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Nr. 40 / 27.08.2018 

Către: Guvernul României 

În atenția:  

Doamnei Viorica Dăncilă, Prim-Ministrul Guvernului României 

Domnului Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Finanțelor Publice  

Doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

Domnului Dănuţ Andrușcă, Ministrul Economiei  

Domnului Ioan Deneș, Ministrul Apelor și Pădurilor  

Scrisoare Deschisă 

Referitor la: Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,             
promovarea producției durabile și optimizarea contribuției pădurilor și a sectorului forestier la dezvoltarea             
rurală, creșterea economică și crearea de locuri de muncă 

Stimată Doamnă Prim-Ministru, 

Modul de valorificare a lemnului din pădurile Romaniei influențează viața a cca 3 milioane de familii care se                  
încălzesc cu lemn, condiționează existența a peste 300.000 de locuri de muncă din silvicultura și industria                
de prelucrare a lemnului și au un impact semnificativ asupra economiei naționale, reprezentând peste 3%               
din PIB. După o dezbatere de patru ani, Codul Silvic a reuşit să instituie (încă din 2015) principiile de                   
valorificare a lemnului în acord cu principiile directoare ale strategiei forestiere europene, pentru ca              
silvicultura și întregul lanț valoric forestier să contribuie în mod viabil și competitiv la dezvoltarea rurală și                 
întreaga economie, oferind totodată beneficii pentru societate.  

Este datoria Guvernului să asigure ca resursele naționale să fie valorificate în interesul statului român,               
luând în considerare impactul pe care îl are industria lemnului în eforturile naționale privind dezvoltarea               
rurală. În contextul actual, industria lemnului este una dintre puținele domenii care asigură locuri de muncă                
în zone defavorizate și sprijinirea acestui domeniu poate reprezenta o armă eficientă în preîntâmpinarea              
fenomenului de migrație de la sate la orașe, fenomen îngrijorător la nivelul întregului spațiu european. Din                
păcate sistemul deficitar actual, folosit în valorificarea lemnului public, limitează accesul la această resursă              
tocmai agenților economici care prelucrează superior lemnul și care prin activitatea desfășurată aduc cel              
mai mare aport socio-economic statului Român.  

Astfel este necesară o implicare la nivel guvernamental pentru dezvoltarea unei strategii (începând cu              
Regulamentul de valorificare a msei lemnoase aflat în consultare publică ) de valorificare a masei               
lemnoase din fondul forestier proprietate publică care să transpună în mod adecvat principiile statuate în               
Codul Silvic (inclusiv: valorificarea superioară a masei lemnoase, sprijinirea dezvoltării rurale prin            
prelucrarea locală a masei lemnoase sau prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile              
proprietate publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei), singura cale care poate să ofere o orientare              
strategică silviculturii din România în direcția unei dezvoltări durabile având implicații majore asupra             
întregii economii naționale.  
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În mai puţin de trei ani, patru guverne au modificat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase de                 
patru ori (nici unul din actele normative nu au reușit să transpună într-un mod echilibrat soluții reale pentru                  
aplicarea acestor principii), fiind acum în consultare publică pentru a cincea oară.  

Dorim ca prin implicarea în cadrul procesului de consultare publică să atragem atenția, din nou, că fără o                  
transpunere fermă și un consens cât mai larg din partea autoritătilor și factorilor interesaţi relevanţi,               
privitor la soluţiile practice care se impun, se prelungeşte o stare de fapt care a generat instabilitatea                 
sectorului forestier, o totală lipsă de predictibilitate reducând implicit aportul acestuia la dezvoltarea             
durabilă a comunităţilor locale şi creşterea economiei naţionale. 

Este nevoie de o abordare responsabilă prin implicarea adecvată a tuturor autorităților relevante, care              
să țină cont de interesele legitime ale comunităților locale și a sectorului forestier în condițiile specifice                
silviculturii din România (relevant în acest context: starea infrastructurii forestiere, valorificarea în proporție             
de peste 70% a „lemnului pe picior”, dezechilibrele concurențiale din piață, lipsa forței de muncă calificate,                
subfinanțarea sectorului forestier sau alte aspecte  legate de vulnerabilitatea socială a comunităților locale). 

Considerăm că o transpunere adecvata a principiilor de sustenabilitate exprimate în Codul Silvic, necesită              
o abordare integrată,  fiind necesară adoptarea unui pachet de soluții normative: 

● Eliminarea TVA-ului la lemnul de foc și lemnul pentru constructii rurale vândut către populație              
(considerată inclusiv ca o măsura pentru combaterea evaziunii fiscale și recoltării ilegale a lemnului); 

● Adoptarea unor criterii de sustenabilitate aplicabile pentru atribuirea lemnului în licitații (nu            
doar prețul imediat oferit în licitații), care să cuantifice aportul socio-economic al activității de prelucrare a                
lemnului raportat la cantitatea de lemn consumat. Astfel ar apărea evidentă stimularea valorii             
adăugate, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, stimularea asocierii în grupuri de operatori,               
combaterea muncii la negru și a tăierilor ilegale sau repatrierea profiturilor prin inginerii financiare,              1

respectiv dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale în spaţiul rural. Prin vânzarea lemnului (mai ales a               
celui „pe picior”) din pădurile proprietate publică se vinde practic o resursa naturală și nu un produs finit                  
– iată de ce este esențial să se aplice criterii obiective care să ofere predictibilitate privind prioritizarea                 
accesului la această resursă în funcție de beneficiile oferite „în aval” de pădure pentru societate.  

În acest sens, pentru pădurile publice ale statului, considerăm că Guvernul este cel mai îndreptăţit să                
decidă asupra modalității de punctare şi ponderile aferente criteriilor de atribuire (HG 715 /2017, art 18)                
întrucât are capacitatea, dar mai ales răspunderea, să cuantifice şi beneficiile obţinute prin procesarea              
lemnului, nu doar preţul obţinut prin vânzarea imediată a  lemnului; 

● Instituirea după caz, a unor scheme de ajutor de stat („minimis”) care să stimuleze valoarea               
adăugată produselor din lemn, respectiv valorificarea superioară a masei lemnoase în sprijinul dezvoltării             
durabile a comunităților locale (în principal în spaţiul rural); 

În sensul identificării celor mai bune soluții practice pentru implementarea acestor principii, vă transmitem              
anexat propunerile noastre și ne exprimăm speranța că vor fi luate în considerare, în forma finală a                 
Regulamentului. 

Cu deosebit respect, 
Orieta Hulea, Director general WWF-România 

1 Directiva UE 1164/2016 (care evidenţiază necesitatea garantării plăţii  impozitelor acolo unde sunt generate profiturile şi valoarea). 
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