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Domeniul: Silvicultură şi exploatare forestieră 
 
 

Volumul de lemn exploatat în anul 2021 
 

• În anul 2021 operatorii economici atestaţi în exploatarea forestieră au raportat un volum 
de lemn exploatat mai mic cu 1,7% faţă de anul 2020. 

• În anul 2021 faţă de anul 2020 s-a înregistrat o scădere cu 1,4% a volumului de lemn 
rotund exploatat.  

 
Volumul de lemn exploatat pe specii lemnoase, în anul 2021 comparativ cu anul 2020 

 
      

Specificația 
 

Anul                                                            

2020 2021 

Diferenţe (±) 
anul 2021 faţă 
de anul 2020 

Total 19792 19446 -346 

Lemn rotund (fără coajă) - total 18049 17796 -253 

- Răşinoase 7472 7122 -350 

- Fag 5804 5649 -155 

- Stejar 1771 1789 +18 

- Diverse specii tari 1846 1938 +92 

- Diverse specii moi 1156 1298 +142 

Coaja lemnului rotund 919 900 -19 

Alte sortimente 824 750 -74 

  datele tabelului in format .xls  

 

În volumul total de lemn rotund exploatat, ponderea cea mai mare o au speciile de foioase 
(60,0%), în timp ce speciile de răşinoase acoperă 40,0%. 

 
Repartizarea volumului de lemn rotund, pe specii lemnoase, în anul 2021 

 

 
Datele graficului in format.xls 
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Dintre speciile de foioase, lemnul de fag are ponderea cea mai mare, respectiv 31,7% din totalul 
lemnului rotund exploatat. 
 
În anul 2021 faţă de anul 2020, s-a înregistrat o scădere de 1,4% a volumului de lemn rotund, 
cauzată în principal de faptul că: 
- speciile răşinoase au avut o scădere de 4,7%, cu o pondere de 40,0% în volumul de lemn 

rotund exploatat; 
- speciile de foioase au înregistrat împreună o creștere de 0,9%, cu pondere de 60,0% în 

volumul de lemn rotund exploatat. 
 
 

Volumul de lemn în anul 2021 comparativ cu anul 2020 
       

 
Datele graficului in format.xls 

 
 

Principala destinaţie a lemnului rotund a fost reprezentată de buşteni, în proporţie de 51,0 %, 
urmată de lemnul pentru foc în proporţie de 36,3%. 

 

Destinaţia lemnului rotund în anul 2021 comparativ cu anul 2020 
                
              

Specificația 
 

Anul                                                            
2020 2021 

Diferenţe (±) 
anul 2021 faţă 
de anul 2020 

Total 18049 17796 -253 

Buşteni  9192 9081 -111 

Lemn rotund şi despicat 1369 1323 -46 

Alte sortimente de lemn rotund 1068 931 -137 

Lemn pentru foc  6420 6461 +41 

Datele tabelului in format.xls 
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Informaţii suplimentare: 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice 
ataşate comunicatului pe homepage. 

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia „Volumul de lemn exploatat în anul 2021”, 
termen de apariţie 28 octombrie 2022. 

Următorul comunicat de presă referitor la silvicultură va apărea în data de 31 mai 2023. 
 
Arhiva comunicatelor de presă:  https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view 
 
Direcția de Comunicare      
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869 
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