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Ca urmare a situației determinate de asumarea de către Guvernul României 
a diferenței dintre volumul de lemn recoltat raportat de Institutul Național 
de Statistică și datele raportate de Inventarul Forestier Național, estimarea 
cererii anuale de lemn și a modului de acoperire a acesteia prin oferta 
existentă devine o necesitate de cercetare stringentă. Prezenta analiză își 
propune să prezinte, folosind baze de date publice, o identificare a modului 
în care oferta de lemn satisface cererea potențială de masă lemnoasă, printr-
un studiu de caz ce ia în considerare biomasa solidă cu destinație energetică. 
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rezultă din raportările oficiale. Finalitatea acestui demers este de a propune 
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1. INTRODUCERE 
Piața lemnului este o piață complexă care depinde, fundamental, de variațiile spațiale și 

temporale ale structurii cererii și ofertei de lemn. În condițiile sistemului legislativ românesc, oferta 
de lemn este considerată neelastică, fiind rezultatul posibilității determinate prin aplicarea 
amenajamentelor silvice [1]. Pentru proprietățile de fond forestier sub 10 ha (aproximativ 8% din 
suprafața fondului forestier) volumul recoltabil nu se stabilește obligatoriu în baza unui 
amenajament silvic, ci se acceptă un volum maxim recoltabil de 5 m3/an/ha, ceea ce păstrează oferta 
potențială de lemn în limite clare. Flexibilitatea ofertei pe piața primară a lemnului este, așadar, 
limitată de modul în care se reglementează producția de lemn, ceea ce face ca, de jure, volumul și 
structura ofertei de lemn să nu poată fi adaptată cerințelor pieței, decât în limita ierarhizării tăierilor 
prevăzute prin planurile amenajistice decenale. 

În același context legislativ național, cuantificarea volumului introdus în piață se realizează 
printr-un proces de punere în valoare (care presupune inventarierea tuturor arborilor de extras) și 
raportarea obligatorie a actelor de punere în valoare în sistemul național de urmărire a trasabilității 
lemnului (SUMAL). Acest sistem a fost conceput pentru a oferi atât o bază de control a respectării 
valorii posibilității de lemn cât și o bază de raportare statistică care să ajute la analiza distribuției 
sortimentelor de lemn pe diferite componente ale cererii. 

Din păcate, nu există date publice furnizate de sistemul SUMAL, ceea ce face ca analiza cererii 
și ofertei de masă lemnoasă să se bazeze pe interogarea unor baze statistice ce au la bază metodologii 
diferite. Un exemplu în acest sens sunt datele furnizate de Institutului Național de Statistică (INS) 
care, pe baza raportărilor statistice făcute de ocoalele silvice (raportarea statistică SILV3), furnizează 
date privind volumul pus în valoare, iar pe baza raportărilor statistice de la agenții economici 
(raportarea statistică SILV5), furnizează date privind volumul exploatat precum și distribuirea 
acestuia pe două componente: lemn cu utilizare industrială și lemn de foc. 

Estimarea cererii anuale de lemn și a gradului de acoperire a acesteia, prin oferta existentă, 
devine o necesitate de cercetare prioritară în contextul unor evidente tensiuni sociale privind 
legalitatea intrărilor de lemn în piață și a discutării diferitelor măsuri de reducere a volumelor 
ilegale. Ca urmare, prezenta analiză își propune să dezvolte, folosind bazele de date publice 
existente, o metodologie de analiză a măsurii în care oferta de lemn satisface cererea potențială de 
masă lemnoasă, exemplificată printr-un studiu de caz realizat pentru biomasa solidă cu destinație 
energetică. Acest lucru se impune, de urgență, datorită situației delicate apărute ca urmare a 
asumării publice de către guvern a diferenței dintre volumul de lemn recoltat calculat de către INS 
și cel calculat ca recoltă (biomasa aeriană totală recoltată) în urma finalizării celui de-al doilea ciclu 
al Inventarului Forestier Național (IFN). Finalitatea acestui demers este aceea de a propune o serie 
de puncte de reflecție, ce ar trebui luate în considerare de decidenții politici și de principalii factori 
interesați din sectorul forestier. 
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2. CONSUMUL DE LEMN PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINȚEI ÎN ROMÂNIA ȘI SĂRĂCIA ENERGETICĂ 
Strategia Energetică a României pentru perioada 2016-2030 indică un necesar de energie 

pentru încălzirea locuințelor de circa 36 TWh ceea ce a corespuns unei cantități de 15,9 milioane m3  
de biomasă lemnoasă1 [2] la nivelul anului 2016. Sursa [2] apreciază că gradul de incertitudine al 
acestor estimări este ridicat (circa 20%). Aceleași date sunt precizate și în Proiectul de Strategie 
Energetică a României elaborat în anul 2018 [3]. Studiul intitulat Consumurile energetice în 
gospodării în anul 2009 [4] indică un consum de lemn pentru încălzire de 19 milioane de m3. Același 
studiu, indică un consum anual pe locuință de 5,5 tone de lemn. Mai recent, o altă cercetare efectuată 
la nivelul județului Suceava [5] a arătat un consum mediu pe locuință de cca. 4,8 t biomasă solidă 
(6,1 m3 pe locuință, față de studiul INS [4] - 6,5 m3/locuință). Studiul [5] a estimat consumul de 
biomasă solidă pentru încălzire la nivelul județului Suceava a fi între 0,9 și 1,3 milioane m3. De 
asemenea, studiul a evidențiat că numai 2% din biomasa utilizată pentru încălzire nu provine din 
pădure. 

 
Figura 1. Consumul de biomasă pentru foc, estimat pentru anul 2016. Sursa: [6] 

 
1În această analiză au fost folosiți următorii coeficienți de conversie: 1MWh – 0,086 tep; 1 tonă lemn – 1,25 m3; 1000 tone lemn – 0,244 Ktep. 
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Pe baza datelor statistice naționale, privind numărul de locuințe fără instalații de încălzire cu 
gaz sau centralizată [7], și folosind un consum anual pe locuință egal cu cel indicat de INS [4], rezultă 
(ca simplu produs între numărul de locuințe și consumul mediu) o cantitate de lemn ce se consumă 
anual pentru încălzirea locuințelor în România de circa 22 milioane m3. Acest consum este neuniform 
distribuit la nivel național. Modul de calcul al cererii de biomasă pentru foc s-a realizat prin 
dezagregarea datelor statistice la nivel național privind numărul de locuințe fără instalații de 
încălzire cu gaz sau centralizată [7], folosind ca predictor spațial distribuția populației la nivelul unei 
celule de 1 km2. Folosind consumul anual pe locuință și numărul de locuințe pe 1 km2 s-a exprimat 
consumul de biomasă pentru foc în m3/ha (Figura 1). Atât Strategia Energetică a României [2] cât și 
Proiectul de Strategie Energetică din 2018 [3] indică probabilitatea unei scăderi a consumului de 
lemn pentru încălzirea locuinței, cu circa 20% până în anul 2030. Deși utilizarea tradițională, pe scară 
mare, a lemnului pentru încălzirea locuințelor ar fi trebuit să fie un avantaj în orientarea României 
către creșterea ponderii energiilor regenerabile, acest lucru a fost foarte puțin analizat și pus în 
evidență în documentele programatice referitoare la energiile verzi. Pe de altă parte, deși legea nr. 
196/2016 definește conceptul de ,,sărăcie energetică” (imposibilitatea consumatorului vulnerabil de 
acoperire a nevoilor energetice minimale privind încălzirea optimă a locuinței pe timpul sezonului 
rece), prea puține măsuri există la nivel național pentru combaterea sărăciei energetice, în afara 
ajutorului pentru încălzirea locuinței (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011). Conform 
unui raport din 2018 [8] circa 5% dintre români beneficiază de ajutor de încălzire, deși, conform 
indicatorilor europeni, în jur de 19% dintre români s-ar afla în situație de sărăcie energetică. 

 

3. OFERTA ȘI CEREREA DE BIOMASĂ CU DESTINAȚIE 
ENERGETICĂ DIN SECTORUL FORESTIER 
Cea mai importantă utilizare energetică a biomasei solide provenite din silvicultură este 

încălzirea locuinței. Conform raportărilor României în baza art. 22 din Directiva 2009/28/CE [9-11], 
cantitatea de biomasă solidă utilizată pentru producția de energie electrică și transporturi este sub 
1% din totalul utilizat la nivel național. Conform acelorași surse, mai puțin de 0,1% din biomasa 
solidă consumată în scop energetic, în România, provine din culturi energetice, reziduuri agricole 
sau menajere. Din aceste considerente, există o suprapunere aproape totală între biomasa solidă cu 
destinație energetică și lemnul de foc provenit din silvicultură și industria lemnului. 

Analiza datelor provenite din surse oficiale, asumate de Guvernul României, indică o diferență 
semnificativă între producția de biomasă din sectorul silvic și consumul de biomasă pentru energie. 
Astfel, în Tabelul 1, se poate urmări evoluția cantității de lemn rezultată în urma exploatării 
lemnului în România, având altă destinație decât producția din industria de prelucrare a lemnului, 
constituind, astfel, un disponibil total de lemn provenit din silvicultură și industria lemnului, ce 
poate fi utilizat în scopuri energetice. Datele au ca sursă raportările anuale ale INS privind 
exploatarea lemnului în România. Ele au fost prelucrate, făcându-se următoarele presupuneri: i) 
toată masa lemnoasă destinată persoanelor fizice proprietari de păduri este utilizată ca lemn pentru 
energie, ca și diferența dintre volumul de masă lemnoasă destinat agenților economici și volumul 
de lemn exploatat (conform raportărilor INS), ii) coaja și alte sortimente, în afara lemnului rotund, 
sunt disponibile pentru utilizarea ca lemn pentru energie şi, respectiv, iii) un procent de 30% din 
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cantitatea cumulată de buștean, lemn rotund despicat și alte sortimente de lemn rotund (constituite 
în reziduuri ale industriei de prelucrare a lemnului) poate fi utilizat ca lemn pentru energie. 
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pentru anul 2018 (Tabelul 2), calculul folosind aceeași presupunere că 30% din cantitatea importată 
de lemn rotund reprezintă resturi de procesare. 

Tabelul 1. Estimarea disponibilului de lemn cu destinație energetică în România, pe baza datelor 
Institutului Național de Statistică (mii m3). Surse: [12-17] 
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D. Sortimente secundare 827,0 735,0 818,0 661,0 724,0 665,0 736,0 
E. Lemn de foc 4.755,0 5.062,0 4.813,0 5.079,0 5.164,0 5.119,0 5.553,0 
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3.177,0 3.039,9 3.155,1 3.070,8 2.985,9 2.873,4 3.133,5 

TOTAL A+C+D+E+F 11.758,0 12.188,9 10.527,1 10.967,8 10.230,9 11.621,4 12.159,5 
 

În Figura 2 este redată o comparație dintre nivelurile anuale (din 2012 până în 2018) ale: i) 
producției de biomasă lemnoasă rezultată din exploatarea lemnului, având ca posibilă destinație 
producția de energie (sursa: INS), ii) consumului de biomasă provenită din silvicultură, exploatarea 
și procesarea lemnului, pentru producerea de energie (sursa: raportările oficiale ale României 
conform art. 22. din Directiva 2008/28/CE și Balanța energetică a României) și iii) balanța 
import/export pentru lemnul de foc (sursa: FAOSTAT). Se observă o diferență semnificativă între 
cele două valori, pentru toată perioada analizată2. Cu toate limitările care pot aduce erori în calcul, 
între lemnul disponibil (oferta) și consumul (cererea) de biomasă provenită din silvicultură cu 
utilizare în producerea de energie, există o diferență semnificativă chiar dacă luăm în considerare și 
balanța import-export pentru lemnul de energie. Identificarea cauzelor înregistrării acestei diferențe 
(în condițiile în care la baza estimării stau date asumate oficial de Guvern și presupuneri rezonabile) 
necesită investigații suplimentare, mai ales având în vedere necesitatea acută a colectării acestor 

 
2Calculul acestor diferențe trebuie judecat din perspectiva unor limitări ce vin din: i) coeficienții utilizați pentru transformările m3 – to – ktep – Wh, 
ii) presupunerile făcute privind cantitățile de coajă, alte sortimente secundare și lemn rotund (alte sortimente decât lemnul de foc) ce au ca destinație 
producția de energie. 
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informații pentru orice demers programatic în materie de silvicultură și de utilizare a surselor 
regenerabile de energie. 

Tabelul 2. Estimarea balanței import - export pentru lemn de energie (mii m3). Sursa: [18] 

Cantitatea importată 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
A. Lemn de foc 295,8 563,5 631,0 552,0 601,5 346,4 315,6 
B. Lemn rotund destinat 
industriei 

639,8 735,6 1.007,7 1.792,4 1.769,2 1.478,5 1.264,6 

C. 30% din [2] lemnul rotund 
destinat industriei importat 

192,0 220,7 302,3 537,7 530,8 443,5 379,4 

D. Import reziduuri și tocătură 
de lemn 

7,6 7,8 8,1 4,9 18,9 136,0 239,0 

E. Import peleți 1,4 7,7 3,5 10,2 17,3 25,8 27,4 
1. Total estimare lemn energie 
import A+C+D+E 

496,8 799,6 945,0 1.104,8 1.168,5 951,8 961,5 

Cantitatea exportată        
F. Export lemn foc 229,6 293,1 202,9 146,1 73,1 68,2 61,7 
G. Export reziduuri și tocătură 
de lemn 

207,0 283,7 313,3 291,1 32,9 9,4 10,5 

H. Export peleți 345,9 570,8 516,2 404,2 326,4 208,9 146,3 
2. Total estimare lemn energie 
export F+G+H 

782.5 1.147,6 1.032,3 841,3 432,4 286,6 218,5 

Balanța import - export 1-2 -285,7 -348,0 -87,4 263,5 736,1 665,2 742,9 
 

 
Figura 2. Disponibilul de lemn cu destinație energetică rezultat din exploatarea lemnului (INS, FAOSTAT) 
și consumul de biomasă din silvicultură, exploatarea lemnului și industria lemnului. Surse: [9-11, 19, 20] 
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Figura 3. Estimarea disponibilului de lemn ce poate fi utilizat pentru scopuri energetice, provenit din 
sectorul silvic, pentru anul 2018 

Estimarea potențialului în ceea ce privește producția de biomasă solidă din silvicultură este 
prezentată sugestiv, pentru anul 2018, în Figura 3. Figura indică, în pofida impreciziei datelor, o 
necorelare semnificativă a datelor INS, privitoare la consum, cu cele referitoare la producția de 
biomasă pentru energie din sectorul silvic. Tabloul este completat de recentele interpretări și discuții 
[21] pe marginea valorilor oferite de INS. 

4. CONCLUZII 
1. La nivel național, informațiile prezentate de ambele surse, INS și IFN, arată că demersurile 

de gestionare a pădurilor și de exploatare a lemnului în România sunt sustenabile din punct 
de vedere al ratei extragerilor raportate la creșterea curentă. Cantitatea de lemn oferită 
efectiv de pădure reprezintă 62% din creșterea curentă, dacă luăm ca referință recolta și 
creșterea raportate de IFN [22, 23]. La nivelul Uniunii Europene, acest indicator variază 
între 37% pentru Slovenia și 101% pentru Suedia, având o medie europeană de 72% [24]; 

2. Între cantitatea de lemn ce pleacă anual din pădure (raportată de IFN) și cantitatea de lemn 
exploatată (raportată de INS) există o diferență semnificativă, fiind necesare eforturi 
convergente pentru explicarea ei. Situația din România nu este singulară, existând 
diferențe semnificative și în Franța - cca. 10 milioane m3 [25] - și Germania - cca. 19 
milioane m3 [26] - în condiții specifice fiecărei țări în ceea ce privește colectarea și 
interpretarea datelor; 

3. Există lemn recoltat în România care scapă raportărilor oficiale către INS? Cum pot fi 
interpretate estimările IFN cu privire la recoltă prin prisma procesului de producție 
forestieră? Există lemn recoltat care nu este înregistrat în SUMAL, deși sistemul este 
implementat și dezvoltat continuu din 2008? În condițiile legislative actuale, orice diferență 
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între informațiile înregistrate în SUMAL și celelalte raportări oficiale privind recoltele de 
lemn din pădurile României este interpretată ca măsură a lemnului recoltat ilegal, deși este 
posibil să provină dintr-o exploatare responsabilă a lemnului; 

4. Datele oficiale arată un potențial echilibru între cererea și oferta de biomasă din silvicultură, 
destinată producerii de energie (lemn de foc, resturi din exploatarea și prelucrarea 
lemnului) la circa 10-12 milioane m3 anual, calculată pe baza raportărilor INS privind masa 
lemnoasă exploatată (inclusiv din vegetația din afara fondului forestier); raportările oficiale 
în cadrul Directivei 20/20 arată un consum de biomasă din sectorul forestier între 15-22 
milioane m3 (lemn pentru foc, resturi din exploatarea și procesarea masei lemnoase). Oare 
estimarea pe picior a masei lemnoase gestionate să fie singura sursă a acestor date 
divergente? Nu cumva problema socială a lemnului pentru încălzirea locuinței este de fapt 
factorul declanșator? Cum poate fi adaptat sistemul SUMAL pentru a descrie corect situația 
în ceea ce privește lemnul pentru foc și, în general, recoltele de lemn din România? Ce 
legătură există între diferența dintre oferta și cererea de lemn de foc, pe de o parte, și 
diferența dintre volumul îndepărtat din pădure (IFN) și volumul oficial exploatat (INS), pe 
de altă parte? 

5. În prezent, mai multe instituții (INS, autoritatea centrală responsabilă de silvicultură, 
Institutul de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”) colectează și procesează 
un volum semnificativ de date, a căror prelucrare și publicare este de un real interes și 
ajutor; 

6. Există instrumente de colectare si prelucrare a datelor cu relevanță ridicată (activitatea de 
monitorizare efectuată de Garda Forestieră, gestionarea SUMAL etc.), ce nu sunt folosite 
pentru a da publicității informații credibile privind capacitatea productivă a pădurilor și 
nevoia de lemn? De exemplu, informații transparente privind utilizarea lemnului, colectate 
prin intermediul SUMAL, coroborate cu cele colectate de INS prin raportările SILV, ar trebui 
să fie disponibile pentru a permite analize independente privind volumele de masă 
lemnoasă puse în valoare, exploatate și utilizate în România. Ținând cont de obligativitatea 
raportării tuturor intrărilor de lemn în sistemul SUMAL, INS ar putea să folosească în mod 
direct acest instrument pentru a agrega datele oficiale privind recoltele de lemn; 

7. Atât sub aspectul suprafețelor, cât și al volumelor, informațiile oferite de INS și IFN nu sunt 
conciliate. Ar trebui depuse eforturi mai mari pentru armonizarea sistemelor de colectare a 
datelor și pentru agregarea acestora în indicatori relevanți pentru procesele decizionale 
(demers ce trebuie să se bazeze pe o colaborare constructivă între reprezentanții sectorului). 
S-ar putea astfel evita numeroase discuții și reacții sterile cu referire la tăierile ilegale, 
facilitând identificarea și rezolvarea problemelor; 

8. Specialiștii sectorului și, mai cu seamă, reprezentanții autorității publice responsabile de 
silvicultură ar trebui să se implice mai mult în identificarea nevoii de informații și într-o 
mai largă informare a publicului cu privire la activitățile din silvicultură; 

9. Sectorul forestier este unul dintre puținele sectoare care, în mod sustenabil, sub aspectul 
volumelor totale exploatate, are o balanță comercială externă pozitivă, folosește o materie 
primă regenerabilă, importă materie primă și exportă produse finite și semifinite [27]; 
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10. Din punct de vedere al strategiei pentru bioeconomie, folosirea resurselor naturale 
regenerabile, ca alternativă la combustibilii fosili, trebuie sprijinită inclusiv pentru sectorul 
energetic. Evident că, din perspectivă climatică, este de dorit promovarea utilizării 
lemnului în produse cu o durată cât mai lungă de viață (mobilier, construcții, etc.). Pot 
pădurile României să furnizeze transparent și legal atât necesarul de lemn industrial pentru 
produse cu lungă durată de viață cât și lemnul de energie pentru comunitățile locale care 
nu au resurse energetice alternative? Se poate realiza acest lucru asigurând și protecția 
tuturor ecosistemelor forestiere reprezentative? 

11. Sectorul forestier nu se dezvoltă în ritmul în care o fac celelalte sectoare (ponderea 
exportului din economia forestieră în valoarea totală a exporturilor scade), acesta fiind un 
semnal al unei potențiale neglijențe în ceea ce privește sprijinirea investițiilor, sau al unei 
guvernanțe excesive [28]. Unele date privind sectorul forestier indică posibile probleme de 
trasabilitate/evaluare/raportare a volumelor de exploatat/exploatate. Aceste probleme 
trebuie identificate cât mai precis și rezolvate prin măsuri care să nu ducă la o subdezvoltare 
a sectorului prin utilizarea ineficientă a resursei, supra-reglementare sau îngreunarea 
inițiativei private. 
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REZUMAT EXTINS – EXTENDED ABSTRACT 

Title in English: Are the Romanian public data regarding the harvested and used wood correlated? Case study: 
solid energy biomass from forestry 

Introduction: In Romanian regulatory conditions, the wood supply is inelastic, determined mainly by the forest 
management planning framework. Data regarding the wood consumption are collected by different institutions systems: 
INS (National Statistical Institute), IFN (National Forest Inventory), SUMAL (destined to monitor wood traceability), 
but there are inconsistencies in data transparency and correlations. Romanian Government officially assumed a 
significant difference between the wood removals (according to IFN) and the official harvested wood quantities (as 
reported by INS) requiring immediate assessment, including scientific research. The analysis in this paper aims at 
identifying how the wood supply satisfies the potential demand of wood with a case study on the energy wood. The analysis 
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results in an arrow of reflections and question marks to be considered by forestry policy makers and, generally, by forestry 
sector stakeholders. 

Results: There is an important potential for wood energy use in Romania, although the authority’s attention to 
this matter has been limited. A very important number of households, many of them being poor, are using wood for 
heating, especially in the rural area. Based on official data from public sources, clearly indicated in the paper, there is a 
difference between the energy wood consumption (mainly for heating in rural areas) and supply (as described by the data 
regarding wood utilization), conservatively estimated between 20 and 30 percent. The differences may be correlated with 
the difference between the wood removals (according to IFN) and the official harvested wood quantities (as reported by 
INS). 

Conclusions: Although at country level the annual removal is only 62% of the total current increment, still the 
differences between data from different official sources indicate that there are issues regarding the data collection, 
processing and interpretation or illegal logging. Despite prescriptive and complex data collection systems are in place, 
the data are not correlated nor transparent. The lack of reliable data makes policy decisions impossible and this may result 
in missed economic opportunities for the forest sector. 
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results in an arrow of reflections and question marks to be considered by forestry policy makers and, generally, by forestry 
sector stakeholders. 
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heating, especially in the rural area. Based on official data from public sources, clearly indicated in the paper, there is a 
difference between the energy wood consumption (mainly for heating in rural areas) and supply (as described by the data 
regarding wood utilization), conservatively estimated between 20 and 30 percent. The differences may be correlated with 
the difference between the wood removals (according to IFN) and the official harvested wood quantities (as reported by 
INS). 

Conclusions: Although at country level the annual removal is only 62% of the total current increment, still the 
differences between data from different official sources indicate that there are issues regarding the data collection, 
processing and interpretation or illegal logging. Despite prescriptive and complex data collection systems are in place, 
the data are not correlated nor transparent. The lack of reliable data makes policy decisions impossible and this may result 
in missed economic opportunities for the forest sector. 
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