinţa terenurilor forestiere 
şi în special în luarea deciziilor cu privire la maximizarea profiturilor simultan cu asigurarea 
echilibrului durabil al resurselor naturale. Conştientizarea populaţiei cu privire la potenţialul 
existent în anumite zone poate genera un dublu câştig prin co-participare, evitând conflictele cu 
privire la folosinţa terenurilor şi protejarea mediului. 

4. Situatia actuală în ceea ce priveşte tăierile ilegale de lemn 

Înţelegerea clară a ceea ce înseamnă „ilegal" nu este pe deplin de neatacat, şi asta din cauza 
ambiguităţilor generate de procesul de retrocedare a pădurilor şi de drepturile de folosinţă ale 
noilor proprietari. Un înţeles comun al „tăierilor ilegale" ar putea fi: recoltarea de masă lemnoasă 
în neconcordanţă cu reglementările unui plan de amenajament. De asemenea, transportul masei 
lemnoase fără documente însoţitoare corespunzătoare este condirat ilegal. 

Un obstacol important în eliminarea acetui fenomen infracţional îl constituie interesele şi 
motivele extrem de varuate ale celor care comit tăierile ilegale: 

• 
• 
• 

• 
• 

Majoritatea populaţiei manifestă o acută lipsă de bani 
Lipsa fondurilor pentru echipamente corespunzătoare, pentru investiţii, etc 
Drepturile de proprietate sunt încă privite ca nesigure şi neclare; aşadar există tendinţa de 
a face un profit maxim cât mai rapid 
Lipsa cunoştinţelor necesare gospodăririi durabile a pădurii 
Existenţa aparentă a unei pieţe la negru, care este sprijinită de o reţea criminală 
funcţională 

• Este dificil de estimat impactul total asupra mediului, care poate fi mai mare decât 
pierderile economice imediate (prin evaziune fiscală). Este mai uşor de observat efectul 
negativ al tăierilor ilegale, decât să se ia măsuri împotriva acestui fenomen 

• Lipsa informaţiilor relevante face dificilă cuantificarea acestei probleme. 

Introducerea şi implementarea programului de raportare a datelor SUMAL, care este în pregătire 
(şi testare) de către MADR este considerată ca o măsură eficientă de control al circuitului 
lemnului la nivel naţional. Acest sistem poate fi un instrument tehnic corect, dar el poate deveni 
eficient doar dacă datele care sunt introduse în el sunt corecte, iar cei care nu respectă legea sunt 
aspru pedepsiţi. 
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O parte substanţială din ceea ce este actualmente considerat ca tăieri ilegale se produce la nivelul micilor proprietari privaţi de pădure. Dacă s-ar identifica modalităţile legale de a genera profit din aceste suprafeţe mici, este de aşteptat că proprietarii ar fi mai cooperanţi în ceea ce priveşte lucrul cu autorităţile de inspecţie, pentru a ajunge Ia o gospodărire durabilă a propriilor păduri. Ca o măsură stimulativă, se recomandă acordarea de premii celor care aplică un management corespunzător în pădurile pe care le posedă. Inspectorii silvici, cei de mediu şi proprietarii în sine ar trebui lăudaţi în public şi recompensaţi financiar ca atare. 
Lemnul certificat furnizează recunoaşterea internaţională a organizaţiilor care sprijină managementul forestier de calitate. Etichetele de mediu permit clienţilor din întreaga lume să recunoască produsele ce provin din păduri certificate (prin lanţul de custodii). De exemplu, sistemul de certificare FSC promovează activ practicile forestiere optime, fiind recunoscut la nivel internaţional. 
Certificarea pădurilor şi a operaţiunilor desfăşurate în acestea vor consolida cererea pentru produse din lemn din România. Lemnul şi produsele din lemn necertificate vor avea de suferit, în special pe pieţele internaţionale. 
2.3.8. Raportul sectorial despre cadrul instituţional şi administraţia de stat 
Principalele rezultate ale raportului se referă la îmbunătăţiri în formularea politicilor forestiere, reorganizarea cadrului instituţional, sistemul de legi şi reguli şi, în fine, crearea unei platforme de dialog pentru a mări gradul de participare a tuturor actorilor din sector. 
În ceea ce priveşte formularea politicilor forestiere, obiectivele generale ale Planului Forestier Naţional sunt considerate acceptabile, corespunzând standardelor internaţionale. Cu toate acestea, obiectivele specifice nu sunt implementate în practică; nu există date comparative, indicatori, orare de activităţi, planificări de activităţi şi bugete: drept urmare sunt recomandate a fi folosite metodele consacrate de tipul GOPP sau ROPP. 
Participarea majorităţii actorilor din sector la formularea politicilor forestiere este una relativ slabă: în trecut, doar experţi consacraţi au realizat munca în sine. Se recomandă înfiinţarea unei platforme de dialog la nivel regional şi naţional. 
Cadrul instituţional, ca rezultat al evoluţiei istorice specifice, pare a fi corespunzător şi nu este nevoie de schimbări majore în acest sens. Sistemul este operaţional, dar ar trebui îmbunătăţit prin modificări organizaţionale - modificări de evoluţie - pentru a dezvolta oferta de servicii. În general, retrocedarea pădurilor şi introducerea principiilor economiei de piaţă fac participarea publică un exerciţiu costisitor: noi activităţi şi instituţii trebuie să fie finanţate, cum ar fi asistenţa şi pregătirea pentru sectorul privat. 

Romsilva ar trebui reorganizată, urmând recomandările SA VCOR, în special legate de descentralizare, separarea serviciilor publice de activitatea comercială care ar trebui să beneficieze de bugete separate. Finanţarea serviciilor publice direct de la bugetul de stat. 
Organizaţiile private din sector au nevoie de mai mult sprijin pentru a-şi îmbunătăţi oferta de servicii pentru proprietarii privaţi. Proprietarii mici nu ar trebui neglijaţi, în schimb le-ar trebui oferit mai mult sprijin. 

În ceea ce priveşte cercetarea, aceasta ar trebui să depăşească subiectele de bază, şi să se concentreze pe furnizarea de servicii pentru organizaţiile forestiere, nu doar în ceea ce priveşte productivitatea, dar şi referitoare la aspectele sociale şi de mediu. 
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În general, interacţiunea între diferite instituţii din sectorul forestier pare să fie una slabă şi 

fragmentată, fiind necesară mai multă integrare. 

Legile şi regulamentele sunt mai importante decât cadrul instituţional, de aceea trebuie sa fie 

adaptate mediului de afaceri în continuă schimbare. Multe dintre norme sunt depăşite, dar par să 

fie foarte dificil de modificat sau eradicat. Mai multă participare şi exemple de practici de succes 

ar trebui oferite, în special din afara ţării. Noul Cod Silvic a fost în cele din urmă legiferat şi se 

recomandă o abordare participatorie în implementarea lui. Regulamentul Romsilva afectează 

întregul sector şi există riscul de impunere monopolistică a intereselor acestei instituţii. Ar trebui 

identificate unele modalităţi de autolimitare a instituţiei, în acest sens. 

Sectorul pare să sufere de o inflaţie de legi şi reguli, dar suferă la implementarea reală a acestora 

în practică; în consecinţă, corupţia şi ilegalităţile sunt înfloritoare. În acest caz, consultantul 

propune reformarea întregii structuri de implementare a legii, cea ce ar putea elimina crima 

organizată din unele activităţi. De asemenea, măsuri de prevedere, cum ar fi certificarea voluntară 

ar putea determina evitarea unor acţiuni coercitive ex-post. 

Raportul se încheie cu sugestii pentru realizarea unei platforme de dialog menită să sprijine 

modificarea orientărilor din politicile forestiere şi reorganizarea cadrului instituţional în favoarea 

unei dezvoltări optime a întregului sector. Principiul de bază este de a oferi răspunsuri la noile 

provocări şi oportunităţi într-un mod participatoriu. Ar trebui să fie un proces de învăţare 

reciprocă şi iterativă între administraţie şi diferiţi alţi actori din sector. Grupurile de interese din 

sector ar trebui reunite în mod regulat la aceeaşi masă de discuţii la nivel local, regional şi 

naţional, combinând diferite metode şi tehnici de comunicare. Performanţa sectorului ar trebui 

monitorizată şi evaluată, şi un transfer eficient de informaţie ar trebui asigurat între diverse părţi 

( anunţuri, pagini de internet, seminarii, conferinţe, etc.) pentru a asigura generarea şi circulaţia 

acestei informaţii. Metodele de lucru cu deciziile luate la nivel central ar trebui combinate cu cele 

în care deciziile se fac la nivelul organizaţiilor locale, iar catalistul acestui proces ar trebui să fie 

instituţiile de cercetare, în funcţie de experienţa specifică a acestora. Este necesară şi o analiză 

detaliată a tuturor actorilor relevanţi din sector, identificarea acestora şi a poziţiei lor în sector în 

ceea ce priveşte legile, regulamentele şi instituţiile, precum şi care sunt nevoile, interesele, 

potenţialul şi performanţele fiecăruia. Chestionarul adresat asociaţiilor de proprietari particulari 

este un prim pas în acest sens. 

2.3.9. Raportul sectorial despre existenţa şi disponibilitatea informaţiilor relevante şi 

credibile 

În România nu există niciun sistem coerent de informaţii publice, care să poată oferi o imagine de 

ansamblu a evoluţiei din sectorul forestier. 

• 

• 

• 

• 

La nivelul instituţiilor publice nu există o transparenţă reală cu privire la politicile de 

interes public, şi nu există niciun program guvernamental care să includă politicile 

forestiere (inclusiv cele în curs de implementare în baza legislaţiei actuale) în cadrul unui 

buget pe o perioadă determinată ( 4 ani). 

la nivelul statistic oficial (date fumizate de Institutul Naţional de Statistică) există un 

volum important de informaţie, dar acesta trebuie considerat cu rezerve, ţinând cont de 

sursa de informaţie şi acurateţea acesteia. 

La nivelul asociaţiilor profesionale şi patronale din sector nu există niciun interes în 

acumularea şi analiza statistică a datelor cu privire la proprii membri. 

Studiile independente pot fi considerate doar în parte ca fiind informaţii publice . 
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• Aproape toate studiile elaborate până în prezent au fost limitate din cauza lipsei 
informaţiei primare despre resursa de lemn şi destinaţia acesteia. Adoptarea noului Cod Silvic are un impact major asupra ofertei de lemn pe piaţă în următorii ani. 

Introducerea unui sistem de informaţii integrat pentru sectorul silvic ar putea furniza o 
multitudine de date cu privire Ia valoarea lemnului, volumele exploatate şi destinaţiile acestora. Realizarea inventarierii forestiere poate furniza informaţii reale cu privire la situaţia pădurilor din 
România (resursa, creşterea, starea de sănătate, tendinţele) cel mai devreme în 4-5 ani din 
momentul de faţă. 
Studiile anterioare au demonstrat completa lipsă de eficienţă a măsurilor luate pentru a stoI;?a 
tăierile ilegale de lemn. Acest fenomen s-a extins după 1990 cu efecte negative complexe. In 
acelaşi timp, studii recente ne arată că există o lipsă cronică de informaţii cu privire la volumul de 
lemn tăiat ilegat şi care intră în circuitul lemnului, informaţie care este imperios necesară pentru 
trasarea politicilor forestiere, pentru monitorizarea şi analiza administraţiei forestiere, sau pentru 
analiza exploatărilor forestiere. 
În cadrul Proiectului de Dezvoltare Forestieră finanţat prin Banca Mondială există componenta 
cu privire la elaborarea unui sistem de informaţii pentru sectorul forestier, iar în acest context, 
dezvoltarea unui sistem de urmărire a mişcării lemnului apare ca naturală. Obiectivul major al acestui sistem este să verifice provenienţa legală a lemnului care intră în 
circuitul economic, începând din faza de capitalizare ( evaluare - APV), continuând cu 
exploatarea şi vânzarea lemnului, precum şi includerea de informaţii prelucrate statistic cu privire 
la piaţa lemnului. 
Finalizarea proiectelor de genul noului Cod Silvic, al SUMAL şi a noii inventarieri forestiere va 
oferi informaţii complete cu privire la resursa de lemn existentă şi tranzacţionarea acesteia. 
Managementul şi accesul la informaţiile cu caracter public nu pot fi îmbunătăţite înainte de 
dezvoltarea structurilor profesionale şi patronale, acestea fiind responsabile cu definirea 
standardelor şi conţinutului informaţiilor publice. 
2.3.10. Raportul sectorial despre competiţia pentru resursă, comerţul cu lemn şi 
formarea preţului la lemn 
Principalele blocaje ce se manifestă în sectorul forestier românesc sunt în legatură cu oferta de 
lemn de pe piaţă. Se estimează că cerearea pentru lemn rotund va rămâne stabilă sau va creşte în 
viitor. Investiţiile în sectorul de procesare, în principal realizate de concerne străine vor susţine 
această evoluţie ascendentă a cererii. Din acest motiv este extrem de important că oferta de lemn 
va satisface cererea. 
Pe măsura implementării investiţiilor în sector şi a intrării în funcţiune a fabricilor noi Ia 
capacitate maximă, competiţia pentru lemn va deveni una acerbă. Conform USDA (GAIN 
Report, Romania - Solid Wood products, 2005), reprezentanţii firmelor importante din sector 
anticipează o diminuare a ofertei de lemn de pe piaţă, în consecinţă explorând posibilităţile de 
import din Ucraina, Bielorusia şi Georgia. 
Următoarele tendinţe generale de evoluţie ale pieţei au o influenţă majoră asupra preţului: 

• Consolidarea industriei forestiere - în special a sectorului de procesare - atât prin achiziţii 
cât şi prin investiţii integrale în proiecte de la zero. Sectorul de exploatare forestieră va 
avea cea mai slabă creştere în acest sens, rămânând de cele mai multe ori o afacere de 
familie. 
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• Modernizarea cu noi tehnologii, sprijinite de diferite programe guvernamentale şi ale UE: 
în prezent, UE sprijină retehnologizarea cu echipamente noi atât pentru sectoarele de 
exploatare şi procesare, cât şi de transport - instalaţii cu cablu, autotrenuri forestiere cu 
braţ de încărcare. 

• Lipsa temporară a materiei prime, în special cea de răşinoase va fi doar parţial 
compensată prin: 
■ Importuri crescute din Ucraina, Rusia, etc 
• Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii 
■ Mai multă permisivitate în exploatarea forestieră, în pădurile cu funcţie parţială de 

protecţie 

• Investiţii crescute a industriei de procesare în sectorul de exploatare, prin încheierea de 
parteneriate sau contracte de fumizare pe termen lung, sau prin dezvoltarea de sectoare de 
exploatare şi transport forestier proprii; 

• Mai multe contracte directe între operattorii industriali şi proprietarii de pădure şi implicit 
mai puţini intermediari în sector. 

Preţurile actuale de pe piaţă lasă puţin loc pentru îmbunătăţiri. Din contră, dacă oferta de lemn 
din partea sectorului privat va creşte, preţurile ar putea scădea în următorii ani, concomitent cu 
reducerea tăierilor ilegale de lemn. Trebuie subliniat că tăierile ilegale au avut şi au un impact 
major asupra pieţei, determinând intrarea în circuitul economic a unor cantităţi importante de 
lemn la un preţ foarte mic şi conducând la lipsa interesului de a plăti valoarea legală reală a 
lemnului pe piaţă. 

Ca pentru orice alt sector economic din România, finanţarea este dificilă şi scumpă şi pentru 
sectorul forestier. Mai multă simplitate în finanţare ar creşte considerabil capacitatea firmelor de 
a investi în exploatarea unor suprafeţe mai mari, volume de lemn mai mari, echipamente modeme 
de uscare, studii de piaţă şi comercializare superioare. 

Conducerile a multe dintre firmele din sectorul forestier şi cel de mobilă nu au pregătirea 
necesară în materie de management, marketing, relaţii internaţionale, etc. Deşi situaţia s-a 
îmbunătăţit în ultimii ani, ar trebui organizate mai multe pregătiri profesionale în acest sens. 

Cele mai multe oportunităţi se regăsesc în zona ofertei de lemn, unde volumul pe picior şi 
structura pe clase de vârste favorizează investiţiile atât în procesarea lemnului de mari 
dimensiuni, cât şi a lemnului subţire provenit din rărituri. Cât despre rărituri, trebuie subliniat că 
în multe păduri acestea nu se practică deloc, deşi densitatea arboretelor permite obţinerea unor 
profituri importante, în condiţiile în care forţa de muncă este disponibilă, iar transportul nu este o 
problemă. 

2.3.11. Raportul sectortial despre producerea de enrgie din biomasa forestieră 

67% din teritoriul României oferă posibilităţi mari pentru producţia de biomasă şi utilizarea ei: 
40% reprezentând fondul funciar şi 27% fondul forestier. La nivelul anului 2000, biomasa a stat 
la baza producerii a 11 % din energia din România. În prezent, biomasa este folosită doar pentru 
producerea de agent termic, ardere directă pentru gătit şi fierbierea apei. 95% din biomasa 
folosită în prezent este reprezentată de lemnul de foc şi reziduurile agricole, iar 5% rezultă ca 
deşeuri din procesarea lemnului. 

Se estimează că România are un potenţail din biomasă de 7.594.000 tep2/an (sau 34.662 MJ/an), 
. corespunzând la circa 19% din consumul primar din anul 2000. 

• 
2 Tone echivalent petrol 
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Potenţialul lemnului în scopuri energetice nu este valorificat corespunzător din cauza lipsei 
infrastructurii adecvate şi a existenţei normelor neconforme cu realitatea. Astfel, peste 22 
milioane m3 ar putea fi extraşi anual pentru a satisface nevoia industriei de profil; în schimb, mai 
puţin de 15 milioane m3 intră în circuitul economic. Aceasta duce la existenţa unui preţ anormal 
pentru lemn, împiedicând dezvoltarea normală şi planificarea pe termen lung din partea 
operatorilor industriali. 
Lemnul posibil a fi folosit în scopul producerii de energie, atât cel din cota anuală de lemn de foc, 
cât şi cel rezultat ca deşeu industrial reprezintă circa 6 milioane m3 anual. Din aceştia, doar 
jumătate sunt folosiţi pentru producerea de energie, iar jumătate nu sunt folosiţi. Pierderea cea 
mai mare este cauzată de nefolosirea deşeurilor industriale, în condiţiile în care operatorii 
industriali nu au instalat decât foarte puţine boilere pentru producerea de căldură şi electricitate. 
În gneral, fabricile de cherestea folosesc o parte din deşeuri pentru încălzirea aburitoarelor şi 
uscătoarelor, dar cea mai mare parte din deşeu este pur şi simplu aruncat în mediul înconjurător. Diferenţa între potenţialul de utilizare a lemnului ca sursă de energie şi situaţia reală este 
explicată de o serie de factori: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Lipsa unei cereri (pieţe) dezvoltate şi constante, însemnând că există foarte puţini 
operatori industriali care cumpără lemn pentru producerea de energie. Infrastructura: în special în pădure, lipsa drumurilor forestiere şi a locurilor de depozitare 
a biomasei, atât pentru lemnul gros, cât şi pentru cel subţire. Legislaţia şi normele silvice în vigoare, care nu încurajează răriturile comerciale . Privatizarea şi retrocedarea pădurilor, care a fost un proces complicat şi îndelungat, având 
efecte opuse celor estimate iniţial. Lipsa informaţiei cu privire la posibilitatea de a folosi biomasa pentru producerea de 
energie în unităţi de dimensiuni medii şi mari, completată de obişnuinţa cu confortul 
generat de folosirea gazului natural sau al electricităţii pentru scopuri similare. Lipsa legilor care să pedepseasca aruncarea rumeguşului şi a altor deşeuri din lemn în 
mediul încojurător (în special în râuri). 

În prezent consumul domestic de peleţi sau brichete din lemn este foarte mic. Cauza o constituie 
sistemul centralizat de încălzire instalat în ultimii 30 de ani în întreaga ţară, bazat pe cărbune şi 
gaze naturale. Evoluţia din ultimul timp a preţului carburanţilor fosili din import cauzează o 
schimbare a preferinţelor a mulţi dintre consumatori, în special în cazul locuinţelor particulare 
care nu pot plăti preţurile pentru sistemul tradiţional de încălzire. În consecinţă, există foarte 
multe micro-centrale şi boilere oferite pe piaţă. Cu toate acestea, nu există o piaţă a peleţilor şi 
brichetelor din lemn în România. Doar foarte puţine investiţii au fost realizate în acest sens, iar 
producţia este oferită la export. 
Cei mai mulţi operatori industriali vor investi în boilere care vor arde un amestec de biomasă 
verde şi uscată, precum şi în producerea de peleţi şi brichete. Energia produsă de boilere 
(electrică şi termică) va fi folosită în principal în scopuri proprii (uscătoare şi aburitoare), iar 
peleţii şi brichetele vor fi în cea mai mare parte exportate (unde preţul este mai bun). Costul de 
transport este principalul facor limitator al exportului peleţilor către Europa de vest. Investiţiile curente şi viitoare în producerea de peleţi şi în producerea de celuloză vor determina 
creşterea competiţiei pentru lemnul de pe piaţă. Firmele plătesc un preţ mare le lemn, deoarece 
cumpără arborii întregi, dar folosesc doar o parte din ei. Deşeul indistrial care constituie în 
prezent un cost, ar putea fi transformat în profit dacă s-ar realiza investiţiile în tehnologie 
corespunzătoare. Investiţiile ar trebui făcute în apropierea resursei, sau la maxim 80-100 km de 
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aceasta. În consecinţă, zona montană şi de deal a României este zona cu potenţial de 90% de 
folosinţă a lemnului pentru producerea de enrgie. 

Rapoartele sectoriale au fst prezentate iniţial în Raportul intermediar în decembrie, 2007. 
Informaţia acumulată în aceste rapoarte constituie baza pentru munca ulterioară a consultantului: 
a stat la baza realizării chestionarului pentru ocoalele private şi la definirea blocajelor majore şi a 
posibilelor soluţii pentru acestea; toate acestea au fost prezentate în seminarul de la Sinaia. 
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2.4. Analiza chestionarului pentru ocoalele silvice private A fost realizat şi distribuit un chestionar special pentru ocoalele silvice private. Au exitat 3 motive care au stat la baza alegerii acestui actor din sectorul forestier, pentru o mai bună înţelegere a lui: 
• Date insuficiente cu privire Ia silvicultura privată • Creşterea în importanţă a acestui grup de interese, şi • Existenţa unei organizări relativ stabile a acestuia Ia nivel naţional Rezultatele detaliate ale chestionarului pot fi analizate în Anexa 2. 

2.4.1. Obiectivele chestionarului şi metodologia 
Chestionarul a fost realizat în cadrul analizei finanţate de către BERD cu privire la armonizarea circuitului lemnului în România în 2007/08. Obiectivul principal al studiului a fost de a afla cât mai multe date relevante despre diferiţii actori implicaţi activ în sectorul forestier din România, despre care se ştiu foarte puţine lucruri sau mai nimic, datorită în mare parte apariţii lor de dată recentă pe piaţă. Chestionarul ar trebui să ofere o solidă bază de date statistice, care să 
complementeze datele de natură calitativă colectate în cadrul interviurilor cu diferite persoane din sistem. Rezultatele ar trebui să sprijine o mai bună organizare a părţilor implicate în sector, în primul rând prin aflarea de informaţii relevante despre propriile lor interese pe piaţa actuală a lemnului din România, apoi prin încurajarea dialogului şi schimbului de idei între aceşti factori de interes. În acest sens, studiul de faţă are un rol mobilizator, propunându-şi să mobilizeze grupurile din sectorul forestier către o mai bună partcipare la luarea deciziilor. A fost elaborat un chestionar în limba română, alcătuit din 25 de întrebări standard, incluzând circa 120 de variabile de analizat. Chestionatul a fost adaptat pentru proprietarii şi silvicultorii privaţi şi a fost distribuit în noiembrie 2007. Distribuirea lui a fost sprijinită de către asociaţiile şi organizaţiile din sector. Pentru a asigura o rată de răspuns cât mai mare, au fost necesare un număr de intervenţii din partea reprezentaţilor organizaţiilor din sector, sub forma unor scrisori, telefoane, alocuţiuni în seminarii, etc. 

în orice caz, răspunsul din partea proprietarilor de păduri a fost unul relativ slab, dar mai bun a fost cel primit din partea ocoalelor silvice private: managerii a 35 dintre cele 107 ocoale silvice 
private au răspuns chestionarului, care a putut fi ulterior prelucrat în mod electronic şi tratat din punct de vedere statistic3

• Rezultatele sunt aproape de a fi reprezentative, deoarece nici un factor perturbator nu a putut fi identificat. Nivelul calitativ al chestionarelor completate este unul relativ 
ridicat, deoarece toţi cei care au răspuns sunt ingineri cu pregătire superioară în domeniu, iar 
răsunsurile lor au fost bazate pe fapte reale. 
Din cauza ratei slabe de răspuns, chestionarul adresat proprietarilor privaţi de pădure a trebuit să fie analizat din punct de vedere calitativ, iar rezultatele obţinute nu sunt incluse în prezentul raport. Oricum, se recomandă un studiu mai în detaliu al acestui grup de interese din sector, care nu a putut fi acoperit corespunzător în cadrul de timp al proiectului. 

Datele culese reprezintă un prim pas în „analiza factorilor de acţiune" din sector, şi ar trebui să servească drept bază pentru viitoare activităţi în cadrul sectorului, activităţi ce ar trebui efectuate 
în principal de către institutele de cercetare ca muncă de rutină, vizând serviciile oferite de către 
33 
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organizaţiile cu profil forestier, precum şi la cererea explicită a anumitor grupuri de interes din 

sector, în acest ultim caz, contra cost. 

Din punct de vedere metodologic, această abordare, identificând opiniile, nevoile şi interesele a 

diverşi actori din sectorul forestier româneasc constituie o bază solidă pentru un proces 

participatoriu de succes. Ar trebui efectuată în mod constant vizând toate organizaţiile din sector, 

în special cele noi apărute sau în curs de înfiinţare. 

Rezultatele ar trebui comunicate sub formă de rapoarte, scrisori de informare, seminarii, etc., 

stabilind o platformă de dialog cu factorii de decizie la nivel regional şi naţional. În acest sens, 

următorul pas natural de făcut ar fi restituirea rezultatelor prezentate în acest raport către cei care 

au contribuit la realizarea lui prin răspunsurile oferite (ocoalelor silvice private). Din punctul de 

vedere al consultantului, acesta este cel mai bun mod de a ataca problema lipsei de informaţie şi 

comunicare din sistem. De asemenea, aceasta abordare ar sprijini şi în luarea deciziilor şi 

implementarea legilor şi a unor programe care adesea vizează grupuri din sector având interese 

divergente. 

2.4.2. Rezultatele chestionarului 

Chestionarul tratează pe lângă informaţiile cu caracter general despre ocoalele silvice, factorii 

politici şi legislativi, economici, de mediu şi tehnici, în special în legătură cu construcţia de 

drumuri forestiere. 

- Rezultatele detaliate ale chestionarului se regăsesc în Anexă. 

2.4.2.1. Descrierea eşantionului 

· Ocoalele sivilce care au răspuns chestionarului sunt din toate zonele României, dar în special din 

Transilvania, fiind înfiinţate între 2002 şi 2006. Doar câteva sunt din Muntenia şi Moldova, ceea 

ce reflectă de fapt distribuţia lor la nivel naţional. În ansamblu, răspunsurile acoperă 4692 de 

clienţi şi o suprafaţă de 302,955 ha. Planurile de amenajament au fost reînnoite de la transferul 

proprietăţii către privaţi. Pădurile comunale şi proprietăţile individuale mari ca suprafaţă au fost 

mai active în înnoirea amenajamentelor silvice - o rată de 25-50% -, pe când micile proprietăţi 

încă nu beneficiază de noi planuri de amenajament. În mod natural, ocoalele silvice create înainte 

de 2003 dispun de suprafeţe mai mari şi au planuri de amenajament silvic noi. 

2.4.2.2 Factori legislativi 

• Majoritatea şefilor de ocoale silvice private (72% dintre ei) consideră cadrul legislativ de 

funcţionare a ocoalelor silvice private, ca fiind unul restrictiv sau prea restrictiv. 

s Noile planuri de amenajament silvic corespund Îiltr-o mai mare măsură cotei de tăiere 

anuală, comparativ cu vechile planuri. Comparaţia între vechile şi noile planuri 

demonstrează facptul că cele din urmă sunt mai bine structurate în funcţie de potenţialul 

pădurii şi de interesele proprietarilor de pădure: 69% din cazuri arată că volumul de 

exploatat anual a fost calculat corect, faţă de 34% în cazul amenajamentelor vechi. Opinia 

şefilor de ocoale este că în actualele condiţii legislative, posibilitatea de a mări cota de 

tăiere anuală este una limitată: doar 14% consideră că pădurile cu noi planuri de 

amenajament au un astfel de potenţial de creştere. Pentru pădurile având planuri de 

amenajament vechi, există o lipsă de informaţie, şefii de ocoale neputând răspunde în 

acest sens. 

• Şefii de ocoale silvice consideră că vârsta de exploatabilitate are cel mai mare impact 

asupra cotei de tăiere anuale. Şefii de ocoale au fost rugaţi să ierarhizeze unele opţiuni. 

Tabelul 14 demonstrează cum reducerea vârstei de exploatabilitate este cel mai important 
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factor, urmat de tăierile de conservare şi construcţia de drumuri forestiere în creşterea cotei de tăiere anuale. 

Tabelul 14: Impactul diverselor opţiuni pentru creşterea cotei de tăiere anuale: scorurile acordate şi procentul de creştere 

o ~ . . ~Pi•IYll 

Reducerea vârstei de exploatabilitate cu 20 de ani - de exemplu de la 110 la 90 de ani. 

În cazul pădurilor de protecţie, înlocuirea tAierilor de igienă (maxim 1 m3/an/ha) cu tlieri de conservare dintre care una să extragă 12% din volumul pe picior. 

Reabilitarea şi construcţia a 1 O km de drum forestier 

Modificarea metodologiei de calcul a posibilităţii de produse secundare, prin implementarea criteriului care impune distanţa maximă dintre arborii remanenţi (ca în Cehia), şi abandonarea crietriului ce impune stabilirea procentuală a volumului de extras. 

Scoruri* 

(N=35) 

80% 

52% 

49% 

23% 

22% (28 **) 

11% (26**) 

13% (25**) 

9% (24**) 

N.B: Per.manele intervievate au acordat calificative de la I la 4 opţiunilor; in cazul de faţA doar cele mai importante dintre opţiuni au fost 
incluse, ca procent din totalul de 35 de rilspunsuri. 

•• Numllr de penoane care au IUpllnS la chestionar 

2.4.2.3 Factori economici 
• Circa 90% din cota de tăiere anuală este valorificată ca lemn pe picior. • Valorificarea lemnului la drum auto, ca şi procesarea primară proprie au fost doar marginale ca importanţă. Cu toate acestea, vânzarea lemnului la drum auto a crescut în 2007 în pădurile private: 8 proprietari de pădure au vândut în medie 7592 m3 comparativ cu 4325 m3 în 2006. 

• Mai multe sortimente de lemn au fost mai greu de vândut în 2006/2007, în special fagul, lemnul de foc, lemnul de celuloză, precum şi lemnul de gater de calitate medie. • În general, ocoalele silvice private declară obţinerea unui profit mai mare decât cel declarat de Romsilva, de 5 euro/ha. Cu toate acestea, rata de răspuns „NlI'' a fost una foarte mare în pădurile private. 
• Cauzele lipsei de profit în pădurile comunale au fost identificate, după cum urmează: preţul scăzut al unora dintre specii; ponderea ridicată a pădurilor cu funcţie de protecţie; calitatea inferioară a lemnului. Rata ridicată de răspuns „NU'' la această întrebare face imposibilă analiza pentru pădurile private. 
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• La baza volumului de exploatat în anul următor, şefii de ocoale menţionează tăierile 

constante prevăzute în cota de tăiere anuală. Evoluţia pieţei lemnului şi necesităţile 

financiare ale proprietarilor joacă doar un rol marginal în stabilirea volumului de lemn ce 

va fi oferit spre tăiere. Din nou, rata lipsei de răspunsuri la aceasta întrebare este una 

foarte ridicată. Aceasta sitauţie este cauzată şi de lipsa de autoritate a şefilor de ocoale de 

a vinde şi exploata masa lemnoasă în numele proprietarilor. În consecinţă, şefii de ocoale 

nu au foarte multe informaţii despre impactul masei lemnoase din ocoalele lor asupra 

pieţei lemnului. 

• Dezvoltarea exploatării forestiere şi a procesării primare a lemnului a fost identificată ca 

având un potenţial investiţional important în pădurile private. Jumătate dintre cei 

intervievaţi au considerat că activităţile nelegate direct de valorificarea lemnului ar trebui 

dezvoltate. 

• Contractele pe termen lung nu reprezintă o prioritate pentru şefii de ocoale. 80% dintre 

şefii de ocoale sunt împotriva acestei practici, considerând că este prea dificil de 

implementat din cauza modului de stabilire a preţului. Doar 5 dintre şefii de ocoale (din 

35 intervievaţi) au astfel de contracte încheiate pentru circa 55% (în medie) din suprafaţa 

pe care o gospodăresc şi declară că sunt relativ satisfăcuţi şi că au experienţe pozitive cu 

acest exerciţiu. 

• Experienţa celor intervievaţi cu privire la managementul fluxului masei lemnoase este 

considerată a fi una satisfăcătoare din punct de vedere tehnic (producţie, exploatare, etc.), 

dar este mult mai dificilă când este vorba de marketing sau de disciplina contractelor. 

2.4.2.4 Factori de mediu 

Problema pădurilor având în principal funcţie de protecţie îi afectează în principal pe managerii 

pădurilor comunale şi ceva mai puţin pe cei ai proprietăţilor individuale: în medie, 39% din 

pădurile comunale în administrare privată au funcţii de protecţie, comparativ cu doar 23% din 

pădurile de stat cu aceeasşi încadrare funcţională. 

0 Personalul silvic consideră că suprafeţele de pădure cu funcţii de protecţie trebuie extinse 

(excluzând toate exploatările extensive), dar recomandă alocarea de compensaţii pentru 

pierderile determinate de neintrarea masei lemnoase în circuitul de producţie pe piaţă. 

• Protecţia mediului este legată de mecanismele de control şi în acelaşi timp de proceduri 

mai complexe, cum sunt certificarea, ce permite accesul produselor din lemn pe piaţa 

Uniunii Europene, unde cumpărătorii finali sunt preocupaţi de managementul adecvat al 

pădurilor. Mai mult de jumătate dintre şefii de ocoale sunt de acord cu necesitatea 

certificării; ceilalţi sunt divizaţi între cei care se opun procesului şi cei indecişi. În datele 

culese nu a fost identificat niciun factor care să influenţeze distribuţia celor care au 

răspuns. 

2.4.2.5 Problemele de infrastructură: reţeaua de drumuri forestiere 

Calitatea reţelei de drumuri forestiere deservind pădurile private este considerată ca fiind 

necorespunzătoare, în special în ceea ce priveşte densitatea acesteia. Aparent, nu există variaţii 

regionale din acest punct de vedere. 
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Tabelul 15: Aprecierea calitiţii reţelei de drumuri forestiere (N==3S) 
' ·suficient ' Insuficient Total 

Calitatea drumurilor 35% 66% 100% 

Densitatea drumurilor 17% 83% 100% 
Printre cei mai importanţi factori care împiedică dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere în 
pădurile private gospodărite de respondenţii la chestionar, au fost precizate dificultăţile de ordin 
finaniar şi aspectele legale (Tabelul 16). 

Tabelul 16: Identificarea factorilor limitativi pentru dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere 

. Probleme Da Nu n/a total 
,. ·--~- ~- - -
Financiare 

100% - - 100% 
Limitiri legislative 69% 17% 14% 100% 
Aspecte de mediu 29% 42% 29% 100% 
Conflicte între proprietari 3% 40% 29% 100% 

2.4.3. Concluzii 
Rezultatele chestionarului demonstrează profesionalismul celor intervievaţi: cele mai multe dintre 
întrebările de natură tehnică au fost răspunse satisfficător. Cu toate acestea, numărul redus de 
răspunsuri înregistrate nu permit decât o analiză statistică elementară dar distribuţiile liniare 
prezentate cu acest prilej evidenţiază deja tendinţele generale: 

• Natura proprietăţii şi managementul la nivelul ocoalelor silvice private variază mult între 
pădurile comunale şi cele ale proprietarilor individuali, precum şi între proprietăţile mari 
şi cele mici ca suprafaţă. 

• Majoritatea celor intervievaţi consideră cadrul legislativ ca fiind unul restrictiv • Sub reglementările actuale, potenţialul cotei de tăiere anuală este exploatat la maxim • Vârsta de exploatabilitate ar trebui redusă considerabil • Valorificarea lemnului pe picior este încă predominantă, dar vânzarea la drum auto creşte 
în importanţă 

• Profitul proprietarilor privaţi este probabil mai mare decât cel al Romsilva Raport final, aprilie 2008 
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• Pentru creşterea productivităţii, exploatarea, transportul şi prelucrarea primară ar trebui 

considerate în mod integrat 

• Starea pădurilor ar trebui îmbunătăţită prin măsuri silviculturale pe termen lung 

• Marketingul masei lemnoase continuă să fie afectat de lipsa de informaţie şi de 

modalitatea de plată a lemnului de către diverşi clienţi 

• Certificarea este acceptată ca o măsură de protejare a mediului menită să înlocuiască 

controlul ex-post şi implementarea necoerentă a legislaţiei în vigoare 

• Este nevoie de sprijinul financiar şi legislativ pentru dezvoltarea reţelei de drumuri 

forestiere 

:oalele silvice private poartă o responsabilitate majoră pentru gospodărirea pădurilor României 

reprezintă interesele unor proprietari ce sunt infirmaţi dar critici în acelaşi timp. Opiniile 

~stora ar trebui incluse în reorganizarea sectorului forestier, în special deoarece ele sunt în 

anpostul negocierii sociale şi economice cu noii proprietari de pădure. Experienţa şefilor de 

oale private - majoritatea foşti angajaţi Romsilva - contribuie la înţelegerea mai bună a 

;;torului forestier, făcând contribuţia lor şi mai importantă. 

ocesul participativ propus ca rezultat al studiului BERD ar trebui să se bazeze pe acest grup, 

:1.i precis pe Asociaţia Administratorilor de Păduri (AAP), pentru implementarea recomandărilor 

;;ute, pentru actualizarea Programului Forestier Naţional, precum şi a legilor, normelor şi 

ietriilor de funcţionare a acestuia. 

,~port final, aprilie 2008 42 

. ' ' -· 
I 

~- I 
C 
î l 
... 

-I 
I 
... I 

an
dre

iciu
rca

nu
.ro

/



AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

2.5. Blocajele şi factorii limitativi pentru circuitul lemnului şi soluţii preliminare pentru imbunătăţirea soluţiei actuale Munca desfăşurată până în acest moment - intervievarea actorilor importanţi din sector, 
rapoartele sectoriale, chestionarele pentru ocoalele silvice private - au stat la baza identificării 
unui număr de blocaje de-a lungul fluxului lemnului de la resursă la utilizatori. Una dintre sarcinile echipei de consultanţi a fost propunerea de posibile soluţii pentru blocajele 
identificate. Recomandările au fost materializate în materiale distribuite grupurilor de lucru cu 
prilejul seminarului organizat la Sinaia. Ca rezultat al lucrului asupra lor în cadrul grupurilor de 
lucru, aceste recomnadări au fost validate şi prezentate în sesiunea plenară a seminarului, unde au 
fost din nou supuse dezbaterii participanţilor. 
Acest proces în trei faze poate fi vizualizat după cum urmează: 

Identificarea blocajelor şi a factorilor limitatori pentru fluxul lemnului 
(Rapoarte sectoriale) 

Soluţii generale pentru fiecare sctor şi sugestii pentru îmbunătăţirea fluxului de lemn 
(Rapoarte sectoriale) 

Identificarea soluţiilor sectoriale şi inter-sectoriale şi recomandări pentru acţiuni practice de îmbunătăţire a situaţiei actuale 
(Seminar) 

Blocajele şi posibilele soluţii sunt prezentate în tabelul următor: 

Raport final, aprilie 2008 
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Zone cu probleme 

Sistemul legislativ şi 

normele tehnice: 

Inventarierea 

forestierii şi planurile 

de amenajament 

Tabelul 17: Rezumatul blocajelor identificate şi a sugestiilor prezentate în rapoartele sectoriale 

Blocaje identificate 

Există 8 volume cu nonne tehnice care reglementează toate activităţile 

în pădure. În practică ele au devenit norme de control şi criterii 

obligatorii pentru aprecierea legalităţii activităţilor în pădure. 

Unele dintre aceste norme sunt depăşite, având peste 20 de ani 

vechime. 

Cât priveşte manipularea şi comercializarea masei lemnoase, există 

prea multe reguli şi restricţii care de fapt favorizează corupţin. 

Încă lipseşte o inventariere forestieră la nivel naţional, care să formeze 

baza deciziilor strategice din sector 

Regulile care stau la baza realizării amenajamentelor silvice sunt 

criticate, deoarece crează prea multe aşteptări nerealiste şi nu se 

pretează trupurilor mici de pădure, în special din cauza costului mare 

de realizare a lor 

Planurile de amenajament (în forma lor actuală) nu SWlt instrumente 

proprii pentru gospodărirea suprafeţelor m
ici şi fragmentate de păduri 

private. 

Sugestii 

Viitoarele modificări ale medologiei Codului Silvic ar trebui discutate 

mult mai în detaliu la nivel regional, sectorial şi naţional, cu o 

participare mai mare din partea consultanţilor şi a diverşilor actori din 

sector. 

Mai multă transparentă ar genera mai mult interes public şi ar contribui 

la participarea organizaţiilor din societatea civilă. 

Adaptarea normelor tehnice şi a regulilor privind comercializarea 

lemnului la standardele internaţionale şi cerinţele de pe piafă. 

Sistemul legal ar trebui să favorizeze transformarea organizaţiilor din 

sector în surse de informaţie şi asistenţă pentru diverşi actori din sector, 

în funcţie de cerinţele acestora. 

Adaptarea criteriilor din planurile de amenajament la structura actuală a 

proprietliţii asupra pădurii, prin introducerea de standarde rninine pentru 

proprietăţile mici, sau oferirea de sprijin financiar de la bugetul de stat 

pentru realizarea acestor planuri. 

Pentru micii proprietari de pădure, ,,Planul forestier" este o variantă 

simplificată a amenajamentului silvic, care ar trebui introdusă în 

practică. 

Trebuie implementat cât mai urgent un plan naţional de monitorizare a 

sectorului forestier. Acesta se referă în special la obţinerea de informaţii 

din teren, după ce s-a realizat planificarea (management ciclic). 

???? Planuri de amenajament silvic individuale pentru diverşi 

proprietari, cum ar fi statul, municipalitlllile, biserica, composesorate, 

etc. 
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Zone cu probleme 

Romsilva, 
administralia 
forestierii de stat: 

Control system 

Raport final, aprilie 2008 
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Blocaje identificate 

La nivelul organizaţiei există tendinţe divergente. Recomandările par să fie gata de implementare, dar nu se cunoaşte conţinutul modificărilor, deocamdată. 

Romsilva suferă de pe wma schimbărilor frecvente la nivelul conducerii, dar şi în structurile operative. Rezultatul este că structurile organizatorice moştenite, birocratice şi masiv ierarhizate persistă să existe cu scopuri operaţionale. 
Partenerii privaţi ai Romsilva critică preţurile aritificiale şi fabricate, disturbarea pieţei prin subvenţii de stat, preţuri imprevizibile la licitaţii, precum şi corupţia. 
Romsilva este de asemenea responsabilă de infrastructura forestieră, construcţia şi întreţinerea drumurilor forestiere, chiar şi în ocoalele private. Există dubii serioase cu privire la calitatea muncii desfăşurate în acest sens. 

Contractele pe termen lung: operatorii industriali doresc să lucreze cu acest gen de contracte, pentru a putea fi siguri de resursa de lemn şi pentru a planifica investiţii pe termen lung. 
Organizaţia este obligată să îşi reducă din personal. Paza pădurii implică prezenţa a circa 8700 de pădurari (la un cost de 40 de milioane de euro pe an), când 3000 dintre aceştia ar fi de ajuns. 

Există diferite şi uneori conflictuale sisteme de inspecţie, cum ar fi inspecţia ITRSV-urilor care poate fi în conflict cu controlul intern al ROMSIL V A. De asemenea, Ministerul Mediului are propria inspecţie, dar inspectorii nu au pregătire în domeniul silvic. 
Sistemul de control al ministerului - ITRSV - este subdimensionat: doar 380 de angajaţi dintr-un număr de 1200 planificat iniţial, dintre care doar 200 au activităţi de control propriu-zise. 

Sugestii 

Romsilva ar trebui să devină un fimizor de servicii pentru diverşi clienţi, asigurând în acelaşi timp gospodărirea durabilă a pădurii. Romsilva ar trebui să fie o organizaţie de teren, unde deciziile trebuie luate la nivel local. 

Costurile reale pentru aceste servicii, inclusiv pentru cele de mediu, protecţie împoriva atacurilor de insecte sau a incendiilor, trebuie identificate. Pentru aceasta sunt necesare şi modificări în sistemul contabil al organizaţiei, prin introducerea contabilităţii costurilor funcţionale, dacă se impune acest lucru. 
Revizuirea modului de formare a preţului lemnului, precum şi a metodologiei de realizare a licitaţiilor, pentru a preveni competiţia neloială faţă de sectorul privat şi pentru a permite planificarea pe termen lung a procurării lemnului. Preţul lemnului ar trebui fundamentat pe criterii cum sunt: calitatea, costurile de exploatare, transportul şi eventual un premiu de mediu. 

Acolo unde se impune, transferul responsabilităţii asupra drumurilor forestiere către municipalităţi şi ocoalele silvice private. De-a lungul perioadei de tranziţie, noii proprietari vor trebui asistaţi cu privire la obţinerea de credite şi informaţii pentru construcţia şi întreţinerea reţelei de drumuri forestiere. 

Evoluţia progresivă de la funcţia predominant de control a ITRSVurilor, către una de prevenire. Analiza crietriilor care fundamentează controlul: crietriile de performanţă ar trebui preferate formalităţilor rigide. 

Analizarea criteriului pe baza căruia este făcut controlul: c1iteriul de performanţă. 

Implementarea certificării voluntare a pădurii, ca alternativă pe termen lung la controlul de stat obligatoriu. 
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AUSTHUr-ttv„cn., 

Zonecu 
probleme 

Asociaţii de 

proprietari I 

proprietarii 

individuali 

Aspecte de mediu 

Blocaje identificate 

Asociaţiile de proprietari de pădure şi proprietarii particulari de 

pădure nu au stabilit încă un dialog constructiv cu MADR, 

ROMSIL V A, ONG-urile de mediu şi alte organizaţii relevante din 

sector. 

În multe cazuri, proprietarii privaţi nu au tradiţia nici pregătirea 

necesară îngrijirii corespunzătoare a pădurilor proprii. 

Asociaţiile de proprietari de pădure sunt instituţii noi, ffiră 

capacitatea de a fi entităţi competente în multe dintre problemele 

sectorului. 

Ocoalele silvice private sunt obligate prin lege să aibă aceeaşi 

structură şi să funcţi
oneze sub aceleaşi auspicii ca şi Romsilva. 

Actuala legislaţie cu privire la administraţia pădurilor e
ste ignorantă 

cu privire la noua structură asupra proprietăţii. 

Proprietarii privaţi nu sunt organizaţi în reţele relevante la nivel 

naţional. 

Este necesară analiza şi estimarea resursei forestiere din trupurile 

izolate şi ffirâmiţate de pădure, pentru a planifica asistenţa pentru 

proprietarii privaţi. 

20% din suprafaţa României se aşteaptă să fie declarată zonă inclusă 

în programul Natura 2000. Acest procent a fost fixat fliră a fi 

consultate planurile de amenajament actuale. 

Până în prezent există foarte puţină cooperare pentru a respecta 

condiţiile impuse de UE. 

Se raportează că există neclarităţi cu privire la atribuţiile 

personalului ITRSV şi al Gărzii de mediu. Există întrebări despre ce 

şi cum ar trebui :fficut de către cine? 

Sugestii 

Asociaţia administratorilor de păduri private, precum şi alte asociaţii de 

proprietari ar trebui sprijinite pentru a forma o platforma de dialog la nivel 

naţional pentru diseminarea de informaţie şi pentru practicarea de lobby în 

sector. Asociaţia ar trebui să funcţioneze ca interfaţă între proprietarul de 

pădure şi sistem. Proprietăţile mici nu ar trebui tratate la fel ca cele de 

dimensiuni mari: respectarea condiţiilor minime de conservare ar trebui să fie 

de ajuns. 

Procesul de retrocedare a pădurilor, adesea generator de conflicte, ar trebui să 

fie însoţit de pregătiri şi acţiuni de informare care să stimuleze formarea de 

asociaţii de proprietari şi înfiinţarea de ocoale silvice private. 

Ocoalele silvice private ar trebui să îşi întărească cooperarea cu privire la 

reprezentarea intereselor proprietarilor privaţi, mai ales în cazul actual când 

APPR nu este funcţională la capacitate. 

Pe termen lung, includerea proprietarilor de pădure în camere agricole (sau 

comerciale), cum este cazul în Austria, ar putea funcţiona şi în România. 

Şansele de a fi mai bine reprezentaţi ar creşte, iar puterea altor grupuri de 

interese din sector ar putea fi contrabalansată. 

Proprietarii privaţi ar trebui educaţi pentru a fi mai orientaţi spre producţie. 

Pregătirea ar trebui să includă şi aspecte de management forestier, lucrul cu 

utilaje forestiere, ecologie forestieră, elaborarea documentaţiei, contabilitate. 

AI trebui organizate deplasări în teren la asociaţii care funcţionează 

corespunzător. 

Încurajarea cooperaării între inspectorii ITRSV şi cei ai Gărzii de mediu. 

Sarcini de lucru clare pentru cele două categorii de inspectori. 

Parteneriatele public-private sunt soluţii eficiente pentru a comunica şi 

identifica soluţii ce pot fi acceptate de ambele tabere în ceea ce priveşte 

mediul. 

Se recomandă transparenţă
 maximă în toate deciziile cu privire Ia folosinţa 

terenurilor. 

Valorificarea experienţei altor state ale UE cu privire la Natura 2000. 
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Tlierlle ilegale 
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Unul din motivele principale care împiedică eradicarea tăierilor ilegale este diversitatea motivelor care îi conduc pe cei care comit aceste fapte atunci când acţionează. 
Tăierile ilegale au o influenţă majoră asupra industriei forestiere, a 
preţurilor şi a ofertei de lemn de pe piaţă. 

Sugestii 

Ieşirea din ilegalitate: o anumită cantitate de lemn să fie propusă spre liberalizare. 

Simplificarea regulilor şi a sistemului de aplicare a acestora, precum şi asigurarea că managementul necorspunzător al pădurii nu primează asupra celui corespunzător: în anumite condiţii, modificarea anumitor reguli ar putea transforma tăierile ilegale în legale. 
Implementarea Sistemului de licenţiere a lemnului din UE şi a sistemelor de certificare PEFC / FSC. 
Atât industria forestieră cit şi statul vor beneficia din reducerea tăierilor ilegale şi a cOfUJ)tiei. Ar putea fi identificate modalitllţi de sprijinire financiară a controlului efectiv din artea o eratorilor industriali. 
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Zone cu 
probleme 

Exploatarea şi 
transportul 

Normele şi regulamentele silvice au cel mai mare impact asupra 

exploatării şi transportului forestier. O parte dintre aceste norme 

rebuie revizuite sau schimbate, în special cele referitoare la vârsta de 

exploatabilitate şi la rărituri. 

Lipsa echipamentului modern de exploatare cum ar fi instalaţiile cu 

cabluri şi harvesterele şi forwarderele. 

Lipsa centrelor de pregătire pentru muncitorii forestieri. Noii 

operatori de utilaje forestiere nu sunt pregătiţi corespunzător nicăieri 

în România, iar aceasta limitează introducerea mai multor utilaje pe 

piaţă. 

Lipsa informaţiei cu privire la impactul negativ pe care exploatarea 

şi transportul forestier îl au asupra mediului. 

Fragmentarea pădurii şi suprafeţele mici de pădure fac dificilă 

folosirea tehnologiei corespunzătoare pentru exploatare şi transport 

forestier. Lipsa de cooperare între vecini. 

Trupurile de pădure prea mici nu permit exploatarea şi transportul 

mecanizate. În plus, aceasta este o cauză pentru tăierile ilegale. 

Suprafeţe prea mici de exploatat la o intervenţie, determinând 

costuri mari de transfer dintr-un parchet în altul. Volume mici de 

exploatat, ceea ce creşte costul pe metru cub. 

Sectorul de producere a energiei din biomasă va creşte în următorii 

ani. Cu toate acestea, nu există prea multe reguli sau legi despre 

acest sector. 

("' - --, • r----,'""' z.:-..,---, ,ri li.o«;:-:-::-, 1. ,---, .----, 

_ Sugestii 

Crearea unui forum care să includă experţi locali şi străini, cu funcţia de a 

revizui normele silvice şi să le aducă la nivel cu standardele intemaţionale. 

Extinderea răriturilor şi în anumite cazuri, reducerea vârstei de exploatabilitate. 

Elaborarea unui program clar de valorificare a lemnului de mici dimensiuni. 

Adaptarea legilor şi normelor (în special cu privire la rărituri) pentru a permite 

folosirea tehnologiilor modeme de exploatare, cum sunt harvesterele, 

forwarderele şi instalaţiile cu cabluri. 

Instruirea corespunzătoare a personalului Romsilva şi a celor 9 ITRSV-uri. 

Înfiinţarea de centre de pregătire unde să fie antrenaţi operatorii utilajelor şi 

echipamentelor de exploatare a lemnului. 

Folosirea tehnologiilor corespunzătoare (instalaţii cu cabluri) pentru terenuri 

dificile sau cu funcţii speciale de protecţie. 

Mai multă cooperare între vecini. Combinarea activităţilor forestiere. 

Simplificarea amenajamentelor silvice, în special pentru suprafet.cle mici de 

pădure. 

Concentrarea suprafeţelor pentru a obţine volume mai mari de exploatare. 

Contracte pe termen lung ('m special din partea Romsilva şi a comunelor). 

Contractele pe termen lung sunt soluţia pentru obţinerea de finanţare de la bănci, 

care oferă împrumuturi mai uşor firmelor care au contracte încheiate pe termen 

lung. 

Reducerea vârstei de exploatabilitate, cu criterii minime de conservare. 

Modificarea regulilor pentru a favoriza plantaţiile de specii repede crescătoare. 

Extinderea plantaţiilor cu caracter industrial, în special de-a lungul Dunării şi a 

altor râuri importante. Considerarea plantaţiilor industriale în afara regulilor 

Codului Silvic, care obligi la cicluri de producţie lungi, regenerare naturală şi 

extragerea unor volume mici de pe suprafeţe mici. 

Recoltarea ]anta iilor de l , salcie, molid i in de· a existente. 
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onstrucţia de 

Blocaj'e,identificate 

Drumuri forestiere scumpe, din cauza multelor proceduri cerute de standardele tehnice ( deşi acestea au fst înnoite, ele sunt complicate şi nu deteremină sclderea costurilor de construcţie). 
Procesul de retrocedare a pădurilor a trecut circa 38% din aceasta în proprietate privată. Drumurile forestiere sunt încă în proprietatea statului. Este de la sine înţeles că Romsilva nu are niciun interes în întreţinerea acestor drumuri, deşi proprietarii privaţi plAtesc 1,5 euro/m3 drept taxă de drum. 

Proiectarea mult prea complicată a drumurilor, prea mulţi paşi birocratici şi permise necesare din partea autoritAţilor; de multe ori, proiectarea nu este în concordanţa cu principiile moderne de realizare a drumurilor; lipsa echipamentelor corespunzllloare pentru proiectare. 

Lipsa firmelor specializate în construcţia de drumuri forestiere. 
Reţeaua de drumuri forestiere este nesatisfficătoare şi distribuită neunifonn. 

Lipsa unui Program naţional pentru construcţia de drumuri forestiere. Fonduri insuficiente de la bugetul de stat pentru constricţia de drumuri forestiere în pldurile de stat. 
Fonduri insuficiente pentru realizarea unei densităţi optime de drumuri forestiere. 
ProprietAţi private fragmentate, determinând probleme de accesibilitate. 

Lipsa legislatiei care sll faciliteze sau sll creeze posibilitatea de a obţine finanţare din partea bllncilor, în conditiile în care pldurile ar servi drept garanţie pentru împrumuturi - condiţia ca estimarea valorii sl fie flcută de specialişti atestati în domeniu. 
O procedură mai simpli\ de obţinere a fondurilor pentru întreţinerea drumurilor, în comparaţie cu fondurile pentru construcţia de drumuri noi. 

Raport final, aprilie 2008 

Simplificarea procedurilor de construire a drumurilor (mai puţine norme tehnice şi standarde mai scăzute pentru proiectare şi construcţie). 
Transferul proprietăţii asupra drumurilor forestiere din plldurile private cltre noii proprietari. Soluţii simple de acces la proprietate. 
Simplificarea proiectării şi scurtarea procedurii de construcţie a drumului. Respectarea recomandlrilor fficute de experţi internaţionali. 
Acordarea de asistenţa tehicll în cadrul unui centru de preglltire. Furnizarea de tehnologie potrivită pentru construcţia de drumuri forestiere. Oferirea de pregiltire tehnică. 
Informarea cu privire la posibilitAţile de finanţare. 
Coordonarea planurilor de construcţii forestiere cu cadastrul general la nivel de localitAţi. 

Formarea unui organism de supraveghere a lucrului de elitre proprietarii privaţi. Acesta ar trebui finantat de câtre proprietari. Acest organism ar trebui sll promoveze idea drumului comun, folosit de mai mulţi proprietari în acelaşi timp (unnând exemplul austriac). 
Conlucrarea cu organisme de finanţare, cum este BERD, pentru a crea un împrumut special pentru proprietarii privaţi, care sll fie fundamemtat pe termen lung şi care sll accepte pildurea ca garanţie. 
Pregl\tirea proprietarilor cu privire la obţinerea fondurilor. Aceasta ar putea fi realizatA de asociaţia proprietarilor sau de o „camerl" agricolă. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

3. CALCULUL BALANŢEI DE LEMN 
3.1. Oferta de lemn-factori de influenţă, tendinţe actuale şi viitoare 3.1.1 Etape în circuitul lemnului 
Oferta de lemn este un proces care de-a lungul etapelor sale - producţia, exploatarea şi transportul către consumatori- este influenţat direct sau indirect de o serie de factori singulari sau cumulativi. 

Identificarea şi analiza acestor facttori a fost realizată în cadrul rapoartelor sectariale - ataşate Raportului final. Capitolul ce urmează tratează doar un număr limitat de factori ce au fost selectaţi, consideraţi a avea o influenţă mai mare asupra ofertei de lemn. 
Tabelul 18: Etapele în circuitul lemnului de la pidure la consumatorii industriali 

RESURSA TOTALĂ OE LEMN 
Etapa 1 Factori: Fl Procentul de plduri strict protejate 

SlJRS~ DE IJEMN disponibilă ~tru p,roducţie 

Etapa2 Factorl : F2 Ciclul de producţie pentru codru , F3 Intervenţii optime în rărituri, F4 Pro 1 Natura 2000 

Gota de tăieri anuală calculată ,pe baza amenajamentelor silvice 

Etapa3 Factori : F5 Volwnul propus spre tăiere 

Cota de tăiere anuală apro~a~ 
t ~-· - - . ···"':" ... ~- ;·· 

r -• ~-_;:_ 

Etapa4 Factori : F6 Procentul de plduri accesibile 

Cota de tăiere anuală accesibilă · 

Etapa 5 Factori : F7 Capacitatea de exploatare, F8 Echipamente adecvate, F9 Tăierile i1 . e, F 1 O Riscuri în nArllu .... 

Cota de tăiere anuali exploatată + iflierile 
ile ale 

Etapa 6 Factori: F 11 Capacitatea de transport, pierderi de exploatare 

Volumul de lemn transportat 
-· . -·-. -- -~~ 

- - -- - - . -- -j 
Etapa 7 Factori: F12 Plantaţii, F 13 Noul Cod Silvic 

Raport final, aprilie 2008 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

2.6. Seminarul despre „Armonizarea circuitului masei lemnoase pentru 

dezvoltarea durabilă a sectorului forestier din România" 

Echipa de consultnţi a organizat un seminar la Sinaia pentru a discuta rezultatele preliminare ale 

Raportului interim, cu factorii importanţi din sectorul forestier românesc. Materialele prezentate 

şi rezwnatul discuţiilor sunt redate în Anexa 3. 

Principalele obiective ale seminarului au fost: 

• Aducerea la aceeaşi masă de discuţii a celor mai importante grupuri de interese din 

sectorul forestier 
• Prezentarea rezultatelor intermediare şi a recomandărilor (posibile soluţii) consultantului 

pentru îmbunătăţirea circuitului masei lemnoase din România 

• Obţinerea părerii participanţilor la seminar 

• Analiza şi dezbaterea recomandărilor pentru a elabora un Plan de acţiune pentru un mai 

bun flux de lemn în viitor 

Seminarul nu a condus la atingerea unui consens prin adiptarea unui set concret de recomandări. 

Deşi dezbaterile au fost fructoase, s-au rezwnat la elaborarea unor recomandări ale diverselor 

grupuri de lucru. Nu a fost luată nicio decizie cu privire la validarea acţiunilor propuse. Integrarea 

diferitelor recomandări a fost realizată de către consultant după desfăşurarea seminarului. 

Este important de menţionat că astfel de seminarii unde să se discute deschis ar trebui organizate 

mai des, chiar periodic, cu participarea tuturor grupurilor relevante din sectorul forestier. în 
consecinţă consultantul consideră seminarul de la Sinaia ca primul pas pentru organizarea unei 

platforme de dialog şi schimb de opinii între diferiţi factori din sector, promovarea anumitor 

subiecte de interes şi soluţionarea problemelor şi blocajelor în fluxul lemnului. 

În capitolul următor este prezentată contribuţia principală a echipei de consultanţi la realizarea 

proiectului, şi anume calculul balanţei de lemn. 
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AUSTROPROJEKT 

Volumul de lemn ajuns la 
o eratorii industriali 

România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

Tabelul 18 demonstrează că datorită unui număr de factori, volumul de lemn ajuns la operatorii 
industriali pentru a intra în ciclul de producţie reprezintă doar o mică parte din totalul de lemn 
disponibil spre exploatare şi prelucrare. Cu fiecare etapă, o serie de factori diminuează acest 
volum. Unul din obiectivele studiului este de a identifica şi propune măsuri pentru diminuarea 
influenţei acestor factori. Rezultatul ar trebui să fie un volum de lemn mărit pentru industrie şi o 
mai bună circulaţie a masei lemnoase. 

În Etapa 1, pădurile cu funcţie strictă de protecţie - în prezent aproximativ 130.000 ha sau 2% 
din fondul forestier - sunt excluse din circuitul de producţie al lemnului. 

În etapa 2, din pădurea rămasă pentru cu potenţial de producţie, amenajiştii silvici calculează 
cota de tăiere anuală, pe baza unor norme relativ stricte. În plus, un număr de măsuri restrictive 
vor intra în vigoare până în anul 2010, în cadrul programului Natura 2000. 

În etapa 3, cota de tăiere anuală este în continuare diminuată (2008 este ultimul an când se aplică 
această practică) de către autorităţile silvice, la circa 85% din cota calculată, considerând: 

• Procentul de păduri private care încă nu au un amenajament silvic, şi 
• Procentul estimat de păduri inaccesibile. 

În etapa 4, din cota de tăiere aprobată, sau volumul propus spre tăiere, consultantul ia în 
considerare procentul de păduri accesibile - definite ca acele păduri unde distanţa de transport a 
lemnului pănă la drumul auto este mai mică de 1 OOO de metri -, considerând că sitauţia reală din 
teren este mult mai proastă (în special după inundaţiile din 2005 şi 2006). Valoarea estimată este 
numită cotă de tăiere anuală accesibilă. 

În plus, în etapa 5 cota accesibilă este: 
• Doar parţial recoltată, din cauza lipsei de instalaţii cu cabluri pentru extragerii lemnului 

din pădurile accesibile dar situate pe terenuri cu pante accentuate; 
• Supra-exploatată în pădurile accesibile, unde tăierile ilegale sunt încă numeroase. 

Rezultatul obţinut este numit cota de tăiere anuală exploatată. 

În etapa 6 cota de tăiere exploatată trebuie să fie transportată pe distanţe scurte sau lungi. În 
principal, doar transportul auto a fost considerat în acest caz. 

În etapa 7, doi factori au fost consideraţi: 
• Plantaţiile forestiere, ca o sursa potenţială de lemn pentru industrie în viitor, şi 
" Resursa de lemn din pădurile private care nu au amenajment silvic, şi care nu este folosită 

pe deplin în prezent. 

În cele din urmă, volumul total este divizat în: 
• Lemn de foc, în special în zona rurală, şi 
• Lemn industrial, folosit de industrie pentru procesarea primară. 

3.1.2. Impactul fiecăruia dintre factori asupra circuitului lemnului 

3.1.2.1 Cum a fost estimat impactul? 

Pentru a estima influenţa fiecăruia dintre factori asupra ofertei de lemn, consultantul: 
• A analizat literatura de specialitate naţională şi internaţională, concentrându-se asupra 

acestui subiect, pentru o mai bună înţelegere a interdependenţelor dintre factori; 
• A realizat un număr de previziuni cu privire la tendinţele de evoluţie a sectorului în 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

următorii zece ani - 2008 .. 2017 -, considerând fiecare factor în cauză şi influenţa sa asupra circuitului lemnului pe piaţă. 
Au fost elaborate trei scenarii, după cum urmează: 

► Scenariul A: mediul de afaceri nu se modifică, nu se pune un accent special pe sectorul forestier, nimic sau foarte puţin se va modifica în sector în viitor; 
► Scenariul B: actorii importanţi din sectorul forestier vor implementa cu determinare şi sprijin politic o strategie de dezvoltare a silviculturii şi industriei forestiere, ca rezultat al participării publice sub umbrela MADR; 
► Scenariul C: include cea mai probabilă evoluţie a sectorului, ţinând cont de prevederile noului Cod Silvic şi de priorităţile stabilite de către MADR. 

Consultantul este de părere că volumul exploatat poate creşte, ţinând cont şi de criteriul de protejare a lemnului. Consultantul a acordat o atenţie deosebită aspectelor de protecţie a mediului. 

Au fost considerate următoarele creşteri în suprafaţă a pădurilor cu funcţii de protecţie, cu impact imediat asupra volumului de lemn exploatabil: 
• Păduri cu funcţie strictă de protecţie, de la 131. OOO ha la 311. OOO ha, şi • Păduri incluse în programul Natura 2000, până la 600.000 ha. 

înainte de analiza rezultatelor, factorii relevanţi şi metodele de estimare a impactului lor asupra circuitului lemnului sunt prezentate în capitolul următor: 
Pentru fiecare factor au fost estimate valori în fiecare dintre cele trei scenarii (A, B şi C). Ca valoare de referinţă, consultantul a cosiderat cota de tăiere anuală calculată de către ICAS, 21, 7 milioane m3

• 

3.1.2.2 Impactul factorilor asupra circuitului lemnului 
Fl. Procentul de păduri cu functie strictă de protectie: 
Această categorie include toate pădurile cu funcţie strictă de protecţie, în care orice fel de tăieri cu caracter de producţie sunt strict interzise. 
Considerând importanţa prezervării unora dintre cele mai importante rezerve europene de păduri virgine sau cvasivirgine, toate scenariile prevăd că în viitorul apropiat, în concordanţă cu strategia implementată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, suprafaţa acestor păduri va creşte de la 131.000 ha (Tipul funcţional I) la 311.000 ha, prin integrarea a jumătate din pădurile în clasa a VI-a de vârstă (Tipul funcţional II), adică circa 180.000 ha. În acest fel, suprafaţa însumată se va apropia de cea estimată în alte studii4 ca înglobând pădurile virgine din România. S-a estimat că volumul de exploatat se va reduce în trei etape succesive cu circa 3,82 m3 de tăieri de conservare pe fiecare ha, sau un total de circa 690.000 m3

, în următorul deceniu. 
F2. Tăieri de regenerare timpurii în pădurile conduse în regim de codru: 
Pierderile în calitate determinate de vârsta înaintată de exploatare pentru pădurile conduse în regim de codru a fost identificată ca un subiect fierbinte atât în timpul interviurilor, cât şi în chestionare. 

Datorită accesibilităţii îmbunătăţite (prin dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere şi reintroducerea în uz a instalaţiilor cu cabluri), răriturile vor putea fi realizate la timp şi implicit, vor fi creşteri mai bune în diametru şi se va produce începerea mai devreme a tăierilor finale. 
4 Pădurile virgine din România, de Iovu Biris &Peter Veen 
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Această măsură va putea fi aplicată din 2012-2013, după o analiză detaliată a datelor ce vor reieşi 
din Inventarierea forestieră actualmente în desfăşurare. 

A fost realizată o estimare a cotei de tăiere anuală, considerând diminuarea cu 1 O ani a vârstei la 
care sunt începute tăierile de regenerare; estimarea a fost făcută ţinând cont de alte 3 scenarii, 
după cum urmează: 

• Scenariul A, situaţia actuală se păstrează, presupune că nu vor fi făcute modificări la 
vârsta de începere a tăierilor de regenerare; 

• Scenariul B calculează cota de tăiere pe baza metodei claselor de vârstă, comună în 
pădurile private din alte ţări europene, dar nepromovată încă în România; 

• Scenariul C calculează cota de tăiere pe baza metodei de creştere indicativă, care este o 
metodă conservativă, adesea folosită şi acceptată în practică. 

Pentru a ilustra diferenţele rezultate în calculul cotei de tăiere prin cele două metode, un caz real 
din 2007, pentru 520 ha de păduri private este prezentat în Tabelul 2. Metoda pe clase de vârstă a 
calculat peste 3000 m3

, pe când meoda indicativă a generat 1531 m3
. Ultima valoare fost aprobată 

şi inclusă în planul de amenajament pentru a asigura recoltarea continuă de masă lemnoasă în 
următorii 60 de ani, neţinând însă cont de pierderile calitative ale lemnului! 
Rezultate estimative (pentru calculul detaliat, vedeţi raportul sectorial despre cota de tăiere 
anuală): 

• Scenariul A: Nu vor fi făcute tăieri de regenerare timpurii în pădurile conduse în regim 
de codru. Nicio modificare a cotei de tăiere actuale, de circa 10 milioane m3

• 
• Scenariul B: Cota de tăiere în pădurile în regim de codru va creşte cu 2,2 milioane m3 

( de 
la 1 O la 12,2 milioane m3). 

• Scenariul C: Cota de tăiere în pădurile conduse în codru e posibil să crească cu 1,3 
milioane m3 

( de la 8,8 la 1 O, 1 milioane m3). 

În Tabelul 18, valorile estimate cu privire la factorul F2 sunt ponderate (reduse) în funcţie de 
accesibilitatea pădurii şi calculate doar o singură dată după valorile F6. 

Tabelul 19: Calculul cotei te tăiere anuală prin două metode-520 ha de pădure privată 
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F3. Lucrări optime în rărituri 

Lucrările de teren realizate de către ICAS în arborete tinere de răşinoase (Ion Barbu) şi foioase 

(Gheorghe Guiman) au demonstrat efectul benefic al răriturilor cu intensitate mai mare. De fapt, 

până în 1984 nu a existat o limită a intensităţii răriturilor, acesta depinzând de decizia 

personalului silvic din teren. 

• Scenariul A: continuarea practicării răriturilor de joasă intensitate, în conformitate cu 

normele silvice în vigoare - în medie 30 m3 /ha/deceniu. 

• Scenariul B: propunere de 50 m3 /ha/deceniu. Considerând întreaga suprafaţă de circa 

175.000 ha, cota de tăiere ar puta fi majorată cu 3,5 milioane de metri cubi. 

• Scenariul C: propunerea unei intensităţi moderate, de 45 m3/ha/deceniu, sau o creştere a 

cotei de tăiere anuale de 2,6 milioane de metri cubi. 

Valorile obţinute sub toate aceste scenarii sunt analizate cu factorul de influenţă F6 - procentul 

de păduri accesibile. 

F4. Programul Natura 2000 

România intenţionează să declare peste 1000 de situri ca aparţinând programului Natura 2000. în 

mod normal, Natura 2000 nu înseamnă arii potejate, ci păduri gospodărite astfel încât se asigură 

pretejarea biodiversităţii. În cazul României, pentru majoritatea siturilor propuse spre aprobare de 

către Bruxelles, proprietarii acestora nu au fost consultaţi în prealabil. 

Ţinând cont de alte cazuri în care autorităţile din România au aplicat politicile Uniunii Europene, 

consultantul consideră ca programul Natura 2000 va avea o influneţă negativă asupra ofertei şi 

-circuitului lemnului în România, în mod adiţional factorului Fl, dar aceasta influenţă nu poate fi 

cuantificată deocamdată din lipsă de date cu privire la suprafeţele exacte incluse în program, 

precum şi din cauza definiţiei neclare a biodiveristăţii. 

• Scenariul A: Oferta de lemn se va diminua prin micşorarea mediei naţionale actuale a 

cotei de tăiere anuale de la 3,5 m3/an/ha la 1,8 m3/an/ha. Această măsură, ce va intra în 

vigoare din 2010 se va aplica pentru 600.000 ha ce urmează să fi incluse în programul 

Natura 2000 în trei faze (câte 200.000 ha). Impactul total estimat este o diminuare a cotei 

de tăiere anuale de un milion de metri cubi. 

• Scenariile B şi C: Nicio influenţă asupra ofertei şi circuitului lemnului, cu excepţia 

activităţilor de exploatare a lemnului şi a sezonării acestora. 

FS. Volumul propus spre exploatare 

în ultimii ani, autorităţile au decis limitarea volumului propus spre exploatare, în principal din 

cauza proastei accesibilităţi a pădurii. De exemplu, în 2006 s-a aplicat o reducere de 15%. În 

estimarea făcută, consultantul consideră datele din 2008, când cota calculată de 21,7 milioane m3 

a fost redusă cu 3,2 milioane m3 până la 18,5 milioane m3
• 

• Scenariul A: Nicio schimbare, amendarea volumului de exploatat rămâne în vigoare. 

• Scenariile B şi C: Noul Cod Silvic - adoptat între timp - va elimina această practică 

începând cu 2009. 

F6. Procentul de păduri accesibile 

La realizarea scenariilor pentru factorul F6, consultantul a considerat următoarele valori diferite 

pentru următorii parametri: 

• Totalitatea fondurilor disponibile pentru îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier; 
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• Costul total pentru reabilitarea sau construirea unui km de drum forestier. În consecinţă, Tabelul 20 prezintă modul cum costul mediu de investiţie pentru construirea unui km de 
drum forestier nou poate scădea cu 42% şi respectiv cu 31%, de la valoarea de 101.000 
euro (Scenariul A) până la 58.500 euro (Scenariul B) sau 70,000 euro (Scenariul C). La 
baza calculului a fost folosită estimarea dintr-un studiu recent al INL&ICAS cu privire la 
construcţia şi reabilitarea drwnurilor forestiere din România. Sunt identificate şi posibilele 
zone unde pot fi economisite fonduri: proiectare, aprobări, organizarea licitaţiilor, faza de 
construcţie. Aceeaşi procedură de lucru s-a aplicat în cazul estimării pentru reabilitarea unui km de drum forestier. Rezultatele sunt de o medie de 37.500 euro/km (Scenariul A), 
45.000 euro (Scenariul B) şi 65.000 euro (Scenariul C). Detaliile pot fi analizate în 
Raportul sectorial despre accesibilitatea fondului forestier. 

Tabelul 20: Construcţia de drumuri - comparaţie între costurile de investiţie (Studiu de caz: drum forestier nou - 1 km, zona montană, condiţii uşoare) 
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Taxe de aprobare -
total din care 1,088 

- autoritatea 
114 

- autoritatea pentru 
mediu 14 
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Drumuri forestiere de 
9,100 3,200 5,900 o reabilitat - km 

Drumuri forestiere de 
7,380 o 440 6,940 construit - km 

Total fonduri necesare -
926,100 144,000 296,300 485,800 .OOO Euros 

După ce Romsilva a preluat responsabilitatea întreţinerii drumurilor forestiere, foarte puţine acţiuni au fost întreprinse ăn acest sens. Rezultatul este pennanenta reducere a calităţii drumurilor existente şi creşterea proporţiei drwnurilor instabile (care în 2006 ·reorezentau 28%). Aşa cum este precizat în Raportul sectorial despre accesibilitatea fondului forestier, este timpul pentru a întreprinde ceva urgent în acest sens. 
Tabelul 1 O arată cum dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere afectează oferta şi circuitul lemnului pe piaţă. Acest factor considerat individual ar putea să crească disponibilitatea resursei de lemn de la 1,8 milioane m3 în 201 O până la 3,5 milioane m3 în 2017 (analizând scenariile A şi B). 

F7. Capacitatea de exploatare 
Pentru a estima capacitatea de exploatare au fost analizate statisticile cu privire la maşinile şi utilajele de exploatare forestieră. Concluzia este că flota actuală de maşini în folosinţă - Tabelul 22 - este suficientă pentru exploatarea a 19,7 milioane m3

, ceea ce ar fi suficient pentru moment. 
Tabelul 22: Numărul de utilaje şi capacitatea de exploatare 

Tipul de mSJini 

Tractor articulat 
forestier românesc 
(TAF) 

Tractor agricol 
modificat 

Instalatii cu cabluri 

Sursa: INL- Chestionarul Silv 5 
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Numlrde 
utilaje 

3200 

1600 

50 

Capacitatea de 
exploatare m.3/an 

5000 

2000 

10000 

Capacitatea 
totali de 

exploatare, m3/an 

16,000,000 

3,200,000 

500,000 
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F8. Utilaie de exploatare corespunzătoare 

În Tabelul 23 se estimează că un volum de la 3,4 milioane m3 (2008) la 2,1 milioane m3 (2017) 

va fi exploatat din păduri situate pe pante accentuate, unde instalaţiile cu cablu sunt cele mai 

indicate. Neluând în considerare echipamentele în uz - circa 50 în 2008 -, consultantul estimează 

că aproximativ 300 de instalaţii cu cabluri noi sunt necesare în următorii ani - la început pentru 

distanţe mai lungi, ulterior pentru distanţe mai scurte. 

• Scenariul A: folosirea instalaţiilor cu cabluri nu este încurajată- doar 1 O noi instalaţii vor 

fi introduse în uz anual, finanţate cu fonduri europene; 

• Scenariile B şi C: instalaµile cu cabluri sunt încurajate şi sprijinite - aproximativ 30 de 

instalatu noi + 1 O contractori străini cu instalaţii cu cabluri, în fiecare an 

Tabelul 23: Tehnologia de exploatare corespunzătoare - cazul instalaţiilor cu cabluri 

Tehnologia de exploatare corespunzătoare - cazul instalaţiilor cu cabluri 
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!Instalaţii 
o 80 170 50 

iadiţionale 
... . 

Scenariul 
... 2,05 --0;9.0 0,00 · 0,00 B&c: 

Următoarele presupuneri au fost făcute la realizarea Tabelului 23: 5% din pădurile gospodărite în regim codru. sunt situate pe pante abrupte, unde doar instalaţiile cu 
cabluri pot fi folosite. 

• Procentul actual de tăieri de conservare şi rărituri din T II la care se pretează exploatarea 
instalaţiile cu cabluri se va reduce de la 80% la 40% din cauza transferului pădurilor de 
protecţie din T II la categoria celor cu funcţii stricte de protecţie - a se vedea 
presupunerea factorului F 1. • Instalaţiile cu cabluri pot fi folosite în rărituri pe o suprafaţă de 416.000 ha în acest 
deceniu - corespunzând la 80% din pădurea tânără (30-70 de ani) din T II. Intensităţile 
considerate sunt mai mici - 40 m3/ha/deceniu - decât cele propuse în scenariul Cal F3, 
din cauza pantei terenului. • Jumătate din pădurile mature şi cele unde sunt necesare tăieri de conservare şi care sunt 
pretabile exploatării cu funiculare - din punct de vedere economic şi de mediu - sunt în 
prezent exploatate folosind alte tehnologii, mai puţin recomandate, cum sunt tractoarele 
forestiere articulate. 

Pierderile în cota de tăiere anuală generate de acest factor se ridică la mai mult de 2 milioane m3 
în 2008, şi sunt determinate în special de nerealizarea răriturilor. Conform scenariilor B şi C, 
acest efect ar putea fi nul în 2012 şi doar în 2017 conform scenariului A. F9. Tăierile ilegale 
Datele oficiale din 2005 cu privire la tăierile ilegale estimau acest fenomen la circa 8% din cota 
de tăiere anuală. Diferiţi actori din sistem estimează însă că nivelul atins în ultimul deceniu a fost 
pe până la 20%. Fenomenul este departe de a fi sub control. 

• Scenariul A: politicile forestiere sunt adoptate rară participarea factorilor din sistem şi 
doar unele măsuri izolate sunt luate împotriva tăierilor ilegale. Un nivel constant de 15% 
din cota de tăiere anuală exploatată în mod oficial. • Scenariile B&C: dorinţa şi determinarea politică de a reduce tăierile ilegale printr-un 
plan stabilit de comun acord cu alţi actori din sistem. Tendinţă descrescătoare de la 11 % 
în 2008 (an electoral), la 8% în 2010, 7% în 2013 şi 6% în 2017. FlO.Riscuriforestiere 

Cel mai important risc pentru circuitul lemnului din România va continua să fie doborâturile de 
vânt. Studii ale ICAS (I. Popa) estimează că în medie, 1 m3 de lemn pe ha a fost doborât anual în 
Suceava în ultimii 50 de ani. Riscul de doborâtură de vânt este estimat la 1 milion m 3 pe an la 
nivel naţional, cu o influenţă relativ mică asupra pieţei lemnului, deoarece acest volum este 
compensat de reducerele aplicate cotei de tăiere anuale. Pentru 2008, 1 milion m3 rămas şi încă 
accesibil în nordul Carpaţilor va compensa parţial volumele neaacesibile estimate sub F6 în toate 
scenariile. 
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111. Capacitatea de transport 

n tabelul 24 consultantul a estimat o capacitate anuală de transport de 13,9 milioane m3
, în 

:onfonnitate cu statisticile existente. În plus, consultantul estimează încă 1,6 milioane m3 

·eprezentaţi de 200 de autotrenuri ce pot fi folosite atât pentru transportul de lemn, sau al altor 

nărfuri. Totalul actual de 15,1 milioane m3 acoperă nevoia estimată pentru 2008, dar nu va fi de 

1juns pentru anii urmitori. 

Scenariile B&C. Considerând că România are una din cele mai mari concentraţii de camioane 

per capita din Europa şi tinând cont că aceste echipamente fac obiectul finanţării parţiale cu 

fonduri europene, consultantul nu întrevede vreo dificultate în realizarea transportului forestier în 

următorii ani. 

Tabelul 24: Numind de camioane şi capacitatea lor de transport 

Tip de camion Numir 
Capacitatea medie, Capacitatea totali-

m3 /an m3 

1700 7000 

200 10000 

F12. Plantaţii 

România are planul ambiţios de a creşte suprafaţa fondului forestier cu 3 până la 7%, sau cu 

minimum 700.000 ha până în 2015 şi cu 2.000.000 ha până în 2035. Principalele zone de acţiune 

în acest sens sunt: 

a. împădurirea terenurilor degradate - estimate a reprezenta circa 2 milioane ha la nivel 

naţional 
_ 

b. Perdele de protecţie de-a lungul culturilor agricole - programul a început în urmă cu 2 ani 

c. Includerea păşunilor forestiere - 348.000 ha - în categoria pădurilor, şi poate 

d. Plantaţii industriale cu Salix viminalis energo, Robinia sp sau clone ameliorate de plopi 

În următoarea decadă, oferta de lemn de pe piaţă poate fi afectată doar prin acţiunea D, cu un 

volum estimat de lemn de foc de 0,5 milioane m3 pe an - 1 O.OOO ja de plantaţii cu Salix - şi 

200.000 m
3 de lemn de plop din plantatiile cu clone superioare, a căror vârstă de exploatabilitate 

poate fi redusă de la 25 la 12 ani. 

• Scenariul A: opţiunea D nu este promovată, împreună cu opţiunile A şi C 

• Scenariile B&C: opţiunea D este implementată până la nivelul exprimat anterior. 

Fl3. Codul silvic 

Noul Cod silvic ce a fost adoptat de către Parlament în februarie 2008 intluenţeaz.ă balanţa 

- lemnului în multe feluri - a se vedea F5, de exemplu. În cazul de faţă, consultantul doreşte să 

atragă atenţia doar asupra micilor proprietari de pădure, care nu au amenajamente silvice sau care 

sunt implicaţi în procese la tribunal în legătură cu proprietatea asupra pădurii, aceştia 
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reprezentând un total de circa 350.000 ha. Această suprafaţă contribuie la balanţa lemnului cu 
doar 1 m3 /an/ha (tăieri de igienă) în loc de media naţională de 3,5 m3 /an/ha. Este în discuţie un 
volum total de 850.000 m3 pentru unnîtorul deceniu - perioada de revizuire a vechilor 
amenajamente silvice. 

• Scenariul A: nicio schimbare, doar tăieri de igienă. • Scenariile B&C: noi planuri de amenajament, finanţate de către bugetul MADR. 

3.1.3 Concluzii cu privire la factorii de influenţă asupra circuitului lemnului Datele prezentate anterior sunt rezumate în Tabelul 25. 
Tabelul 25: Factorii de influenţi asupra circuitului lemnului (oferta de lemn) (2008-2017) 

FI. Procentul de piduri 
Scenariul protejate în protejate în 

cu funcţie stricti de 
A&B&C plus plus protecţie 

-0,23 -0,46 -0,69 -0,69 
Scenariul A o o o o F2. Tăieri de regenerare 
ScenariulB o o 2,2 2,2 

timpurii* 

Scenariul C o o 0,1 0,1 
Scenariul A o o o o F3. Lucrări optime în 
Scenariul B 3,5 3,5 3,5 3,5 

rărituri* 

Scenariul C 2,65 2,65 · 2,65 2,65 
Scenariul A o -0,34 -0,68 -1,02 F4. Programul Natura 
ScenariulB o o o 

2000 
o 

Scenariul C o o o o 
Scenariul A -3,2 o o o F5. Volumul propus spre 
Scenariul B o o o o 

exploatare 

Scenariul C o o o o 
Scenariul A -6,98 -6,60 -5,84 -4,46 F6. Procentul de pAduri 
Scenariul B -4,9854 -2,7365 0,39 4,1302 

accesibile** 

Scenariul C -5,4813 -4,0055 -3,2915 -1,37513 
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• Unii dintre factori există doar din cauza inerţiei şi a lipsei de voinţă de a schimba sau renunţa la unele dintre pracicile învechite sin silvicultură - de exemplu, practici vechi în ceea ce priveşte răriturile, proiectarea şi construcţia drumurilor, excesul de limitări legislative. Noul Cod silvic deschide posibilităţi pentru reconsiderea acestor practici în conformitate cu practicile modeme aplicate în vestul Europei. • O ofertă de lemn constantă pe termen lung, în concordanţă cu resursa existentă, poate fi asigurată doar prin efortul concertat de a dezvolta infrastructura forestieră, în special drumurile. În caz contrar, aşa cum evidenţiază Scenariul A, oferta de lemn de pe piaţă nu va creşte - o creştere de doar 11 %, în comparaţie cu 122% sub scenariul C şi 162% sub scenariul B. Exploatarea excesivă a unora dintre pădurile accesibile va continua, în unele cazuri cu efecte negative ireversibile. Analiza realizată în Raportul sectorial despre accesibilitatea fondului forestier, demonstrează că problema finanţării construcţiei de drumuri forestiere poate fi rezolvată. 
• Prin urmarea căii mai uşoare, întrevăzută în scenariul A, România va rata şansa de a deveni un actor important în exploatarea şi prelucrarea lemnului în sud-estul Europei şi în regiunea balcanică. 

Consultantul este de părere că prin umarea scenariilor B şi C, volumul de lemn exploatat şi prelucrat în România poate creşte, concomitent cu asigurarea continuităţii pădurii. Vor fi chiar mai multe păduri cu funcţie de protecţie în România: tabelul următor redă datele estimate în condiţiile evoluţiei principalilor indicatori ai pădurilor din România. 
Suprafaţa fondului forestier va creşte ca rezultat a : • Includerea păşunilor forestiere- 348.000 ha- în categoria pădurilor (scenariu A), şi • Un program de împădurire a 2 milioane ha va fi realizat până în 2035 - circa 75.000 ha pe an (scenariile B şi C). 

Volumul de lemn pe picior va creşte ca rezultat al acumulării arboretelor neexploatate, numită creşterea netă a volumului pădurii. Conform scenariului A doar 52% din creşterea estimată este exploatată, în comparaţie cu 64% sub scenariul C şi 79% sub scenariul B. Creşterea anuală în volum este estimată de ICAS la 34,6 milioane m3
• Se estimează o uşoară creştere a acestui indicator, la 35 milioane m3 sub scenariile B şi C, ca rezultat al aplicării practicilor modeme în lucrarile silvice, cum ar fi răriturile. Date statistice de referinţa despre volumul pe picior şi creşterea anuală vor fi furnizate în 2010 de rezultatele inventarierii forestiere naţionale. 

Ţinând cont de valoare foarte mare a pădurilor bătrâne din România, consultantul propune în toate cele 3 scenarii creşterea suprafeţei pădurilor cu funcţie strictă de protecţie de la 131.000 ha la 311.000 ha. 

Nu se poate concepe o gospodărire durabilă a pădurii în absenţa unei infrastructuri bine dezvoltate, în special cea de drumuri forestiere. Procentul de drumuri accesibile poate fi crescut de la 57% în prezent-ţinând cont de drumurile afectate de inundaţii- până la 76% sub scenariul C şi 92% sub scenariul B. 
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\, ,f'l'j' ,,->- (' I 

Anul2006 Anul2017 

Scenariul A Scenariul B Scenariul C 

Suprafaţa de pidare, ha 6.427.678 6.776.000 7.451.000 7.451.000 

Volumul actual pe picior, m3 1.347 .OOO.OOO 1.514.000.000 1.421.000.000 1.472.000.000 

Creşterea anuali, m3 34.600.000 34.600.000 35.000.000 35.000.000 

Cota de tliere calculatl, m3 22.300.000 22.300.000 27.600.000 22.500.000 

Volumul exploatat, m3 15.700.000 17.900.000 27.600.000 22.500.000 

Creşterea netl în volum, m3 18.900.000 16.700.000 7.400.000 12.500.000 

Arii strict protejate, ba 131.000 311.000 311.000 311.000 

Păduri accesibile - procent 57 57 92 76 

din total 

3.1.4. Comparaţie între evoluţia viitoare a masei lemnoase recoltate - România vs 

alte ţiri europene 

În capitolul anterior, consultantul estimează că potenţa.Hui de lemn exploatat va creşte în 

• următorul deceniu de la 17 ,2 la 22,5 milioane m3
• Această creştere se bazează pe dezvoltarea 

reţelei de drumuri forestiere şi pe îmbunătăţirea practicilor silvice de-a lungul circuitului 

lemnului pe piaţă. Trebuie menţionat din nou că toate presupunerile consideră continuitatea 

pădurii. 

Trebuie remarcat că şi alte state europene au experimentat evoluţii similare în ceea ce priveşte 

exploatarea masei lemnoase în ultimele dcenii. Ca un prim exemplu, prezentăm situaţia 

Finlandei, una din tările care conduc destinele sectorului forestier european. 

Graficul următor ilustrează evoluţia volwnelor exploatate în Finlanda în ultimii 30 de ani. 

Volumul exploatat a crescut de la 50 la 70 de milioane m3
• Acest fapt a fost posibil datorită 

creşterii suplimentare a pădurii, determinată de măsuri şi lucrări silviculturale îmbunătăţite. 
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Tabelul 26: Comparaţie între creşterea şi volumul exploatat în Finlanda M illion m 3 
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3 4 Sursa: Anuarul statistic forestier 2007. Institutul de cercetări silvice finlandez Comparând un număr mai mare de ţări europere în ceea ce priveşte creşterile şi volumele de lemn 

exploatate la nivelul anilor 1990, 2000 şi 2005, pot fi observate tendinţe similare cu cele din 

Finlanda {Tabelul 27). 
Datele demonstrează că în toate ţările cu o silvicultură de tradiţie, aşa cum sunt Germania, 
Polonia, Finlanda, Suedia, Cehia sau Austria, volumele exploatate au crescut de-a lungul 
perioadei analizate (cu excepţia Franţei, care a fost afectată puternic de doborâturi de vânt). Chiar 

şi în Slovacia şi Elveţia, unde pădurile cu funcţie principală de protecţie reprezintă o mare parte 
din fondul forestier, volumul exploatat a crescut. În România, volumul exploatat nu a crescut 

deloc în ultimii 15 ani, după o reducere dramatică la începutul anilor 1990. 
Tabelul 27: Comparaţie între creşterea şi volumele exploatate în divene ţiri europene 1990. 2000 

2005 
an/zona Total Total Total Lemn ro 

Austria 17,318 16,834 20,127 15,858 4269 1,7 
Bel ia 4,352 3 526 4368 3 768 600 25 
Cehia 13,03 15,86 17,274 16,317 957 2 3 
Danemarca 2 023 2 099 1 807 900 907 2 4 Raport final, aprilie 2008 
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Estonia 3,206 11.164 9,602 7,502 2,1 2,1 

Finlanda 47,203 60,603 64,295 59,095 5,2 1,3 

Franta 55,621 58,33 51,475 33,443 18,032 2,1 

Germania 42,177 48,818 60,77 54,497 6,273 -

Grecia 2,979 2,221 1,842 438 1,404 1 1 

Ungaria 5,945 5,902 5 528 3,421 2,107 1,6 

Letonia 4,82 11,574 11,5 10,58 920 1,9 

Olanda 1,518 1,147 1,2 860 340 1,8 

Polonia 23,617 29,882 33,015 31,692 1,323 1,8 

România 17,218 14,285 17,3 11,418 5,882 1,3 

Slovacia 5,545 6,15 6,732 6,372 360 1,4 

Slovenia 2,978 2,547 3,153 2,622 531 0.9 

Spania 18,517 17,965 17,689 15,741 1,948 1,2 

Suedia 58,14 70,57 76,78 68,74 8,04 2,4 

Elvetia 5,345 6,421 6,958 5,664 1,294 1,5 

Macedonia - 927 927 162 765 1,5 

Marea Britanie 7,152 8,471 8,895 8,63 265 2,6 

Sursa: FAO 

Cu doar 1,3% din volumul pe picior exploatat, România se situează în urma unor ţări ca Polonia 

(1,8%), Cehia (2,3%), Austria (1,7%) sau chiar conservativa Elveţie (1 ,5%). 

Pentru România, presupunerea unei creşteri a volumului exploatat până la 1,7% din volumul pe 

picior ar însemna recoltarea a 22,5 milioane m3. Această valoare corespunde celei avansată de 

Scenariul Cca fiind cea mai probabil de realizat în 2017. 

3.2. Balanţa actuală între oferta şi cererea de lemn de pe piaţă 

3.2.1. Metodologia folosită pentru pregătirea calculului balanţei de lemn de pe piaţă 

Calculul balanţei actuale de lemn se bazează nu doar pe datele de la nivelul anului 2006 - ultimul 

an pentru care există date raportate oficial - , dar şi pe baza datelor din anii 2004 şi 2005. 

În acest mod consultantul a putut: 

• Să identifice tendinţele şi să dezvolte scenariile pentru următorii ani 

• Să interpreteze şi să testeze datele disponibile într-un mod superior 

• Să minimizeze rezultatele din anii nereprezentativi, cum ar fi 2005 (inundaţiile din acel an 

au însemnat discontinuitatea exploatării şi transportului forestier) 

• Estimarea consumului şi a posibilei evoluţii a acestuia într-un mod superior 

2004 a fost considerat un an normal, deoarece 2005 şi 2006 au fost afectaţi de inundaţii 

_ catastrofale, cu profunde efecte negative asupra întregului sector forestier din România. 
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Datele folosite pentru calcul 
Următoarele date oficiale au fost folosite pentru calculul balanţei de lemn: • Volumele exploatate raportate către Institutul naţional de Statistică atât de către ocoalele silvice, cât şi de către firmele de exploatare ( chestionarul SIL V 5) • Volumul producţiei industriale raportat de câtre operatorii industriali către INS şi recalculat de către Institutul Naţional al Lemnului • Datele de import/export acumulate de Vamă şi raportate câtre INS. Consultantul a estimat în plus următoarele date, pe baza unor rapoarte deja existente şi a propriei experienţe: 

• Volumele de deşeuri din lemn de la fabricile de cherestea • Procentul de lemn rotund folosit de către industrie • Volumele provenite din tăierile ilegale 
Volumele exploatate ofertate 
Au fost luate în considerare volumele raportate de către firmele de exploatare (chestionarul SIL V 5) şi de către ocoalele silvice private ( chestionarul SIL V 3). 
Pentru a obţine o defalcare realistă a volumului total exploatat în funcţie de: • Sortimentele pe specii (răşinoase, fag, stejar, diverse tari şi diverse moi), şi • Calităţi (lemn pentru furnir, lemn de gater, lemn de celuloză, lemn pentru plăci şi lemn de foc), 
consultantul a folosit cele mai actualizate date cu privire la volumele exploatate, raportate de către firmele de exploatare, pe care le-a comparat cu volumele raportate de către ocoalele silvice private. Metoda a fost aplicată pentru 3 ani - 2004, 2005 şi 2006. Procentele pentru sortimentele analizate din seriile de date pentru cei trei ani au rezultat a fi în intervalul normal, ceea ce l-a determinat pe consultant să tragă concluzia că: 

• Metoda de estimare este una consistentă, şi • Poate fi aplicată şi pentru ciilculul anilor viitori. 
Unitatea de măsură standard folosită a fost metrul cub solid. Pentru a obţine volumul de lemn real exploatat, livrat către industrie, volumul exploatat brut a fost redus cu 14% (10% coajă şi 4% pierderi de exploatare). Rezultatele obţinute reprezintă volumul exploatat net, servind în calculul ulterior al acoperirii cererii de lemn de către operatorii industriali. 
Deşeurile de procesare disponibile de la fabricile de cherestea 
Deşeurile de procesare de la fabricile de cherestea au un impact însemnat asupra balanţei de lemn. S-a estimat că doar circa 50% din deşeurile rezultate (tocătură şi rumeguş) vor fi folosite în alte procese industriale. Restul sunt parţial folosite pentru ardere, sau aruncate, în special rumeguşul. 

Toate calculele evidenţiază faptul că există un volum important de deşeuri din lemn care ar putea fi redirecţionate către alte procese industriale. În special sectorul energetic pe baza de biomasă poate beneficia de pe urma folosirii acestor deşeuri de materie primă. 
Volumul producţiei în balanţa cererii 
În majoritatea cazurilor, consultantul a transformat producţia industrială ( cherestea, celuloză, metri cubi de plăci) în m3 consumaţi ca materie primă. Folosind factori de conversie recunoscuţi la nivel internaţional, a fost posibil calculul consumului anual de materie primă de către fiecare subsector al industriei forestiere. 
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l plus, au fost efectuate următoarele activităţi: 

• Referitor la sectorul de debitare, consultantul a folosit datele statistice existente (raportul 

fiecărei fabrici de cherestea cu peste 20 de angajaţi), şi a estimat producţia gaterelor cu 

mai puţin de 20 de angajaţi. 

• Consumul specific de materie primă pentru producerea de alte produse din lemn (plăci, 

furnir, celuloză şi hârtie) a fost considerat pe baza dateleor internaţionale (EFI) şi 

naţionale (INL). 
• Consultantul a estimat că din volumul de deşeuri rezultate de la fabricile de cherestea: 

o 70% sunt folosite în continuare de către producătorii de plăci, şi 

o 30% de către producătorii de celuloză şi hârtie. 

:onsumul de lemn de foc În balanţa cererii 

,emnul de foc este încă larg utilizat în România pentru încălzirea locuinţelor, fiind uneori singura 

ursă de energie, în special în zona rurală. În anumite zone, cererea de lemn de foc poate 

letennina o presiune importantă asupra pădurilor din vecinătate. 

~u există date statistice oficiale cu privire Ia consumul de lemn pentru producerea de energie. 

~stimări ale experţilor în domeniu dau intervalul de 4 până la 9 milioane m3 pe an ca fiind cele 

nai apropiate de realitate - se consideră atât lemnul rotund cât şi deşeurile de la fabricile de 

~herestea. 

)eşi în anii ce vin tot mai multe locuinţe vor trece la încălzi.rea convenţională ( de la lemn la gaz, 

,etrol sau peleţi), consultantul consideră că cererea totală de lemn de foc va rămâne constantă, 

1rmând tendinţele din UE, aşa cum sunt arătate în Tabelul 28. 

Tabelul 28: Surse de materie primă (biomasi) pentru producerea de energie - 2004 vs. 

2020 (EU27) 

2004 2020 

□ lmports 

□ Bioenergy from 
v.este 

• Agricultural based 
bioenergy 

Iii v.ood based 
bioenergy 

· În plus, s-a considerat că 30% din volumul exploatat de lemn de foc poate fi folosit în alte 

scopuri industriale, în special de către producătorii de plăci. 
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Tiierile ilegale de lemn versus oferta de lemn 
Este evident că tăierile ilegale de lemn au un impact negativ profund asupra balanţei de lemn, 
dezechilibrând preţurile şi întreaga piaţă a lemnului din România. Din nefericire nu există date 
suficiente pentru a cuantifica mai bine dimensiunile acestui fenomen. Estimările variază între 5 şi 20% ( a se vedea şi Raportul sectorial despre managmentul forestier şi 
problemele de mediu). Pe baza datelor oficiale a fost calculată o valoare madie de 8% din 
volumul oferit spre exploatare din 1991 până în prezent - raportul despre starea pădurii publicat 
în 2005 de către MADR. 

Tabelul 29: Dimensiunile tiierilor ilegale de lemn 

În general, consultantul consideră că volumul de lemn tăiat ilegal se va diminua în anii următori, 
ca rezultat al: 

• Măsurilor deja luate - cum este certificarea pădurilor • Măsurilor viitoare - o parte deja anunţate, ca sistemul de monitorizare SUMAL, sau paşii propuşi de prezentul studiu. 
O mare marte din tăierile ilegale sunt pentru procurarea lemnului de foc, ce este folosit în 
gospodăriile individuale. Circa 50% din volumul de lemn întră în circuitul industrial, fabricile de 
cherestea fiind cele care achiziţionează şi prelucrează acest lemn. 

Export/ Import în balanţa lemnului 
Datele cu privire la comerţul exterior cu lemn au fost luate din rapoartele INS. Uneori, aceste 
date statistice sunt prea generale pentru scopul acestui studiu - de exemplu în cazul lemnului 
rotund -, doar unele categorii de sortimente fiind definite, iar rumeguşul şi tocătura fiind include 
în lemnul de foc. De aceea, oricând a fost necesar consultantul a separat volumele de import
export pe categorii. 
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3.2.2. Balanţa actuală de lemn5 

În 2005 şi 2006, sectorul forestier românesc a fost puternic afectat de inundaţii. Faţă de 2004, 
volumul de lemn exploatat s-a redus cu 1,3 milioane m3

, sau 8%. Acesta a fost motivul pentru 
care consultantul a realizat şi calculul balanţei lemnului pentru anul 2004, considerat a fi un an 
normal, pe care ulterior l-a cosiderat ca an de referinţă în analiza făcută. 

3.2.2.1. Balanţa de lemn în 2004 

Sectorul de debitare: 

Sectorul de debitare a fost deja afectat în anul 2004 de intrarea pe piaţă a Schweighofer 
Holzindustrie la Sebeş. În acest anul, circa 500.000 m3 de lemn rotund au fost procesaţi în 
275.000 m3 de cherestea. Deşi a lucrat la doar 50% din capacitate, fabrica de cherestea era deja 
una dintre cele mai mari din România. 

Dicutând în general, sectorul de debitare din România este unul foarte fragmentat. Sunt foarte 
puţine fabrici de cherestea cu o producţie mai mare de 100.000 m

3 
de cherestea pe an, restul 

industriei fiind reprezentată de mii de mici şi foarte mici gatere ( a se vedea Raportul sectorial 
despre sectorul de debitare). 

Balanţa lemnului pentru 2004 este una negativă. Volumul lipsă în balanţă pare să fie acoperit din 
tăierile ilegale. Dacă presupunem ca circa 10% din volumul exploatat (net) este exploatat în plus, 
aceasta înseamnă că circa 600.000 m3 de buşteni întră în procesare în fabricile de cherestea. În 
ac:est caz, balanţa de lemn devine una pozitivă. 

În 2004, volumul de buşteni importaţi a fost de 245.000 m
3

• hnportul a constat în special din 
buşteni de răşinoase provenind din Ucraina. Volumul exportat a fost neglijabil. 

Producătorii de plăci din lemn/panel 

Producţia de plăci a fost una scăzută În 2004. Producţia internă a satisfăcut cu greu cererea 
de pe piaţă. (a se vedea Raportul sectorial despre plăcile din lemn). Cel mai important 
producător de plăci a fost Frati (mai târziu Kronospan). Această f'Irmă a produs PAL şi 
MDF. 

Este. important de 'ijienţignatd niateria prună, în. spe.ciaf ci;a rezultată C!ţ dţşeu{iela/ajjricile ge 
cherest~ a fost·d1spoµi~µă:@i ţ,Iin ~ acest~: Bal~ţa de ·ţeµuipen,~ ~6esfs~~,<l,eÎiio~p;~ 
că<l~ m.ateriâ.. prim~ .(îitptjtl,~pal deşeµple 9~ d~l_ji~el âjµI!ge laJâ.l>rici,maH:n;iilţ· g,~ ·k3-00;0QQ 
m} delemîfsurif~spom.bi.li venff:u.·pr-0tiucţi~.1;)~_- aşem,enţâ;, m:~005 şi 200(JJ1i~~a.pti~J,eriîţu 
acest sector a f9st Ulla ţa înd,~ă. C~clilcl~. r~atţ· ~u sµplU'.l,iaţ· potilţialul n;i.~e de· crţşJey~ a 
acestui s~ctor,,dovedit.şide iilyeştiţiile clin 2007.;-, Egger,ia Suceava'. . . . ·.·· 

Sectorul celulozei şi hârtiei 

În 1999 existau 16 roducători de hârtie încă activi în România, 7 dintre ei producând şi celuloză. 
în anul 2000, producţie de celuloză a fost de 395.000 t, dar a scăzut la 340.000 t în 2004. Doar 4 
combinate mai erau active în 2007, iar unul dintre ele (Ambro Suceava) este pe cale să schimbe 
baza producţiei, preferând hârtia reciclată ca materie primă, aşa cum a mai făcut-o în 2005. 

- 5 Toate calculele pentru aceste balanţe pot fi găsite în Anxa 1. 
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Fabricile de celuloză şi hârtie din România nu sunt competitive în raport cu cele din vestul Europei. Acest lucru reiese clar şi din producţia realizată. An de an, producţii tot mai mici sunt generate, iar calitatea produselor este una inferioară. 
Volumul producţiei din 2004 a fost foarte scăzut, de circa 344.000 t, în special dacă luăm în considerare potenţialul de materie primă de peste 600.000 m3

• (a se vedea Raportul sectorial despre celuloză şi hârtie). 
Sectorul de furnir/placaj 
Ţinând cont că materia primă pentru furnir şi placaj este aproape aceeaşi, am considerat aceste două produse împreună. În acest caz, putem observa că în 2004 circa 50.000 m3 de materie primă au depăşit volumul consumat în mod oficial. Una dintre explicaţii poate fi procesarea în cherestea a unora dintre buştenii de furnir de calitate scăzută. Pe de altă parte, s-a manifestat şi un important export de buşteni de furnir de calitate superioară către vestul Europei. Conţl~-pintni-~~2004: .. . 

în com:pariiţie. tji · ăhuJ,:pr~eri.t :ş1 cei .care 
1

~U., pnnat, Ope@.torii industrfal( au _avuţ o producţie însemnată ~tiţlţiv( ::p~$1/fu.~ii(a· fost :uÎiuLmare, -ceierea ·a pµţµ(ti saţi~făcuffi• de-:oferta .gen.erată~~ ~ yolgin::~~pl~ata.f.n~e,,âl 4~ţleâi~•vqlum. în ~eceniu, 'după 2003. · .. 
3.2.2.2. Balanţa de lemn în 2005 
Balanţa de lemn în 2005 a fost puternic afectată negativ de inundaţiile care au perturbat întregul sistem în ceea ce priveşte oferta de lemn. Inundaţiile au afectat şi mai mult reţeaua de drumuri deja slab dezvoltată: mai mult de 5000 km de drum au fost afectaţi, făcând 700.000 ha inacesibile. 

Aceste circumstanţe au contribuit la diminuarea volumului exploatat, în completarea exploatării şi transportului forestier deja îngreunate de ploaie. În consecinţă, multe firme de procesare a lemnului au întâmpinat dificultăţi serioase în procurarea materiei prime. 
Tăierile ilegale s-au redus de asemenea, reprezentând doar 8% din volumul total exploatat. Acasta se pare că s-a datorat posibilităţii crescute de monitorizare şi control a unei suprafeţe de pădure care s-a micşorat din cauza inaccesibilizării prin inundaţii. 
Sectorul de debitare: 
Sectorul de debitare a fost în mod clar afectat de inundaţii. Producţia a scăzut de la 4.588.000 m3 de cherestea la 4.030.000 m3

• Se poate presupune că cel mai mult au avut de suferit gaterele de mici dimensiuni şi lipsite de organizarea corespunzătoare. Preţurile la lemnul rotund au crescut şi este dificil de cuantificat cu exactitate numărul fabricilor care s-au închis. Unele rapoarte afirmă că peste 400 de fabrici de cherestea s-au închis în 2005. (a se vedea Raportul sectorial despre fabricile de cherestea) 
Oricum, şi firmele de mari dimensiuni au avut de suferit. HIS a reuşit să procure doar 700.000 m3 din 850.000 m3 planificaţi. 
Producătorii de plăci din lemn: 
Producţia industrială a crescut doar cu 50.000 m3 în 2005. Deşi ar fi putut exista suficiente deşeuri de debitare la dispoziţie, acest sector a avut de suferit de asemenea. Unul din motivele pentru aceasta l-a constituit creşterea preţului la materia primă, în special lemnul rotund. Ca rezultat, deşeurile din gaterera au reprezentat un procent mai mare din materai primă folosită. 
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Kronospan a devenit liderul de piaţă după achiziţionarea Frati, în timp ce celelalte fabrici din 

sector au suferit de-a lungul anului 2005. 

Sectorul celulozei şi hârtiei 

Industria celulozei şi hârtiei nu şi-a crescut consumul, deşi din punct de vedere statistic ar fi 

existat suficientă materie primă la dispoziţie (provenind din lemnul rotund şi din deşeurile de la 

fabricile de cherestea). În ceea ce priveşte lemnul rotund, acest sector concurează cu cel de 

debitare - în special pentru lemnul subţire - , precum şi cu producătorii de plăci. În general, acest 

sector a stat pe locul al treilea în .competiţia pentru materia primă. 

Sectorul de furnir/placaj: 

Sectorul de producere a furnirului şi placajului a suferit mai puţin de pe urma inundaţiilor, deşi 

procurarea lemnului de plop a încetat aproape complet pentru mai bine de două luni, din cauza 

inundării luncii Dunării. Pentru toate celelalte specii, lemnul de furnir este procurat din zona de 

deal, care nu a fost efectată atât de mult de inundaţii. Balanţa de lemn pentru acest an este una 

pozitivă. 

Concluzii p,e~tru ~ul200S~ 

J\şa· cuili a ·,fos(lJi~ţi9Iiat, :anul · iP05 a· ·fost unul dificil în ceea ·C~ . pţi_veşte ejplo~ea şi 

~oţtul forestier :şt în consecinţă pentru ·sectoarele următqare cJ.hi ·iri.d-us~e/.ţxpl(iaţare_a s-a 

diminuat, fin-· produţţia- s-a redus diam.atic, Această situaţie a af~ctat Î9 -~ -{~rlci.lC? -de 

chereştea. În acest -an riu au fost realizate niciun fel de investiţii niajore în ind\istţia d.iri România, 

· dar pentru prima dată după mulţi ani s-a întegistrat închiderea unui numîr însenmat de fabrici de 

cherestea. 

Ca şi în 2004, în 2005 a existat suficient deşeu de debitare. Calculele arată că această resursă nu a 

fost folosită, mai mult de 1,5 milioane m3 neajungând la fabricile de plăci sau cele de celuloză, 

fiind în schimb folosite de populaţie pentru producerea de energie. 

3.2.2.3. Balanţa de lemn în 2006 

2006 este ultimul an analizat de consultant pentru a descrie aspectele actuale din balanţa de lemn. 

Majoritatea drumurilor forestier distruse de inundaţiile din 2005 nu au fost reparate şi reintroduse 

în circuitul economic, din cauza lipsei fondurilor şi a procedurilor complicate de organizare a 

licitaţiilor pentru alocarea contractelor de lucru. Cu toate acestea, producţia industrială a crescut 

considerabil. Consumul total de lemn a industriei de procesare a crescut de la 10,4 milioane m3 la 

11 ,65 milioane m3
• 

Sectorul de debitare: 

în ciuda problemelor de exploatare şi transport forestier, producţia fabricilor de cherestea a 

crescut cu aproape 370.000 m3
• Principalul motiv l-a constituit creşterea significantă a capacităţii 

de producţie. HIS Sebeş a fost responsabil de acest progres, cu un consum de aproape I milion 

m3 de buşteni. 

Calculul balanţei de lemn rezultă în valori negative foarte mari, ceea ce poate fi explicat doar prin 

volumul mare al tăierilor ilegale. 
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Producătorii de plăci din lemn: 
Datorită creşterii capacităţii de producţie din sectorul de debitare, care au generat mai mult deşeu, producătorii de plăci au avut la dispoziţie suficientă materie primă, situaţie de care a profitat în special Kronospan: după o serie de investiţii în extinderea capacităţii de producţie, Kronospan a atins cele mai mari volume produse în istoria acestui sector în România. Producţia acestui sector a crescut de la 850.000 m3 la 1.130.000 m3

• Cu toate acestea, lemnul din exploatare (buştenii) nu a acoperit cererea producătorilor de plăci (un deficit de 500.000 m3
), diferenţă care a fost compensată cu deşeuri de debitare. 

Sectorul celulozei şi hârtiei: 
Acest sector a suferit din ce în ce mai mult din cauza presiunii organizaţiilor de mediu. O parte dintre facilităţile de producţie sunt situate în apropierea unor localităţi: preocuparea populaţiei cu privire la nivelul poluării din zonă a determinat reducerea producţiei acestor fabrici. 
Deşi teoretic ar trebui să existe suficientă materie primă (în special deşeuri de debitare), cea mai mare parte a acestor rsurse sunt inutilizabile din cauza conţinutului mare de coajă. 
Sectorul energetic bazat pe biomasă: 
În 2006 au fost lansate în producţie primele fabrici de peleţi, de exemplu unitatea de la HIS. Deşi balanţa de lemn nu descrie consumul sau producţia de energie, calcularea volumului de deşeuri de debitare fumizează indicatorii cu privire la potenţialul acestui sector. 
În 2006, mai mult de 500.000 m3 de rumeguş au fost dis~onibili, dar neutilizaţi. 
Sectorul de furnir şi placaj: 
în perioada 2005-2006, producţia în acest sector a crescut cu 14.000 m3 până la 370.000 m3

• În 2006, cererea era deja la acelaşi nivel cu oferta. Creşterea acestui sector se poate roduce doar dacă buşteni de calitate superioară şi diametre mari intră pe piaţă. Aceasta se poate realiza prin: • Importuri crescute pentru compensarea cererii 
• Creşterea exploatării acestor sortimente în linie cu creşterea în ansamblu a volumelor exploatate. 

3.2.2.4. Sectorul energetic bazat pe biomasă 2004 - 2006 
Recent, sectorul energetic bazat pe biomasă a început să se dezvolte şi în România. Înainte de ultima iarnă relativ caldă, în Europa s-a manifestat o cerere foarte mare pentru produsele din lemn generatoare de energie, cum sunt peleţii şi brichetele din lemn. în special locuinţele individuale au cerut acest gen de combustibil. Din cauza cererii mari şi a ofertei limitate, preţul a crescut dramatic. La acea dată, preţul materiei prime (rumeguşul) din România era foarte scăzut. În acelaşi timp, aruncarea rumeguşului în natură a început să fie monitorizată mai bine şi penalizată conform legislaţiei în vigoare. 

Drept urmre, firmele au început investiţiile în producţia de peleţi şi brichete în România. Obiectivul principal a fost şi este în continuare exportul acestor produse, deoarece folosirea lor pe 
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scară largă nu este încă posibilă în România. HIS, de exmplu, a investit în producerea la Sebeş a 
peste 200.000 m3 pe an. 

După iarna 2006/2007 preţurile au scăzut rapid, cauza fiind cererea redusă din cauza 
temperaturilor ridicate şi a supraproducţiei cauzate de fabricile din cenrul Europei. HIS a decis î 
consecinţă să vândă rumeguşul către Kronospan, astfel încât producţia de peleţi a scăzut la 
20.000 t. 

Cu toate acestea, putem prevede că sectorul energetic bazat pe biomasă se va dezvolta în 
România, atăt pe baza exportului, cât şi a consumului intern. Aşa cum o arată calculul balanţei de 
lemn, există un potenţial ridicat pentru creşterea producţiei în acest sector. 

3.2.2.5. Concluzii pentru anii 2004-2006 

În 2005 şi 2006, oferta a fost mai mică decât cererea. Industria ar fi putut să beneficieze de pe 
urma unei producţii crescute, în cazul în care oferta ar fi urmat acelaşi trend, dar acesta nu a fost 
cazul. Cu alte cuvinte, operatorii industriali au avut probleme să procure materia primă necesară 
producţiei. 

Efectul negativ al dezvoltării industriei lemnului şi a diminuării ofertei de lemn, preţul acestuia a 
crescut considerabil - în special preţul de pornire la licitaţii ( a se vedea raportul sectorial cu 
privire la sectorul de debitare). Preţurile la lemnul pe picior (în special la răşinos) a atins aproape 
90% din nivelul celui din Europa centrală. 

Oferta de lemn din 2006 a suferit încă de pe urma inundaţiilor din anii anteriori. Cu toate acestea, 
producţia fabricilor de cherestea şi a celor de plăci din lemn a crescut considerabil. Folosirea 
eficientă a deşeurilor de debitare permite investiţii în fabrici de panel. Această resursă are o 
iipportanţă deosebită pentrµ evoluţia viitoare a sectorului de plăci, de aceea trebuie asigurată pe 
termen lung. 

Toate calculele demonstrează că există volume mari de deşeuri de debitare care pot fi 
direcţionare către alte industrii. Sectorul energetic bazat pe biomasă poate beneficia din plin de pe 
urma acestei resurse. Calculele demonstrează că sunt foarte posibile investiţii viitoare în creşterea 
capacităţii de producţie de plăci din lemn, în afara celor anunţate deja. Condiţia sine qua non 
pentru aceasta este asigurarea accesului la resursa din lemn. 

()~<;u~ tr~b~e. $~~al~t ţa11-hil -~ pentru :Perioada, a11~~~#,. ~ll)~_~ţ8 ţie !ew#~~~,:~#ttiyi 
~o~t: dacii sun(l~21te_îi1 con~i~ei;are ·şi vol'@lele re~t~te: iii~. ~-e~e Q~galţ."J>e:~,#~ţn.ţ~ 
baiânţ8 este po;,;itivă -'djtorl~ im ·orttuifor de lemn~ -.Li cef fu&. '•dificili: .. an:t~ ;~JJ~$i~~ij6 . 
imp_ortul de lemn. a .atins 30(MH)0 mÎ, în special cel de moUd Mi,. Slovacia;"Rusia ,şi JJ~r:aiiiiL '. 
3.3. Balanţa de lemn viitoare 

În capitolul anterior au fost descrişi cei mai importanţi factori care influenţează circuitul 
lemnului. Trei scenarii diferite au descris care poate fi nivelul ofertei de lemn ce poate fi atins în 
viitor, ca bază a industriei de procesare a lemnului. 

Aceste date au fost considerate la calculul estimării balanţei de lemn, prezentat în cele ce urmeză. 
Ca regulă generală, capacităţile de producţie deja existente sau/şi anunţate au fost luate în 
considerare în calculul balanţei viitoare. 

Balanţele viitoare au tendinţa de a deveni pozitive (în special după anul 2010), ceea ce înseamnă 
că, luând în considerare doar posibilitatea materiei prime, sunt posibile şi recomandate investiţii 
adiţionale. Calculele au fost elizate oricum pentru toate subsectoarele industriei forestiere, pentru 
a identifica sectoarele de prelucrare unde sunt posibile investiţii viitoare. 

Raport final, aprilie 2008 76 

- I 

--I 
l 
L I 

[ I 
[ I 
[ I 
[I 
[ I 

' ~~ I an
dre

iciu
rca

nu
.ro

/



AUSTROPROJEKT· 
România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Pe lângă investiţiile existente şi cele anunţate, calculele arată că sunt posibile investiţii adiţionale, 
bazate pe existenţa materiei prime. Investiţiile viito.µ-e se vor materializa în special în: 

• Fabrici de cherestea din fag • Fabrici de plăci, şi 
• Sectorul energetic bazat pe biomasă lemnoasă. 3.3.1. Balanţa de lemn viitoare - metodologia de calcul Principalul obiectiv pentru calcularea balanţei de lemn viitoare este evidenţierea posibilelor 

tendinţe şi a dificultăţilor din sectorul forestier din România. Calculul ar trebui să ofere 
răspunsuri la următoarele întrebări: • Poate fi mobilizată suficientă materie primă pentru industrie? • Care sunt sortimentele de lemn cu vor fi disponibile pe piaţă? • Sunt posibile investiţii viitoare în sectorul forestier din România? • Dacă da, în care subsector al industriei forestiere acestea sunt fezabile, ţinând cont de 

materia primă? 
Pentru calculul viitoarei balanţe de lemn, aceeaşi structură a datelor a fost folosită ca şi în cazul 
calculului balanţei actuale: 

• Volumele exploatate 
• Volumul producţiei industriei lemnului • Importul şi exportul de produse din lemn • Deşeurile din sectorul de debitare - estimate • Procentul de lemn de foc rotund folosit de industrie - estimat • Volumul provenit din tăierile ilegale - estimat Volumele exploatate: 

Calculul se bazează pe dazele deja cunoscute despre distribuţia pe sortimente de lemn ( esenţe tari 
şi esenţe moi) şi pe calităţi (lemn de gater, celuloză, lemn de foc, etc.) din totalul de lemn 
exploatat. Estimarea s-a făcut în conformitate cu scenariu C, considerat cel mai probabil a fi 
implementat. Astfel, volumul exploatat va creşte de la 15,6 (în 2006) la 22,5 milioane m3 (în 
2017), adică cu circa 7 milioane m3

• 
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Tabelul 30: Estimarea volumului exploatat în m3 (2004-2017) 

Volumul tăiat ilegal: 

Volumul de lemn din tăieri ilegale se estimează că va scădea de la 12% (2006) la doar 4% (2012), 

pe baza măsurilor de limitare a acestui fenomen. 

Volumul producţiei/cosumului industriei: 

Cererea de lemn este determinată de tendinţa generală de creştere economică - una din cele mai 

mari din UE. În 2006, consumul industrial total a fost de 11, 7 milioane m3 şi va continua să 

crească până la 17,4 milioane m3 în 2017, sau cu 45%. Această creştere a producţiei va fi 

determinată de îmbunătăţirea ofertei de lemn sub auspiciile scenariului C (mai multă materie 

primă va ajunge la fabrici), precwn şi de investiţiile care se aşteaptă să se materializeze în 

sectorul forestier. 

Următoarele învestiţii anunţate au fost considerate în calculaţie: 

• Noua fabrică de cherestea a HIS din judeţul Suceava 

• Noua fabrică de MDF şi PAL a Egger din judeţul Suceava 

• Noua fabrică de cherestea şi de OSB a Kronospan de lângă Braşov. 

Volumul de lemn de foc consumat: 

Consumul de lemn de foc este considerat constant în calcul. Din totalul de lemn de foc rotund 

exploatat, s-a estimat că 70% a fost folosit de către populaţie, iar 30% de către industrie. 

Volumele importate/exportate: 

Consultantul a estimat că atât volumul importat cât şi cel exportat nu se vor modifica în viitor. 

Chiar şi importul de molid din Ucraina şi Rusia va rămâne la un nivel coborât deoarece: 

• Investiţii majore se vor produce în sectorul de debitare din Ucraina, şi 

• Anunţatele taxe de export la lemnul din Rusia vor intra în vigoare. 
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3.3.2. Balanţa de lemn viitoare 2008 
Pentru anul 2008, estimăm o creştere a volumului exploatat la 17,24 milioane m3

, datorită 
efectelor doborâtorii de vânt din 2007 şi a modificării unora dintre practicile din rărituri. 2008 va 
fi şi ultimul an când se va aplica criteriul cotei de tăiere impuse (la 18,5 milioane m3

) . Acest 
scenariu determină automat şi o creştere a volumelor de deşeuri de debitare, ce ar putea fi 
utilizate ulterior de industrie, în special pentru producerea de plăci sau pentru producerea de 
energie. 

în 2008, producţia industrială va creşte cu aproape 0,8 milioane m3 faţă de nivelul din 2006, în 
special datorită noilor investiţii realizate de HIS, Egger şi Kronospan. Sectorul de debitare: 
Anul va fi caracterizat în special de activităţile la noua fabrică de cherestea a HIS lângă Suceava, 
ce va începe producţia în 2008. Consumul total de buşteni al fabricii la capacitate maximă va fi 
de circa 1 milion m3 anual. Se estimează că în primul an de operare, volumul procurat nu va 
depăşi 3-400.000 m3

• 

În plus, producţia fabricilor de cherestea de fag se va mări considerabil. Competiţia acerbă pentru 
molid va determina multe fabrici de cherestea de dimensiuni mici să schimbe producţia pe fag. 
Aceste firme sunt în general actori la nivel local. 
Sectorul de producţie a plicilor din lemn: 
Tendinţa generală a sectorului producător de plăci este de creştere în mod constant. Producţia va 
creşte considerabil datorită noilor investiţii (precwn cea a Egger) şi exporturilor (producătorii 
sunt orientaţi spre export, mai ales spre pieţe care plătesc mai bine decât cea din România). 
Importurile încă vor mai avea loc, în special pentru aplicaţii speciale ale producătorilor de 
mobilă, dar şi pentru exportul ulterior spre pieţe unde producătorii nu au acces direct. Consumul 
se va stabiliza pe termen lung, în condiţiile în care construcţia de case a atins vârful de maxim şi 
a început să decadă mai devreme decât s-a estimat, în special din cauza crizelor financiare ( a se 
vedea Raportul despre sectorul producător de plăci din lemn). Tabelul 31: Privire de ansamblu asupra viitorului sectorului de plăci clin lemn din România 
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Datorită investiţiei Egger, balanţa lemnului pentru acest sector este aproape echilibrată pentru 

2008, deşi o parte din materia primă pentru industria de celuloză şi hârtie poate fi folosită pentru 

producerea de plăci din lemn. 

Sectorul celulozei şi hârtiei: 

Problemele de mediu şi competiţia crescută din partea combinatelor din centrul Europei va 

determina declinul acestui sector în viitor. 

Doar 4 fabrici de celuloză mai sunt active la nivelul anului 2008 şi una dintre ele (Ambro 

Suceava) este pe cale de a renunţa la producţia de celuloză în 2008, în favoarea utilizării hârtiei 

reciclate ca materie primă. În consecinţă, producţia de celuloză va scădea la 247.000 t în 2008, 

iar cererea de lemn asociată la 630.000 m3
• 

Sectorul de furnir şi placaj: 

Din cauza costurilor de investiţie ridicate (5-7 milioane euro per unitate de producţie) şi 

competiţiei mari de pe piaţă, niciun producător major de furnir nu va ataca poziţia de lider 

deţinută de Losan. Companiile germane şi austriece vor investi în capacităţi mici de producţie, 

încercând să valorifice potenţialul în creştere al pieţei din România, precum şi să profite de 

accesul lor la piaţa din vestul Europei. Producţia de furnire se va diversifica prin producerea de 

furnire subţiri şi micro-furnire. 

Sectorul energetic bazat pe biomasa lemnoasă: 

Recent, noi fabrici de peleţi au început producţia, iar noi investiţii au fost anunţate. Majoritatea 

in~estiţiilor vor fi mici sau mijlocii, bazate pe colectarea deşeurilor de debitare acumulate de-a 

lungul unei văi. De exemplu, o nouă fabrică deschisă lângă Sibiu are o capacitate de producţie de 

20.000 t pe an. 

Oricum, acest sector va creşte, iar calculele arată că există suficientă materie primă pentru el, în 

special rumeguş de la gaterele mici şi mijlocii. Dar din cauză că majoritatea fabricilor de 

cherestea din România nu au decojitoare, calitatea rumeguşului este prea proastă chiar şi pentru 

peleţi. Oricum, sectorul energetic poate folosi o parte din această resursă. Balanţa de lemn arată 

că peste 900.000 m3 de materie primă pot fi folosiţi pentru producerea de electricitate şi căldură. 

Conciilzia: · . ' , " .. 

-~ .. 2008 şţctorul forestier se va dezvolta rapid. Noi facilităţi de _producţie vor intra îµ fuilcţiune: 

-~o~fi~ rapide se vor pf9diwe în ~~orfil .pl~cilor --dµi lem,n, ')igger .v.~ mcw~ pţ<ld~~ţţa; j~r 
-t(ron,Qspan ·:va avea aşadar un cqmp~tQr:t~~;i.bil: ~i~ta :pl@~i: va'il )iiipăi-ţiti fuffe/~~ti _ 
cţqi ~~~J>roducătotj, . c~ ~ -va_ d~~ µipAţfi.tap :şi :in ~ -~ p~Yeşte .cfr.ţu.ifu,l·J#ulm. 

O~iă ~ Ulceper~p.prQdU;~µei ~a f,abtjca 4e ~~ţt~t~a,~ a HJS, .c0Ipp1:ţiiîttu.ţ şeţior ş~-.y~::~ 

~tjd.u~d la .o:;pfesţµn,e totlţlai w.aţţ· ~pra-;finnelor' mici :şi 'iiiijli:>tjj~ Bvid~ţ,--m..wt~.;tujtţif 

u6este :ţabnci de cheresţea vodrţbuLsă se încJµ~ _ - . . -, . . . 

~ -~i>n~îlizie, consut~M ,esd.~f!~i ~ V~ t1 ~~fic~enti~-~ţerie pn~ă_ pe ·:pu,ţă -.În .i_OQ~~ 

provoc~ea constănd în a _mobiliza ace~ti re~ilrsă. _. ._ · · , . : -- . _ , 
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3.3.3. Balanţa de lemn viitoare 2010 
Pentru 201 O, consultantul prevede o creştere în continuare a volumului exploatat până Ia 18,34 milioane m3

, bazat pe presupunerea că realibitarea şi construcţia drumurilor forestiere va conduce la o creştere a accesibilităţii resurselor forestiere. 
Sectorul de debitare: 

""-... între 2008 şi 2010, consultantul estimează o creştere în procesarea primară a lemnului în cherestea, determinată în principal de fabrica de cherestea a HIS şi de recentul anunţ de câtre Kronospan cu privire la construirea unei fabrici de OSB lângă Braşov. 
Oricum considerând materia primă disponibilă, sectorul de procesare a fagului are potenţialul de a creşte de la 1.900.000 m3 la 2.100.000 m3 de cherestea produsă. Aşadar, noi investiţii sunt posibile în sector. în anii din urmă s-a estimat că această creştere se va baza pe trecerea fabricilor de cherestea mici şi mijlocii de la producţia de molid la cea de fag. Dar la nivelul anului 2010, creşterea va fi justificată direct pe baza investiţiilor în fabrici de cherestea de fag. Balanţa lemnului pentru 2010 arată un surplus de 230.000 m3 de fag. Pentru molid, investiţiile anunţate vor acof?.eri complet oferta de materie primă; în consecinţă, nu se întrevăd alte investiţii majore în acest sens. 

~roducătorii de plăci din lemn: ,,, 
Aşa cum a fost precizat, în sectorul plăcilor din lemn majoritatea investiţiilor se vor produce în următorii 5 ani. Pe de o parte, consumul intern de plăci va creşte continuu din cauza sectorului de construcţii, iar pe de altă parte România este un foarte atractiv centru de producţie şi export către alte regiuni (a se vedea Raportul sectorial despre plăcile din lemn). 
În calculul balanţei lemnului se consideră că Egger la Suceava şi Kronospan la Sebeş vor funcţiona la capacitate maximă. În plus, a doua fabrică K.ronospan la începe producţia la Braşov în 2010. K.ronospan va necesita circa 1,5 milioane m3

, iar Egger circa 700.000 m3
• Sectorul energetic: 

Ţinând cont că cel mai probabil producţia de celuloză şi hârtie va scădea, mai multă materie primă - în special de la fabricile de cherestea - va fi disponibilă pentru producătorii de plăci şi pentru sectorul energetic bazat pe biomasă forestieră. 
Sectorul celulozei şi hârtiei: 
Aşa cum a fost menţionat deja, acest sector va întâmpina probleme mari în procurarea materiei prime. Nu va fi la fel de eficient în procurarea lemnului ca noile fabrici de plăci sau de cherestea, iar în plus, presiunile pe probleme de mediu vor creşte la nivel european. Investiţiile în tehnologii modeme şi cu impact minim asupra mediului sunt foarte costisitoare, nu toate fabricile de celuloză putând să facă acest efort investiţional. Alternativele sunt fie reducerea producţiei, fie trecerea la producţia bazată pe hârtie reciclată. 

Pentru anul 2010, se estimează o producţie de 300.000 t de celuloză, provenite din prelucrarea a 750.000 m3 de masă lemnoasă. 
Sectorul de furnir şi placaj: 
Consultantul nu prevede prea multe investiţii importante în acest sector, în ciuda existenţei materiei prime. Cel mai probabil, operatorii actuali vor investi în mărirea capacităţii proprii de producţie. 
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Concluzie: 

În perioada 2Q:()8,f201 O se vor Jllaterializa un .nuin.ăţ important de i.tţv~ţîţiţ. Cţle mai m~te dÎl:J.tre 

acestea au fost deja anunţate. Oricum,. în cadrul scenariului C ~ swil p<>sibU.e:-şi ~te inyestiţii, 

care nu au. fost-'tăcute publfoe, îitcă.' În special în sectorul <le debitare ~azat pe fag, n6i investiţii ar 

putea fi anunţate în .vntorul apro.piat . 

3.3.4. Balanţa de lemn viitoare 2013 

Conform presupunerilor cu privire la oferta de lemn descrise în caputolul 3.4, perioada 2010-

2013 va experimenta o creştere a disponibilităţii masei lemnoase pe piaţă, determinată de 

accesibilizarea unor suprafeţe de pădure prin construirea de drumuri forestiere. 

Sectorul de debitare: 

Creşterea volumului exploatat la circa 20,1 milioane m3 va permite oferirea a circa 10,4 milioane 

m3 de buşteni pentru fabricile de cherestea. Producţia de cherestea ar putea atinge 5,35 milioane 

m3
, adică cu un milion ma mult decât în 2006. În afara investiţiilor deja anunţate, este încă. loc de 

a dezvolta noi facilităţi de producţie, în special bazate pe fag. Mai mult de jumătate de miii:Qn m3 

de lemn vor fi disponibili pentru aceasta. Disponibilitatea de materie primă de răşinoase nu va fi 

la fel de mare, doar 70.000 m3
• 

Producătorii de plăci din lemn: 

Până în 2013, investiţiile anunţate vor fi deja instalate şi vor lucra la capacitate maximă, cu o 

producţie de circa 1,6 milioane m3 de plăci bazaţi pe un consum de circa 3 milioane m3 de 

buşteni. Cu toate acestea, acest sector poate fi considerat că are potenţialul pentru investiţii 

adiţionale care să consume 1 milion m3 în plus. 

Sectorul celulozei şi hârtiei: 

Materia primă nefolosită de acest sector va creşte în continuare, astfel încât circa 1,35 milioane 

m3 vor fi disponibili pentru plăci din lemn sau pentru energie. 

Sectorul energetic bazat pe biomasă forestieră: 

Dezvoltarea acestui sector ar putea fi una fenomenală în perioada analizată. Calculele evidenţiază 

că există suficientă materie primă. Provocarea va consta în exploatarea şi transportul acestei 

resurse la boilere. 

Sectorul de furnir şi placaj: 

Şi în acest sector există potenţial de creştere. Oricum, nu putem estima dacă noii jucători vor intra 

pe piaţă sau dacă se va produce doar mărirea capacităţilor de producţie a firmelor deja existente 

în România. 

Cti~cluzje:_ . . . . . 

Previziunile p~ţl'l:l d~~oltar~ ţ,ectQ.rul,ui ara~ cli deşi pr~c;l~cţi~ d~_.pJăqiy~ ~~ ~~i<ţ~)l; 

.m ~ntiiiµaie va.~~~ tiţa,teîie P'?t#~ di~i?9~oţlă_pejitfu ~Pr~v~#)~·lJ1' .. v~l@_-~tfde ~,s 
nrilţo~e m3 de- bµşt~ •şţ deşeţJţi· ·(lm· ~ -~te c:orisî4#il.ţ :ca, (.iispoi:µpif~ fabtjcile de 
cherestea de fag~ pi:oducării. deplăci din·lţµm şi ce(de' en~gt~:aîn:1;iî9~' ·• . : .. . ..:: . 
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3.3.5. Balanţa de lemn viitoare 2017 
Ţinând cont de estimările de creştere a volumului de lemn exploatat, în perioada 2013-2017 mai 
multă materie primă va fi disponibilă pentru prelucrarea industrială. Acest scenariu se bazează pe 
faptul că în această perioadă, dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere va accesibiliza resurse 
forestiere importante. 
Trebuie reamintit că în conditiile scenariului C, cota de tăiere anuală exploatată poate 

· creşte până la 22,54 milioane m3. 
Sectorul de debitare: 
Disponibilitatea de masă lemnoasă exploatată va oferi industriei de debitare un volum de 11 , 7 
milioane m3 de buşteni anual. Producţia de cherestea poate atinge 6 milioane m3

, cu 1,5 milioane 
m3 mai mult decât în 2006. 
Investiţii viitoare, cum ar fi o fabrică de cherestea de molid şi una de cherestea de fag sunt de 
aşteptat în această perioadă. 
Producătorii de plăci din lemn: 
Noile fabrici de cherestea vor încuraja investiţiile şi în producerea de plăci, în special dacă 
acestea vor fi realizate în apropierea primelor. În acest fel, producătorii de plăci ar beneficia de 
deşeurile de debitare, iar producătorii de cherestea ar economisi circa 25% din costurile de 
producţie deteiminate de aceste deşeuri. Peste 1,3 milioane m3 vor fi disponibili adiţional la ce 
există azi, ceea ce ar justifica investiţia într-o nouă facilitate de producţie. Sectorul celulozei şi hârtiei: 
Calculul balanţei de lemn arată un surplus de 1,5 milioane m3 de lemn pentru acest sector. Cum 
majoritatea acestui surplus nu va fi folosit în sector, alte sectoare vor putea beneficia de el. Este 
de aşteptat ca materia primă pentru celuloză şi hârtie să fie folosită de producătorii de plăci. Sectorul energetic bazat pe biomasă forestieră: 
Pentru consultant este dificil de prevăzut care va fi evoluţia viitoare a acestui sector. Este însă 
clar că va exista suficientă materie primă pentru dezvoltarea sectorului la un nivel remarcabil. Sectorul de furnir şi placaj: 
Şi în acest sector poate avea loc o creştere. Cu toate acestea, nu se poate estima dacă noii fi.Ime 
vor dechide facilităţi de producţie în România, sau dacă cele existente îşi vor suplimenta 
producţia. 

3.3.6. Concluzii pentru perioada 2008 - 2017 
În general, perioada 2008-2017 va fi una de profundă schimbare a sectorului forestier din 
România. În acest interval, mai multe fi.Ime internaţionale vor deschide noi facilităţi de producţie 
sau le vor extinde pe cele deja existente. Nu doar sectorul de debitare se va modifica, ci şi cel de 
plăci din lemn. 

Uimătorul tabel prezintă posibilităţile de creştere a producţiei de cherestea pe baza disponibilităţii 
resursei de lemn. 
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Pe de altă parte, trebuie modificate un număr de restricţii şi norme care au impact asupra 
volumului de exploatat. Consultantul este de părere că acestea au o influenţă la fel de mare asupra 
sectorului ca şi aspectele operaţionale (infrastructura). În concluzie, consultantul prevede investiţii importante în toate subsectoarele forestiere, cu 
excepţia celui de celuloză şi hârtie. Chiar şi excesul de masă lemnoasă pentru acest sector (1,5 
milioane m3

) va fi un stimulent prea mic pentru atragerea de investiţii, în condiţiile în care o 
fabrică de celuloză nouă necesită circa 2 milioane m3 anual. Pe de altă parte, combinatele 
existente vor continua să lupte pentru supravieţiure, în condiţiile în care trebuie să satisfacă noile 
cerinţe de protejare a mediului. 

3.3.7. Previziune până în 2035 
Este dificil de calculat o balanţă a lemnului pentru nivelul anului 2035. Pot fi făcute doar unele 
presupuneri pe baza tendinţelor actuale, aşa după cum urmează: Scenariu posibil: 
În 2035 se poate estima că reţeaua de drumuri forestiere din România va fi una operaţională, 
permiţând o exploatare ecologică şi performantă economic. În consecinţă, un volum exploatat de 
22,5 milioane m3 este perfect posibil (scenariul C). Aceste estimări consideră gospodărirea 
durabilă a pădurilor, cu respectarea funcţiilor de protecţie ale acsteia. Există în continuare suprafeţe mari de teren agricol care nu sunt lucrate. Aceste terenuri sunt 
adesea slab productive, ceea ce a dus la decizia guvernamentală de a le le împăduri şi introduce în 
fondul forestier. Aceasta va duce la mărirea suprafeţei fondului forestier. Există un plan de a 
împăduri circa 2 milioane ha. Începând din 2035, aceste noi păduri vor contribui la furnizarea de 
masă lemnoasă pentru piaţa din România. Volumele rezultate vor fi în special din rărituri (lemn 
subţire), ceea ce înseamnă că se vor preta pentru industria plăcilor din lemn şi a producerii de 
energie. Volumul de lemn oferit de aceste păduri este dificil de estimat, dar reprezintă oricum, 
mai mult de un milion m3

• 

Ca şi în Germania, Suedia sau Ungaria, o parte din terenurile agricole neproductive vor putea fi 
folosite pentru plantaţii industriale cu specii repede crescătoare. Aceste suprafeţe vor fi cel mai 
probabil exceptate de la prevederile Codului silvic din România. Cu toate acestea, biomasa 
rezultată va fi folosită pentru producerea de energie termică şi electrică sau chiar gaz. în perioada 2017 - 2035 vor avea loc investiţii în sectorul de prelucrare a lemnului şi cel 
energetic bazat pe biomasă, în condiţiile în care va creşte volumul de lemn ce va intra în circuitul 
economic. 
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4. PLANUL DE ACŢIUNE 

4.1. Descrierea generală şi raţiunea de la baza planului de acţiune 

Aşa cmn a fost deja arătat, volumul de lemn care intră în circuitul industrial la momentul actual 

reprezintă doar o mică parte din potenţialul real. Au fost identificaţi 13 factori principali care 

limitează volumul de lemn care ajwige la operatorii industriali. Unul dintre obictivele principale 

ale acestui studiu este de a propune metode efective de combatere a efectelor negative ale acestor 

factori, cu efectul de a îmbunltiţi fluxul de lemn de pe piaţă. 

Rapoartele sectoriale şi discuţiile de la seminarul de la Sinaia au detenninat stabilirea priorităţilor 

cu privire la impactul acestor 13 factori, rezumat în tabelul următor: 

Tabelul 33: Factori care influenţeazi oferta de lemn pe piaţi 

.-·Factori 

FI Procentul de plduri cu funcţii de protecţie 

F2 Tlieri de regenerare timpurii 

F4 Programul Natura 2000 

F5 Volumul oferit spre exploatare 

F9 Tlierile ilegale 

F 10 Riscuri 

F 11 Capacitatea de transport a buştenilor 

Fl2 Programul de împld\&rire/plaatapi 

F 13 Noul Cod silvic 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Pornind de la recomnadările rapoartelor sectoriale, validate şi îmbunătăţite în cadrul seminarului 
de la Sinaia, consultantul a elaborat o analiză profundă cu privire la măsurile care ar trebui să fie 
luate pentru a avea un impact real asupra fluxului de lemn (tabelul 34), şi anume: 

Accesibilitatea pădurii; 
Lucrări optime în rărituri; 
Lipsa tehnologiei corespunzătoare pentru exploatări forestiere. 

În al doilea rând, au fost identificaţi şi alţi factori cu impact asupra fluxului de lemn: 
Calitatea superioară a lemnului ca rezultat al începerii mai devreme a tăierilor de 
regenerare / o compoziţie ţel mai variată; 
Tăierile ilegale / problema comercializării; 
Implementarea programului Natura 2000. 

Trebuie subliniat din nou că implementarea măsurilor propuse nu poate fi decisă de către 
consultant. Această decizie aparţine actorilor din sectorul forestier şi beneficiarului acestui studiu. 

Tabelul 34: Acţiuni recomandate pentru combaterea efectelor negative ale factorilor de 
intluenţi din sectorul forestier 

-=-; . . :-:.; . . . .-: - ~- ~ ~ - .,. 

· ,. : · .:A:~puni recomandate Factori în discuţie 
~ 'l. r"' \ ·...,.· · : . . . . . ·-· ' .,., .. -• . : . . . ,, 

1. Practici îmbunătăţite în ceea ce priveşte 
Impact asupra tuturor factorilor 
Recomandarea este de a căuta mlsuri legislative şi de a 

parteneriatele public-private fundamenta deciziile pe informatu de valoare 

Impact asupra tuturor factorilor şi în special F7, F8 

2. Practici îmbunătăţite în control 
ş1F9 
Regândirea sistemului de control pentru a reduce 
ilegalităţile şi a obţine transparenţă în creacca preţurilor 

Impact asupra tuturor factorilor 

3. Practici îmbunătăţite în amenajările silvice 
Recomandarea este de a clarifica relaţia dintre stat, 
proprietarii privaţi de pădure şi piaţa produselor din 
lemn 

4. începerea modificării normelor silvice 
- începerea timpurie a tăierilor de regenerare, F2:evitarea degradării lemnului pe picior în situaţii 
îmbunătăţirea compoziţiei ţel speciale 
- rărituri mai intensive, deschiderea de coridoare F3: volume mai mari de exploatat, mecanizarea 
de acces exploatlrilor 
- promovarea deciziilor fundamentate economic F9: reducerea tăierilor ilegale 
în ceea ce priveşte exploatlrile silvice 

5. Îmbunătăţirea întreţinerii drumurilor 
F6: creşterea accesibilităţii pAdurii, reducţrea costurilor 
de întreţinere şi construcţie de drumuri, creşterea 
ritmului de construcţie 

6. Simplificarea procedurilor de proiectare, 
aprobare şi construcţie a drumurilor forestiere 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

7 .Pregătirea şi implementarea unui studiu 
naţional cu privire la strategia de dezvoltare a 
reţelei de drumuri forestiere -NOFRNS 

8.Creşterea eficienţei în exploatările forestiere, F8: recomandările ar ajuta firmele să investească în 
tehnologii de exploatare prin promovarea contractelor pe termen mediu 
F9: reducerea tăierilor ilegale, şi 

şi lung 
F6: promovarea importanţei întreţinerii drumurilor 

F8: recomandările ar ajuta firmele să investească în 
tehnologii de exploatare 

9 .Promovarea echipamentelor de exploatare 
F9: reducerea presiunii generate de tăierea pădurilor 
accesibile în prezent 

modeme, mai potrivite pentru condiţiile de teren 
F7, Fl I: capacitatea de exploatare şi calitatea muncii 

şi economice actuale 
vor creşte/ mai puţine pierderi tehnologice / practici 
care corespund normelor de mediu şi sunt fezabile 
economic. 

F9: reducerea tăierilor ilegale şi a tranzacţionării ilegale 

1 O. Reducerea activităţilor ilegale a lemnului, reducerea concurenţei neloiale, promovarea 
unui mediu de afaceri unde formarea preţului este un 
proces transparent 

11. promovarea profesionalismului şi a F9: reducerea tăierilor ilegale şi a corupţiei; 
construirii unei cariere în meseria de forestier; responsabilizarea managerilor forestieri cu privire la 
pregătire adecvată pentru managerii silvici deciziile pe care le iau, dezvoltarea mediului de afaceri 

F4: promovarea măsurilor Natura 2000 rezonabile/ 

12. Revizuirea planurilor de amenajament silvic decizii ca rezultat al consultării şi negocierii cu actorii 
din sector în concordanţă cu cerinţele programului Natura 
F8: promovarea introducerii în practică a tehnologiilor 2000 
modeme de exploatare, care au un impact minim asupra 
mediului 

13. Un sistem naţional integrat de gestionare a F7, F8, F9: efect indirect asupra reducerii corupţiei; 

informaţiei pentru comercializarea lemnului reducerea costului de procurare a informaţiilor; 
transparenţă în procurarea lemnului 

Primele trei recomandări au un caracter general, încercând să asigure existenţa precondiţiilor 
pentru un sistem îmbunătăţit de luare a deciziilor. Ele pot fi considerate ca „măsuri de formare" 
a unui cadru îmbunătăţit pentru sectorul forestier. Este necesar un proces participativ la nivel 
naţional şi parteneriate public-private puternice: 

Pentru adaptarea şi orientarea cadrului normativ în sensul valorificării potenţialului 
sectorului 
Pentru crearea şanselor pentru o consultare reală care să implice grupurile de interese de 
la baza sectorului (proprietarii), astfel încât să se producă o ajustare pennanentă a 
sectorului 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Consultarea tututor grupurilor de interes din sector ar trebui văzută ca un exerciţiu democratic, 
care legitimează luarea deciziilor şi care crează posibilitatea dezvoltării viitoare: ar trebui 
organizate întâlniri regulate la nivel local, regional şi naţional cu asociaţiile profesionale, cum 
sunt ASFOR şi asociaţiile de proprietari privaţi de pădure. Acest proces ar trebui coordonat de 
către societatea civilă, cum ar fi reprezentanţii asociaţiilor profesionale din sector. Ocoalele 
silvice private şi asociaţia lor (AAP) ar putea juca un rol împortant în acest proces. Asociaţiile de 
proprietari de pădure ar trebui incluse, în completarea instituţiilor publice, ONG-urilor locale şi 
internaţionale, preum şi institutele de cercetare. Instituţiile publice ar trebui incluse în proces în 
diferite faze ale acestuia, dar nu ar trebui să conducă procesul în sine. 

Considerând importanţa primelor trei recomandări, consultantul a dezvoltat unele aspecte legate 
de acestea: 

Rl) Practici îmbunităţite în parteneriatele public-private şi participarea publică 

Parteneriatele public-private (PPP) reprezintă un instnnnent eficient de comunicare şi identificare 
a unor soluţii acceptate de comun acord pentru mobilizarea masei lemnoase de-a lungul 
circuitului acesteia în sector. 

Este esenţial să existe un dialog constructiv şi continuu pentru comunicarea motivaţiilor şi 
intenţiilor diferite ale diverselor grupri de interese din sector. 

Un exemplu de Practici optime referitoare la PPP este Managementul regional realizat în Austria 
sub îndrumarea Asociaţiei pentru Management Regional6• Managementul regional poate asigura 
implicarea tuturor factorilor de decizie din regiune, ca administraţia publică, proprietarii de 
terenuri, firmele private şi reprezentanţi ai societăţii civile (asociaţii, fundaţii, etc.) încă din faza 
de planificare; toţi actorii relevanţi sunt implicaţi, ceea ce duce la armonizarea intereselor 
acestora. 

Se recomandă dezbatera publică a problemelor sectorului forestier cât mai curând posibil: tăierile 
ilegale, discontinuitatea ofertei de lemn, implementarea obligatorie, unitară şi indivizibilă a 
regimului silvic, Natura 2000). Primele astfel de iniţiative au apărut în decembrie 2007, când 
marii operatori industriali s-au întâlnit şi au decis să coopereze împotriva tăierilor ilegale şi a 
concurenţei neloiale ce derivă din acestea. 

Elementul cheie care să conducă întregul proces ar putea fi managerii ocoalelor silvice private, 
deoarece ei sunt la interferenţa dintre silvicultură, economie şi proprietatea asupra pădurii. AAP a 
fost foarte activă în ultimii ani prin iniţierea de discuţii care au condus la amendarea legislaţiei 
silvice, dar rezultatele cele mai bune s-au înregistrat când AAP şi Romsilva au conlucrat. 

Dezbaterile ar putea fi arbritate de terţi independenţi, cum sunt facultăţile de profil silvic sau 
institutele de cercetare. Rolul lor ar trebui să fie acela de a aduce infonnaţii noi în sistem şi să 
urmărească adoptarea şi implementarea cadrului legal dinamic din sectorul forestier. 

R 2) Practici de control îmbunităţite 

Factorii principali care determină corupţia în sectorul forestier sunt salariile mici, regulamentele 
stufoase şi sistemul judiciar preferenţial. Indiferent de probitatea morală şi profesională a 
personalului silvic, este aproape imposibilă respectarea tuturor legilor din sistem (multe dintre ele 
depăşite, contradictorii, inaplicabile sau niciodată aplicate în practică). Prima măsură de a 
contracara slaba aplicare a legilor este întărirea controlului (a se vedea şi schemele din tabelul 
35). 

6 
www.rm-austria.at 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Tabelul 35: Cercul vicios al controlului silvic 

Autoritatea simte nevoia 
unui control adiţional 

Masuri stricte şi 
nediscutate cu actorii din 

sector provoaca şi mai 
multă ooozitie 

I 
Autoritatea ia măsuri de 

control 

Succesul 
acţiunii/schimbării nu este 

realizat 

Autoritatea impune noi 
măsuri de control 

\ 
Actorii din sector se simt 

trişaţi şi neimplicaţi 

I 
Actorii din sector nu vor 
face niciun efort pentru a 

sprijini 
actiunea/schimbarea 

De fapt, sunt două principii de realizare a sistemului regulator din sectorul forestier: 
• Statul controlează în mod intensiv cât de mult posibil. Rezultatul este că totul poate fi 

controlat în funcţie de regulile oficiale (norme tehnice, amenajamente silvice, acte 
normative). 

• Sau, anumite criterii clare sunt stabilite, introduse în prealabil şi discutate cu actorii din 
sector, concentrându-se asupra rezultatelor şi mai puţin asupra interpretării legilor. 
(Răriturile, de exemplu ar putea fi definite foarte clar). 

Este sugerată lansarea unei dezbateri pentru analizarea eficienţei sancţiunilor şi controlului în 
vigoare, cât mai curând posibil. Identificarea aspectelor contradictorii din normele legale ar trebui 
tăcută împreună cu cei interesaţi din sector, astfel încât dezbaterea ar putea iniţia o nouă abordare 
pentru aplicarea legii. 

R 3) Practici îmbunătăţite pentru amenajamentul silvic 

În cadrul planurilor de amenajament silvic, proprietarul privat de pădure ar trebui să aibă o 
anumită libertate de a decide asupra unora dintre obiectivele din plan. În locul regulilor stricte, ar 
trebui folosite recomandări de practici optime cu privire la intensitatea răriturilor, deschiderea de 
culoare în pădure pentru liniile de funicular sau pentru harvestere, sortimentele de lemn ce 
urmează a fi produse ( compoziţia ţel), numărul de puieţi de plantat pe ha. Bineînţeles, principiile 
de bază ale silviculturii, cum sunt continuitatea şi eficienţa funcţională vor rămâne de maximă 
importanţă. În toate cazurile când implementarea regulilor silvice determină reducerea veniturilor 
proprietarului, acesta trebuie să primească compensaţii de la bugetul de stat. 
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Tabelul 36: Rolul planurilor de amenajament silvic în pădurile private de dimensiuni mici 
şi mijlocii 

Stadiul actual 

Amenajamente silvice stricte: 
- compoziţia ţel şi vârstele de 
exploatabilitate nu ţin cont de 
interesele proprietarilor; 
- lipsa criteriilor economice în 
optimizarea deciziilor 
proprietarilor sau managerilor 
pădurilor private; 
- cota de tăiere anuală este 
sistematic stabilită la un nivel 
minim 

Măsuri potenţiale 

! -introducerea calculelor ' 

!.... economice în .amenajamente······················. 
:••·······••····· .. ··············•············· .. ······--··········"""'*''''··• ................ . ! -analiza viabilităţii diferitelor 1 
j scenarii de dezvoltare 1 

L ...... _ ................................... ·--······•········ .. ···· .. ···-···---··········-j .... 
! .................................................. , ............................................. : ... 

\ - iniţierea de discuţii cu actorii din i 
1 sistem cu privire la 
) amenajamentele pentru păduri 

i ... private·································•···--·•············-····················· 

Stadiul potenţial 

Amenajamente silvice sub 
forma de recomandliri de 
practice optime: 
- mai multă flexibilitate în luarea 
deciziilor, luând în considerare 
opţiunilor proprietarilor şi 
managerilor pădurilor; 

Planurile de amenajament silvic din România nu includ un capitol de maxim interes pentru 
proprietarii privaţi: estimarea economică (balanţa de venituri şi cheltuieli). Mai multe variante de 
planuri de amenajament ar trebui elaborate, iar cel optim ar trebui adoptat pentru următorul 
deceniu. Calculul economic îl va ajuta pe proprietarul de pădure să decidă dacă să vândă (înainte 
de tăierea finală) sau să păstreze pădurea şi să investeasca în ea. Acest gen de iniţiative pot servi 
şi la analiza perfonnanţelor şi comparaţia lor cu alte cazuri similare. 
Evoluţia amenajamentului forestier înspre un sistem de reguli mai puţin stricte ar avea o influenţă 
pozitivă asupra ofertei de lemn prin creşterea flexibilităţii în luarea deciziilor şi prin reducerea 
birocraţiei. 

4.2. Recomandările 
Pe baza rezultatelor din diversele rapoarte sectoriale, a interviurilor cu diferiţi actori din sector, a 
chestionarului realizat cu ocoalele silvice private şi, nu în ultimul rând, opiniile participanţilor la 
seminarul de la Sinaia, consultantul a realizat un Plan de acţiune constând din 13 recomandări ce 
sunt propuse spre implementare imediată. Acestea sunt prezentate sub fonnă tablară, detaliind 
responsabilităţile, beneficiarii, activităţile propuse şi calendarul lor, rezultatele şi implicaţiile 
financiare: 
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Rt. îmbuni-.~ pracUdlor III Descriere 
parteneriatele public-private fi (Pentru descrierea detaliati a acestor recomandlri, a se vedea 5.1) 

participarea publici 

Cine este responsabil? MADR 

• Ocoalele silvice private, AAP 

• Inspectoratele silvice 

• ICAS, facultlţilc 

• WWF, alte ONG-uri 

Actori implicaţi? Ce rol au aceştia? • Proprietarii de pldure 

• RNP - Romsilva 

• Firme private (de exploatare, transport şi prelucrare a 

lemnului) 

• Poliţia, Garda financiară 

• Autoritlţile publice locale 

Calendar? Cât de repede posibil. Un proces permanent/iterativ. 

• Organizarea de întâlniri pentru dezbateri constructive între 

actorii din sistem 

Acţiuni necesare şi precondiţii? 
• Consultarea la nivel naţional pentru elaborarea şi 

implementarea unor noi norme silvice şi a noului Cod silvic 

• Clarificarea regimului suprafeţelor mici de pidurc în cadrul 

planuilor de amenajament silvic 

• Decizii mai bine fundamentate şi legitime 

Rezultate estimate? Cum se poate • Mai puţine modificlri în actele legitative 

măsura succesul unei acţiuni? • Mai multă transpanmţl pe piaţa lemnului 

• O mai buni percepere a sectorului forestier de cltre societate 

Nevoi financiare? - Ce surse? Fonduri pentru organizarea şi monitorizarea dezbaterilor publice. 

'~ 

~ 

Rl. 'lmbuniti~ Descriere 
-. 

practi~il~r de control (Pentru descrierea detaliatl a acestor~-aie vedea 5;1) 

Cine este responsabil? MADR 

• Ocoalele silvice private, AAP 

• Inspectoratele silvice 

• ICAS, facultlţilc 

Actori implicaţi? Ce rol au • WWF, alte ONG-uri 

aceştia? 
• Proprietarii de pldure 

• RNP - Romsilva 

• Firme private (de exploatare, transport şi prelucrare a lemnului) 

• Poliţia, Garda finaociarl 

• Autoritlţile publice locale 

Calendar? Cât de repede posibil. Un proces permanent/iterativ. 
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• Organizarea de întâlniri pentru dezbateri constructive între actorii din sistem 
Acţiuni necesare şi precondiţii? • Consultarea la nivel naţional pentru elaborarea şi implementarea 

unor noi norme silvice şi a noului Cod silvic 
• Clarificarea regimului suprafeţelor mici de padure în cadrul 

planuilor de amenajament silvic 

• Reducerea tAicrilor ilegak!, diminuan:a corupţiei 
Rezultate estimate? Cum se • Mai multi transparenli pe piaţa Jemnului poate m!sura succesul unei • O mai buni percepere a sectorului forestier de către societate acţiuni? • Reducerea concurentei neloiale 

• Implementarea mai efectivi a legilor 

Nevoi financiare? - Ce surse? Fonduri pentru organizarea şi monitorizarea dezbaterilor publice. 

' . 
R3. ·Îmbfiilltiţhu pnctidlor · Descriere pentru a~eliajamentul silvic (Pentru descrierea detaliată a acestor recomandiri, a se vedea 5.1) . . . . ~ 

Cine este responsabil? 

Actori implicaţi? Ce rol au 
aceştia? 

Calendar? 

Acţiuni necesare şi precondiţii? 

Rezultate estimate? Cum se poate 
măsura succesul unei acţiuni? 

Nevoi financiare? - Ce surse? 

• 

• 

• 

• 

R4. Initferea mo4ffldrli 
normelor tebilice 

Permiterea începerii mai 
timpurii a tlierilor de 
regenerare 
Permiterea accesului 
utilajelor forestiere de tipul 
funicularelor şi 
forarderelor pe coridoarele 
de acces 
Includerea calculelor 
economice în planurile de 
amenajament 
Ajustarea cotei de tăiere 

Raport final, aprilie 2008 

MADR & Inspectoratele silvice 

• Firmele de amnajament 
• Proprietarii şi managerii de păduri 
• Romsilva 

• APPRşiAAP 

2008-2009 

• Discuţii intensive cu actorii relevanţi din sector 
• Studii referitoare la nevoia de informaţie despre aspectele 

economice 

• O modificare pozitivi a rolului planurilor de amenajament silvic • Diminuarea nivelului penalităţilor din planurile de amenajament • Analize comparative 
• O mai bună susteoabilitate economică 

Costuri iniţiale pentru studii şi organiz.area discuţiilor 

·· J)escriere 

Este necesari revizuirea normelor tehnice adoptate în anii 1980. Este recomandată implicarea unui număr mare de experţi naţionali şi 
internaţionali. 
Unele dintre aspectele de revizuit sunt prezentate mai jos: 
a) Ttierile de regenerare fuaale ar trebui iniţiate mai devreme (ou la vârsta de exploatabilitate plus vârsta de regenerare, cum este 

specificat în prezent). Rezultatul: evitarea deprecierilor calitative, în special în arboretele de fag cu calitate mijlocie sau joasă. 
b) Planurile de amenajament silvic ar trebui să includă calcule 

economice şi diferite scenarii de evoluţie, pentru ca proprietarul de 
pădure sau managerul acesteia să poată alege între diferite opţiuni. c) Metodele de calcul a cotei de tăiere anuală conduc la rezultate foarte 
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anuală în cazul pădurilor variate, dar de cele mai multe valori este adoptată valoarea minimă. 
private d) Răriturile forte, deşi permise de normele tehnice, nu sunt practicate. 

• Mai multă flexibilitate în În prezent, doar răriturile de slabă intensitate sunt aplicate. 
deciderea intensităţii Intervenţii frecvente în acelaşi arboret înseamnă un stres asupra 
răriturilor mediului, determină recoltarea unui volum mic de lemn ce nu poate 

fi comercializat la un preţ bun pentru proprietari. 

• MADR: analiza şi modificarea normelor tehnice 

• ITRSV: controlul implementării şi respectării prevederilor 
amenajamentelor silvice 

Actori implicaţi? Ce rol au • Firmele de amenajament: planificarea lucrărilor, analiza criteriilor 
aceştia? pentru stabilirea unei noi compoziţii ţel 

• RNP - Romsilva; ocoalele silvice private 

• Proprietarii privaţi 

• ICAS şi alte institute de cercetare/facultăţi de profil 

Calendar? Start: jumătatea lui 2008, Terminare: 2010 

Studii privind impactul aprobării tăierilor de regenerare timpurii 
Acţiuni necesare şi precondiţii? Realizarea primelor studii privind impactul schimbării compoziţiei ţel -

identificarea acestei noi compoziţii 

• Intervalul de aşteptare între ultima răritură şi tăierea definitivă este 
redus 

• Arboretul este exploatat la vârsta de exploatabilitate, nu la cea de 

Rezultate estimate? Cum se 
exploatabilitate+ 20, 30 de ani 

poate măsura succesul unei • Deprecierea calitativă este diminuată 

acţiuni? • Planul de amenajament silvic devine un ghid cu recomandări 
practice optime pentru silvicultori (în prezent, amenajamentele 
actuale au caracter obligatoriu) 

• Amenajamentele oferă flexibilitate în ceea ce priveşte exploatarea 
arboretelor 

Nevoi financiare? - Ce surse? Nu este nevoie de fonduri suplimentare (cu excepţia studiilor) 
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AUSTROPROJEKT 

RS. ÎDlbllllltiCira 
practicilor de întreţhiere 
a drumurilor forestiere 

Implementarea R5 ar trebui 
sl se produci in două faze: 

► Faza I: 
Un studiu detaliat şi/sau un 
proiect pilor într-unul din 
judeţe ar putea testa în avans 
beneficiile şi posibilele 
obstacole în implementarea 
R5. 

► Faza 2: 
Replicare la nivel naţional 

Who is in charge? 

Actori implicaţi? Ce rol au 
aceştia? 

Calendar? 

Acţiuni necesare şi 
precondiţii? 

Rezultate estimate? Cum se 
poate măsura succesul unei 
acţiuni? 

Nevoi financiare? - Ce 

Raport final, aprilie 2008 

România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

Descriere 

Nicio îmbunătăţire a accesibilităţii fondului forestier nu este de conceput fără o structura capabilă să menţinl şi să îmbunltifeaSCă reţeaua de drumuri forestiere existentă. 
În prezent, circa 26% din totalul reţelei de drumuri, sau 9000 mk, este scoasă din folosinţa din cauza managementului defectuos, în special în ceea ce priveşte inll'eţinerca. 
Legile 120 şi 247/2005 permit transferul proprietăţii asupra drumurilor forestiere către noii proprietari, dar mecanismele de implementare ( decizia guvernamentali) încă lipsesc. La baza transferului preconizat a stat convingerea că se va obţine un management superior. Considerând sectorul forestier românesc în ansamblu - diminuarea importanţei Romsilva şi dificultăţi economice la orizont, dezorganizarea proprietarilor privaţi, neincluderca drumurilor forestiere printre priorităţile MADR, corupţia larg rupândită şi determinarea necesară pentru obţinerea de rezultate în acest sens- necesitatea obţinerii de finanţări pc tcnncn lung, consultantul recomandă continuarea supravegherii managementului drumurilor forestiere, indiferent de proprietate. Fiind într-un stadiu incipient, poate fi considerată şi amânarea transferului proprietăţii asupra drumurilor. Viitoarea structură, un parteneriat publicprivat ar putea opera sub cooprdonarea MADR sau a consiliului local, cu o conducere din afara locului. Pilonii pentru R5 ar trebui să fie economia extinsl, politica unici şi strictă asupra calităţii şi transparenţa în decizii. Finanţarea ar trebui flcutl din două surse: o cotizaţie anuală a proprietarilor privaţi şi bugetul naţional. Toate drumurile forestiere noi ar trebui incluse în program imediat dupl finalizarea lucrărilor de construcţie. 

MARD- project coordinator 
Firmă internaţională de consultanţi 

• RNP Romsilva şi AAP - ca parteneri în proiect şi viitori principali clienţi 
• ICAS şi alte institute de cercetare - contribuţie tehnică şi informaţională • Autorităţile locale - suporteri ai proiectului, ca beneficiari ai unei infrastructuri îmbllllAtăţite 
• Firmele de exploatare şi transport al lemnului, ca beneficiari dim:ţi şi indirecţi ai proiectului 
• Furnizorii de servicii - proiectare, întreţinere, etc- ca viitori furnizori 
Finalul lui 2010- finalizarea fazei 1 
Finalul lui 2011- finalizarea fazei 2 

Definirea detaliată a proiectului printr-un studiu de fezabilitate Lobby politic pentru obţinerea de sprijin pentru proiect 

Reducerea degradării drumurilor existente Accesul pe drumurile existente la un volum mai mare de lemn din cota de tlierc anuală 
Satisfacţie crescută a transportatorilor de lemn,din cauza stării mai bune a drumurilor 
Eficienţi crescută - scăderea costurilor pc unitate 

Fonfuri pentru un studiu detaliat şi pentru proiect 

95 

an
dre

iciu
rca

nu
.ro

/



AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

I surse? 

R6. Simplificarea 
practicilor în proiectarea, Descriere 
aprobarea fi ~ 

de drumuri forestiere 

Practicile actuale în proiectarea, aprobarea şi construcţia d drumuri 
forestiere în România sunt inutil de complicate şi în multe cazuri depăşite. 
Consultantul a identificat posibilitlţi de a economisi pânl la 30% din 
costuri ( detalii în raportul sectorial despre accesibilitatea fondului 
forestier). Implementarea R13 ar conduce la o folosire mai eficientă a 
resurselor financiare alocate dezvoltării reţelei de drumuri forestiere, care 
şi-a pierdut statutul de prioritate pentru MADR. 

MADR coordonator de proiect 
MADR - îmbunAtlţirea cadralui legal pentru 
a) eliminarea costurilor birocratice mari - un mare pas înainte a fost 

flcut prin adoptarea Codului silvic 
b) promovarea folosirii resurselor locale, de ex. pietriş 

Actori implicaţi? Ce rol au c) promovarea concentrarii lucrlrilor ee construcţie a drumurilor 
aceştia? d) facilitarea accesului firmelor internaţionale pentru a grăbi transferul 

tehnologic 
ICAS, INL, universităţi ca parteneri în elaborarea unui set de practici 
optime 
Firme guvernate de principii economice, ce promovează inovaţia şi 
eficienţa 

Calendar? 2008 -2010 

a) redefinirea categoriei construcţiei de drumuri forestiere ca drumuri 
industriale, pentru a reduce birocraţia - deja realizată prin noul Cod 

Acţiuni necesare şi 
silvic 

b) încurajarea transferului de knowhow prin programe de pregătire 
precondiţii? 

pentru proiectanţii de drumuri. adoptarea de soluţii tehnice deja 
testate, de ex. drumurile de versant în locul celor de vale, folosirea 
excavatorului ca maşină de bază 

Rezultate estimate? Cum se 
a) Reducerea costului total de investiţie la circa 70% din cel actual 

poate mlsura succesul unei 
acţiuni? 

b) Creşterea calităţii drumurilor prin folosirea unor noi tehnologii 

Nevoi financiare? - Ce surse? Bugetul de stat sau finanţare UE pentru promovarea transferului de 
tehnologie şi keowhow în proiectarea şi construirea drumurilor 
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AUSTROPROJEKT 

R7. Pţegltina fi 
implementar~a unui studiu 
n8tfoul ~~trli~ pea . . .. 

reţelei de~--f~~ -
NOFRNS 

Cine coordonează? 

Actori implicaţi? Cc rol au aceştia? 

Calendar? 

Acţiuni necesare şi precondiţii? 

Rezultate estimate? Cum se poate 
măsura succesul unei acţiuni? 

Nevoi financiare? - Ce surse? 

Raport final, aprilie 2008 

România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

Descriere 

Preg!tirea şi aprobarea prin participare publică a studiului NOFRNS este esenţiall. Acest studiu va reduce costurile de construcţie a drumurilor forestiere, deoarece ar fi stabilite cu claritate densitatea optimi a reţelei de diumuri din punct de wdere al eficientei economice şi a soluţiilor cu impact minim asupra mediului. 
Proiectarea drumurilor în afara studiului propus ar duce la o dezvoltare haoticii a reteJei de drumuri şi Ja deviaţii scumpe de la reţeaua optimii. În consecinţă, doar drumurile identificate ca aparţinând reţelei optime ar trebui finanţate cu fonduri publice. 

MARD 

a) Consultanţi naţionali şi internaţionali, firme de proiectare de drumuri, institute de cercetare - ICAS şi INL - pregătirea studiului 
b) Proprietari şi manageri de plidure 

2008 - 2010, pentru a considera şi criteriile Natura 2000 

Studiu preliminar pentru a adopta pe termen lung o distanţă optimă de colectare cu tractorul articulat forestier în România 

a) dezvoltarea echilibrată a reţelei de drumuri forestiere Ja nivel naţional 
b) o mai bună planificare a activităţii construcţiei de dnnnuri, rezultând în economii atât pentru beneficiari cât şi pentru antreprenori 

Finanţare MADR pentru NOFRNS în prima mzli, cu posibilitatea recuper!rii foodurilor mai tiniu de la firmele de proiectare cumplrarea de date pentru studiile de fezabilitate cu privire la investiţiile în dnunuri forestiere. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

R8. Creftena dldeatei tn 
exploatiri pria pnmovua 

confl:'~cteior pe termen mediu 
Descriere 

Motivaţia fi descrierea pe 1eart 
Recentul studiu al Bincii Mondiale despre Romsilva - vedeţi graficul I de mai jos - a evidenţiat costuri de 

neinvidiat în comparaţie cu alte ţlri din Europa. Costurile crescute de personal din ultimul an şi din anii 

urmltori vor agrava calculul financiar de-a lungul circuitului lemnului, proprietarii privaţi fiind cei mai 

afectaţi de aceasta. O soluţie posibili poate vcui din creşterea eficienţei în exploatirile forestiere, datorit! 

transferului de tehnologie moderni şi a prcrechizitului acestui fenomen: contractele de exploatare pe 

termen mediu. 
Graficul 1- Costul de e~ploatare pe unitate - tllerl defbaltive 
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În prezent, firmele de exploatare care doresc să investească în tehnologii modeme nu au siguranţa lucrului 

continuu din cauza posibilităţilor reduse de a semna contracte pe mai mult de un an. De obicei sunt 

semnate contracte de pânA la 6 luni. Contractele pe 10 ani au fost introduse în 2003, dar doar pentru marii 

operatori industriali. Ceea ce lipseşte în prezent sunt contractele pe termen mediu, de 2 ani şi mai mult 

Romsilva este un pionier în acest sens, începând implementarea R8 prin semnarea unor astfel de contracte 

în 2008. 
Dificultăţile în calea extinderii acestei mlsuri au fost identificate în d.oul zone: 

• Limitări legale - Legea achiziţiilor publice - pentru semnarea de contracte ce deplşesc un an, 

pentru pldurile aparţinind autoritlţilor locale - comune sau oraşe. 

• Lipsa puterii exemplului, în special în ceea ce priveşte fixarea preţului - pe picior şi exploatat - de

a lungul anilor. Un punct de pornire în acest sens poate fi posibilitatea de a calcula un index de 

preţ propus de Rl3, care poate sprijini aceutl mlsurl. 
Se intenţioncazi promovarea activi a R8 de către MADR, în special prin modificarea limitlrii legislative 

cu privire la pldurile comunale, şi mai buna diseminare a poveştilor de succes. ASFOR ar trebui să fie 

coordonatorul proiectelor, având AAP drept partener în cazul plklv:rilor private. 

R8 va sprijini R9 - promovarea de tebinici de exploatare corespunzltoarc - prin micşorarea unuia dintre 

risurile mari de investiţii, cel legat de perioadele inactive lungi. 

R8 va sprijini RlO - reducerea ilegalitlţilor în pldure - prin limitarea severă a accesului în pldure a 

firmelor foarte mici (fictive), care sunt în spatele tlierilor ilegale de lemn. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

ASFOR- coordonatorul proiectului Cine coordonează? MADR - în principal pentru pădurile de stat AAP - pentru pădurile private 

a) Firme de exploatare ce doresc să modernizeze şi să completeze cadrul legal 
Actori implicaţi? Ce rol au 

b) Şefii de ocoale interesaţi în reducerea costurilor de administraţie (mai puţine controale, mai puţine vânzări, contabilitate redusă) 
aceştia? 

c) Producătorii de utilaje modeme - instalaţii cu cabluri, forwardere d) Procesatorii de lemn, care pot conta pe un număr mai redus de furnizori de volume mai mari de lemn 

Calendar? Similar măsurii 123 pentru finanţarea NRDP Start: 2008,Terminare: 2013 

a) modificarea cadrului legal pentru a permite contracte pe termen mediu Acţiuni necesare şi în pădurile de stat 
b) Promovarea poveştilor de succes despre contractele pe termen mediu, 

precondiţii? 
prin intermediul publicaţiilor ASFOR, site-ul MADR, broşurile NPRD, adunările AAP 

Rezultate estimate? Cum se 
a) Numărul de succese după 2 ani de Ia implementare 

poate măsura succesul unei 
acţiuni? b) Numărul de utilaje modeme de exploatare din România 

Nevoi financiare? - Ce Cheltuieli cu promovarea poveştilor de succes. După implementare, surse? beneficii financiare de-a lungul circuitului lemnului. 
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AUSTROPROJEKT 

R9. Promovarea tehnologiei de 
exploatare optime tehnico

economic 

Examplul 1 : Instalaţie C\l cablu 
versus T AF pe o distanţi de 2 lan de 
drum de tractor 
Examplul 2: Harvester în rlrituri 

Implementarea R9 este propusl în 2 
faze: 
► Faza 1: 
• Lisarea deciziei la nivelul 

şefului de ocol, dQpl 
identificarea şi anularea unora 
dintre practicile curente care 
limitează folosirea tehnologiilor 
moderne de exploatare 

• Permiterea deschiderii a 
suficiente coridoare pentru 
funiculare sau harvestere pentru 
a asigura accesul utilajelor în 
parchet 

• Cunoştinţele ar trebui 
transferate în mod aciv prin 
seminarii, schimb de experientl, 
contracte internaţionale, scheme 
superioare de finanţare, mlsuri 
fiscale 

► Faza 2: 
Dacă este necesar, după analiza din 
Faza I, impunerea unor mlsuri 
adecvate pentru a asigura 
implementarea tehnologiei de 
exploatare prin intermediul legii. 

Cine coordonează? 

Actori implicaţi? Ce rol au aceştia? 

Calendar? 

Acţiuni necesare şi precondiţii? 

Raport final, aprilie 2008 

România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

Descriere 

Conform invetarierii utilajelor forestiere realizatl de ICAS -
chestionarul SILV 5 -, TAF-ul este folosit in marea majoritate a 
exploatlrilor din Rominia. TAF-ul este un utilaj versatil, pretabil la 
o mare parte din condiţiile din România, dar nu la toate. Aşa cum 
este dovedit în Raportul sectorial despre exploatare, daci se doreşte 
realizarea de productivitlţi ridicate, TAF-ul nu este utilajul optim de 
utilizat, în comparaţie cu alte maşini forestiere. Consultantul a 
estimat deja ci circa 2 milioane m3 nu sunt exploataţi anual din 
cauza neutilizlrii instalaţiilor cu cabluri (mau doar circa SO în 2007) 
şi circa O,S milioue sunt extrase cu TAF-ul în condiţii extreme, 
dupl ~ sumari a unui drum de tractor de lungime mare. Se 
estimeazl ci anual sunt coastnaiţi circa 2000 km de astfel de 
drumuri de tractor, care ulterior exploatlrii sunt abandonaţi. Legea 
este permisivi, iar şefii de ocoale aleg adeaca aoluţiile tehnice 
ieftine, chiar daci au un impact negativ uupra mediului. 

Al doilea exemplu se referi la folosirea harvcsterelor în rărituri. 
Folosirea acestor utilaje acolo unde condiţiile de teren (panta, în 
principal) o permite, poate creşte productivitate acestor operaţiuni, 
recunoscute ca nefezabile la nivel naţional Situaţia va deveni şi mai 
gravă în viitor, odatl cu diminuarea forţei de munci. 

MADR ar trebui sl acţioneze ca iniţiator şi coordonator pentru R9. 

Rolul MADR se materializeazl deja în faza iniţiali, prin anularea 
constrângerilor legale cu privire la transferul de echipamente 
moderne. ASFOR şi AAP sunt parteneri importanţi pentru 
implementarea R9. 

R9 este un indicator al succesului pentru alte recomandări, fiind 
dependent de rezultatul pozitiv al R8 şi R4. 

MADR - ca iniţiator şi coordonator al proiectului 

• 
• 

• 
• 

Firmele de exploatare interesate să creascl 
Şefii de ocoele Romsilva şi AAP, care realizeazl el eficienţa în 
exploatare poate însemna mai multe venituri 
Producltorii de tdmolgie, care sunt intttcsaţi sl se extindă 
Procesatorii de lemn, care ar beneficia de livrlri constante de 
lemn, generate de tehnologiile de exploatare moderne 

Similar mlsurii 123 clin N1tDP 
Start: 2008, Terminare: 2013 
Continuarea Fazei 1 la sfărşitul lui 2010. 

• Adoptarea de norme care să permitl folosirea tehnologiei 
moderne de exploatare 

• Uşurarea contractlrii internaţionale pentru firmele de exploatare 
- permise de munci automate pentru firmele din UE - firi 
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România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere ] 
permisiunea ASFOR ., 

\, 
_J 

• Bonusuri fiscale la angajarea unor operatori români care au lucrat în strainătate - mecanici de funicular, operatori de harvester ... • încurajarea transferului de knowhow prin programe de pregătire 
I 
I 

pentru şefii de ocoale, schimburi de experienţă şi parteneriate 
.,.. 

~ 
I 

J 
• Reducerea drumurilor de tractor realizate în fiecare an 

Rezultate estimate? Cum se poate • Creşterea volumului exploatat folosind funicularele 
măsura succesul unei acţiuni? 

• Creşterea suprafeţelor parcurse cu rărituri 

l -,.., 

Nevoi financiare? - Ce surse? Costuri de consultanţă pentru definirea detaliată a R9 şi cheltuielile cu implementarea R9. 

] 

Î .,.. 

] 

7 
" 
1 
I 
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AUST~OPROJEKT 

RlO. Reducerea 
ilegalititl)or 

- eliminarea restricţiilor 
legislative inutile ,i reducerea 
posibilitlţilor de conJpţie 
printre angajaţii din pcsooalul 
forestier 
- reconsiderarea sistemului de 
penalitlţi 
- amenajamentele silvice pentru 
plAllurile private ar trebui 
realizate cât mai repede 
- includerea de analize 
economice în planurile de 
amenajament 
- sistemul de 
compensaţii/bonusuri ar trebui 
să devinl operaţional în cel mai 
scurt timp 
- fixarea de condiţii şi criterii 
minimale pentru procesatorii de 
lemn 
- sprijinirea schemelor de 
certificare 

. Cine coordonează? 

Actori implicaţi? Ce rol au 
aceştia? 

Calendar? 

Acţiuni necesare şi precondiţii? 

Rezultate estimate? Cum se 
poate mlsura succesul 1IDCÎ 
acţiuni? 

- Nevoi financiare? - Ce surse? 

Raport final, aprilie 2008 

România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

Descriere 

Numind excesiv de mare de legi face imposibili respectarea tuturor 
acestora de cltre persoaalul silvic, care ckvine astfel con,ptibil. . 
îm aplicarea amenzilor pentru contravenţii, intervalul între valorile 
amenzilor este prea mare. Stabilirea valorii finale a amenzii ar trebui 
încredinţatl unui judccltor, nu pcnonalului silvic; în caz contrar, 
intervalul dintre amenzi ar trebui micf<)rat 
Situaţia amenajammtclor silvice pentru pldurile private. detmninl 
tlierile ilegale din partea pn,prietarilor îndşi (în unele cmm aceasta nu 
înseamnl iDcllcarca prevcdcriloc codului silvic, deoarece proprietarii se 
afli în situaţia de a tlia lemn din plduri aj\1118C la exploatabilitate, dar 
pentru care nu au un amenajament silvic ac~lizat). .. . 
Actualele planuri de amenajament nu oferi informaţii despre economia 
forestieri a locwui. 
Noul Cod silvic prevede în mod special el toate fabricile de cherestea 
trebuie sl lie autorizate de ITRSV. Aceastl prevedere este menită să fie 
un prim pas pentru reducerea tlierilor ilegale. SUMAL ar putea ~ 
asemenea servi la descurajarea tlierilor ilegale. SUMAL este mcrut să 
sprijine organele de control în identificarea firmelor de exploatare şi 
prelucrare care cumpllrl lemn de pe piaţi. 

MADR 

• Ocoalele silvice private, AAP 
• ITRSV 

• ICAS şi alte instituţii de cercetare/facultăţi 
• WWF, alte ONG-uri 

• Proprietarii de plldure 
• RNP - Romsilva 

• Firme private (de exploatare, transport şi prelucrare) 
• Poliţia, Garda financiară 
• Autoritiţi publice locale 

Cât de repede posibil. Un proces permanent/iterativ. 

• Organizarea de întâlniri pentru discuţii participative între actorii din 
sistem 

• Dezbatere naţionali pentru elaborarea normelor forestiere şi 
implementarea noului Cod silvic 

• Clarificarea suprafeţelor de pWure mici in raport cu 
amenajamentele silvice 

• Elaborarea unui Plan naţional de combatere a tlimlor ilegale (în 
curs) 

• Reducerea tlierilor ilegale 

• Transparenţi mlritl pe piaţa de lemn 
• Reducerea concurenţei ncloiale 
• O percepţie mai bUDi din partea publicului 

Fonduri pentru organizarea şi monitorizarea dezbaterilor. 
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AUSTROPROJEKT 

Rll. ÎDfiintarea de birouri 
pilot de managenient 

foreStier ca. bm peatra .· r.an&tireii-iaova.i..fa p ""5- ' ' ' ' t-
silvicwtui'i 

Cine coordonează? 

Actori implicaţi? Ce rol au 
aceştia? 

Calendar? 

Acţiuni necesare şi 
precondiţii? 

Rezultate estimate? Cum se 
poate măsura succesul unei 
acţiuni? 

Nevoi financiare? - Ce surse? 

Raport final, aprilie 2008 

România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

Descriere 

Sistemul de resurse umane din sectorul forestier ar trebui reconsiderat. Atât creditul pentru capacitatea profesională, cât şi responsabilizarea ar trebui acordate silvicultorilor. 
Scop: oferirea posibilitlţii de a-şi practica meseria pentru personalul silvic, de a fi motivat şi de a fi responsabil pentru deciziile luate (în comparaţie cu situaţia actuali, cinci inginerul silvic poate doar aplica normele silvice, firi posibilitatea de a lua decizii proprii. ) 
PregAtirca personali continui ar trebui sl sprijine această schimbare în politica de resurse umane. Un numlr de 3 ocoale silvice - câte unul la munte, deal şi câmpie - unde experţi români şi internaţionali lucrează la implementarea/testarea noilor iniţiative, înainte de extinderea lor la nivel naţional Rezultatele estimate ale acestui exerciţiu sunt informarea superioară de-a lungul întregului circuit al lemnului, diminuarea 
corupţiei, motivaţie crescut! şi transfer continuu de knowhow. 
MADR 
RNP Romsilva 
AAP 

• Şefi de ocoale 
• ICAS şi alte institute de cercetare/facultăţi 
• ITRSV 
• Firme private 
• ONG-uri 
• Asociaţia "Progresul silvic" 

Imediat - 2008 şi anii următori (proces continuu) 

• Implementarea uni sistem coerent şi transparent pentru realizarea unei cariere profesionale în silvicultură 
• Consens între statutul de silvicultor angajat al Romsilva şi cel de silvicultor privat 
• Organizarea de pregătiri continue, în special în ceea ce priveşte managementul forestier (legând silvicultura cu socitatea civilă şi cu piata hl>eră) 

• Modificarea modalitlţilor de recrutare şi promovare a personalului silvic 
• O mai bună imagine a sectorului silvic prin reducerea corupţiei şi mArirea competentei penooalului 

Sunt necesare fonduri pentru înfiinţarea de birouri pilot pentru managementul forestier. Fonduri de la UE ar putea acoperi o parte importantă a acestei investiţii. 
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AUSTROPROJEKT 

Rll. Revizuirea planurilor 
de amenajament silvic în 
conformitate cu criteriile 

NaturalOOO 

Cine coordonează? 

Actori implicaţi? Ce rol au 
aceştia? 

Calendar? 

Acţiuni necesare şi precondiţii? 

Rezultate estimate? Cum se 
poate măsura succesul unei 
acţnmi? 

Nevoi financiare? - Ce surse? 

. Raport final, aprilie 2008 

România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

Descriere 

NA TURA 2000 reprezint! un instrumeDt fezabil pcntni planificarea pe 
termen lung a miswilor de protecţie a unei zone specifice, precum şi a 
terenurilor forestiere. 
Miswile NATURA 2000 se bauazl în cea mai marc parte pe doul 
foarte cunoscute directive: Directiva pentru protejarea speciilor 
(79/409/EEC) şi Directiva pentru protejarea habitate/or (92/43/EEC) 
Procedura de a proteja o zonl prin Natura 2000 presupune un dialog 
intens cu proprietarul şi populaţia afectat!. Aşadar, idea de bazl este 
înfiinţarea llllOr structuri de dialog când este produs raportul de mediu şi 
sunt elaborate deciziile cu privire la mlsurile de pretejare care se vor 
aplica. 
O prerechizită pentru succesul acestei acţiuni este definirea tipurilor de 
măsuri de conservare (de ex. exploatarea, tehnici silviculturale) şi 
stabilirea nivelurilor de compensare cu scopul de a asigura consensul 
între actorii din sistem implicaţi. 
Pentru toate zonele Natura 2000 trebuie elaborate Planuri de 
amenajament care trebuie armonizate cu planurile de amenajament 
silvic. Doar mlsurile care se bucura de sprijinul deplin al populaţiei sau 
proprietarilor terenurilor pot fi implementate. 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - Agenţia naţională pentru 
ariile protejate 

• Administraţia silvici (de stat şi privată) 
• ICAS 
• Firmele private de amenajament 
• ONG-uri 
• Amenajiştii 

• MADR 
• Reţeaua europeanl Natura 2000 

• Armonizare cu Planul pentru perioada 2007-2013 
• Termenul limită de aprobare a zonelor Natura 2000: 201 O 

• Organizarea de consultări între diverşi actori din sector 
• Armonizarea managementului pentru Natura 2000 
• Planuri de amenajament 
• Definirea tipurilor de mlsuri de conservare (în exploatare, lucrări 

silvice) 
• Definirea nivelurilor de compensare 
• Generarea de consens între actorii din sector 

• Compensarea ar trebui sl fie e&ală cu pierderea determinată de 
neexploatarea pldurii 

• Planurile de amenajament silvic realizate în concordanţă cu 
planurile Natura 2000 

Nu este necesar un buget suplimentar la SOP Mediu 2007 - 2013 
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R_13. Un sistem 
nafloul 111t..,.t 

trao·spâient cu privire 
la inforilţaţ1a·...,. 

comercja~rea 
-.•emnwui 

Cine coordonează? 

Actori implicaţi? Ce rol au 
aceştia? 

Calendar? 

Acţiuni necesare şi 
precondiţii? 

România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

Descriere 

Îm general, actorii din sistem sunt de acord el volumul de lemn de pe piaţi este suficient, dar el ceea ce Jipeeşte sunt buştenii de calitate, precum şi transparenta ÎD tranzacţiile cu lemn. 
Transparenţa în formamt preţului este prima mlswă ~ dimim,are a presiunii de pe piaţa lemnului, de1ierminati de 1iierile ilcple. 
Crearea preţului este o provocare, deoarece în prezent doar Romsilva este capabili sl caJculeze 1111 asemena preţ în mod coerent Sistemul RNP de publicitate şi vinzare este de departe cel mai de încredere, din cauza mai multor factori, dintre care amintim sistemul de licitaţii şi sistemul de anunfare. 
Piaţa de lemn privat este complet dezorganizată. Doar un numlr mic de ocoale silvice private sunt capabile şi doresc sl organÎ7.e7.C licitaţii; în consecinţi, semnalele de piaţi sunt slabe. 
Organizarea corespunzătoare a pieţei lemnului necesita acţiunea concertată din partea AAP şi ROMSILVA de a convinge proprietarii de pădure el o piaţi connmă, deschisă este în avantajul proprietarilor şi ar permite obţinerea de preţuri mai bune de cltre aceştia. 
AAP ar trebui sl promoveze prin proiectul de informare naponale finanţat de Banca Mondiali avantajele de a avea o piaţi de lemn or:gaoîvui 

AAP este cel mai responsabil actor din sector capabil sl implementeze un nou sistem de formare a preţului şi de face piaţa mai tnmspaRntă. MADR ar trebui sl iniţieze un cadru legal corcspuozltor pentru acest subiect 

AAP, asociaţiile de proprietari privaţi, administraţia locală. Îm cazul birourilor silvice care actioneazl sub conducerea directă a administraţiei locale (care este şi propridar)ar rebui iniţiate programe de publicitate. Programul Băncii Mondiale de conştientizare a proprietarilor de paduri private este deja concentrat pe o abordare a unei pieţe structurate, ca unul dintre argumentele cheie de a-i determina pe proprietarii de pldure să se asocieze. 

2009 este cel mai indicat an pentru iniţierea acestei acţiuni. Un nou sistem de marketing presupune o mai buni comunicare între proprietarii de pădure, în primul rând. Se speri că sistemul va fi implementat până în 20 I O. 

Transferul de experienţă acumulata în proiecte similare în state UE. 

Rezultate estimate? Cum se O piaţi mai stabilă, caracterizata de Wl intreval mai mic între cel mai mare şi poate mlsura succesul unei cel mai mic pret de pe piaţă peobU acelaţi sortiment. acţiuni? 

Nevoi financiare? - Ce 
surse? 

Raport final, aprilie 2008 

Sprijinul financiar ar putea fi acordat prin proiectele UE de a aloca fonduri pentru îmbunltlţiml managementului forestier. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

4.3. Ghid propus pentru implementarea Planului de acţiune 

Setul de recomandări prezentate în capitolul anterior şi considerate de acum înainte drept 
componente ale schimbării, a fost realizat cu un obiectiv clar: să schimbe/îmbunătăţească 
circuitul lemnului în anii următori în beneficiul întregului sector - silvicultura şi industria 
forestieră. Aceste recomandări au fost menite să răspundă la întrebarea CE? Următoarele 
consideraţii se concentrează mai mult pe întrebarea CUM? 

Fiecare modificare este unică şi reprezintă o provocare pentru iniţiatorul ei. Schimbările nu sunt 
uşor de implementat, necesitând o pregătire specială şi expertiză din partea celui care le aplică. 
Sectorul forestier din România este foarte specific, iar poveştile de succes din alte ţări pot doar 
oferi anumite îndrumări, neputând fi implementate ad literam. 

Schimbările frecvente în politicile şi strategiile forestiere, determinate în mare măsură de 
instabilitatea politică au condus la o percepţie negativă asupra ideii de schimbare în general. 
Consultantul a remarcat de multe ori în timpul interviurilor cu diverşi actori din sector lipsa de 
încredere în schimbare din partea acestora, o oboseală faţă de schimbare, din cauza multitudinii 
de schimbări iniţiate şi nefinalizate. Acest fenomen poate fi un obstabol extrem de dificil în faţa 
oricărei iniţiative de schimbare, de aceea trebuie tratat ca atare. 

Pe de altă parte, majoritatea celor implicaţi în sistem sunt de părere că ceva trebuie să se schimbe 
p·entru a permite dezvoltarea silviculturii şi a circuitului lemnului din România. Această 
determinare este un avantaj important pentru schimbare, dar trebuie considerată cu rezerve. De 
multe ori, după iniţierea schimbării, în cadrul general aprobat de cei implicaţi, pot apărea interese 
individuale sau colective, care încetinesc sau chiar blochează procesul de schimbare. 

Schimbările încununate de succes necesită expertiză .. În paragraful următor, consultantul atrage 
atenţia asupra două concepte fundamentale de management al schimbării, care pot servi ca 
instrumente pentru implementarea recomandărilor prezentate în capitolul anterior. Cele 2 
concepte sunt: 

• Conceptul „caleidoscopului schimbării", realizat de Balogun et al.,1998; 

• O trecere în revistă a celor 5 strategii posibile pentru procesul de schimbare. 

Caleidoscopul schimbării 
Managemenul de succes al schimbării trebuie să înţeleagă variatele şi permanentele combinaţii 
ale diferitor elemente ce pot avea influenţe în diferite momente şi cu diferite intensităţi de-a 
lungul procesului. Acest lucru este foarte bine descris de un caleidoscop, care se modifică 
continuu prin combinaţiile nenumărate ale bucăţelelor de sticlă colorată care îl formează. 
Schimbarea este definită ca un set de alegeri documentate în funcţie de un context al schimbării, 
apoi ca un proces de planificare. Tabelul următor prezintă cadrul caleidosţopului schimbării. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Tabelul 37: Caleidoscopul schimbării 
(Balogun et al., 1998) 

Contextul schimbării 

Timp 

Disponibilitat 
Op!iuni în designw Scop 

( 
schimbiirii 

Schimbă calea/stilul 
Schimbă punctul de început 

Schimbă rolurile 
) 

Capacitate Schimbă obiectiwl Prezervare 

~ Capabilitate Diversitate J 
Caleidoscopul schimbării constă din 2 cercuri: 
A: Cercul exterior se referă la contextul schimbării, defmit de 8 elemente de diagnoză prezentate în coninuare ca întrebări de bază şi cu posibile răspunsuri. 
► Scopul schimbării: 

Care este dimensiunea schimbării? Individuală, de grup, de organizaţie, de sector, la nivel naţional 

► Timpul: 
Cât de urgentă este schimbarea? Când ar trebui să fie evidente primele rezultate? Schimbare incrementală, tranziţională şi de transformare 
► Puterea: 

Cât de multă putere este necesară pentru liderul schimbării? Cât de puternice sunt potenţialele surse de rezistenţă la schimbare. Aspectele puterii ar trebui adresate în analiza actorilor din sector, iar poziţia fiecărui grup de interese ar trebui analizată. 
► Disponibilitate: 

În ce măsură sunt actorii din sector conştineţi de nevoia de schimbare şi cit de decişi sunt să o implementeze. Actorii sunt / nu sunt conştienţi de nevoia de schimbare. Este uşor / dificil de"dezgheţat" situaţia actuală pentru a implementa schimbarea. 

Raport final, aprilie 2008 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

► Capacitate: 
Au fost alocate suficiente resurse (umane, f"manciare, etc) iniţiale pentru sprijinireal 

schimbării? Da / Nu 

► Capabilitate: 
Este schimbarea produsă sub o conducere capabilă- cu suficientă expertiză? Da / Nu 

► Diversitate: 
Care sunt grupurile de interese care vor fi cel mai afecatte de schimbare şi care este reacţia 

aşteptată din partea acestora? Definirea abordării diferite pentru fiecare grup de interese. 

► Preservare: 
Ce a funcţionat perfect în trecut şi merită să fie prezervat? 

B: Cercul interior: înţelegerea aprofundată a celor 8 elemente ale schimbării continuă cu cercul 

interior, care se concentrează pe opţiunile de design ale schimbării. Aceste opţiuni se referă în 

principal la schimbarea tacticii şi sunt menite să răspundă la întrebările practice de genul: Cum? 

Unde? Cu cine? şi Cu ce să începem? 

► Schimbă calea - evoluţie sau revoluţie; 

► Schimbă punctul de început- un lider, un grup „în suferinţă", un grup de acţiune nou 

înfiinţat, etc; 
- ► Schimbă roulurile - cine iniţiază, cine conduce şi cine implementează schimbarea; 

► Schimbă obiecti.vul final - definiţia clară a obiectivului final. 

Strategii de schimbare posibile 

Dignosticarea schimbării şi elementele de design descrise pe scurt mai înainte fac obiectul 

integrării într-o strategie generală cu care se abordează procesul de schimbare. Cele 5 strategii ale 

schimbării descrise de literatura de management, sunt ilustrate aici: 

Repede 
Clar planificată; 

Reducerea participării 

actorilor din sector; 

Rezistenţa la schimbare a 
fi eliminată 

Strategia de 
comandă 

Strategia de 
expert 

► Strategie de comandă 

TIMP 

Strategia de 
negociere 

Încet 
Exploratoriu; 

Participarea largă a actorilor 
din sector; 

Rezistenţa la schimbare a fi 
redusă 

Strategia de 
educare 

Strategia de 
participare 

Managementul conduce schimbarea: Schimbarea este impusă prin canalale de control obişnuite, 

de la vârf în jos, este rapidă dar nu ia în considerare opinia actorilor din sector li poate fi astfel 

subiectul unei rezistenţe puternice. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

► Strategia de expert 

Schimbarea ca posibilitate de rezolvare a problemelor: folosită în special când schimbarea originează dintr-o problemă tehnică. Experţi din firmă sau din afara acesteia, adesea supervizaţi de lideri, lucrează în cadrul unei echipe de urgenţă. Este o strategie de schimbare rapidă, cu participarea redusă a actorilor din sector şi cu un posibil risc de acceptare redusă, în special dacă problema nu este una tehnică. 

► Strategi.a de negociere 
Negocierea schimbării: Procesul este iniţiat de către lideri. Actorii din sector sunt consultaţi, urmând negocierea poziţiilor. În mod normal este asigurat un nivel ridicat de acceptare. Rezultatele finale sunt imprevizibile, iar implementarea poate fi înceată. 
► Strategia de educare 

Schimbarea se referă la cucerirea minţii şi inimii actorilor din sector: schimbarea se bazează pe valorile şi încrederea actorilor din sector. Schimbarea este implementată prin programe educaţionale, de pregătire, de convingere prin care valorile promovate de schimbare sunt aliniate cu cele ale actorilor din sector. Schimbarea poate fi înceată şi necesită resurse considerabile. 
► Strategi.a de parti.cipare 

Suntem cu toţii parte a procesului de schimbare. Ideea la bază este aceea că schimbarea nu se produce dacă actorii din sector nu sunt implicaţi direct şi nu au posibilitatea să influenţeze procesul. Această abordare promovează o rezistenţă minimă, o motivaţie maximă şi un proces de învăţare continuu. Pe de altă parte, schimbarea poate fi înceată şi necesită resurse considerabile. 
Aceste considerente despre schimbare au fost menite să deschidă o fereastră spre practicile managementului schimbării pentru a creşte şansele unei implementări de succes în cazul recomandărilor propuse. 

Raport final, aprilie 2008 
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4.4. Lectii din Planul de actiune . . 
În diferite rapoarte sectoriale, experţii au propus recomandări şi suggestii pentru armonizarea 
circuitului lemnului de la pădure la utilizatorii industriali. Planul de acţiune rezumă cele mai 
importante şi relevante din aceste propuneri şi le pune în perspectivă. 

Până acum, Planul de acţiune poate fi utilizat ca un ghid pentru implementarea recomandărilor, 
propunând scenarii realiste pentru acţiunile necesare. Oricum, trebuie admis că unele dintre 
recomandări sunt ambiţioase şi pot fi implementate doar în 2-3 ani. Chiar dacă nu toate 
recomandările vor fi implementate în practică, realizarea unora dintre obiective va avea deja o 
influenţă pozitivă asupra silviculturii şi industriei forestiere din România. 
Planul de acţiune şi recomandările subliniate au trei obiective principale: 

• Armonizarea circuitului lemnului de la pădure la operatorii industriali; 
• Să crească volumul de materie primă disponibilă pentru industrie (în condiţiile unei 

silviculturi durabile); 
• Să crească nivelul calitativ al lemnului de pe piaţă. 

Raportul arată în detaliu modul în care volumul de lemn poate fi crescut de-a lungul anilor; în 
continuare ne vom concentra din nou asupra: 

Îmbunătăţirilor calităţii lemnului 

• Pentru creşterea calităţii lemnului exploatat în România, consultantul accentuează 4 aspecte: 
A: Utilizarea metodelor de exploatare moderne: 

Utilizarea corectă a tehnologiilor moderne de exploatare va determina o creştere importantă în 
calitatea lemnului. Prin folosirea tehnologiei moderne sunt vătămaţi mai puţini arbori remanenţi 
în arboret. Vătămările de exploatare vor fi diminuate şi în special lemnul putred va fi redus 
considerabil. Lemnul exploatat va fi mai puţin afectat, iar impactul asupra solului va fi unul mai 
mic. Cu mai puţină eroziune a solului, mai multe plante au şanse mai mari de creştere rapidă în 
direcţia corectă (suficient humus). 

B: Rărituri corespunzătoare: 

Lucrările silvice efectuate corespunzător conduc la o stare fiziologică mai bună a pădurilor, la o 
rezistenţă mai mare împotriva dezastrelor naturale. În special răriturile efectuate în mod 
corespunzător au acest efect împotriva dezastrelor naturale cum sunt inundaţiile, doborâturile de 
vânt şi atacul de insecte. Lucrările corecte la timpul potrivit duc la creşterea calităţii lemnului. 
C: Exploatarea pădurii la vârsta corectă 

Pădurile conduse după principiul economic trebuie exploatate la vârsta corectă. Vârsta corectă 
depinde de specie, situarea pădurii, bonitatea staţiunii, etc. Prin exploatarea la vârsta corectă se 
poate obţine o calitate superioară a lemnului, prin reducerea defectelor de putregai (în special la 
molid). 

D: Muncitori forestieri pregătiţi corespunzător 

Calitatea corespunzătoare vine încă de la doborârea arborilor. Metoda corectă de doborâre, pentru 
a nu vătăma nici arborele doborât nici pe cei remanenţi în arboret, este foarte importantă. În plus, 
un muncitor bun trebuie să ştie cum să secţioneze arborii. Aşadar, calitatea umană se reflectă în 

• cea a lemnului exploatat. Acest aspect este dezbătut pe larg în raportul sectorial despre 
exploatarea forestieră. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi Industriei forestiere 

La baza calităţii nu stau doar cadrul legislativ şi organizarea industriei, terenul şi climatul; gospodirirea în ansamblu este ceea ce detennină productivitatea cantitativă şi calitativă a pădurii: 
tratamentele corespunzătoare determină. cantitatea şi calitatea dorite. 

4.5. Analiza tendinţelor viitoare şi a posibilelor investifii până în 2017 

Investitii posibile 
Scopul calculării balanţei lemnului a fost identificarea posibilităţilor pentru noi investiţii, pe baza estimării cât mai corecte a lemnului disponibil în sector. Rezultatele sut incluse în Tabelul 38. Consultantul consideră că posibilităţile pentru noi investiţii în industria forestieră sunt excelente. Următoarele avantaje clare sunt menţionate: 

• Apartenenţa la Uniwiea Europeană 
• Localizarea bună: aproape atât de Europa centrală, cât şi de Orientul apropiat • Acces la mare 
• Cerere internă mare 
• Calitate bună a forţei de muncă la un cost acceptabil 

Tabelul 38: Posibilitiţi de investiţii ÎJl industria forestieri 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Sectorul de debitare: 

Lemnul de răşinoase: Investiţiile pot fi direcţionate atât spre sectorul de răşinoase, cât şi spre 
foioase. Deşi o investiţie mare a fost tăcută deja în sector (HIS la Suceava), există în continuare 
posibilităţi. Trebuie menţionat că sectorul de debitare din România nu este unul de creştere. Cel 
mai probabil, acesta va trece printr-un proces de restructurare, la fel ca cele din centrul Europei 
(Austria şi Germania acum 20 de ani). Firmele multinaţionale au modificat drastic acest sector. 
Fabricile de cherestea de dimensiuni medii au fost rea mici pentru a concura la nivel internaţional 
şi prea mari pentru a fi flexibile, în consecinţă dispărând rapid din piaţă. Doar fabricile mici, 
producând pentru o nişă din piaţă, neconcurând cu marii producători, pot supravieţui. 

Este foarte probabil că această tendinţă va afecta şi România cât de curând. De fapt a şi 
început odată cu prima investiţie a BIS. 

În consecinţă, am estimat că cel puţin 1,5 milioane m3 de lemn vor fi redirecţionaţi de la fabricile 
actuale către cele moderne şi mari. Considerând că necesarul anual al unei fabrici de cherestea 
mari este de cel puţin 500.000 m3 de buştean, putem conchide că există un potenţial teoretic 
pentru 2 până la 4 noi facilităţi de producţie. 

Foioase: 

Analiza resurselor forestiere ale României arată că foioasele sunt şi vor rămâne disponibile din 
plin pentru industrie. În consecinţă, se vor produce investiţii atât de către firmele deja intrate pe 
piaţă, cât şi de noi jucători internaţionali. O posibilă zonă pentru investiţii ar putea fi sud-vestul 
României, dominat de fag. 

Sectorul de plăci din lemn: 

Sectroul de plăci din lemn se va dezvolta rapid. Va fi cel mai dinamic sector al întregii industrii 
forestiere. Precondiţiile sunt bune - există o cerere internă mare, iar România este situată ideal 
pentru a realiza exporturi. 

În afara investiţiilor deja anunţate, cel puţin două proiectele noi ar putea fi posibile până în 2017. 
În măsura în care sectorul delulozei şi hârtiei va stagna ( cel mai probabil), o mare parte din 
materia primă destinată acestuia ar utea ajunge la fabricile de panel din lemn şi la producătorii de 
energie din biomasă din lemn. 

Calculele arată că peste 1,9 milioane m3 de materie primă ar putea fi folosite în plus de acest 
sector. Este dificil de estimat cât din acest lemn va fi folosit pentru producerea de plăci şi cât 
pentru energie. 

Fabricile de celuloză: 

Este improbabil că o nouă investiţie într-o fabrică nouă de celuloză şi hârtie se va materializa. 
Până acum, niciun jucător important la nivel internaţional nu şi-a exprimat interesul de a investi 
în România. Chiar şi din punct de vedere al materiei prime, o astfel de investiţie ar fi riscantă. 
Calcule optimistice arată că între 2 şi 2,5 milioane m3 de lemn pot fi disponibili pentru industrie, 
dacă se va produce curăţarea de coajă înainte de debitare. Or, o fabrică modernă necesită între 2 
şi 4 milioane m3 pentru buna funcţionare. Pentru compensarea deficitului, importurile ar fi 
singura soluţie. În prezent, aceste volume nu sunt disponibile nici în ţările vecine. Mai mult, 
materia primă disponibilă din România este folosită de industria de plăci din lemn şi de sectorul 
energetic. Consultantul asumă aşadar că sectorul celulozei şi hârtiei va continua să consume circa 
_850.000 - 900.000 m3 anual, restul resursei fiind consumată de celelalte sectoare. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Sectorul energetic bazat pe biomasa lemnoasă: 
Dezvoltarea viitoare a acestui sector este foarte dificil de estimat. De fapt, există unele investiţii în curs de derulare sau deja terminate. Fabricile existente produc majoritatea pentru export. Preţutile pentru peleţii din lemn au scăzut drastic anul trecut şi se poartă discuţii foarte serioase cu privire la viitorul acestui produs: vor mai fi peleţi, în condiţiile intrării pe piaţă a produselor canadiene şi braziliene într-un mod foarte agresiv. Până în prezent cererea internă nu a încurajat dezvoltarea sectorului, dar se pot produce investiţii în capacităţi de încălzire folosind acest produs. 

Din punctul de vedere al materiei prime, există un mare potenţial de investiţie pentru acest sector. 
Sectorul de furnir/placaj: 
Un volum adiţional de 150.000 m3 ar putea fi disponibili pentru acest sector. Este dificil de estimat dacă investitori străini vor demara producţia în România. Oricum, industria deja existentă îşi va majora producţia. 

Coi:Îcliizii 

Î>a~·✓oţ..fi luate ~ăsuri pen~ ·ci:~ş_t~ea v-0ţ~u1µi :ă~ ·'l~-~ploatat, ~a c~ .. ~~ sµgetat ·în S~m:iul <:;; tjivestjţii il:oi_-sllll(@sibil~; Noil~_ ijlv.estjfiţ:y9r ~-~~~ate dţ dţ,î fact9_ţi: 1. . . _Eficfţ~ţ~ ':)rgan,iiafi~~~li A · ·fl11X~uJ · lemntţlui, ~u~d . în · considerare · necesare · . .::î*-1'1µilii~ţbi în iţlfrasţrnc~şi ·. . . . . ~- · ·,.Eyo)qJia cadrul~ .i~gis}aţiv~uilp11s' d~ autori_ţlţUe roril~Jie. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

5. CONCLUZII GENERALE 

Ţelul suprem al acestui studiu a fost să propună investiţii pertinente în silvicultură şi industria 

forestieră, adresând oferta de lemn şi aspectele asociate acesteia, şi identificând opţiunile pentru 

expansiunea industriei şi îmbunătăţiri în managementul forestier, exploatare, trasnport, 

comercializare, etc, luând în considerare criteriile economice, sociale şi de mediu. 

Alt obiectiv a fost identificarea barierelor pentru investiţii în silvicultură şi industria forestieră, ce 

sunt determinate de limite administrative, legale sau regulatorii şi care afectează oferta şi 

accesibilitatea materiei prime lemnoase. 

Rezultatul este o analiză detaliată a silviculturii şi industriei forestiere din România. Sunt 

identificate blocajele şi problemele de-a lungul circuitului lemnului de la pădure la operatorii 

industriali şi sunt propuse recomandări concrete de corectare a situaţiei. Aceste recomandări 

conduc la un Plan de acţiune, ce precizează căile şi mijloacele de a implementa acţiunile propuse. 

Oricwn, planul de acţiune poate fi doar un ghid pentru implementarea acestor recomandări. 

Separat de srpijinul politic necesar din partea tuturor actorilor din sector pentru operarea de 

schimbări, este fezabil să se estimeze şi sprijinul extern - probabil finanţat de BERD - pentru 

materializarea recomndărilor în practică. 

În general, acest raport demonstrează că încă mai există un potenţial mare pentru investiţii. O 

planificare detaliată pentru aceste investiţii, incluzând studii de fezabilitate şi profitabilitate poate 

fi realizată doar într-un raport separat. Va fi aşadar important de realizat aceste planuri detaliate 

de investiţii pentru posibilii investitori interesaţi de silvicultura şi industria forestieră din 

România. 

Analiza sectorului forestier românesc a fost o sarcină dificilă dar fascinantă. Aşa cwn am precizat 

deja, suntem de opinie că există un mare potenţial pentru dezvoltarea acestui sector, cu condiţia 

ca toţi actorii din sector să îşi aswne responsabilitatea şi să conlucreze pentru promovarea 

industriei forestiere. Procesul participativ iniţiat de acest studiu ar putea servi ca punct de pornire 

pentru un dialog crescut şi constant între diverşii actori din sector. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

6.ANEXE: 

Anexa 1: 
Anexa 2: 
Anexa 3: 
Anexa 4: 

Calculul balanţei lemnului 2004- 2017 
Rezultat detaliate ale chestionarului pentru ocoalele silvice private 
Discuţiile purtate la seminarul de la Sinaia, Feb. 7 &8, 2008 
Termeni de referinţă 

Anexa 1:Calculul balanţei lemnului 2004-2017 
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pierderi de 
e,cpioatare= l:Jultenlde lemnde lemn pentru 

exploatat e,cpioatat brut 14% în% gater în% furnir în% oelulod în% oonst~II ln% lemn de foc în% totalfn % totalTnm' 

~ 6,060,000 5,211,600 38.67 3,772,371 72.38 42,818 0.82 369,053 7.08 121,319 2.33 906,144 17.39 100.00 5,211.704 

fag 4,790,000 4,119,400 30.57 2,079,433 50.48 171,955 4.17 247,126 6.00 45,103 1.09 1,575,783 38.25 100.00 4,119,400 

stejar 1,590,000 1,367,400 10.15 612,419 44.79 28,111 2.06 39,155 2.86 103,408 7.56 584,882 42.77 100.04 1,367,975 

diverse tari 1,850,000 1,591,000 11.81 329,392 20.70 16,533 1.04 143,711 9.03 234,008 14.71 867,356 54.52 100.00 1,591,000 

diverse moi: plopi, sflldl 1,380,000 1,186,800 8.81 408,323 34.41 99,492 8.38 143,908 12.13 55,076 4.64 480,223 40.46 100.02 1,187,023 

volum exploatat total 15,670,000 13,476,200 100.00 7,201,937 53.44 358,910 2.66 942,954 7.00 558,914 4.15 4,414,388 32.76 100.01 13,477,10, 

consumul de materie primi{ oet9181 pa flean ador Industrial 

factor de conunut buttenl ~la 1n rf'I 
chere9tea oorMHlile 1n m 3 e,cpioataţl diferenţa Import export 

esenţe tari 
esenţe moi 

IJultanlrâollţt 

PAL 

MDF 
PA.. 

materie prfml fdOllltll 

esenţetarf 

esentemol 
materie prfml Mollfll 

furnir 
placaj 

materie prfmlfdaftl 

1,700,000 
2,330,000 
4,030,000 

fn m' de plild 

483,000 

350,000 
24,000 
857,000 

tone de oelulod 

250,000 
94,643 

344,643 

înm'deplld 

58,000 
98,000 

156,000 

2.00 
1.90 

factor de 

airrverse 

1.6 

1.8 
1.5 

3,400,000 
4,427,000 

· 7,827,000 

consumul 
Tnm3 

772,800 

630,000 
36,000 

1,438,800 

3,403,762 
4,467,804 
7,871,566 

lemn de 
foc30% 

1,324,316 

factor de cons.rnul celulod 

3,762 25,000 
40,804 313,000 
44,566 338,000 

clferenţa Import 

-114,484 o 

llOIMlr!llt în m3 e,cpioatat diferenţa Import 

2.4 
2.8 

factor de 
0Cll'Mlnlle 

0.5 
2.5 

600,000 
265,000 

865,000 

00l1IIUIT1UI 
lnm' 

111,000 
245,000 
356,000 

429,992 -170,008 
512,961 247,961 
832,238 77,954 

furnir 
e,cpioataţl diferenţa 

42,818 -6B, 182 
316,091 71,091 
358,910 2,910 

o 
20,000 
20,000 

Import 

500 

5000 
5500 

67,000 
3,000 

70,000 

export cte,Mt70% 

o 1,063,160 948,676 

balanţa 

De9Nfdl 
debitare în m' 

1,700,000 
2,097,000 
3,797,000 

toclbdt ...... tocllwlf ..... 
în% rlînm' 
65.00 1,105,000 
70.00 1,467,900 

2,572,900 

11J1'n1911% 
35.00 
30.00 

3,090,072 

1,518,800 

export deletl1 ~ de lemn 

35,000 
o 

35,000 

export 

3,000 

5000 
8,000 

,--, 

204,000 
251,640 
455,640 

-1,008 YDlume,cpioatat procent tlleithglla bull9nl lemndefoc 
s1s.so1 .,_,.13.,,4_1_s_.200 ______ s ___ ..;,1,:,;;078..:,;,096;;;;. __ '4l;;;.;1::,238;:;;:.._.;:;;;:;i;8;:58:... ___ _ 

518,594 

balanţa 

de lemn 

balanţac 

-70,682 ainsum exploatat <lferenla Import export lemn 
71,091 

410 10,486,800 11 905,830 1,419 030 363,500 113 OOO 1 669 53 
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'R6m,nla'":"-:,'Yudiu ·asupra s1/vfcultunl'i( Industriei foritstÎere --
._..__. 

oferta'rdi:matert&pnmlt.rw1um·• '·lerm eiploatat 

plerderf de 
e,cploatare= oo,enldl lemnele lemn pentru exploâat e,cploatat brut 14% în% galii!' în% furnir în% celulozl în% comtnqft Tn% lemn da foc în% totalln% ~aee 5,765,000 4,957,900 36.76 3,462,721 70.25 54,802 1.11 370,193 7.47 104,012 2.10 946,113 19.08 100.00 fag 4,997,000 4,297,420 31 .66 2,179,712 50.72 189,831 4.42 282,361 6.57 41,019 0.95 1,604.497 37.34 100.00 stejar 1,632,000 1,403,520 10.41 598,969 42.68 44,450 3.17 30,004 2.14 74,454 5.30 655,643 46.71 100.00 diversa tari 1,915,000 1,646,900 12.21 422,871 25.68 10,808 0.66 91,870 5.58 214,813 13.04 906,538 55.05 100.00 diverse moi: plopi, sllldl 1,375,000 1,182,500 8.77 453,801 38.38 61,089 5.17 141,376 11.96 44,507 3.76 481,727 40.74 100.00 1101um e,cploatat total 15,884,000 13,488,240 100.00 7,138,073 52.92 360,9!10 2.68 915,804 6.79 478,1105 3.55 4,594,578 34.06 100.00 

cx;,nsumut de materie prtmW ...... ,. fiecare ador lndllltrlal 

factor de consumul 
00111191111e tn m 3 e,cploataţl diferenţa Import export 

esenţe tari 
esenţe moi 

~fulalflt 

PAL&PFL 

MDF 
materie prtmlfdollltl 

esen\etiwl 
esenţe mol 

materie primi fololllltl 

furnir 
p1aa; 

materie p1ml fololltl 

1,700,000 
2,700,000 
4,400,000 

în m' de pli:i 

732,000 

400,000 
1,132,000 

tone de celulod 

250,000 
94,643 
344,643 

fnm' deplld 

98,000 
98,000 
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2.00 
1.90 

actor de 
OOIMll'98 

1.6 

1.8 

ractorde 
CXlffi9f'!il l 

2.4 
2.8 

factor de 
<XllMlfllle 

2.5 

3,400,000 
5,130,000 
8,530,000 

consumul 
fnm3 

1,171,200 

720,000 

3,531,838 131 .838 
4,196,099 -933,901 
7,727,937 -802,063 

lemn de 
foc30% diferenţa 

1,891,200 1,378,373 -512,827 

QJfJU1U celulozl 
tnm3 exploatat diferenţa 

600,000 404,235 -195,765 
265,000 511,569 246,569 
865,000 804,746 50,804 

<XJn&Ul1lUI furnir 
Tnm' e,qiloataţl diferenţa 

125,000 54,802 -70,198 
245,000 306,178 61,178 
370,000 360,980 -9,020 

20,000 67,000 
300,000 3,000 
320,000 70,000 

Import export deşam7"' lemn 

o o 1,615,600 1,102,773 

balanţa de 
Import export deşat.-130% lemn 

o 35,000 255,000 24,235 
80,000 o 437,400 763,969 
80000 35,000 692,400 788,204 

balanţa de 
Import export lemn 

3000 5.000 -72.198 
5000 5000 61 ,178 
8000 10,000 -11,020 

~· debitare în m' în% 
1,700,000 65.00 
2,430,000 70.00 
4,130,000 

CXJ09UIT1 exploatat dlfenmta 

11656200 12 580 036 923 836 

l"IIITlll!Jlt" 
35.00 
30.00 

595,000 
729,000 

1,324,000 

3,216,204 

00,W, lemn de foc 
647,436 971,153 

Import e>cport 

408000 '115 OOO 

total Tnm' 
4 ,957,900 
4,297,420 
1,403,520 
1,646,900 
1,182,500 

13,488,240 
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pierderi de 
exploatare= bt4tenlde lemn de lemn pentru 

e,cploatat exploatat brut 14% în% gater în% furnir în% oelulozl în% a,nst~R 
rifnc,ase 6,311,212 5,427,642 36.76 3,812,695 70.25 59,994 1.11 405,267 7.47 113,867 

fag 5,470,447 4,704,584 31.86 2,386,232 50.72 207,816 4.42 309,114 6.57 44,905 
stejar 1,786,626 1,536,498 10.41 655,719 42.68 48,662 3.17 32,847 2.14 81,509 

di11erse tari 2,096,439 1,602,936 12.21 462,936 25.68 11,832 0.66 100,574 5.58 235,166 
diverse moi: plopi, slldl 1,505,276 1,294,537 8.77 496,797 38.38 66,876 5.17 154,771 11.96 48,724 

volum exploatat total 17,170,000 14,766,200 100,00 7,814,379 52.92 395,181 2.68 1,002,573 8.79 524,170 

00llSJfflUI de materie prfmf/ --• Pi Reale tedor lndu!trfal · 

esentetsl 
esentemol 

bl4t..i fokMIII 

PAL&PFL 
MDF 
OSB 

materie primi rololftl 

esenţetsl 

esent•mol 
matlll1e primi falalltl 

furnir 

pi~ 
materie prlmlfdalltl 

1,900,000 
2,700,000 
4,600,000 

ln m' de plld 
1,100,000 
400,000 
15,000 

1,515,000 

tona de oelulozl 

158,333 
69,286 

247,619 

lnm'deplld 

98,000 
98,000 

R~.fin~";ilie ~, ~ 

factorcle oomunul bultenl 
COllYl!ll!le în m 3 e,cploataţ( diferenţa Import export tăieri lleg1le 

2.00 
1.90 

factor de 
oonvenile 

1.6 
1.8 
3.2 

factor de 
OOIMlr9t 

2.4 
2.8 

3,800,000 3,866,466 66,466 20,000 100,000 
5,130,000 4,593,663 -536,337 350,000 40,000 
8,930,000 8,460,129 -469,87·1 370,000 140,000 

oomumul lemnde 
Tnm3 foc30% diferenţa Import export 

1,760,000 
720,000 
48,000 

2,528,000 1,508,969 -1,019,031 o o 

oomumul oelulozl 
înm3 exploatat diferenţa Import export 

360,000 442,534 62,534 o 40,000 
250,000 560,038 310,036 80,000 10.000 
630,000 880,993 372,573 80,000 50,000 

factor de IXlO!U!IIUI furnir 
OOIM!r9le ln m' eicploataţl diferenţa Import export 

125,000 59,994 -65,006 500 10,000 
2.5 245,000 335,187 90,187 5000 10000 

370,000 395,181 25,181 5,500 20,000 

110746.5 
258,409 
369,155 

deflla178% 

1,212,400 

228,000 
291,600 
519,600 

-== f::, r=I ~ ~ 

97,213 
32,072 

129,284 

250,534 
671,638 
922,173 

balanţa 

lemn 

-74,506 

85,187 
10,681 

ee,,...fdl 
debitare în m' 

1,900,000 
2,430,000 
4,330,000 

wlum exploatat 
14,766,200 

00ll9UITI 

12 458 OOO 

~ ~ 

ln% lemndefoc 
2.10 1,035,819 
0.95 1,756,517 
5.30 717,762 

13.04 992,429 
3.76 527,369 
3.55 5,029,897 

toc:iltlrii ~ tocilur# ... 
în% urtinm' 

65.00 1,235,000 
70.00 1,701,000 

2,936,000 

procent tht ..... 
5 738,310 

e,cploatat dferenţa 

12 977 272 519272 

~ · 

în% 
19.08 
37.34 
46.71 
55.05 
40.74 
34.06 

ru~% 
35.00 
30.00 

totalin % 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

rumeguf'" 
m' 

665,000 
729,000 

1,3!M,OOO 

3,520,928 

~ lemn de foc 
389,155 442,986 

Import export 

455 500 210 OOO 

.~ r-"fiJ 

totalinm' 
5,427,642 
4,704,584 
1,536,498 
1,802,938 
1,294,537 

14,766,200 

pentru alte 
folol!lnf• 
760,000 
972,000 I 

1,732,000 

balanţad 

lemn 

764 77'). 
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oferta de materie p;tmW -..ndl lernHJPIOlltllt 

plerdertde ~- ~-exploatat a,rpoatat brut 14% în% !Jiller în % furnir rt;noaee 8,7◄1,271 5,797,◄93 36.76 ◄,072,500 70.25 84,082 fla 5,643,215 5,025,165 31.86 2,5◄8,835 50.72 221,9n ·- 1,908,370 1,6◄1,198 10.◄1 700,◄00 ◄2.88 51,978 clverwlari 2,239,295 1,925,794 12.21 494,4112 25.88 12,838 dlvermmoi: plopi, sldl 1,607,149 1,382,750 8.77 530,1150 38.38 71 ,◄34 voltm e,qiloatat tatai 18,340,000 15,n2,400 100.00 8,346,867 52.92 422,110 

oonunut de materie primit cinraa pe flean91dar lnckSi1III 

00l19UIIU n 1111 
m3 a,rpoat~ llfenlr4a ~ 

1,950,000 2.00 3,900,000 4,129,936 229,938 20,000 2,900,000 1.90 5,510,000 4,908,685 -603,315 350,000 4,850,000 9,410,000 9,036,620 -373,380 370,000 

actor de 
Tn m' de plld CXIIMlf1le m3 diferenţa ITJ'1lC)rt 

PAt.&Pfl 1,100,000 1.6 1,780.000 
MOF 400,000 1.8 720,000 
OSB 1◄0,000 3.2 ◄48,000 

materie p1ml fdolftl 1,840,000 2,928,000 1,611,793 -1,316,207 o 

fadorde conunul tn oel\lazl 
tone de mlulod oonver!lt m3 e,cploatat diferenţa 11'11)01t 

esenţe tari 208,333 2.4 500,000 472,690 -27,310 o eaenţemoi 89,286 2.6 250,000 596,201 348,201 100,000 materie primi falolltll 297,619 750,000 941,025 320,890 100,000 

faliorde conunulln furnir 
Tnm'daplld oooverse m' eiqiloata11 diferenţa 11'11)01t 

furnir 125,000 64,082 -60,918 500 pllllJ!j 98,000 2.5 245,000 358,027 113,027 5000 materie primi fdolltl 98,000 370,000 422,110 52,110 5,500 
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IBITllde l111mpantru 
ln% 01!1~ ln% OOIS~ 
1.11 ◄32,883 7.◄7 121,629 
•1.42 330,177 8 ,57 ◄7,985 
3.17 35,085 2. 1◄ 87,0e3 
0.66 107,427 5.58 251,190 
5.17 165,318 11.98 52,044 
2.88 1,070,890 8 .79 559,888 

export tAler1 ll991le 

130,000 118,293 
10,000 276,017 

140,000 394,310 

export ~711% lemn 

o 1,778,700 462,493 

balanţa de 
export detl\if30'll, lemn 

40,000 292,500 225,190 voltan exploatat 
5,000 ◄69,800 913,001 15,772400 

45,000 762,300 1,138,190 

balanţa de 
export lemn 

12,000 ~7,918 comun 
15000 103,027 
27,000 35,110 13 458 OOO 

tn% IBITll da foc 
2.10 1, 108,«r.! 
0.85 1,876,210 
5.30 7116,872 
13.04 1,080,055 
3.78 583,305 
3 .55 5,372,645 

todlturtf...... tocltwtf ... 
Tn% rllnm' 

H .00 1,297,900 
70.00 1,827,000 

3,094,500 

prooant tlllrt ...... 
5 788,820 

exploatat diferenţa 

14 552 549 1 094549 

W1 

ln% 
19.09 
37.34 
◄6.71 
55.05 
40.74 
34.08 

~" 35.00 
30.00 

totalln% 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

812,l!OO 
713,000 

1,485,500 

3,760,851 

~ l81mdafoc 
315448 473,172 

Import e)(JJOrt 

480 OOO 2'12 OOO 

totallnm' 
5,797,◄93 
5,025,185 
1,6◄1, 1911 
1.925,79◄ 
1,382,750 

15,772,400 

2,5◄1,000 
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pierderi de 
exploatare= 00,fflda 

lemn de lemn pentru 
exploatat exploatat brut 14% în% gater în% fumfr în% celulazi ln o/, cx,nst~ în¾ lemn da foc ln¾ total în% total în m' 

~ 7,388.198 6,353,850 36.76 4,463,318 70.25 70,232 1.11 474,425 7.47 133,298 2.10 1,212,578 19.08 100.00 6,353,850 

fag 6,403,959 5,507,405 31 .86 2,793,434 50.72 243,279 4.42 361,863 6.57 52,568 0.95 2,056,261 37.34 100.00 5,507,405 

itejar 2,091,507 1,798,696 10.41 767,615 42.68 56,966 3.17 38,452 2.14 95,418 5.30 840,246 46.71 100.00 1,798,696 

diverse Ia-i 2,454,189 2,110,603 12.21 541,935 25.68 13,851 0.66 117,737 5.58 275,296 13.04 1,161,784 55.05 100.00 2,110,603 

diverse moi: plopi, slldl 1,762,146 1,515,446 8.77 581,573 38.38 78,289 5.17 181,182 11.96 57,039 3.76 617,362 40.74 100.00 1,515,446 

1/0bn exploatlll total 20,100,000 17,286,000 100.00 9,147,875 52.92 462,617 2.68 1,173,658 6.79 613,618 3.55 5,888,231 34.06 100,00 17,286,000 
<X>l1Sll11UI de rnaterie·primli OetetN pe fleara aedor lneutrtal 

factor de mnunuttn 00,enl 
ClOl1Yln& m3 exploatall dlferenl• Import export tăieri ll8!J!le 

1,950,000 2.00 3,900,000 4,526,265 626,265 20,000 150,000 103,716 599,981 deblt•a ln m' Tn¾ rllnm' IUlllelJll'lC, 

3,100,000 1.90 5,890,000 5,377,555 -512,445 200,000 10.000 242,004 69,559 2,249,991 65.00 1,462,494 35.00 787,497 

5,050,000 9,790,000 9,903,820 113,820 220,000 160,000 345,720 669,541 2,790,000 70.00 1,953,000 30.00 837,000 5,039,991 3,415,494 1,624,497 

actor de CXllllUlU în lemndefoc tnm'daplld oonverele m3 30% dlferer4• Import export defu1 70'lC, PAL&PFL 1,100,000 1.6 1,760,000 

4,121,762 

MDF 400,000 1.8 720,000 OSS 140,000 3.2 448,000 materie primi fdallltl 1,640,000 2,928,000 1,766,469 -1 ,161 ,531 o o 2,154,597 993,088 

factor de ooounulîn celoozl 
balanţa de .· tona de atl~od OOIWel'llit m3 exploatat dlfererţa Import export ~30% lemn 

208,333 2.4 500,000 518,051 18,051 o 50,000 337,499 305,550 
~ lemn de foc 

89,286 2 .8 250,000 655,607 405,607 70,000 10,000 585,900 1,051 ,507 
414,864 

297,619 750,000 1,031,331 423,658 70,000 60,000 923,399 1,357,057 

factor de CXll19Ulld Tn fi.mir 
balarţade inm'deplld COIM!r!lle nr exploataţi diferenţa Import export lemn 

furnir 
125,000 70,232 -54,768 500 15,000 -69,268 0009.lll exploatat diferenta import export 

pi~ 98,000 2.5 245,000 392,385 147,385 5000 20,000 132,385 
materie primi fd!Mftl 98,000 370,000 462,617 92,617 5,500 35,000 63,117 13 838 OOO 16 242 234 2404 234 445 500 255 OOO 2 594 73 an
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~-•t11• •• ,. llutlffldlt lemndlt lemnpantnf e,plolitat ....... lbnlt 1-4% tn% -- "'"' fUmlr "'"' .... ln% CillMrucţR 1n% 1emn•t.. "'"' tatlltn'llt tota,lnrrt 
rA;noa99 8,28!1,074 7,125,18'1 36.76 5,005,1M 70.25 78,758 1.11 532,017 7.47 149,479 2.10 1,3!19,778 19.08 100.00 7,125,164 

fag 7,181,356 8,175,966 31.86 3,132,538 50.72 272,812 4.42 405,790 6 .57 58,949 0,9!1 2,30!1,877 37.M 100.00 6,175,968 
•efa- 2,M!l,402 2,017,046 10.41 660,798 42.68 63,881 3 .17 43,120 2.14 107,001 5.30 942,248 46.71 100.00 2,017,048 

dlver98tert 2,7!12,110 2,368,815 12.21 807,722 25.68 15,533 0 .66 132,029 5.58 308,715 13.04 1,302,818 55.05 100.00 2,388,815 
diYera9 mol: plop, ailldl 1,978,658 1,699,416 8.77 652,172 38.38 87,792 5 .17 203,177 11.96 63,963 3.76 1102,3oe 40.74 100.00 1,899,410 

vdumuplaalat~ 22,f40,000 19,384,400 100.00 10,2tRl,M4 112.92 818,779 2.ea 1,319,132 e .79 888,107 3.SS 9,903,021 se.oe 100.00 19,~,000 
Cl9191"811pa mctor lndultrtal 

flll:tcll"dlt a.1UIIUI llutlffl U!lerl balanţa de -- tnms ~ clfw9nla lmpol't export llegile lemn 

.,...... tocaurtlt ...... ~IIIIRI RlfflllJII III ........ eaenţeta1 1.~.000 2 .00 3,900,000 5,075,723 1,175,723 20,000 150,000 118,306 1,045,722 ..,... ... ,,, "'"' ""',,, ,....... 'li, "' falallnle 
e911r11emol 3,200,000 1.90 6,0110,000 6,030,353 -49,647 350,000 10,000 271 ,382 290,353 2,4n,8e1 65.00 1,l!O'T,380 35.00 885,501 1,238,431 

bllllffl foklllţl 8,180,000 9,980,000 11,1oe,011 1,126,076 170,000 160,000 387,688 1,339,079 3,010,1159 70.00 2,107,4111 30.00 903,198 2,107,461 8,492,820 3,714,921 1,ne,en 3,Ma,892 faltardt -- llllmdtfoc -...a1 balanţa de fllfff'd9plld --- 1nm3 ~ ~ lmpol't export '70% lemn 
PAL&PFL 1,100,000 1.6 1,760,000 il,,.,. 

,r-. 3,259,129 MOF 400,000 1.8 720,000 
OSB 140,000 3.2 448,000 

mQrleptmlfalalltA 1,840,000 2,928,000 1,9110,909 -947,094 o o 2,340,724 1,393,630 

lemndlt 
hdOl'dll oaraanul Cllllulad -...a1 balanţa de toneel9CIIMcd 
__,. tnm3 ...,.. dlfwenţa lmpol't export 30% lemn 

eaenţeta1 208,333 2 .4 500,000 580,939 80,939 o 50,000 370,929 -401,868 wlum.,.._... .,._.. w.tlleglle bupnl lemnd9foo 
eaenţemol 89,286 2 .8 250,000 735,193 -485,193 70,000 10,000 632,238 1,177,431 19,314,-400 4 778,Ut 387,8118 491,228 

~erteprtmllfalalltll 297,819 7IIO,OO0 1,186,827 886,132 70,000 eo,ooo 1,0H,1911 1,1179,300 

bupnlde 
hdOl'd9 ___, flnlr balanţa de fnrddapllcl --- '""" ~ dlfwenţa ~ export lemn 

balanţa de ft.mlr 125,000 78,758 -46,242 5000 15,000 -56,242 oorwun mq:,1oatat diferenţa Import eJIPOTt lemn 
placaj 98,000 2 .5 245,000 440,018 195,018 5000 20,000 180,016 materte pifmllfalallUi 98,000 370,000 818,778 148,778 10,000 311,000 123,778 14 028 OOO 18108177 4078177 450 OOO 255 OOO 4 273177 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Anexa 2:Rezultatele detaliate ale chestionarului adresat ocoalelor silvice private 

Analiza chestionarului adresat ocoalelor silvice private 

Structura proprietăţii asupra pădurii s-a schimbat dramatic în ultimii 1 O ani. Datorită procesului de retrocedare a pădurii, care încă se mai desfăşoară, mulţi propritari de pădure au părut a avea o influenţă crescută în sectorul forestier şi în special în ceea ce priveşte masa lemnoasă 
tranzacţionată în sector. 

Neexistând prea multe date disponibile despre aceşti proprietari, consultantul a realizat un chestionar pentru culegerea datelor proprii cu privire la aceştia. Aceste informaţii au fost folosite pe de o parte pentru a identifica blocajele din sector, iar pe de altă parte pentru a propuse posibile 
soluţii pentru armonizarea fluxului lemnului. 
1. Introducere 

1.1. Obiectivele chestionarului 

q1estionarul a fost realizat în cadrul analizei finanţate de către BERD cu privire la armonizarea circuitului lemnului în România în 2007 /08. Obiectivul principal al studiului a fost de a afla cât mai multe date relevante despre diferiţii actori implicaţi activ în sectorul forestier din România, despre care se ştiu foarte puţine lucruri sau mai nimic, datorită în mare parte apariţiei lor de dată 
recentă pe piaţă. Chestionarul ar trebui să ofere o solidă bază de date statistice, care să complementeze datele de natură calitativă colectate în cadrul interviurilor cu diferite persoane din sistem. Rezultatele ar trebui să sprijine o mai bună organizare a părţilor implicate în sector, în primul rând prin aflarea de informaţii relevante despre propriile lor interese pe piaţa actuală a lemnului din România, apoi prin încurajarea dialogului şi schimbului de idei între aceşti factori de interes. În acest sens, studiul de faţă are un rol mobilizator, propunându-şi să mobilizeze grupurile din sectorul forestier către o mai bună partcipare la luarea deciziilor. 

1.2. Metodologie 

Chestionarul a fost realizat în cadrul analizei finanţate de către BERD cu privire la armonizarea circuitului lemnului în România în 2007 /08. Obiectivul principal al studiului a fost de a afla cât mai multe date relevante despre diferiţii actori implicaţi activ în sectorul forestier din România, despre care se ştiu foarte puţine lucruri sau mai nimic, datorită în mare parte apariţiei lor de dată 
recentă pe piaţă. Chestionarul ar trebui să ofere o solidă bază de date statistice, care să complementeze datele de natură calitativă colectate în cadrul interviurilor cu diferite persoane din sistem. Rezultatele ar trebui să sprijine o mai bună organizare a părţilor implicate în sector, în primul rând prin aflarea de informaţii relevante despre propriile lor interese pe piaţa actuală a lemnului din România, apoi prin încurajarea dialogului şi schimbului de idei între aceşti factori de interes. În acest sens, studiul de faţă are un rol mobilizator, propunându-şi să mobilizeze grupurile din sectorul forestier către o mai bună partcipare la luarea deciziilor. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

A fost elaborat un chestionar în limba română, alcătuit din 25 de întrebări standard, incluzând circa 120 de variabile de analizat. Chestionatul a fost adaptat pentru proprietarii şi silvicultorii privaţi şi a fost distribuit în noiembrie 2007. Distribuirea lui a fost sprijinită de către asociaţiile şi organizaţiile din sector. Pentru a asigura o rată de răspuns cât mai mare, au fost necesare un număr de intervenţii din partea reprezentaţilor organizaţiilor din sector, sub forma unor scrisori, telefoane, alocuţiuni în seminarii, etc. 
În orice caz, răspunsul din partea proprietarilor de păduri a fost unul relativ slab, dar mai bun a fost cel primit din partea ocoalelor silvice private: managerii a 35 dintre cele 107 ocoale silvice private au răspuns chestionarului, care a putut fi ulterior prelucrat în mod electronic şi tratat din punct de vedere statistic7

• Rezultatele sunt aproape de a fi reprezentative, deoarece nici un factor perturbator nu a putut fi identificat. Nivelul calitativ al chestionarelor completate este unul relativ ridicat, deoarece toţi cei care au răspuns sunt ingineri cu pregătire superioară în domeniu, iar răsunsurile lor au fost bazate pe fapte reale. 
Din cauza ratei slabe de răspuns, chestionarul adresat proprietarilor privaţi de pădure a trebuit să fie analizat din punct de vedere calitativ, iar rezulatatele obţinute nu sunt incluse în prezentul raport. Oricum, se recomandă un studiu mai în detaliu al acestui grup de interese din sector, care nu a putut fi acoperit corespunzător în cadrul de timp al proiectului. 
Datele culese reprezintă un prim pas în „analiza factorilor de acţiune" din sector, şi ar trebui să servească drept bază pentru viitoare activităţi în cadrul sectorului, activităţi ce ar trebui efectuate în principal de către institutele de cercetare ca muncă de rutină, vizând serviciile oferite de către organizaţiile cu profil forestier, precum şi la cererea explicită a anumitor grupuri de interes din sector, în acest ultim caz, contra cost. 

Din punct de vedere metodologic, această abordare, identificând opiniile, nevoile şi interesele a diverşi actori din sectorul forestier româneasc constituie o bază solid pentru un proces participatoriu de succes. Ar trebui efectuată în mod constant vizând toate organizaţiile din sector, în special cele noi apărute sau în curs de înfiinţare. Rezultatele ar trebui comunicate sub formă de rapoarte, scrisori de informare, seminarii, etc., stabilind o platformă de dialog cu factorii de decizie la nivel regional şi naţional. În acest sens, următorul pas natural de făcut ar fi restituirea rezultatelor prezentate în acest raport către cei care au contribuit la realizarea lui prin răspunsurile oferite (ocoalelor silvice private). Din punctul de vedere al consultantului, acesta este cel mai bun mod de a ataca problema lipsei de informaţie şi comunicare din sistem. De asemenea, această abordare ar sprijini şi în luarea deciziilor şi implementarea legilor şi a unor programe care adesea vizează grupuri din sector având interese divergente. 

2. Rezultate 

Chestionarul tratează pe lângă informaţiile cu caracter general despre ocoalele silvice, factorii politici şi legislativi, economici, de mediu şi tehnici, în special în legătură cu construcţia de drumuri forestiere. 

2.1. General information 

Ocoalele sivilce care au răspuns chestionarului sunt din toate zonele României, dar în special din Transilvania, fiind înfiinţate între 2002 şi 2006. Doar câteva sunt din Muntenia şi Moldova, ceea ce reflectă de fapt distribuţia lor la nivel naţional. 

77 
A fost folosit programul "simstat" furnizat de Provalis Research 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Tabelul 1 descrie caracteristicile ocoalelor private, care, în cea mai mare parte au fost create între 
2002 şi 2006 (în medie în septembrie 2003). Situaţia lor pare să fie destul de complexă, atât în 
ceea ce priveşte natura proprietăţii, cât şi a tipurilor de contracte. În total, înswnând toate 
variabile analizate, respondenţii chestionarului reprezintă 4692 de clienţi cu o supratafă de 
302.955 ha. 

Tabelul 1: Caracteristicile ocoalelor silvice private: clienţi şi suprafaţă 

Aspecte Total (N*) Comune (N) 
Proprietăţi 
mari** (N) 

Număr de clienţi 156 3,7 5,2 
(media) (30) (29) (16) 
Suprafaţa totală 10481 6770 4577 
(media ha) (29) (27) (15) 
Număr de contracte 616*** 2048 99 
de pază (media) (16) (6) (9) 
Suprafaţa păzită 4494 1538 5388 
prin contract (18) (4) (8) 
(media ha) 

* N= Numărul de cazuri din 35 (eşantio) ca bază pentru calculul mediei. 
** > 100 ha 

Proprietaăţi mici 
(N) 

217 
(20) 

2889 

246 
(13) 

2830 
(15) 

***Datele nu se închid în calcul, deoarece nu toţi şefii de ocoale consideră contractele de pază ca în baza de 

clienţi 

Nwnărul de clienţi pe ocol silvic pare destul de ridicat, dar distribuţia are două vârfuri: o treime 
din ocoalele silvice au mai puţin de 5 clienţi. 

Jwnătate din clienţii ocoalelor silvice implică doar intervenţii limitate, deoarece includ doar 
contracte de pază, proprietarul ocupându-se personal de exploatarea şi comercializarea lemnului. 

Analizând datele, există diferenţe interesante între categorii, în funcţie de momentul creării 
ocolului silvic: pe când suprafaţa ocoalelor înfiinţate până în 2003 şi după 2004 este aproape 
aceeaşi, ocoalele cu păduri comunale sunt mult mai mari, iar proprietăţile individuale mici sau 
mari sunt cu mult mai mici decât cele retrocedate până în 2003. ( detalii în Anexa 1) 

Pentru a identifica criterii de individualizare a mediului specific fiecărui ocol, ne referim la media 
suprafeţei în judeţele unde sunt localizate: este de 34%, puţin peste media naţională. Tabelul 2 
arată distribuţia speciilor în ocoalele silvice private. Există o corelaţie ridicată (r =>0,50) între 
specii şi densitatea pădurilor la nivel de judeţ: cu cât mai mare densitatea de păduri, cu atât mai 
multe răşinoase şi mai puţine păduri de plop şi de stejar. 

Tabelul 2: Principalele specii din ocoalele silvice private 

Aspecte răţinoase fag stejar plop altele 

Procentul din 32,4% 38,3% 18,7% 2,2% 15,7% 
suprafaţă 

Numere (N) 34 34 27 21 28 

Procentul de acoperire cu pădure a fost dihotomizat în continuare pentru a fi folosit ca variabilă 
explanatorie: 40% din ocoalele respondente sunt situate în judeţe cu mai puţină, iar 60% în judeţe 
cu mai multă pădure decât media menţionată în eşantion. 

Această distincţie permite o mai bună identificare a grupului ţintă: în zonele cu mai multă pădure, 
procentul de răşinoase este sensibil mai mare. Pentru fag nu există o astfel de diferenţă. 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

Proporţia variabilă a speciilor de răşinoase 

Media 
Deviaţia 

Minim Maxim Cazuri standard 

întreaga 
32,37 28,22 1,00 98,00 34 populatie 

Poporţie mai 
16,00 24,44 

mică de păduri 
1,00 98,00 14 

Proporţie mai 
43,82 25,27 6,00 98,00 20 mare de păduri 

CAZURI VALIDE: 34, CAZURI LIPSĂ: 1 

2.2. Factori legislativi 

Majoritatea şefilor de ocoale silvice private consideră cadrul legislativ de funcţionare a ocoalelor 
silvice private, ca fiind unul restrictiv sau prea restrictiv. Acesta este un sentiment general, 
întrucât nu este influenţat de data înfiinţării ocolului, numărul de clienţi sau factorii regionali 
(procentul de acoperire cu pădure). 

Tabelul 3: Caracterizarea cadrului legislativ pentru ocoalele silvice private din Romania 
(N=35) 

Prea 
Restrictiv Normal Permisiv Nu ştiu Total restrictiv 

17% 54% 17% 9% 3% 100% 

Cât despre planurile de amenajament silvic, am întrebat dacă acestea au fost refăcute de la 
schimbarea proprietăţii. Datele generale sunt oarecum mici, dar pădurile comunale şi suprafeţele 
individuale mari au reînnoit amenajamentele în cea mai mare parte - la o rată variind de la 25 la 50% -, pe când proprietăţile mici nu au reînnoit amenajamentele. 

Tabelul 4: Existenţa planurilor de amenajament noi pentru ocoalele silvice private 

aspect Total Păduri comunale Proprietăţi mari 
N=29 N=29 N=15 

Număr de clienţi (M)* 39 8 7 
Suorafata în ha (M) 9116 6840 5109 

*M=mean 

Nu este SUiprinzător că ocoalele înfiinţate înainte de 2003 dispun de suprafaţe mai mari şi noi amenajamente: 

Suprafaţa cu noi planuri de amenajamente în funcţie de data de înfiinţare a ocoalelor 
silvice private 

Media 
Deviaţia 

Minim Maxim Cazuri standard 

întreaga 
9115,97 5642,63 87,00 25164,00 27 populaţie 

Până în 2003 10051,95 5750,13 2287,10 25164,00 17 
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AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

2004 id ă 7524 80 5360,20 87 00 18850 00 

CAZURI VALIDE: 27, CAZURI LIPSĂ: 8 

Comparaţia între vechile şi noile planuri demonstrează faptul că cele din urmă sunt mai bine 
structurate în funcţie de potenţialul pădurii şi de interesele proprietarilor de pădure: 69% din 
cazuri arată ca volumul de exploatat anual a fost calculat corect, faţă de 34% în cazul 
amenajamentelor vechi. Opinia şefilor de ocoale este că în actualele condiţii legislative, posibilitatea de a mări cota de tăiere anuală este una limitată: doar 14% consideră că pădurile cu noi planuri de amenajament au un astfel de potenţial de creştere. Pentru pădurile având planuri de menjament vechi, există o lipsă de informaţie, şefii de ocoale neputând răspunde în acest sens. 
Pentru a afla mai multe despre potenţialul de creştere a cotei de tăiere anuală, le-am cerut şefilor de ocoale să ierarhizeze o serie de opţiuni. Tabelul 5 demonstrează că reducerea vârstei de 
exploatabilitate este principalul aspect, urmat de tăierile de conservare şi de contrucţia de drumuri forestiere noi. Reducerea vârstei de exploatabilitate are cel mai mare impact asupra cotei de tăiere 
anuală. 

Tabelul 5: Impactul diverselor opţiuni pentru creşterea cotei de tăiere anuale: scorurile 
acordate şi procentul de creştere 

.. -· .. 
~ 1. . - . _;; J • ~ . . . -: .··:, 

Sc~n;uri* . 
· Iinpact estimaf:: 

· Opţiuni ..... .. . procent..de:creştţre ' 
(N=35) 

. . al' cotei de·tii~re 
. a,uale '. .. • : 

Reducerea vârstei de exploatabilitate cu 20 de ani - de exemplu de 
80% 22% (28**) la 110 la 90 de ani. 

În cazul pădurilor de protecţie, înlocuirea tăierilor de igienă (maxim 
l m3/an/ha) cu tăieri de conservare dintre care una să extragă 12% 52% 11% (26**) 
din volumul pe picior. 

Reabilitarea şi construcţia a I O km de drum forestier 49% 13% (25**) 

Modificarea metodologiei de calcul a posibilităţii de produse 
secundare, prin implementarea criteriului care impune distanţa 

23% 9% (24**) maximă dintre arborii remanenţi (ca în Cehia), şi abandonarea 
criteriului ce impune stabilirea procentuală a volumului de extras. 

*Per.manele intervievate au acordat calificative de la I la 4 optiunilor; în cazul de fuţă doar cele mai importante dintic opţiuni au fost 
incluse, ca procent din totalul de 35 de Iispunsuri. 

** NumAr de persoane care au tilspuns la chestionar 

t 

În 2006 şi 2007, cota de tăiere anuală reprezintă între 80 şi 90% din potenţialul din suprafeţele de r pădure mari (păduri comunale şi particulare > 100 ha). 
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2.3. Factori economici 

În cazul contractelor de gospodărire completă, ocoalele silvice private au exploatat circa 90% din cota de tăiere anuală şi au comercializat aproape tot volwnul exploatat, în principal ca lemn pe 
picior. Valorificarea la drum auto, precwn şi procesarea primară proprie au fost marginale 
(Tabelul 6). Oricum, valorificarea la drum auto a crescut în 2007 în proprietăţile mai mari: 8 
proprietari de pădure au vândut în medie 7592 m3 comparativ cu 4325 în 2006 (a se vedea şi 
matricea de corelare în anexa statistică §3 a, b) . 

Tabelul 6: Volume exploatate şi comercializate în 2006 şi 2007 (medii) 
Păduri comunale Cota de tăiere 

Exploatată m3 Vândută m3 
Vândută pe picior 

(N=28) anuală m3 m3 
2006 19850 17047 16880 15167 
2007 22384 20448 20442 18257 

Proprietăţi private 
>100 ha (N=16) 

2006 18155 16630 16234 14042 
2007 20968 18750 19063 14861 

O diferenţă interesantă poate fi observată dacă se separă media în funcţie de caracteristicile 
zonelor8

: pădurile comunale în zonele cu acoperire mare sau mică cu păduri arată cam aceleaşi medii, pe când în pădurile individuale se exploatează mai mult din zonele cu densitate mai mare (date structurate pentru 2007, anexa §2). 

Şefii de ocoale au fost chestionaţi cu privire la compararea profitabilităţii între diferite tipuri de proprietate asupra pădurii: 

"Dacă se consideră profitabilitatea Romsilva de 5 euro pe ha ca bază de calcul, consideraţi că 
proprietarii de pădure privaţi primesc la sfiîrşitul anului un profit satisfăcător de pe proprietăţile lor la sfârşitul anului? " 

Opţiuni Păduri comunale Păduri private 
% >lO0ha % 

Nu primesc niciun profit din cauza unor 
condiţii obiective, cum ar fi calitatea 11 -
pădurii 

Primesc un profit mai mic 3 9 
Primesc un profit similar 9 6 
Primesc un profit mult mai mare 66 29 
Niciun răspuns 11 57 
Total (N=35) 100% 100% 

Interpretarea acestui tabel este una dificilă deoarece prezintă procente similare pentru „ profit mai 
mare" în păduri comunale şi „niciun răspuns" în păduri individuale. Acest fapt ar putea fi explicat 
de faptul că în cazul pădurilor comunale managementul este complet, incluzând şi vânzarea 
lemnului, pe când în cazul proprietăţilor individuale valorificarea este făcută de proprietarii 
însăşi, iar şefii de ocol nu ştiu valorile exacte de valorificare. Dar ar putea fi şi cazul că pădurile 
proprietarilor individuali sunt mai puţin productive decât cele comunale, din cauza structurii 

8 cf. Dihotomizarea variabilelor în pagina 5 
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diferite. Suprafaţa mică pare să fie factorul principal al productivităţii scăzute (Tabelul 7). 
Oricum, aceste rezultate trebuie tratate cu rezervă, doarece numărul celor care nu au răspuns este destul de mare, în special în cazul pădurilor individuale. 

Tabelul 7: Părerea şefilor de ocoale cu privire la cauzele pentru limite ale productivităţii 

Cauze Păduri comunale Păduri private> 100 ha 
% % 

Suprafata limitată 6 14 
Calitatea inferioară a pădurii 27 9 
Prea multe păduri tinere 20 14 
Prea multe păduri de protectie 30 9 
Preturi mici pentru lemn 31 15 
Altele 9 6 
Niciun răspuns 31 60 

(N=35, răspunsuri multiple posibile) 

O distribuţie similară a răspunsurilor a fost obţinută cu privire la volumul de exploatat în anul 
următor: tăierile constante conform cotei de tăiere anuale sunt factorul decisiv, pe când tendinţele 
de pe piaţă şi nevoile financiare ale proprietarilor sunt doar factori marginali. Din nou, rata mică 
de răspunsuri în cazul pădurilor private este una importantă. 

O întrebare mai concretă se referă la nevoia de investiţii şi îmbunătăţiri la nivel organizaţional în 
pădurile cu contracte complete cu ocoalele silvice private. Cel mai important aspect pare să fie 

· controlul asupra a cât mai multe faze din circuitul lemnului pe piaţă, inclusiv exploatarea şi 
uneori procesarea primară (tabelul 8). Este interesant că jumătate din respondenţi consideră 

- importantă dezvoltarea celorlalte activităţi generatoare de profit din pădure. 
Creşterea calităţii pădurilor prin practici silviculturale îmbunătăţite este considerată importantă, 
iar capacitatea profesională a personalului silvic nu lipseşte pentru aceasta. Aici sunt alte 
probleme posibil de identificat: 

Tabelul 8: Nevoi de investiţii şi organizatorice exprimate de şefrl de ocoale 

Opţiuni Procent din totalul N=35 
pentru ficare opţiune 

Începerea exploatării şi transportului de către noi înşine 71% 
Creşterea calităţii pădurii gospodărite (calitate viitoare prin 

69% lucrări silviculturale optime) 

Procesare primară, cum e debitarea 66% 
Extinderea portofoliului de clienţi - gospodărirea mai multor 

54% păduri 

Vânzarea de alte produse decât lemnul (turism, vânătpare, fructe 
46% de pădure ... ) 

Creşterea cunoştinţelor tehnice ale personalului silvic 17% 
Altele 

40% 

Uneori, contractele pe termen lung pentru drepturile de exploatare sunt considerate ca o soluţie 
pentru problemele de marketing şi investiţii. Majoritatea şefilor de ocoale (80%) sunt împotriva 
acestei practici, considerând-o prea dificilă în ceea ce priveşte formarea preţului. Doar 5% dintre 
şefii de ocoale (din 35) au astfel de contracte pentru circa 55% (în medie) din suprafaţa 
gopsodărită şi se declară mulţumiţi de această experienţă. 
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Experienţa celor intervievaţi cu pnvire la managementul fluxului masei lemnoase este 
considerată a fi una satisfăcătoare din punct de vedere tehnic (producţie, exploatare, etc.), dar este 
mult mai dificilă când este vorba de marketing sau de disciplina contractelor. (Tabelul 9) 

Tabelul 9: Probleme referitoare la managementul circuitului lemnului(%, N=35)) 

Nueo 
Dificil de Nu se aplică -

Procedura problemă 
făcut niciun răspuns Total 

majoră 

Preparea procedurilor de 83 9 9 100 exploatare * 
Exploatarea lemnului 43 17 40 100 

Transportul lemnului la 
17 20 63 100 client 

Colectarea informaţiei de 
54 26 20 100 

piaţă, vânzarea lemnului 

Disciplina contractelor: 
49 37 14 100 recuperarea plăţilor 

* prinurea cotei, marcarea arbonlor, aprobarea tă1enlor 

În ceea ce priveşte vânzarea producţiei de lemn, unele sortimente au fost mai dificil de valorificat 
în 2006/7, în special fagul, lemnul de foc, lemnul de celuloză precum şi cheresteaua de calitate 
inferioară sau medie. 

2.4. Factori de mediu 

Problema pădurilor având în principal funcţie de protecţie îi afectează în principal pe managerii 
pădurilor comunale şi ceva mai puţin şi pe cei ai proprietăţilor individuale: în medie, 39% din 
pădurile comunale în administrare privată au funcţii de protecţie, comparativ cu doar 23% din 
pădurile de stat cu aceeasşi încadrare funcţională. Există o corelaţie pozitivă (r=0,65) între 
procentul de împădurire şi procentul de păduri de protecţie. 

Personalul silvic consideră că suprafeţele de pădure cu funcţii de protecţie trebuie extinse 
(excluzând toate exploatările extensive), dar recomandă alocarea de compensaţii pentru pierderile 
determinate de neintrarea masei lemnoase în circuitul de producţie pe piaţă. 

Protecţia mediului este legată de mecanismele de control şi în acelaşi timp de proceduri mai 
complexe, cum sunt certificarea, ce permite accesul produselor din lemn pe piaţa Uniunii 
Europene, unde cumpărătorii finali sunt preocupaţi de managementul adecvat al pădurilor. Mai 
mult de jumătate dintre şefii de ocoale sunt de acord cu necesitatea certificării; ceilalţi sunt 
divizaţi între cei care se opun procesului şi cei indecişi. În datele culese nu a fost identificat 
niciun factor care să influenţeze distribuţia celor care au răspuns. 

2.5. Reteaua de drumuri forestiere 

Calitatea reţelei de drumuri forestiere deservind pădurile private este considerată ca fiind 
necorespunzătoare, în special în ceea ce priveşte densitatea acesteia. Aparent, nu există variaţii 
regionale din acest punct de vedere. 
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Tabelul 10: Aprecierea calităţii reţelei de drumuri forestiere (N=35) 

Suficient Insuficient Total 

Calitatea drumurilor 35% 66% 100% 

Densitatea drumurilor 17% 83% 100% 

Printre cei mai importanţi factori care împiedică dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere în pădurile private gospodărite de respondenţii la chestionar, au fost precizate dificultăţile de ordin financiar şi aspectele legale {Tabelul 11 ). 

Tabelul 11: Identificarea factorilor limitativi pentru dezvoltarea reţelei de drumuri 
forestiere 

Probleme Da Nu n/a total 

Financiare 100% - - 100% 

Limitări legislative 69% 17% 14% 100% 

Aspecte de mediu 29% 42% 29% 100% 

Conflicte între proprietari 3% 40% 29% 100% 

3. CONCLUZII 

Rezultatele chestionarului demonstrează profesionalismul celor intervievaţi: cele mai multe dintre întrebările de natură tehnică au fost răspunse satisfăcător. Cu toate acestea, numărul redus de răspunsuri înregistrate nu permit decât o analiză statistică elementară, dar distribuţiile liniare prezentate cu acest prilej evidenţiază deja tendinţele generale: 
• Natura proprietăţii şi managementul la nivelul ocoalelor silvice private variază mult între pădurile comunale şi cele ale proprietarilor individuali, precum şi între proprietăţile mari şi cele mici ca suprafaţă. 
• Majoritatea celor intervievaţi consideră cadrul legislativ ca fiind unul restrictiv 
• Sub reglementările actuale, potenţialul cotei de tăiere anuală este exploatat la maxim • Vârsta de exploatabilitate ar trebui redusă considerabil 
• Valorificarea lemnului pe picior este încă predominantă, dar vânzarea la drum auto creşte în importanţă 
• Profitul proprietarilor privaţi este probabil mai mare decât cel al Romsilva 
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• Pentru creşterea productivităţii, exploatarea, transportul şi prelucrarea primară ar trebui 
considerate în mod integrat 

• Starea pădurilor ar trebui îmbunătăţită prin măsuri silviculturale pe termen lung 
• Marketingul masei lemnoase continuă să fie afectat de lipsa de informaţie şi de 

modalitatea de plată a lemnului de către diverşi clienţi 
• Certificarea este acceptată ca o măsură de protejare a mediului menită să înlocuiască 

controlul ex-post şi implementarea necoerentă a legislaţiei în vigoare 
• Este nevoie de sprijinul financiar şi legislativ pentru dezvoltarea reţelei de drumuri 

forestiere 

Ocoalele silvice private poartă o responsabilitate majoră pentru gospodărirea pădurilor României 
şi reprezintă interesele unor proprietari ce sunt informaţi dar critici în acelaşi timp. Opiniile 
acestora ar trebui incluse în reorganizarea sectorului forestier, în special deoarece ele sunt în 
avanpostul negocierii sociale şi economice cu noii proprietari de pădure. Experienţa şefilor de 
ocoale private - majoritatea foşti angajaţi Romsilva - contribuie la înţelegerea mai bună a 
sectorului forestier, făcând contribuţia lor şi mai importantă. 

Procesul participativ propus ca rezultat al studiului BERD ar trebui să se bazeze pe acest grup, 
mai precis pe Asociaţia Administratorilor de Păduri (AAP), pentru implementarea recomandărilor 
făcute, pentru actualizarea Programului Forestier Naţional, precum şi a legilor, normelor şi 
crietriilor de funcţionare a acestuia. 
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~~ Anexa 1: Date statistice 

1. Relatia între perioada de înfiintare si suprafata gospodărită de ocoalele private "' 

a . Suprafaţa totală în ha 

Vari abi la Media Dev standard Minim Maxim Cazuri 
Întreaga populaţie 10481,22 5435,57 88,00 25164 , 00 29 
Până în 03 10759,47 6139 , 78 88,00 25164,00 18 

ll 
După 04 10025,91 4274 , 94 6232,00 19140,00 11 
CAZURI VALIDE: 29 CAZURI LIPSĂ: 6 

Păduri comunale c: Variabila Media Dev standard Minim Maxim Cazuri 
Întreaga populaţie 6770 ,7 6 3725,85 50,00 16250,00 27 c: Până în 03 5622,28 3554,19 50,00 12520,00 1 6 După 04 8441 , 27 3458,99 3000, 00 16250,00 11 ·...J 

CAZURI VALIDE: 27 CAZURI LIPSĂ: 8 

"Proprietari privaţi >100 ha 

Variabila Media Dev stand ard Minim Maxim Cazuri 
Întreaga populaţie 4577 ,4 3 6529,76 124,00 25164,00 15 
Până în 03 5216 , 82 8038 , 28 317,00 25164 , 00 9 După 04 3618, 33 3763,44 124 , 00 7914,00 6 
CAZURI VALIDE: 15 CAZURI LIPSĂ: 20 

Proprietari privaţi mici 

Variabila Media Dev standard Minim Maxim Cazuri 
întreaga populaţie 2889 , 48 4395, 77 40,00 16054,00 18 
Până în 03 3870,51 5361 , 58 40 , 00 1 6054 , 00 11 După 04 1347,86 1516,50 99,00 3350 , 00 7 

CAZURI VALIDE: 18 CAZURI LIPSĂ : 17 
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2. Defalcarea mediilor pentru volumele exploatate {m3) 
a) Volumul de exploatat în pădurile comunale (m3) 

Variabila Media Dev standard Minim 

întreaga populaţie 

Procent mic de păduri 
Procent mare de păduri 

20477 , 89 

19018,80 
21288 , 50 

CAZURI VALIDE: 28 CAZURI LIPSĂ : 7 

14580, 88 

17629,70 
13083,19 

1337,00 

2300, 00 
1337,00 

Maxim 

64500 , 00 

62900,00 
64500, 00 

b) Volumul de exploatat pentru proprietaţii privaşi cu peste 100 ha (m3) 

Variabila 

întreaga populaţie 

Procent mic de păduri 
Procent mare de păduri 

Media Dev standard Minim Maxim 

18750, 00 22561,95 313 , 00 75915,00 

10746,50 
26753 , 50 

7967,59 
29680,07 

1380,00 
313,00 

22500,00 
75915,00 

CAZURI VALIDE : 16 CAZURI LIPSĂ: 19 

Cazuri 

28 

10 
18 

Cazuri 

16 

8 

8 

c) DEFALCAREA mediilor cantităţii exploatate în pădurile comunale în 2006 , pe probleme de legalitate 

Variabila 

întreaga populaţie 

1 problemă mare 
2 normal 

CAZURI VALIDE : 27 CAZURI 

Media Dev standard 

17548, 93 10186,80 

19007,35 9691, 02 
13382, 00 11177,05 

LIPSĂ: 8 

Minim Maxim Cazuri 

474,00 42300 , 00 27 

5300,00 42 300 , 00 20 
474,00 26800 , 00 7 

d) DEFALCAREA mediilor cantităţii exploatate în pădurile private în 2006, pe probleme de legalitate 

Variabil a Media Dev standard Minim Maxim Cazuri 
Întreaga populaţie 21054,85 14529 , 28 1337,00 64500 , 00 27 

1 problemă mare 23668,76 14555,50 8800 , 00 64500,00 21 2 normal 11906,17 11006, 15 1337 , 00 27000,00 6 
CAZURI VALIDE: 27 CAZURI LIPSĂ: 8 

e) DEFALCAREA mediilor cantităţii exploatate în pădurile comunale în 2007, pe probleme de legalitate 

Variabila Media Dev standard Mi nim Maxim Cazuri 
întreaga populaţie 18750,00 22561,95 313, 00 75915 , 00 16 
1 problemă mare 15368,50 20812,46 313,00 60000 , 00 10 2 normal 24385 , 83 26200,28 5000,00 75915 , 00 6 

CAZURI VALIDE: 16 CAZURI LIPSĂ: 19 

f) DEFALCAREA medilor numărului de clienţi cu noi planuri de amenajament, pe probleme de legalitate 
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Variabila Media Dev standard Minim Maxim Cazuri 

Întreaga populaţie 40,39 98,25 1,00 500,00 28 

1 problemă mare 20,43 39,92 1 ,00 152, 00 21 
2 normal 100,29 180,42 1,00 500,00 7 

CAZURI VALIDE: 28 CAZURI LIPSĂ: 7 

3. Corelatii 

a) Volumulmexploatat în 2006 şi 2007, cu procentul de distribuţie al speciilor 
MATRICE DE CORELAŢIE: Pearson 

Comune Private 
răşinoase fag stejar exploatat 

răşinoase 1,0000 -,3697* -,6022*** , 2629 , 6167* 
fag -, 3697* 1,0000 -,5799** -,2061 -, 3114 
stejar -,6022*** -,5799** 1,0000 , 0105 - ,4730 
comunale ,2 629 -,2061 ,0105 1, 00 00 -,4216 
private , 6167 * -, 3114 -,4730 -,4216 1,0000 

Probabilitate 2-capete * - .05 ** - . Ol *** -.001 

b) Volume vândute în 2006 şi 2007, cu volume la drum auto 

MATRICE DE CORELAŢIE: Pearson 
Păduri comunale 

La drum 06 La drum 07 
Păduri private 

La drum 06 La drum 07 

Păduri comunale 
Total vândut 06 
Total vândut 07 
Păduri private 
Total vândut 06 
Total vândut 07 

,4170 

Probabilitate 2-capete: " - .05 
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Anexa 3: Materialele seminarului de la Sinaia, feb. 7 &8, 2008 

CONCLUSIONS AND SUMMARY OF THE DISCUSSIONS 

According to the terms of reference, the consultant organized a general workshop for 
stakeholders from the forestry sector and wood industry. This event took place at Sinaia, on ih 
and 8th of February 2008 under the title: "Harmonizing the timber flow for a sustainable 
development of the forestry sector and of the wood industry." 

1.1. Objectives of the Workshop 

During the stakeholder interviews, when preparing the sector reports and also while exploiting 
the survey, the consultants were confronted with suggestions and proposals with the aim to 
improve the timber flow from the forest to the industry. In order to get a clearer picture of the 
situation and also the feedback of the Romanian stakeholders, the consulting team prepared 
working papers with the most relevant proposals gathered during its work. These proposals were 
then discussed during the workshop, first in groups and finally in a plenary session. 

The main objectives ofthe workshop therefore were: 
• To assemble the main stakeholders from the forestry sector and the wood industry 
• To present the intermediate results of the study as well as the recommendations 

(suggestions, possible solutions) proposed by the consultant to improve the timber 
flow situation from Romania (i.e. the results of the sector reports) 

• To obtain a feedback from the participants 
• To analyze and debate the suggestions of the study in order to give the opportunity to 

participate în the elaboration of an Action Plan for a better mobilization of the wood 
raw material 

1.2. Workshop Proceedings 

In preparing the workshop, the consulting team sent information material to all the stakeholders 
explaining the objectives of the workshop and the main results of the study. (See Annex 1 -
"Invitation to participation at the workshop'') 

In a first plenary session the results of the study were presented and the workshop's objectives 
explained. Finally four working groups were formed, where the main topics were to be discussed, 
namely: 

► Forest accessibility and harvesting techniques 
► Forest law, regulation and policies 
► Forests and environment protection - illegal logging, private forests 

► Primary timber processing industry 

Each of the faur groups was given the task to propose concrete recommendations and action 
plans for improving the current situation in their respective field of interest. 
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The participants got hand-outs as a basis for their discussions and had the opportunity to express 
their opinion freely and to propose recornmendations other than the ones mentioned în the 
prepared papers. 
Each group designated one or more rapporteurs to present the results of the discussions of the 
respective group în the plenary session. 
In the plenary session the presentations of each working group (15 - 20 minutes) were followed 
by a session of questions and answers for each of these four working groups (again 15 - 20 
minutes) 

1.3. Participants at the Workshop 

Participants were chosen to represent as far as possible the entire spectrum of stakeholders în the 
forestry sector and the wood industry, as follows: 

• Central authorities (MARD, MESD, MEF) 
• Forest Administrators - Managers (private and state) 
• Private forest owners 
• Research institutes and Faculties ofForestry 
• NGOs 
• Professional and owners' associations 
• Harvesting and wood processing companies 

1n total 42 persons were invited, whereas the consultant was represented by an organizing 
committee of9 persons. 

1.4. Conclusions and Follow-up 

The W orkshop "Harmonizing the timber flow for a sustainable development of the forestry 
sector and of the wood industry", which took place at Sinaia on 7th 

- 8th February 2008, was 
closed by the Project Team Leader - Joseph Biirg and by the Secretary of State from MARD -
Mr. Istvan Toke (who honoured the workshop by his presence on the second day). 
The Consultant, through its Project Team Leader, formulated the following conclusions at the 
end ofthe workshop: 

• Important issues of the Romanian forestry sector were discussed 
• The proposed recommendations could materialise în concrete action plans în some 

specific cases 
• The fact that a plenary session of discussions took place involving all the stakeholders 

from the forestry and wood industry sectors constitutes a big step forward and was by 
itself a very important fact 

• Finally, the wish to continue such type of working sessions în the future was 
expressed 

The conclusions formulated by the beneficiary of the study, in the persan of the Secretary of 
State from MARD, are the following: 

• The workshop was very useful, because it is very important that specialists from the 
forestry field have such discussions and an exchange of ideas 

• There are very few occasions, when this kind of meetings can be organized without 
pressure from a specific group of interest 

• 1n each working session the participants have mentioned very valuable ideas, giving 
MARD the advantage to get different points of view for current problems 
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• 1n the future it will be necessary to take into account the quintessence of the discussed 
issues discussed in the workshop for irnproving the situation in the forestry sector. 

1.5. The outcome of the Sinaia workshop 

The major achievement of the workshop was the reunion of the representatives of all the 
stakeholders from the forestry and wood industry sectors in a plenary session to discuss 
openly their situation and concerns. 

1n the same time, the results of the study were presented. The participants responded through 
comments and observations and by debating the recommendations roade in the study. 

Nevertheless, because of lack of time and perhaps other reasons, the participants of the workshop 
did not adopt a common Action Plan based on the proposals of the consultant. The Consultant, 
therefore, considers the first three initial objectives as obtained, the last one being just partially 
fulfilled (lack of a commonly agreed Integrative Action Plan). 

All the participants agreed that this type ofworkshops should take place regularly, well organized 
and with the participation of all the stakeholders from the forestry and wood industry sectors. 
Thus, the Consultant considers the workshop "Harmonizing the timber flow for a sustainable 
development of the forestry sector and of the wood industry" as a starting point for the 
mobilization of the stakeholders. 
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AnnexA: 

Pentru: domnul, 
Stimate Domn, 

lnvitatie 

-o ;o 

AUSTR. 
c..... m 
::,-::: 
--f 

Va scriem in calitate de consultanti in cadrul firmei Austroprojekt Ltd., firma desemnata 
de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru realizarea studiului intitulat: 
„Situatia actuala clin sectorul forestier romanesc si industria de prelucrare primara, cu 
accent pe resursa de masa lemnoasa". 

Studiul, demarat in iulie 2007, a intrat in faza finala, cea de formulare si validare a 
recomandarilor pentru imbunatatirea fluxului de materie prima lemn. Pornind de la dorinta de 
implicare a celor mai importante institutiilor interesate din sectorul forestier romanesc, va invitam 
sa participati la workshop-ul cu tema: 

„Armonizarea fluxului lemnului pentru o dezvoltare durabila a sectorului forestier si industriei lemnului in Roman ia". 
Obiectivele workshop-ului sunt: 

• Sa prezinte principalilor actori interesati rezultatele semnificative ale studiului sintetizate in documentele anexate acestei invitatii; • Sa se analizeze si validaze recomandarile studiului in vederea redactarii unui Plan de Actiune menit sa conduca la o mai buna mobilizare a resursei forestiere lemn. 
Contributia dumneavoastra la discutii este foarte importanta pentru reusita studiului. Ne

ar face deosebita placere daca ati accepta invitatia noastra de participare la workshop. Workshopul se desfasoara in perioada 7-8 Februarie 2007, in Sinaia, Hotel lnternational. 
Cazarea si masa sunt asigurate din fondurile proiectului. Mai multe detalii privind organizarea evenimentului • gasiti in documentele anexate sau 

• le puteti afla de la organizatori la numarele de telefon 0741-101174 / 0745-345250. 
Asteptam cu interes confirmarea dumneavoastra pana pe data de 04.02.08 la • fax 0269-442105 sau 

• email: sibiu@austroprojekt.com sau bouriaud@gmail.com . 
Cu respect, 

Laura Bouriaud / Alexandru Florea Austroprojekt Ltd., birou Remania 
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Document atasat invitatiei. 

Ca un prim punct de pornire al discutiilor, alaturat va prezentam tabelul rezumativ al factorilor pe 
care consultantul i-a considerat ca avand o influenta importanta asupra fluxului de lemn. Pentru 
a face o proiectie pentru urmatorii 10 ani a tendintelor viitoare,au fost construite doua scenarii: 

• Scenariul A - care presupune lipsa oricaror schimbari majore a actualei stari de fapt; 
• Sceanariul B - imbunatatirea starii actuale prin implementarea unor recomandari 

identificate de consultant in etapa interviurilor cu institutiile interesate din sector. 

Influenta asupra FluxuluideLemri - Miime 
Etapa . Factor Scenario,A-vs.ScenarioB 

Y2008 -v2010 Y2013. ,.Y2017 
Nivelde referinta - Posibilitatea 

calculata de nantiv 2008 21-1 21-1 21.7 21.7 21.7 
60.000 ha 60.000 ha 60.000 ha 

F1. Ponderea padurilor strict 
incluse in incluse in incluse in 

1 Scenario A and B stricta stricta stricta 
protejate orotectie orotectie orotectie 

-O 23 -O 46 -O 69 -O 69 

F2. Varsta exploatabilitatii la Scenario A o o o o 
codru- de la 110 la 100 ani Scenario B o 2,2 2,2 2,2 

2 F3. Practici imbunatatite la Scenario A o o o o 
rarituri Scenario B 3,5 3,5 3,5 3,5 

F4.Natura 2000 program 
ScenarioA o -0,34 -0,34 -0,34 
Scenario B o o o o 

3 F5. Cota de taiere- CT 
Scenario A -3,2 -3 2 -3,2 -3,2 
Scenario B o o o o 

4 
F6. Ponderea padurilor Scenario A -7.26 -6,88 -6,49 -5,88 

accesibile Scenario B -5 37 -O 99 1 32 4 51 

Subtotal- Posibilitatea ScenarioA 14.21 14.02 14,18 1479 
accesibila ScenarioB 161 20.25 2233 2552 

F7. Capacitatea de exploatare 
Scenario A and B o o o o lemn 

F8. Dotarea cu tehnologie Scenario A -2, 1 -1,5 -0,8 0,0 

5 
adecvata Scenario B -2,1 -0,9 0,0 0,0 

Scenario A 1,8 1,9 2,0 2,2 
F9. Taieri ilegale 

Scenario B 1,4 1,1 0,9 0,5 
F10.Riscuri in paduri-

Scenario A and B 1 o o o accidentale.etc 

Subtotal- Posibilitatea ScenarioA 14,99 14,40 15,36 17,01 
recoltata ScenarioB 16-46 20.47 23.19 26.03 

6 F11.Capacitatea de transport 
Scenario A and B o o o o lemn 

F12.Plantatii forestiere 
Scenario A o o o o 

7 Scenario B o o 0,2 0,5 

F13.Codul Silvic 
Scenario A o o o o 
Scenario B o O 1 02 03 

Grand total- Posibilitatea care ScenarioA 14.99 1440 15,36 17,01 
intra in circuitul economic ScenarioB 1646 20.57 23.59 26.83 

Rezultatele obtinute indeamna la definirea unui plan de actiune in viitorul apropiat. Un volum 
anual important de lemn, care va atinge in 2017 1 O milioane mc si care va intra sau nu în 
circuitul economic în functie de masurile ce vor fi luate, este miza discutiilor din cadrul 
workshopului. 
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A.Agenda workshopului / Workshop Agenda 

Joi/ Thuersday, 7th·ofF,ebrµ~,:y · .. 
. , , .. 

12.00-14.00 Sosirea participantilor- Pranz/ Arrival of participants; lce-breaking lunch 
Sesiune plenara/ Plenary session: 14.00-15.00 
14.00-14.15 Prezentarea participantilor, a agendei/ lntroduction ofthe participants, agenda of the meeting 
14.15-15.00 Prezentarea rezultatelor preliminare ale studiului / General presentation of the study preliminary results 
Sesiuni de lucru/ Working sessions: 15.00-18.00 
15.00-18.00 Activitate in cadrul grupurilor de lucru definite I Working groups on defined sessions 

18.00-19.00 Elaborarea concluziilor pentru fiecare grup de lucru I Elaborate on the Conclusion of each working session 
19.00 Cina/ Dinner 

Vineri I ·Friday, 8th of February 
Sesiune plenara/ Plenary session: 8.30-13.00 
8.30-11.1 O Prezentarea concluziilor grupurilor de lucru -15 minute per prezentare urmata de 20 minute discutii deschise/ Presentation of the conclusions from the working sessions: 15 minutes for presentation and 20 minutes open discussions on each 

11.20-13.00 Elaborarea unui Plan de Actiune pentru o mai buna mobilizare a resursei lemn I Working on the general Action plan for better timber mobilisation 
13.00-13.30 Formularea concluziilor si închiderea workshopului / Closure of the workshop 

B. Temele sesiunilor de lucru I Working sessions topics: 

Accesibilitatea padurilor si tehnica exploatarilor/ Forest accessibility and harvesting techniques 
Aspecte legislative si de politica forestiera I Forest law, regulation and policies Padurea si protectia mediului- taieri ilegale, paduri private /Forests and environment protection - illegal logging, private forests · 
Industria de prelucrare primara I Primary timber processing industry 
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C.Lista reprezentantilor invitati / List of invited representatives 

lnstitutie/lnstitution lnvitati /lnvited Sectiunea propusa 
representative /Proposed session 

Madame /Sir- Dna/Dnul 1 2 3 4 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 1 Istvan Toke 1 
2 Danut Iacob 1 
3 Ciprian Pahontu 1 
4 Catalin Tobescu 1 

Ministerul Economiei si Finantelor 5 Aurica Sereny 1 
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile 6 Silviu Megan 1 
Institutul National al Lemnului 7 Pavel Alexandru 1 
ITRSV Ploiesti 8 Stanciu Sever 1 
ITRSV Suceava 9 Costel Girigan 1 
ASFOR 10 Ioan Sbera 1 
ICAS 11 Marin Gheorghe 1 

12 Florin Achim 1 
13 lovu Biris 1 

Programul Bancii Mondiale- FDP 14 Florea Trifoi 1 
Romsilva 15 Cristian Apostol 1 

16 Gheorghe Dima {lonut 1 
Zlota) 

17 Mircea Verghelet 1 
Asociatia Proprietarilor de Paduri 18 Bogdan Tudor 1 
Asociatia Administratorilor de Paduri 19 Dorei Fechete 1 
WWF 20 Erika Stanciu 1 

21 George Dinicu 1 
Universitatea Transilvania, Brasov 22 Abrudan Ion 1 

23 Rotislav Bereziuc 1 
24 Arcadie Ciubotaru 1 

Universitatea Stefan cel Mare, Suceava 25 Radu Cenusa 
Proprietari de paduri private, ocoale silvice 26 Dragos Lipan 1 
private . . 

27 Ferko Jeno 1 
28 Lupu Genei 1 
29 Valentin Popa 1 
30 Nicola Florin 1 

Holzlndustrie Schweighofer 31 Gerald Schweighofer / 1 
Karl Schmid 

Romanei 32 Ciprian Mititelu/ Cristian 1 
Gugulus 

HLV Transilvania 33 Calin Hadar 1 
Alabastru 34 Staicu Sorin 1 
Kronospan 35 Adrian Bacila 1 
Finnforest 36 Dan Banacu 1 
Forestfalt 37 Constantin Arian 1 
Somes dej 38 Alexandru Crisan 1 
Egger 39 Ioan Banciu 1 
Prunus 40 Mihai Tudose 1 
De la alfa la omega 41 D. Ghenghea 1 
Coninvest 42 Jiboteanu Felicianu 1 
Total 8 9 8 16 
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AnnexB: 

Minutes of the Workshop 

""O 
::V 

AUSTR. 
c__ 
m 
A 
--t 

Armonizarea fluxului lemnului pentru o dezvoltare durabila a sectorului forestier si a industriei Harmonization of the timber flow for a sustainable development of forest sector 
Sinaia, 7-8 Februarie 2008 

NB: These minutes represent a summary record of the speeches, questions, answers and comments; the written content of the presentations was not included. 

Q/ which can be the role of the Bank, due to the fact that some Bank's clients can really influence business milieu and practices on legal timber procurement? 
A/ The bank is there to put the things in the right track. 
The Bank supports tracking system within the national legal system. Each client should implement a flexible checking of the suppliers, 30 to 50% of suppliers per year, in order to come to a verification of all suppliers each three years. However, a third part system will be better because the client itself can not be objective. 

ro,stîissloai:·aiei:1r.e?°"''fes'.enîariltW~t~ fm6iif'""'I,iee.siîif11iîi'nI· L1-r:.},..,:,J,.:;,..~--~-.... 1.---..;~ J......-~....:::-·~P ..... ~-' ..... .,,.~ ... · ... ~J~ ......... .:..:;:;$~~~ ....... ~ ... ~ ... -~~.t.-.A:~ ""'"~'~ •). ... t:· Presentation: We used the results from the sectoral reports, we started with a large set of recommendation and put all the recommendation on tables for discussion, we tried into an intensive group work to arrive at real problems. AII the basic recommendations from departure we considered the feed back received in the evening session from the economic agents. ln the group, all the spectre of the timber industry was represented, from pulp and papers to primary processing and harvesting. 
Results/recommendations: 
1. First point, the forest works should be realised (thinnings), even if usually they are not interesting from an economic viewpoint. Subventions for the thinning are necessary; therefore additional timer will enter the market. 
2. Second point, more sensitive, a lot of processing firms from primary processing. Authorisation of the equipments -in the sense of functioning in legality is needed, because there is a need for a correct concurrence, to be eliminated those equipments which are processing illegal timber. The next forest code will ask for the authorisation of processing units (instalatii de debitat) and will ask for minimum standards. Authorisation should discuss about the minimum standards. There is need of participative process to elaborate a package of laws for implementing the forest code. 
3. Transparency on timber selling and prices. Realising a system to promote the information about timber supply to cope the lack of transparency of the prices of the timber on the primary market. From the private sector there is nothing about how much timber is sold. Conclusions are real simple - the local public administration as owner of forests should implement a system, similar to that practiced by Romsilva, where everybody should publish about the offer of timber, a national system, not local. Regarding the other owners, the conective (forest associations, composesorate), they are particular. Previously, they sold timber by auctions, so the idea today to oblige them to sold timber on auctions is not new, this idea existed before during the period between the two world wars. Therefore, the industry would have information about the supply, and it will benefit also for the owner, and firms who access timber based only on "local relationship" will be eliminated. Also, there is a need to report about the prices with which the timber has been sold, this is necessary for an informed market, for an informed forest owner. 
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Q/ why still oblige forest owners to something? We are stil! trying to do lectures to the private forests; why should I 
teach to the private owners how to sell their timber? 

A/We will not do that: in this moment, because there is only one operator on the market, this lead to an continuous 
increasing of his power; having information on prices, will help to balance the power of Romsilva. Now, only certain 
segments and certain interests can access the resources from these forest associations (composesorate, obsti). 

Q/ We can not continue on this un-transparent way. On the other hand, only the large finns are systematically 
controlled by forest inspectors and it is not normal, because the large firms finally focus on the timber from the 
transparent sources, while the smallest do not. 

A/ Yes, the information should appear, but auction for selling timber îs not the only way. lt can be done otherwise as 
well. 

QJ Who did represent în the WG4 the owner? Why do you speak on their name? We can not discuss on these terms if 
we are imposing something to the forest owners wijhout them! 

A/ I understand that you are not against the idea of information on timber market, but against the process. However 
there was one representative of forest owners în the group 4 yesterday. 

Q/ Regarding the part A, I need more detailed explanations: ex subventions for the thinning. Starting with which 
limits? How much it will costs? Why spend these money, for what? 

A/ There is one idea, not law. Thinning îs needed, is well known that there are not undertaken. We want to address 
this by subventions for executing the works, but not în idea to mobilise timber; the subventions should be done în idea 
to execute thinning, harvesting timber come in a secondary place. 

Q/ Why there is a need for policy to reduce the price of timber? ls not possible. 

Q/ Now starting prices for timber resulting from thinning operations are increasing year after year, there are 100% 
increase even from an year to other. Can not be regulated by the market, because market is so high. 

A/ From the Ministry representative/The first point (reducing prices), can not be touch. However, the idea of 
subvention for the first thinning is acceptable, it should be done. The price should be low enough for allowing the 
execution of thinning, if not the work should be helped by the state. The main idea is to have subventions for non 
commercial forest works. ln this moment, we are not intended to pay subvention for commercial plantation, except the 
biomass cultures, the State wants to pay subvention if timber/biomass îs introduced into the market. 

Q/ Why în specialised cultures/plantations, if there are forest works to be undertaken, with volumes immobilised, we 
can not do at the moment? Now, because the pulp factory in Braila closed, we can not harvest the cultures we have 
made particularly for this purpose, so we need to undertake forest works but we can not. 

A/ ln your case the problem is of costs, eg transportation costs for mobilising this timber. 

Q/ I have a proposal: let finance the first forest works, starting with the cleaning (degajari, curatiri), to the thinning. 
Therefore the quality of timber will increase. 

A/ From a technical viewpoint is true, but when it comes to money, it can not be. Too much money invested. Why 
financing thinning, and not financing agricultural works? Better is to influence the creation of the central heating 
system based on timber, they will bring the market up, and will ask for small size timber. Coming to the subventions: 
yes, for non commercial thinning. For the others, no money possible to grant. 

Discussion after the presentation WG 3: Environmental session 
(Private forestry, illegal logging, environmental issues Natura 2000, EU legislation) 

Landscape changes, 2.8 mii ha private forests, once restitution completed, and 18% designated for Natura 2000. 

Four field of actions were planned, presented by four different speakers. 
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lntervention, Ms Florina Ciubuc, Ministry of Environment and Sustainable Development, Direction for Nature Protection: Pay special attention to the ownership. There îs not contradiction between environmental concems and economic activlties for a continuous wood supply. There should not be contradiction. 
ln this moment Natura 2000 îs a conflicting point, due to, also, bad communication; there is confusion between Natura 2000 and existing system of forest protection, while Natura 2000 let people living with their activlties, and even people can get additional funds. Of course, it îs not a discovery that "there is not communication between us and Ministry of 
Agriculture, which deals with compensatory payments for Natura 2000". lt has been stressed out that there îs a need 
of coordination between five-six other ministries and MESO. 
Departure point: budgetary planning, via the POS (Plan Operational for the Sector), the money tobe spent în 2007-
2013 should be planned. Natura 2000 has tobe integrally implemented în 2016. The lists for Natura 2000 were sent in June and December !atest year to the European Commission, the Commission will approve these 2 lists, they can also ask for additional sites. ln 2010 îs a deadljne for the management plans for each site, till then each area from the 
lists îs managed în the basis of a simplified plan. 
Organisation of public debate with interested stakeholders: there were complains that the Ministry did not organise debates with private forest owners. However, Natura 2000 was declared only on scientific criteria, not a stakeholders debate. We are obliged to integrate forest owners opinions only at the moment of the elaboration of the management 
plans. The minimum conservation standards have to be elaborated by the MESO, and then the MARO will establish the level of compensatory payments. Expected results: the level of payment should equal the economic losses the 
owner has because of restrictions (în total 150 mii euro allocated). 
Correlation between forest management plan and site management plans îs needed. 
lntervention Mircea Verghelet, Romsilva. Partnership building. Creation of the partnership private-public for the 
systematic cooperation, better lobby and communication în the field of forest managements. AAP available. 
Activities tobe developed: 

- Partnership and capacities building, particularly for association of forest managers; financing perhaps from 
rural development funds. 

• Bettter decision and less autorisations for forest roads and other investments. 
- Costs (it means meetings, discussion, lobbing) should be covered from Rural development plan. 

lntervention Norocel Nicolescu, Universlty Brasov. Control of the illegal market. 
Criteria for the eligibility of harvesting/processing firms. These criteria are needed quickly on the market. Today too many firms, and authorisation is done as it îs done, în Bucharest. This represents a market barrier, but it is needed. 
How to salve the problem of illegal logging? One proposal, introduce the harvesting contracts on surfaces, not on 
volumes, and on longer periods, nat only one year as now. Critics from WWF, the system does not prove to be 
enough efficient in other countries. Advantages: 

The banks could have criteria for according loans, if based on a kind of eligibility system; it will be a reference for the 
forest owners and managers when contracting timber; longer term contract can be basis of a business plan, and basis of new investments. 

However, we do not know how much will cost the process of authorisation and implementing an evaluation system of firms. 

lntervention George Dinicu, WWF. Certification topic. The process îs voluntary based, so it can not be 
"intensified", it îs difficult to have a plan on that. The process is coordinated by national initiatives of the systems of certification (FSC; PEFC). There are developed with specialists from Universities, NGOs (WWF, Green Peace). lf there is nat interest about certification, that îs. Companies should be interested on it, the public policies can not 
influence the process. Regarding the ambitious plan of Romsilva to certify one million hectares: they have three major 
conditions to fulfill before 15th of February, it îs likely that there are no chances to do it. Independent systems for 
certified timber are mentioned in FLEGT process, therefore certification will come sooner or later in the attention of timber industry in Romania. Costs of certification are between 0.07 to 2.5 euro per ha. 
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Question/discussions 

Q/ Natura 2000 issue: designation based on scientific criteria: I do not know how scientific are the criteria to arrive at total 400000 ha? lt is not too large? How it is in other countries? We would have preferred a larger consultation. The area selected for Natura 2000 is too large. There is a need of cooperation between ministries, but also with the professional associations (eg association of forest managers manages more than 1 million ha). 
Moderator, Q: Which is the practicai recommendation on this topic? 
QJ Forest management planning and management plans for protected areas should be a joint planning between ar interested stakeholders, and not separate planning. Should be more coordination of the stakeholders, this is the main recommendation. Why there was nota larger consultation? 
lt is specific to the MESO this way of work (accusation). 
Q/ Area is too large, 18% is too much. ln a govemmental ordinance (257, annex 1) all this area has the regime of the Protected areas, which is not normal. 

A/ MESO: The law specified that site 2000 are not submitted to the same restrictions than the protected areas. 
Q/MARD, State secretary: we were obliged to do it very fast. lt was not the time, objectively speaking, to have larger consultation. However, we may expect, for future, that Natura 2000 legislation at the EU levei legislation to become more regulatory, and more restriction will come. Secondly, what is wrong, fully wrong, still today, we started a mach of foot, without knowing which are the rule; we do not know at the present time which will be the rules of the management plans in protected areas. 
A/MESO: I am member in the Committee Habitat, I can confirm that the legislation will not be strengthen, a contraire, the Directive will be modified to be more permissive, the adverse evolution that you have depicted to us is not right. 
Q/ Which kind of management till the management plans? ln law there are "prohibited any measures susceptibfe" to affect... .. 

A/ I think that there is no answer possible right now, we are now out of the purposes of our meeting here. 
Comment/ Natura 2000 is what you make of it, it is very important to do it in a transparent way. This meeting is one example of way of doing. There are many best practices existing. 
QJ We can understand that some academicians ask for Natura 2000 sites, but we can not understand why there are not compensating measures? 

A/ MARO: The payments are forecast, but only starting with 2010. The MESO could not let us know which kind of restrictions, which areas, so we could not forecast money for this year or the next one. 
Q/ Promotion of the partnership, or let them acting themselves, how the participation could evolve? Why partnership is a recommendation? 

A/ We have asked to create an umbrella for leading this private-public partnership. We see the Association of forest managers as a possible leader of the discussion platform. 
Q/ Criteria of eligibility for authorisation of harvesting firm? What are you thinking about? The technical/juridical record (casier judiciaire?) or something else? 

A/ Should be a"comprehensive image of the firm", yes, a kind of technical/juridical record. 
A/ MARO: At the ministry we are now modifying the rules for forest harvesting operations, we are still thinking on how to do it. 

Q/ ln my opinion, we are re-inventing the history; in other countries, they have certificate ISO. So that means a quality management certificate, you do not need to mix again on the classification, firm market performances, and so one. Do you think that authorisation in Bucharest still have an utility? lt is logic to stimulate long term, permanent firms as partners, while now the reality is that this Commission in Bucharest authorised a lot of many, small agents. 
A/ MARO: it is true that one commission as specialist "confirms" in Bucharest that the firm has technical capacities to carry out harvesting activities. The point on the quality of the commercial services, is not at the ministry do the 
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evaluation, it is up to the forest owner/manager, they should manage the classification of the firm. There are differences between the technical capacity, and between the commercial qualities/performances of the firm. 
Q/ Are they the firms acting in building industry "authorised"??!? Why we need this? 
Yes, they are, at least there is a person officially authorised to undertake these activities. 
Q/ Today we have authorisation, and we have a lot of "authorised", 70% or 80% of the firms are less than 5000 m3 
per year, and all of them are "authorised" in Bucharest? Decentralisation of this commission at the local levei is absolutely necessary. Only at the local levei we can appreciate if the firm has or not the technical capacities. 
Q/A: Marian Dragoi: the authorisation of the firms must be decentralised; at the levei of forest inspectorates in the departments where the firms are acting. 
A/ASFOR, opposing: Not on forest inspectorates: we can authorise in a decentralised manner, because we have 30 territorial representatives. 

Discussions on WG2 presentation: lnstitutional and legislative aspects 
We tried to focus on those factors with high potential impact on timber supply. They are factors which can receive immediate actions and measures, and other which are to be built in a more long term. We have focus our discussion on thinning, forest roads issue, forest management planning in private forests, evolution of the system of control in an service based system (extension services) and the participation and coordination issue. These factors should not be regarded as topica! issues, but rather as instrument that could lead to significantly improved timber flow. 
lntervention Mr Valentin Popa, private forest district Naruja. Some questions appear essential to the timber flow: 

- do we need marking of tree? ln long term, it will not be necessary 
- the thinning was previously discussed, we agree with the positions expressed in the discussion 
- the role of technical norms should be analysed: technical norms must be rules of good practices, not laws 
- lack of strategies between Ministries lead to a lot of problems, eg in valorisation of the biomass for energy purposes 

- Harvesting at lower ages: the point was neglected in our discussions here till now. Timber is degrading as standing timber, too long rotation ages, but we feel more concemed with thinning 
- Target grade - if one starts to cut at the harvesting age, as planned, one extracts only "putrid" timber, degraded, with no commercial value; is this sustainable forest management? 
- Changes of the forest management planning system are needed! 
- Forest management planning in private forests: it should be not compulsory, because is not viable in small area. According to the forest cade, forest management plan is law; but FMP must be a dynamic system, an evolving plan. lt should become a guide of good practices, and a condition of receiving subventions. lt can be used as a "carrot and stick" in regulating the private forestry. 
- Infrastructura - price of timber is related with the forest road. No roads, no harvesting. The laws 120 and 247 complicated the situation of ownership on forest roads. We absolutely need a correlation between the forest ownership and the forest roads utilisations. Urgent need to re-evaluate the norms for building, because they lead to very high costs of one Km of road. 
- Control - need to create a system of value, how to recognise and acknowledge the professional values? on which reference should we analyse our activity? On which basis evaluate our professional activities? Today the only base is the law and the norm, but there is not a system to evaluate our professional performance. 
- Lack of coordination. Where the money are, there the power is. The forest owner is a market, should let the market goes, not to impose new auctions and restrictions to the owners. 

• Discussion after the presentation 
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Q/ Could the Bank pay the forest works, such thinning, when they do not have commercial value? 
Al The bank can not finance this kind of forest works. 
Q/ Forests roads, thinning and harvesting ages means additional 15 mii cubic meters in 10 years, which is highly significant. I have here two questions: A) How to change the system of forest management planning? ln only 3 years? And b) 2. lntensity of thinning. Howto do it? One can not extract more, there is not the law engine to do that. I am working on a system of norms that obliged me to do that way, not in the other way. Norms can not be changed in one day 

Al ln fact, the present norms allow higher intensity, but in reality, they are not implemented. Not implemented at all. Al Now we do not have the National forest data available yet, but we will have data in few time, and we will analyse if the forestry practiced up to day was effective or not. Only after the national forest inventory results. ONL Y. Our recommendation took into account the fact that there are not present studies to scientifically argue for a significant change. 

A/ The changes were not about the whole forest management planning, it was about only two subjects from the forest management planning - only harvesting age and target grade, not more. AII other management basis (bazele de amenajare) could remain unchanged. 

Discussions on WG1 presentation: Forest harvesting and forest roads 
Recommendations 

Concentrate the lots to be harvested, via promotion of long term contracts. Concentrating the lots means economies of scales. Promotion of the medium term contract, three years. The present system is of extreme- either one year contract harvesting, either 10 years, the !atest one are very restrictive. And on 10 years contract, now the winner takes all, but it will be better if everybody receive a part, according to the capacity of harvesting. 
New technologies and human resource management development. Promote. a centre for training staff, on regular basis, or based on projects. Exchange of information. Training of decision-staff inside the firm/private forest districts. A decentralised system will be better, based on project, every firm can organise the training according to their needs. Promote adequate technologies for harvesting (cable crane and TAF and forest road 3 km). The problem is a choice between a compulsory obligation, and a "good manager" practice. Resuit of the discussion was that it should be done at the levei of the firm, how to proceed? 
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Forest roads. 

There is a Guide of best practices in the field; it is good to follow it The new forest code facilitates forest roads 

constructions because the simplified procedures of authorisation and because a new classification of the importance 

of the forest roads. 

lt seems that the costs of forest roads construction may be lower, if procedures and nonns of building are changed 

(the same recommendation than WG2) 

Comment from the Ministry: Ministry has a study with National Institute of Wood and University Transilvania, Brasov, 

with results about possibility to have lower construction costs: we have a study on short tenn on all forest estate 

which leads to a skidding distance at 1200 meters, and we can lower it at 600-700 meters. Financing -there are 

enough money, we could not spent all money we had at the ministry up to now. There are also possibilities for local 

communities to benefit from 100% financing on forest road building via rural development programme. Money should 

not bea problem. 

Other issues: 

Why re-built the destroyed road on the same location, along the rivers?; 

- opening or not quarry on forest estate, in Romania the price for rocks îs very high, 6 euro compared with 2 

euro tones in Austria, maybe to change the category of utilisation of the forest roads; price of the rocks 

represents half of the price of the forest roads. 

Maintaining forest roads - a lot of money from the taxes each year, but the utilisation of this money is 

contestable/not obviously with positive results. The alternative "good manager" against compulsory 

obligations. 

A second recommendation - of it is interesting to do a national study with the future roads location, and to finance 

- therefore only optimal roads in this whole view of the network. lntention to start in 2009 wlth this. 

Q/ lf it is true that not all money available was spent, then how the infonnation is circulating? Prices, offers, contracts? 

Proposal: it is possible to create a kind. of infonnation center, or to spread out more infonnation via the forest 

inspectorates, or at least a green phone line?. 

A/State secretary for forests: this does not represent a basic approach, but a symptomatic one. lf we want to harvest 

at lower cost, we have to change the approach, from the valley built roads to the higher elevation roads, then we have 

to change the nonns. Not only costs are important, but also costs for maintenance: should be introduced more the 

cable crane, îs more environmental friendly than the present techniques. 
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Anexa 4:Termenii de referinţă 

SUSTAINABLE FORESTRY AND FOREST INDUSTRY BUSINESSES 1N ROMANIA 

1. INTRODUCTION 

Terms of Reference (TOR) for a 
Wood Supply Sector Study 

In recent years the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD or the Bank) bas financed investments in the forest industry in Romania, and is currently considering a number of new projects within this sector. A secure sustainable long-term wood supply is a key prerequisite of these investments for the investors as well as for the financiers. Some of tbe companies operating in this sector bave recently encountered sbortages of wood supply, and all bave seen wood prices rising substantially during recent years. Tbe ongoing restitution of up to 2 million bectares of productive forest land to private ownership bas affected, and is likely to further radically alter, the forest management regime and future wood supply prospects in Romania, thus affecting investment opportunities in the forest industry, whicb are needed to bring additional value to the forest resource. 

In 2002 the World Bank launched a 6 year "Forest Development Project" (WB-FDP) with the objective of maintaining and improving environmentally sustainable management of state and private forests so as to increase the contribution to the national and rural economies derived from Romanian forest resources. The scope of the WB FDP covers a wide range of issues, identified in previous World Bank studies, e.g. restitution of forest land, Romanian National Forest Administration - Romsilva's changing position after restitution, timber pricing policy, illegal logging, access to forests, inefficiency within private wood processing industries, security of wood supply, to name a few. USAID bas also undertaken work in the forestry sector in addition to internai Romanian initiatives. 

The current and future wood demand/supply balance warrants urgent attention. Information is insufficient concerning the actual situation and opinions vary as to the current status. This proposed Wood Supply Sector Study (the Study) is aimed at identifying current and anticipated imbalances in dernand and supply of wood raw material within the Romanian forest industry, and associated issues and possible solutions to them. 

The Study will draw upon the results of the WB FDP, USAID work and other relevant development work carried out in this sector by the Romanian government and outside agencies. The Romanian Government will support the Study and provide material from the WB FDP and USAID work as well as all available relevant data. 

In addition various NGOs, such as the WWF International Danube-Carpathian Programme, are carrying out significant studies and projects - of great importance to the wood supply issue - related to forest protection, biodiversity conservation, etc. as well as supporting forest certification, chain-of-custody certification and other actions aimed at reducing illegal activities. Studies and projects are generally carried out in close cooperation with the industry - for example IKEA, Schweighofer, Kronospan - and financially supported by the industry or by intemational financial institutions. The work and results of these studies will form an important basis for the Wood Supply Sector Study. 

The Austrian Govemment will finance the services of a consulting company ("The Consultant") to undertake the Study under the direction of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development ("MAFRD") of Romania. 

In preparing their competitive proposals for this assignment the bidding Consultants are expected to familiarize themselves, to the extent practicai and customary in bidding situations, with available relevant work done in this sector in Romania. A brief introduction to Romanian forestry and forest industry sector is presented in attached Appendix - "Romanian Forest Sector in Brief', which also summarises recent and ongoing projects ofrelevance to this Study. 

Raport final. aprilie 2008 
149 

an
dre

iciu
rca

nu
.ro

/



AUSTROPROJEKT România: Studiu asupra silviculturii şi industriei forestiere 

2. OBJECTIVES A,ND SCOPE OF STUDY 

2.1. Overall Objectives 

These TOR aim at establishing a concept and approach to developing forestry and forest-based in.dustries in 
Romania. The ultimate goal is to promote viable investments in. forestry and forest industries in. Remania by 
addressing wood supply and associated issues, and identifying options for industry expansion and improvements in 
forest management, harvesting, transportation, trading, etc., taking into account both the economic and social 
benefits and environmental sustainability. Another aim is to identify barriers to in.vestments in forestry and the forest 
industry sector which are a resuit of administrative, legal, or regulatory problems and which affect the supply and 
accessibility of wood raw material. 

The Study will cover the issue of wood supply to: 

• sawmills, 
• wood-based panel plants, 
• pulp mills, 
• other primary consumers of wood raw material, includin.g the energy sector. 

The Study shall cooperate with and coordinate its activities with other ongoing or recently finished relevant studies. 

2.2. Specific Objectives and Scope ofStudy 

The defined wood using industries will be analyzed in terms of: 

• current and projected production 
• current and projected consumption of wood raw material, both round wood and wood residues (types, species, 

sources) 
• current and recent shortages of wood raw material encountered by the operating companies 
• other issues related to the supply of wood raw material encountered by the operating companies 

This review should cover, in consultation with in.terested groups, al! large wood using companies and known larger 
projects - decided as well as planned. The Consultants should propose a methodology for covering small scale wood 
using industries in order to estimate the total current and projected consumption of industrial round wood and wood 
residues. 

The current and projected wood supply will be analyzed by region (tobe defined, either counties or other regions 
relevant to the wood supply issue) in terms of: 

o wood raw material resource base (volume, species, quality) 
• current and future Annual Allowable Cut (AAC) 
• current and future demand/supply balance of industrial round wood 
• current and recent harvest of hard wood 

The Sector Study will further review: 

• existing harvesting operations (technology, volumes) 
• logistic infrastructure (roads, railways, utilities, esp. energy) 

This Study defines wood/wood raw material as both round wood and wood by-products/residues from the forest 
in.dustry usable as raw material for other wood based industries or for the bioenergy sector. 

The Study is not expected to fully cover the demand/supply situation of the bioenergy sector, only review the 
possible demand of wood raw material usable in wood based industries and possible competition for this raw 
material. 

The Consultant should propose a methodology for covering this review in a cost-effective manner. 
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Based on the analysis of the current situation, the Study should identify problems that impede the development of the 
forestry and wood-processing sector in Romania and propose actions to mitigate negative effects and improve 
conditions for efficient operations. This would include (but not be limited to) resource base, infrastructure and 
administrative/legal/regulatory frameworks. 

2.3. Issues to be Specifically Addressed by the Study 

When analysing the demand/supply balance the following issues should be specifically reviewed and the possible 
affects on the wood supply to the wood based industry analysed. 

2.3.l Policy and Legislative Framework 

The Consultant shall review the present legislative framework and identify gaps and bottlenecks, if any, negatively 
affecting efficient wood supply operations, or gaps in the legislation which may allow for undesirable forest 
management and logging operations and thus possibly risk severe damage to the forest resources or jeopardising the 
environment and biodiversity. The Consultant is supposed to review whether ongoing work for modifying the 
legislative framework will ensure sustainable management and supply of wood and - if relevant - indicate how 
possible shortcomings could be improved or eliminated. 

2.3.2 Institutional Framework and State Administration ofthe Forestry Sector 

The conditions for the state administration of the forestry sector, as well as for forest management of state owned 
forests, have radically changed during recent years and are still in a process of change as the restitution of forest land 
continues. The effects of these changes on the wood supply shall be reviewed as concerns potential cut, accessibility 
and actual cut, and possible effects on the price levei. The roles ofthe Directorate ofForestry and the National Forest 
Administration/Romsilva - both subordinated to the MAFRD - shall be specifically reviewed in terms of division of 
responsibility and administrative rules that may hamper efficient forestry and wood supply operations both in the 
state and the non-state sectors. 

1n order to avoid overlapping work - the review shall be closely coordinated with the ongoing WB Forest 
Development Project, which includes components aiming at restructuring and developing both the Directorate of 
Forestry and NF A-Romsilva. Bottlenecks and problem areas for the wood supply related to the institutional 
framework, especially the state administration of the forest sector, shall be identified and if not already part of the 
WB FDP, actions to mitigate the negative effects to the wood supply shall be proposed.9 

The Consultant is supposed to present a detailed plan for coordinating the present Study with the WB FDP in the 
initial Inception Report. 

2.3.3 Management and Development of Private Forests 

The scattered and small private forest properties make up a severe problem for the development of rational and cost
effective forest management principles, and for the sustainable supply of wood from these areas. The average size 
reaches only 1 ha or less. (Phase II and phase III of the restitution process wiil allow larger properties). Often owners 
do not live on, or near, their forest land and do not have the relevant experience or knowledge to properly manage 
their forests. 

The risk for over-cuttings in the short-term perspective and corresponding lower potential wood supply in the 
medium to long-term perspective has been raised. This potential risk for unsustainable development and 
corresponding negative effects to the wood supply shall be considered and included in the Consultant's analyses. 

Forest Management Plans are required for all forest areas, regardless of ownership and size of property. Considering 
the average size and scattered ownership within the private sector, a simplified model seems realistic for smaller 
properties, without jeopardising the forest resources, its regeneration or environmental and social values of the forest 
areas. 

9 
1n preparing the present ToR, relevant components of the WB FDP are still in the process of contracting consultants 

and detailed definitions of scope and work plans are not available. 
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The future wood supply may be affected and hampered by the present lack of know-how and skills in forestry within 
the private sector. This may affect the wood supply both technically, economically and not least organisationally. 
Small private forest owners do not have the relevant equipment or the organisationaVadministrative strength to 
ensure proper delivery of wood to the industry. 

Forest Owners Associations bave been established and can he developed to provide management and harvesting 
services to their members. Altematively private forest management companies - or Romsilva - may offer forest 
management, logging and transportation services on a contractual basis. 

The WB FDP also includes components aimed at strengthening the private sector mainly through supporting the 
development of Forest Owners Associations. However, focus is not directly on the wood supply issue from the 
consumer's point of view. 

The Consultant is supposed to review the current situation and if not already part of the WB FDP, propose actions to 
mitigate any negative effects on the wood supply10

• 

The Consultant is supposed to initially review the scape and work plans of the WB FDP and present a detailed plan 
for coordinating the present Study with the WB FDP in the Inception Report. 

2.3.4 Availability of Relevant and Reliable Information 

The system for reporting data and gathering relevant and reliable statistics is rather poor. Harvesting companies do 
not report volumes ofwood harvested, sold or delivered to wood consuming industries. The import-export statistics 
are incomplete and only report reliable data on volumes of wood exported for certain assortments. WWF bas 
reported in their study on illegal logging that the levei of illegal harvesting cannot be adequately estimated on the 
basis ofpresent reporting and available statistics. 

The lack of an efficient system for reporting harvested, transported and used volumes of wood results in very poor 
statistics and doubtful figures for the present use of wood and the actual wood demand/supply balance. This is a 
severe bottleneck in planning for new investments in wood consuming industries. 

The WB FDP includes two components directly addressing the information issue: 

., establishing a National Forest Management Information and Monitoring System (FMIMS) 
o establishing a Forest Sector Business Information Centre (ForsBIC) 

The results of these components will not realistically have any effect in supporting the present Study but will 
improve the situation in the long-term perspective. Thus the Consultant is supposed to review the present systems for 
reporting and gathering forestry and wood consumption figures, and make its own judgement as to whether or not the 
available information is useful and reliable for the purposes of the present Study. 

The Consultant is further expected to coordinate its work - where judged relevant - with the WB FDP, and come up 
with recommendations for actions - not presently addressed within the WB FDP - for further improvements of the 
information system. Focus shall be on gathering, compiling and presenting information and statistics for future 
analyses and estimates of the wood demand/supply balance. 

The Consultant is supposed to present a detailed plan for coordinating the present Study with the WB FDP in the 
initial Inception Report. 

2.3.5 Growth and Potential Annual Cut 

The annual growth in all Romanian forests is estimated at 34.5 Mm3sub. However, the estimate was calculated on 
1986 forest inventory data and is based on outdated figures. The recent changes in ownership, and to some extent 
changes in forest management systems, are not considered. 

The Annual Allowable Cut (18.2 Mm3s in 2005) is calculated on the basis of the actual growth, taking into 
consideration species distribution, age class distribution, protected areas, etc. There is a common opinion that the 

10 See Footnote I) 
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AAC can be increased by some I O % to around 20 Mm3s without jeopardising the biodiversity or the sustainability 
of the forest resources. It should alsa be noted that the upper age classes are overrepresented and substantial areas 
will grow into mature ages and should be cut before being damaged by rot or disease, etc . 

On the other hand, the recent development in the private sector is not fully monitored and the status of the private 
sector is unclear, which may affect the potential annual cut negatively. 

The Consultant is supposed to review the present principles for calculating the AAC and, in close cooperation with 
concemed Romanian authorities and institutions, judge the most realistic future development and come up with a 
realistic estimate of the potential future cut taking into consideration the aspects mentîoned above. These estimates 
will serve as the upper !imit for future potentîal wood supply. 

The potential future cut is a functîon not only of present status and growth of the forest resources, but also a resuit of 
technical and environmental restrictions etc. for forestry operatîons. The Consultant îs supposed to present a 
methodology for estimating future potential cut and to what extent various types of restrictions are considered. 

2.3.6 Accessibility and Actual Cut 

The official figures of volumes harvested during recent years show that the limit of AAC bas not been reached. 
However, the volumes of illegally cut wood must be added to these figures in order to calculate the volumes actually 
harvested. Estimates of illegally cut volumes range from a few percent to substantial volumes. 

The Consultant shall analyse the issue of illegal harvesting - types of illegal actîvitîes, reasons/driving forces, and 
conditions that make illegal logging possible - on the basis of available information from various sources. The effect 
on the wood supply shall be analysed both in the short-term and the long-term perspective. Recommendations on 
howto mitigate the negative effects ofthe illegal business shall be proposed, including suggestions for împlementing 
and evaluating forest certification and chain-of-custody certification. 

According to the "St Petersburg Declaration" on illegal harvesting - agreed to by the participating countries, 
including Romania - certain actions are supposed to be taken to mitigate the domestic and internatîonal problems 
related to illegal harvestîng. The expected effect of these actions on the Romanian forestry sector, and especîally on 
the wood supply to the domestic wood based industry, should also be consîdered. 

There are various factors influencing the harvesting activity - the main driving forces being the actual domestic 
demand and the capacity to pay of the wood buying industry - for example: 

• mountainous terrain 
• lack of forest roads 
• inadequate logging technique 
• inadequate organisational structure / structural changes 
• scattered ownership with generally very small non-state forest properties etc. 

Mast factors above încrease costs and !imit deliveries to the industry. When estimating future wood demand/supply 
balance, these factors, and the extent to which they may hamper access to forest areas - today and în the future, 
should be considered. 

2.3.7 Logging Technology and Infrastructure Conditions 

Selective cutting is generally practised today. The dominating logging system is based on chainsaw felling and full 
stern skidding to the roadside where stems are cross cut into assortments. Cahle way systems are applied in steep 
terrain but their use is decreasing and systems based on felling, delimbing and cross cutting at the stand and 
forwarding logs to the roadside are slowly being introduced. 

The poor forest road network îs frequently referred to as the maîn obstacle to accessing forest areas. Romsilva is 
presently in charge of the forest roads ( forest roads are state owned properties) and private forest owners or forestry 
companies that want/need to use the forest roads have to pay a fee for use of the roads. 

The sîtuation raîses a number of questîons. Are forest road planning, construction and maintenance coordinated with 
prevailing forest management plans and does it take into consideration the plans and needs of the private sector? 1s 
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the long-term use (annual wood flow, use for other functions than wood transports, etc.) of forest roads considered 
when road standards are decided? How is this coordinated with the private sector's activities? Etc. 

The WB FDP includes a component aimed at restoring and extending the forest road network. The Consultant is 
supposed to coordinate its analysis with the WB FDP and consider possible future improvements in the forest road 
network whenjudging access to various areas and the expected effects on the AAC and actual cut. 

It should be noted that logging systems based on cross cutting at the stand and forwarding of logs to the roadside 
generally demand less dense road networks than skidding systems. Thus continued introduction of forwarding 
systems will reduce the demand for road construction and maintenance. 

2.3.8 Competition for Wood Raw Material 

Imports and exports may strongly affect the supply of wood raw material for the domestic industry - in both 
directions. Presently the export of round wood and other wood raw material is limited, but this may quickly change 
depending on the competitiveness and capacity to pay of the domestic industry in comparison to neighbouring 
countries. The risk of increased exports of wood raw material also includes the energy sector where several countries 
are today looking for options to increase their use of renewable fuels, including biomass derived from forests. 

Presently there are no restrictions or custom duties related to exports of wood raw material and it is likely -
considering Romania's ambition to become an EU member state - that no restrictions will be introduced. 

When estimating the future demand for wood raw material possible import and export shall be considered. Attention 
shall also be paid to the potential risk for competition in wood raw materials, especially industrial wood waste, from 
the board industry and the bioenergy sector. 

2.3.9 Wood Trading and Pricing 

The actual supply of wood and the actual demand of wood is not only a question of the market demand and technical 
capacity but also to a high degree a question of prices of wood raw material and the paying capability of the wood 
consuming industry. For individual industries the trading and pricing system may have a substantial impact on their 
ability to secure the wood supply. 

The Consultant is not expected to analyze the capacity to pay of the Romanian forest industry. However, this issue 
shall be discussed at a general leve! and a comparison of selected neighbouring countries and other relevant countries 
with present and recent Romanian wood costs shall be included. 

Possible bottlenecks related to the trading and pricing system shall be identified. 

2.3.10 Other Risks and Options 

Damages to forest resources or disturbances in wood supply due to fire, insects, disease, strong winds etc. are 
reported to occur at a rather low frequency and do not constitute a great problem for the forestry sector. However, in 
2005 flooding caused great problems and is also reported to have negatively influenced the supply of wood. Tbe risk 
for these types of disturbances shall be observed and discussed by the Consultant. 

3. WORK PROGRAMME - PHASES OF STUDY 

The Sector Study will analyze the current situation of forestry and the forest industry in Romania, current and future 
demand/supply balance of industrial round wood, identify the issues that impede the sector's development and 
propose solutions to address them. 

The Consultant îs expected to carry out a major part of the work in Romania in close cooperation with relevant and 
concemed ministries, authorities, institutions and other stakeholder groups. 

The approach is based on the following tentative phases (tobe further elaborated by the Tenderer): 

Phase 1. Review of Existing Data 
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The Sector Study will draw on the work and results ofthe WB-FDP, USAID, WWF and other relevant development 
work and studies carried out within this sector by the Romanian government and outside agencies. The Romanian 
Government, through the MAFRD and the Forestry Research Institute ("FRI") wi11 support this Study, provide 
material from the WB-FDP and USAID work, as well as all available relevant data, including data on consumption 
of wood and wood products compiled by the Department of Industrial Policy of the Ministry of Economy and 
Commerce. 

There is a great deal of data available or under study related to Phase 3 of this Study. The Consultant is expected to 
review all the relevant existing data and information, and based on that prepare a detailed work plan and, if 
necessary, propose modifications to the initial work plan presented in the Consultanfs Technical Proposal. 

The Consultant is expected to visit Romania and meet with relevant ministries, state agencies, research institutions, 
trade associations, NGOs, and individual companies at an early stage of this phase. An lnception Report is supposed 
tobe prepared at the end of Phase I, which will be delivered to both MAFRD and copied to the EBRD. 

Phase 2. First Interim Meeting 

The Consultant' s detailed work plan for the remaining phases will be reviewed and agreed upon, on the basis of the 
lnception Report, with the MAFRD/FRI, and a copy delivered to the EBRD. 

Phase 3. Assessment of Current Situation, including ldentification of Problem Areas, Bottlenecks and 
Development Options 

During Phase 3 the Consultant will carry out surveys of current production and wood supply as well as the 
survey/review of current logging systems and infrastructure conditions as indicated in Section 2.2 above. 

Based on the results of these surveys, and on information gathered during Phase I, the Consultant will analyse the 
wood demand/supply situation and prepare forecasts for the future demand/supply balance. Issues listed in Section 
2.3 above will be analysed and technical reports/work papers prepared as necessary to allow MAFRD, FRI and the 
EBRD to follow the work and results obtained. 

The work of Phase 1 to 3 will he reported in an Interim Report (tobe further elaborated in succeeding phases into a 
Final Report) presenting gained experiences and results obtained from surveys, reviews and analyses referring to the 
issues listed in Section 2.3. A tentative wood demand/supply balance shall be presented as well as the major 
obstacles and bottlenecks identified. The Interim Report will be delivered to MAFRD, FRI, and a copy to the EBRD. 

It is suggested that Phase 3 conclude with a workshop with representatives of all relevant stakeholders in order to 
allow for an open discussion on the wood demand/supply issue and the results obtained by the Consultant so far. The 
workshop shall also be seen as support to a more transparent and cooperative way of working. 

Phase 4. Elaboration of Mitigation Plan and Action Programme 

The Consultant will finalise analyses and prepare recommendations for a Mitigation Plan and Action Programme to 
improve the wood supply situation. It is important that the recommendations are clear and adequate for each issue 
and that the responsible ministry, agency, institution, or other organisation/company for the next step of each activity 
is clearly identified. 

Phase 5. Final Reporting including Second Meeting 

The Consultant will prepare a Draft Final Report, which will be provided to MAFRD, FRI, EBRD and other relevant 
stakeholders. 

The Consultant's report will be reviewed at a meeting with the MAFRD and FRI representatives în Bucharest. 

A.fler having received comments on the Draft Final Report the Consultant will modify/amend the report as required 
and present the Final Report to MAFRD and FRI, a a copy delivered to the EBRD. 
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4. REPORTING 

Reporting will be in both English and Romanian. Both hard copies and electronic versions of all reports shall be supplied to MAFRD, FRI and the EBRD. 

The following ~eports are foreseen 

End Phase I: 

Phase 3-4: 

EndPhase 3: 

Inception Report including initial observations, possible problem areas identified for carrying out the Study, suggestions for modifications if any, and detailed Work Plan and Time Table for succeeding phases, including suggestions for coordinating with WB FDP and other ongoing projects. 

Technical Work Papers (as necessary) 

Interim Report presenting the status of the Study and work done so far, as well as basic conditions, experience gained, tentative results covering at a minimum all aspects indicated in Section 2.3, and a preliminary wood demand/supply balance specified by regions, species and relevant assortments. 

Phase 5: Draft Final Report - tobe commented by MAFRD and FRI. 

Final Report 

The Final Report is supposed to cover all relevant issues affecting the wood demand/supply balance and clearly give options for supplying wood raw material to - in both the short and long tenn perspective - presen! industry and possible new investments implying an increased demand. The forecasts and recommendations shall cover a minimum period relevant to the decisions of major investors in the various sub-sectors of the wood based industry. 

Technical and economic feasibility and sustainability of the wood supply shall specifically be discussed in tenns of nature protection and other environmental considerations. 

5. TARGET TIME TABLE 
The Wood Supply Sector Study is planned to start in September 2006 and be finalised 8 months later. 

Montbs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Phase 1 ;._·,:o: ,:jf; :·.;~:;:: 
Phase2 li% 
Phase3 [ t: ~j]/ f;g; ~t ~i~ ·t'Ifi: ~ff~i i~ Phase4 't!t1 ij{:Ş_} ~~!!-~~ Phase 5 

\ţ\ (li -:~~-? .... _ .. '. 

Inceotion Reoort X 
WorkPapers X X X X X X X X X X Interim Report 

X Draft Final Reoort 
X Final reoort 

X 
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