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Rezumat 
 
1. Nu putem compara datele IFN cu datele INS din cauza metodei diferite de evaluare a masei lemnoase 
2. Nu putem compara IFN și INS deoarece acestea înregistrează realități și fenomene diferite 
3. Experiența altor IFN din Europa arată că este normală înregistrarea unei diferențe între inventarieri și 
statistici naționale 
4. O estimare a consumului intern de lemn de foc poate ajuta la identificarea vectorilor tăierilor ilegale și re-
calibrarea politicilor 
5. Ineficacitatea actului de control în controlul tăierilor ilegale 
6. Schimbarea de paradigmă este necesară. 
 
 
 
1. Volumul recoltat rezultat din calculele IFN nu poate fi comparat în mod direct cu volumul recoltat 
conform raportărilor INS (Institutul Național de Statistică).  
 
Cifra de 18 milioane raportată ca volum recoltat (SILV 3) reprezintă volumul brut, o parte din acest volum 
rămânând în pădure. Există neclarități cu privire la ceea ce reprezintă volumul raportat în SUMAL și cu 
privire la cantitatea de lemn care rămâne în pădure. Astfel, in tabelului de mai jos (Tabelul 1), conform INS, 
volumul total extras din pădure ar reprezenta 91% din volumul arborelui: altfel spus crăcile nerecoltate, 
pierderile tehnologice de exploatare și/sau resturile de exploatare ar reprezenta doar 9%. 
 
Tabel 1. Datele recoltei conform INS 

 2015 2016 2017 2018 
1. Volumul de lemn recoltat (SILV 3) 
(brut de ml pe picior) 

18133100 17197500 18315800 19461500 

2. Volumul de lemn exploatat (SILV 5) 
 

16773164 16639843 16121748 17556818 

Deci rămân în teren: 1458464 1523129 1424499 1567613 
În % 9% 9% 9% 9% 
3. Volumul de lemn rotund exploatat 
(SILV 5) 

15314700 15116714 14697249 15989205 

din care: Lemn foc: 5079301 5163781 5119497 5553105 
Industrie (total) 10235399 9952933 9577752 10436100 
% lemn rotund în lemn exploatat 91% 91% 91% 91% 

1. AGR306A - Volumul de lemn recoltat pe specii, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete (SILV 3): Volumul de lemn 
recoltat reprezinta volumul brut de masa lemnoasa pe picior din partizile aferente anului de productie pentru care se intocmeste 
cercetarea statistica, recoltat pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. Nu constituie masa lemnoasa recoltata, masa lemnoasa 
ramasa pe picior. 
2. AGR308A - Volumul de lemn exploatat de catre operatorii economici cu activitate de exploatare forestiera, pe elemente 
componente: (SILV 5): Volumul de lemn exploatat de catre operatorii economici cu activitate de exploatare forestiera - reprezinta 
lemnul de lucru si lemnul pentru foc recoltat si colectat de pe suprafata parchetelor sau din suprafata afectata de produse accidentale, 
inclusiv cel aflat in platformele primare. Volumul lemnului exploatat – total = Volumul lemnului rotund (Total lemn de lucru cu 
coajă + Lemn pentru foc şi pentru mangalizare) + crăci + resturi de exploatare + consumuri tehnologice Rămân pe teren: Crǎci - se va 
înregistra volumul de masă lemnoasă sub formǎ de crǎci care rezultǎ în procesul de exploatare şi rămân pe teren (estimare). Resturi 

                                                      
1 Text prezentat inițial la Forumul Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, 5 Decembrie 2019, Hotel Epoque 
București 
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de exploatare - se va înregistra prin estimare volumul de resturi lemnoase provenite din operaţiile de exploatare, care în general 
rămân în pădure (cioate, crǎci subţiri, lemn putregǎios, rumeguş, scurtǎturi). Consumuri tehnologice - se va înregistra volumul de 
lemn consemnat sub formǎ de consumuri tehnologice de exploatare (tǎieturile de doborâre şi fasonare, rupturile de la doborâre, 
supralungimi, etc). 
3. AGR308B - Volumul de lemn rotund exploatat, pe sortimente si grupe de specii: Volumul de lemn rotund - reprezinta 
volumul de lemn de lucru si lemn pentru foc si pentru mangalizare. 
 

o Se poate observa în acest tabel că avem cc. 1,5 milioane mc care apar ca diferenta între: 1. Volumul 
de lemn exploatat pe specii lemnoase, în anul 2018 - 17557 mii mc și 2. Volumul lemnului rotund în 
anul 2018 - 15989 mii mc, care ar reprezintă crăci (cioate ?) și pierderi tehnologice, ceea ce, după 
părerea noastră este foarte puțin. Se observă deasemeni că volumul recoltat care este brut (volum 
raportat la prima linie de catre ocoale) este mai mare decat volumul exploatat declarat de agentii 
economici si decat volumul de lemn rotund cu cc. 4,5 milioane, ceea ce ar putea sugera 1) 
autoconsum de masă lemnoasă, 2) recoltare de catre ocoale, 3) recoltare in regie proprie de catre 
proprietari. În absenta altor indicii, nu putem spune cu certitudine de unde provin aceste diferențe. 

 
o În al doilea rând, cifra INS se bazează pe APV-uri, întocmite prin utilizarea metodei seriilor de 

volume (eroarea standard a metodei fiind de 10-12% la p=95%). În mod nejustificat, deși aceasta 
este eroarea standard a metodei, operatorul economic trebuie să se „închidă” pe volumul din 
APV. 

 
o În al treilea rând, metoda seriilor de volume (APV, deci volum recoltat conform INS) prezintă o 

diferență de 10-20% comparativ cu ecuația dublu logaritmică utilizată la calculul volumului în IFN, 
în condițiile în care considerăm că înălțimea a fost introdusă conform realității și de către același 
operator. Deci, însăși metoda diferită de evaluare a volumului utilizată în INS și în IFN 
generează o diferență de 10-20%. În același timp, toleranța admisă la APV în cazul operatorului 
economic este de plus-minus 5% - deci doar jumătate față de eroarea standard a metodei. 
 

Într-un studiu efectuat în cadrul OS Vaduri (Ștefan, 2017), s-a calculat că volumele din APV sunt constant 
mai mici față de volumul ecuației dublu logaritmice (utilizată în IFN). Volumul calculat în APV din 
clasele de diametre cuprinse între 8 cm și 22 cm este cu 38,5% mai mic față de volumul calculat prin 
intermediul ecuației dublu logaritmice, iar în clasele de diametre mai mari de 24 cm sunt cu 14,2% mai mici 
față de volumele calculate cu formula dublu logaritmică. În schimb, volumul arborilor determinat prin 
măsurători directe destructive (doborâre) sunt foarte apropriate de valorile estimate prin ecuația dublu 
logaritmică. 
Într-un alt studiu (Vlad, 2020), s-au calculat în două suprafețe de probă volumul arborilor prin trei metode 
(dublu logaritmică, „Fond” și SUMAL), obținându-se valori ce prezintă diferențe cuprinse între 7 și 19% 
(tabel 2). 
 
Tabelul 2. Exemplificarea diferențelor la aplicarea unor metode diferite de evaluare a masei lemnoase 

Piața de probă Suprafața Nr arbori Volum 
ec. dublu 

logaritmică 
mc 

Volum. Metoda 
dendrometrica 

“Fond” 
mc 

Volum, 
SUMAL 

 
mc 

Băiuț, plurien (fag și brad) 1.00 ha 383 861 923 858 
Ceahlău, echien (molid limita) 0.5 ha 238 131 157 136 

 
Studiul făcut de Vasilescu et al (2019) arată că estimarea eronată a înălţimii arborilor face ca, în practică, 
imprecizia volumului brut estimat conform APV să fie de regulă cu mult mai mare decât eroarea specifică 
metodei. În plus, imprecizia devine și mai mare atunci când se estimează volumul pentru sortimentele lemn 
de lucru şi lemn de foc deoarece pe lângă erorile comise la stabilirea volumului brut apare în plus și 
subiectivismul operatorului la aprecierea clasei de calitate a arborilor. 
 
Pentru toate aceste motive, suntem de părere cifra de recoltă de masa lemnoasă înregistrată de INS pe baza 
datelor din APV nu poate fi considerată valoare de referință pentru tăieri legale în România.  
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2. Nu putem compara IFN și INS deoarece acestea înregistrează realități și fenomene diferite 
 
Sistemul prezent (bazat pe APV-uri) se referă la volumul brut comercializabil, în timp ce IFN se referă la 
biomasa aeriană totală: volumul arborelui recoltat înseamnă volumul cioatei (care rămâne în pădure și care 
nu poate fi neglijat), a trunchiului si a tuturor crăcilor.  
 
 
Volumul arborelui recoltat în IFN este diferit fizic de volumul brut comercializabil prin faptul că:  
- o parte din volumul arborelui recoltat conform IFN rămâne în pădure, nefiind extras (cioată, crăci –de la 3-
5 până la 30%); 
- o altă parte a volumului arborelui recoltat conform IFN va reprezenta de fapt pierderi tehnologice în 
procesul de exploatare (până la 10%) – așchiere, rupere. 
 
Volumul arborelui recoltat în IFN este diferit juridic față de volumul brut comercializabil, prin faptul că nu 
tot ceea ce apare recoltat în IFN este și comercializat:  
- o parte este comercializat și înscris în SUMAL; 
- o parte este însușit (în diverse moduri - nefiscalizat/legal/ilegal) de către cumpărătorul masei lemnoase pe 
picior ca material lemnos găsit în surplus față de estimarea inițială din APV la vânzarea masei lemnoase pe 
picior; 
- o altă parte, dificil de estimat, reprezintă volum recoltat fără intenția de comercializare (lemnul de 
autoconsum), din păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național. 
 
Această situație de diferență „juridică” este cunoscută și în alte inventare forestiere naționale, fiind 
caracterizată ca diferență dintre commercialised volume versus total drain, cum este cazul în Germania 
(Jochem et al., 2015 – 19 milioane în medie pe an) sau în Franta (Dereix et al., 2011). Abia recent au început 
să apară studii cu privire la volumul important al lemnului recoltat pentru „autoconsum”  de către proprietarii 
forestieri privați, lemn care nu intră in piata, si care ar trebui să explice cel puțin parțial diferența IFN-INS. 
Datorită restricțiilor din legislația românească, autoconsumul este sancționat ca fiind ilegal, în timp ce în alte 
state este considerat acceptabil ca proprietarul să își recolteze o anumită cantitate de masă lemnoasă din 
pădurea proprie, pentru nevoile proprii. 
 
Trebuie de remarcat faptul că IFN-urile realizate în străinătate au adus de asemeni cifre mai mari pentru 
creșterea curentă și pentru productivitatea arboretelor, în Europa Centrală și de Est, acestea fiind chiar și cu 
30% mai mult decât în perioada anterioară. Productivitatea mai mare înregistrată (reprodusă și în tabelul de 
mai jos extras din Raportul Curții de Conturi, 2017) sugerează că dincolo de subiectivitatea intenționată sau 
nu a evaluărilor de masă lemnoasă pe picior, există probabil mai multă masă lemnoasă în unele arborete 
decât acum 60-80 de ani când au fost puse bazele biometriei (ceea ce duce la acel surplus însușit legal sau 
ilegal de agentul economic). E vorba de o acumulare progresivă de masă lemnoasă care s-a petrecut în 
întreaga Europă, pădurile fiind în proces de îmbătrânire, creșterea lor fiind de asemeni favorizată de 
schimbările cliamtice și de creșterea preocupărilor pentru diversificarea compoziției de specii a pădurilor. 
Cifrele din tabel vorbesc de la sine. 
 

 
 
3. Experiența altor IFN din Europa arată că este normală înregistrarea unei diferențe între 
inventarieri și statistici naționale 
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În contextul politicilor de stimulare a utilizării lemnului pentru bioenergie s-au pus în sfârșit întrebări despre 
precizia datelor cu privire la nivelul recoltei de masa lemnoasa. Dacă în străinătate s-au lansat cercetări de 
evaluare mai precisă a biomasei lemnoase pe picior, combinând tehnici inovative (smartphone, laser 
scanning, drone) și modelare complexă (de la o mai bună estimare a coeficienților de formă la modelare 
bayeziană pentru calibrare locală a ecuațiilor alometrice), în România se lucrează în continuare cu metode de 
estimare a biomasei ce datează de decenii și care nu mai corespund nevoilor curente ale unei gestionări 
durabile moderne a pădurilor. 
 
Cu titlu de exemplu: vânzarea masei lemnoase pe picior cu utilizarea metodei seriilor de volume relative la 
întocmirea APV are o eroare standard (plus minus) de 10-12% pentru distribuții „echilibrate”: 
 
- Nu se știe care este in fapt eroarea utilizării metodei seriilor de volume la arborete pluriene amestecate sau 
la arborete (subpopulații) reconstituite conform carnetului de teren și în ce măsură se ține cont de 
recomandarea din norme, respectiv „este de la sine înțeles că în arborete amestecate și etajate metoda se 
aplică pe specii și etaje pentru fiecare element de arboret cu pondere semnificativă”.  
 
- Există suspiciuni rezonabile cu privire la reducerea sistematică a înălțimii cu 2 metri la punerea în valoare a 
arboretelor, ceea ce conduce la o eroare cuprinsă între 8% (trecerea de la o serie de volume la alta) și 23% 
(trecerea de la o clasă de productivitate la alta). Reducerea înălțimii nu reprezintă în mod neapărat un mod de 
fraudare, ci un mod de a evita apariția situațiilor de masă lemnoasă supra-estimată; 
 
- Știind că avem toate aceste erori de metodă sau de măsurare (la punerea în valoare, la realizarea 
distribuțiilor empirice), în mod paradoxal nu avem un model de explicitare a propagării erorilor la evaluarea 
masei lemnoase pe picior (eroare de măsurare a înălțimii, distribuții empirice care nu corespund variabilității 
arboretului). Problema este că eroarea din APV are consecințe juridice, ea se repercutează în datele INS, iar 
diferența dintre IFN și INS are consecințe de piață.  
 
Nu se știe cine răspunde pentru eroarea intrinsecă a metodei utilizate pentru întocmirea APV, dar se știe cine 
suportă consecințele, și cum se adaptează unii agenți economici la oportunitatea de a avea mai multă masă 
lemnoasă la dispoziție pentru a-și acoperi pierderile, având în vedere nivelul de tehnologizare extrem de 
redus, birocrația și fiscalizarea excesivă. Există relatări despre cum sunt obligați operatorii economici să nu 
mai raporteze minusurile (lipsă masă lemnoasă față de APV), pentru a nu fi acuzați de evaziune fiscală. 
Exista de asemeni relatări și dosare în curs de cercetare despre partizi neatacate, dar închise pe SUMAL, ori 
de partizi începute și abandonate de agent datorită calității lemnului și multe altele. 
 
4. O estimare a consumului intern de lemn de foc poate ajuta la identificarea vectorilor tăierilor ilegale 
și re-calibrarea politicilor 
 
Pe baza datelor raportate public și asumate de autorități în studiul „Consumurile energetice în gospodării”  
(INS, 2009) și în raportările către Națiunile Unite ( Energy Statistics Database | United Nations Statistics 
Division: http://data.un.org/Data.aspx?d=EDATA&f=cmID%3aFW%3btrID%3a1231#EDATA), o balanță 
provizorie a masei lemnoase utilizate ca lemn pentru încălzirea locuinței arată un consum anual pentru 
încălzirea locuințelor populației care variază între 8 milioane metri cubi (2001) și 16 milioane metri 
cubi (2010).  
În aceste condiții, este urgent ca autoritățile să definească ce categorie de consumator de lemn de foc se 
încadrează în conceptul de client vulnerabil, pentru a putea răspunde în același timp celor trei provocări 
majore care ne stau în față:  
- reducerea tăierilor ilegale fără generarea de costuri sociale, mai ales în mediul rural defavorizat ca acces la 
alte resurse decât cele naturale;  
- reducerea sărăciei energetice în România 
(https://www.democracycenter.ro/romana/presa/comunicate/saracia-energetica-si-consumatorul-vulnerabil-
evidente-din-romania-si-europa); 
- dezvoltarea de strategii inteligente de utilizare a energiilor regenerabile. Prin aceste strategii, putem 
transforma un handicap prezent (consumul de lemn de foc ca vector al tăierilor ilegale), într-un avantaj în 
dezvoltarea unor sisteme de încălzire mai eficiente energetic bazate pe lemn. 
 

http://data.un.org/Data.aspx?d=EDATA&f=cmID%3aFW%3btrID%3a1231#EDATA
http://unstats.un.org/unsd/
http://unstats.un.org/unsd/
http://data.un.org/Data.aspx?d=EDATA&f=cmID%3aFW%3btrID%3a1231#EDATA
https://www.democracycenter.ro/romana/presa/comunicate/saracia-energetica-si-consumatorul-vulnerabil-evidente-din-romania-si-europa
https://www.democracycenter.ro/romana/presa/comunicate/saracia-energetica-si-consumatorul-vulnerabil-evidente-din-romania-si-europa
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5. Ineficacitatea actului de control în controlul tăierilor ilegale 
 
Toate aceste contradicții apar în condițiile unei eficiențe extrem de scăzute a actului de constatare și de 
sancționare a delictelor silvice: dacă procentul de încasare a amenzilor din contravențiile silvice in cazul 
persoanelor juridice este mai mare și în creștere in ultimii ani, in privința infracțiunilor silvice exista anual 
doar câteva zeci de condamnări (11%!) pentru peste o sută de mii de controale anual – deci milioane de ore 
de control pe total țară, pentru un prejudiciu la hectar echivalent a jumătate din profitul net la hectar realizat 
de RNP.  
 
Procentul volumului tăiat ilegal și nejustificat de către personalul silvic variază intre 64% stat si 35% privat, 
ceea ce inseamna totusi ca multe acte de taieri ilegale sau furt rămân nepedepsite. În acest spațiu de gestiune 
deschis, orice manifestare a digitalizării și tehnologizării este benefică, de la introducerea camerelor de luat 
vederi în puncte vulnerabile și a sistemelor GPS pe utilajele forestiere și pe mijloacele de transport, până la 
clupele electronice, portalurile de scanare automată a camioanelor cu lemn și dispozitivele smartphone de 
evaluare rapidă a volumului arborilor. Nu există inițiative de introducere a tehnologiilor moderne în 
activitatea de control, cu excepția dezvoltării SUMAL 2.0 și a unui proiect de OUG  pentru introducerea 
unor camere de luat vederi (deși există ocoale silvice care le utilizează cu succes). 
 
6. Schimbarea de paradigmă este necesară 
 
Pentru o politică publică eficientă și eficace de stopare a tăierilor ilegale este momentul recunoașterii publice 
a existenței a trei fracturi logice în asigurarea legalității exploatării masei lemnoase:  

 
1. Nu putem pretinde ca nivel de referință pentru legalitate cifra INS de 18 milioane, sau chiar 
cea din SUMAL de 15 milioane, în ignorarea profundă a erorilor legate de metodă, măsurare, 
operator și proveniență. Nu se pot compara date măsurate în teren prin IFN cu date raportate de 
catre agenti sau ocoale in SUMAL/ INS deoarece reprezinta doua inregistrari diferite, 
necorelate, si care nu evidențiază același fenomen statistic; 
 
2. Volumul oficial exploatat de lemn rotund pentru foc este de 5 milioane iar consumul oficial 
este de 10-16 milioane anual. Între aceste doua cifre avansate de autoritățile române stă 
realitatea sectorului forestier din România: o cerere foarte mare de lemn de foc, exploatată abil 
în rețeaua de antreprenori locali, rețea menținută sau controlată chiar de pădurar în multe 
situații. Lemnul de foc are o circulație pe drumurile publice limitată (de la pădure în sat) și se 
caracterizează prin flexibilitate în privința mijlocului de transport, ceea ce explică faptul că nu 
este un fenomen vizibil pe drumurile publice (sub forma miilor de camioane). Fiscalizarea 
lemnului de foc este aproape de zero. 
 
3. Nu putem pretinde că stăpânim fenomenul tăierilor ilegale, când frecvența sancționării este 
ridicol de mică, incluzând aici și lipsa de sancționare a unor cazuri grave (Argeș – 206 mii metri 
cubi prejudiciu). În condițiile expuse mai sus cu privire la erorile de estimare a masei lemnoase, 
condiționarea existenței infracțiunii silvice de valoarea prejudiciului este contraproductivă și 
pentru păduri, și pentru instanțele de judecată. În fond și la urma urmei, dincolo de toleranțe, 
orice cantitate de masă lemnoasă încărcată fără acte în camion reprezintă fie o tentativă de furt, 
fie o tentativă de evaziune fiscala. 

 
Șocanta cifră a recoltei calculate de IFN este o ocazie de schimbare totală de paradigmă:  
1. trecerea de la reglementare și birocrație la responsabilizare și obligație de rezultat (de exemplu, control nu 
pe cioate, pe volum, sau pe registre, ci pe starea pădurii, pe baza unor indicatori simpli: fără tăieri înainte de 
o anumită vârstă, regenerare asigurată cu specii din tipul natural fundamental, creșterea, densitatea și 
suprafața de bază menținute într-un interval de valori obligatorii de la un ciclu de amenajare la altul, 
elementele indicatoare ale biodiversității prezente); 
 
2. trecerea de la vânzarea unui volum estimat la vânzarea unui volum măsurat. Sintagmele „prima punere pe 
piață” și „punct de expediere la barieră” trebuie să își găsească o concretizare în teren, pentru că o dată ce a 
ieșit din fondul forestier, lemnului i se poate pierde urma foarte ușor; 
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3. trecerea de la exploatarea forestieră ca servitude publică (operatorul de exploatare între ciocan și nicovală) 
la exploatarea forestieră ca parteneriat în gestionarea durabilă – nu se poate gestionare silvică de calitate cu 
agenți economici de exploatare ținuți la limita subzistenței economice și fără nici o posibilitate de re-
tehnologizare; 
 
4. trecerea de la „negocierea” infracțiunii silvice în instanțe în baza „prejudiciului” la sancționarea 
infracțiunii silvice indiferent de „prejudiciu”; abordarea integrată, și în spirit de dialog, a fenomenului 
tăierilor ilegale ca problemă socială, de mediu și de corupție. 
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Anexa 1. Estimarea diferențelor INS-IFN după sursa diferenței 
 

Estimarea diferențelor INS-IFN după sursa diferenței 
 

Diferența de volum 
anual recoltat INS-
IFN, mc 

Volumul de lemn recoltat (SILV 3 - INS) : 19,4 milioane mc (plus minus 
– nu avem precizat un interval de incredere)(brut de ml pe picior) 
 
Volumul arborilor recoltați (IFN) : 38,6 milioane mc 

19,2 milioane 

Diferența dată de metodă :  
INS (APV): metoda seriilor de volume relative 
IFN : ecuația dublu logaritmică 
 
Metoda seriilor de volume relative subestimează cu 10% până la 20% 
volumul arborilor comparativ cu ecuația dublu logaritmică utilizată de 
IFN. (10%*19,2 mil ;20%*19,2 mil) 
 
Aceasta înseamnă că, în fapt volumul real recoltat (necunoscut) este 
estimat la 19,2 milioane prin INS, dar dacă am fi întocmit APV-ul prin 
utilizarea ecuației dublu logaritmice (din IFN)  am fi ajuns la un volum 
recoltat ‘oficial’ cuprins între 21,1 și 23 milioane metri cubi. 

 
 
 
 
Între: 
1,9 milioane 
Și 
3,8 milioane 

Diferență dată de materialul lemnos înregistrat 
 
La INS (în APV) nu se înregistrează crengile de rășinoase și nici cele de 
foioase care au diametrul mai mic de 5 cm. Un studiu din 2013 a evaluat în 
teren volumul acestor materiale care nu sunt incluse în APV, dar sunt 
incluse la IFN și acesta reprezintă între 5 și 10% din volumul arborilor 
recoltați. (5%*19,2 mil ;10%*19,2 mil) 
 

 
Între 
0,9 milioane 
și 
1,8 milioane 

Subestimarea sistematică a înălțimilor la întocmirea APV 
 
Subestimarea înălțimilor cu doar doi metri la întocmirea APV conform 
tabelelor de producție duce la o subestimare a volumului de 8% (între 
serii de volume) la 23% (trecerea la o clasa de productie inferioara). Avem 
și exemplul de 9% într-un studiu de caz. Pot exista subestimări și mai 
importante ale înălțimilor. Nu s-au luat în calcul potențialele subestimări 
ale diametrelor la întocmirea APV. 
Subestimarea înălțimilor cu până la 2 metri nu trebuie considerată 
ilegală! Ar trebui să intre în toleranțele firești de măsurare a 
lemnului pe picior (vârful arborelui e adesea dificil de observat). 
(8%*18 milioane; 20%*18 milioane) 

 
 
Între: 
1,4 milioane 
Și 
3,6 milioane 
 

 
Total diferențe ce pot fi explicate, care exclud tăierile ilegale 
Pentru o estimare mai precisă, ne-ar trebui un model de propagare a 
erorilor (care este efectul lor combinat). În absența lui, adiționarea este 
singura soluție. Diferențele pot fi adiționate deoarece sunt în același sens 
(calculul APV subestimează față de calculul IFN – nu neapărat față de 
volumul real, pentru că acesta rămâne necunoscut). 

Intre 
4,1 milioane 
Și 
9 milioane 

 
Diferența dintre recolta INS (19,2 milioane SILV3 brut pe picior) și IFN (38,6 milioane volumul arborelui 
recoltat) nu este de 20 milioane, ci este cuprinsă între 10,2 și 15 milioane. În acest interval se regăsește 
cel mai probabil cifra reală a tăierilor ilegale, dar și a lemnului nefiscalizat. 
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Anexa 2. Consumul anual de lemn de foc, echivalentul productiei totale comercializate 
 
Consumul estimat prin trei surse diferite: 
 
1. studiul „Consumurile energetice în gospodării”  (INS, 2009: 
https://insse.ro/cms/files/publicatii/CENG_publicatie_tabele.pdf)  
 
2. raportările către Națiunile Unite ( Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division: 
http://data.un.org/Data.aspx?d=EDATA&f=cmID%3aFW%3btrID%3a1231#EDATA), 
 
3. chestionare: http://www.silvic.usv.ro/biomass/4.4.6.social_networks.pdf 
 
În baza acestor surse, o balanță provizorie a masei lemnoase utilizate ca lemn pentru încălzirea locuinței 
arată un consum anual pentru încălzirea locuințelor populației care variază între 8 milioane metri cubi 
(2001) și 16 milioane metri cubi (2010).  
Este imposibil ca 3,5 milioane locuințe să utilizeze pentru încălzire anual doar 5 milioane metri cubi lemn de 
foc recoltat oficial conform INS – adică doar 1.4 metri cubi pe an pe fiecare locuință. 
 
4. Strategia energetică a României http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/strategia-energetica-a-
romaniei-2019-2030-cu-perspectiva-anului-2050/ oferă următoarele informații: aproximativ 90% din 
gospodăriile din mediul rural și 15% din cele din mediul urban se încălzesc preponderent cu lemn de foc, în 
sobe ineficiente, cu ardere incompletă, fără filtre de particule. Există, însă, instituții publice, în special școli 
în mediul rural, cu sisteme de încălzire deficitare, de obicei pe bază de lemn de foc. Numărul de gospodării 
în care se utilizează lemnul de foc ca mijloc de încălzire este de 4,037 milioane şi constituie 47,43% din cele 
8,511 milioane de gospodării înregistrate la nivel naţional. Datele cu privire la producția de biomasă solidă 
prezintă un grad mare de incertitudine de circa 20%. (Strategia energetică a României 2019-2030, cu 
perspectiva anului 2050). „Cu privire la masa lemnoasă recoltată ilegal, există dificultăţi ca aceasta să fie 
integrată în industrie având în vedere obligaţiile în vigoare privind trasabilitatea, fiind mult mai uşor ca 
aceasta să fie utilizată ca lemn de foc”, susţine Consiliul Concurenţei. 
 
Anexa 3. Poziții magistrați față de fenomenul tăierilor ilegale 
 
Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal”, de A. Lazăr (coordonator), M. Duțu (coordonator), E.G. 
Hosu, A. Duțu, Editura Academiei Române și Editura Universul Juridic, 2016, http://revistaprolege.ro/analiza-cauzelor-
avand-ca-obiect-infractiunile-silvice-care-s-au-pronuntat-hotarari-judecatoresti-ramase-definitive/ 

“Particularitățile conținutului constitutive al infracțiunilor silvice în situația subiectului activ persoană juridică”, 2018, 
Andreea Vernea, 4 iul. 2018, Universul Juridic 

Decizia C.C.R. nr. 51/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul Silvic 
(Decizia nr. 776 din 17 noiembrie 2015 si Decizia nr. 902 din 17 decembrie 2015): pret mc ml pe picior, sintagma “fara 
drept”. Contrar, Vernea: Apreciem că art.107, alin.1 C.silvic este o norma penală incompletă, iar normele prin care se 
stabilește conținutul obligațiilor a căror nerespectare constituie cerința esențială a elementului material trebuie 
reglementate la nivel de lege organică, pentru a respecta exigențele art.73, alin.3, lit.h din Constituția României.  

Institutul Național al Magistraturii. 18 mai 2018. Întâlnirea președinților secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și 
Justiție și curților de apel cu procurorii șefi secție urmărire penală de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, structurilor specializate DNA și DIICOT și al parchetelor de pe lângă curțile de apel, dedicată 
discutării aspectelor de practică neunitară ın̂ materia dreptului penal și dreptului procesual penal: Titlul problemei de 
drept: Infracțiuni silvice – incidența regulii ne bis in idem când s-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru toate 
actele materiale, nu doar pentru prima faptă (CA Pitești)  

Inspecția Judiciară, 2014. Nr. 1491/IJ/996/DIJ/2014 . RAPORT privind verificarea respectării dispoziţiilor legale 
referitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prevăzute de Codul Silvic, 
precum şi sub aspectul practicii instanţelor în ceea ce priveşte individualizarea pedepselor aplicate pentru comiterea 
acestei categorii de infracţiuni 

https://insse.ro/cms/files/publicatii/CENG_publicatie_tabele.pdf
http://data.un.org/Data.aspx?d=EDATA&f=cmID%3aFW%3btrID%3a1231#EDATA
http://unstats.un.org/unsd/
http://data.un.org/Data.aspx?d=EDATA&f=cmID%3aFW%3btrID%3a1231#EDATA
http://www.silvic.usv.ro/biomass/4.4.6.social_networks.pdf
http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/strategia-energetica-a-romaniei-2019-2030-cu-perspectiva-anului-2050/
http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/strategia-energetica-a-romaniei-2019-2030-cu-perspectiva-anului-2050/

