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REZUMAT
Pădurile reprezintă sisteme complexe de susținere a vieții care adăpostesc întreaga
biodiversitate a unui ecosistem forestier sănătos. Acestea îndeplinesc funcții economice, de
mediu, culturale și sociale complexe. Având în vedere principiile de dezvoltare durabilă,
efectele exploatării excesive a resurselor naturale lemnoase și iminența epuizării acestora,
devine necesară o reconsiderare a întregii economii forestiere, printr-o nouă abordare menită să
evidențieze importanța valorificării tuturor celorlalte servicii ecosistemice, ca alternativă la
exploatarea, cu precădere, a lemnului brut.
Tema prezentei lucrări de cercetare este una de actualitate atât pe plan național, cât și
pe plan mondial, în contextul intensificării exploatării nesustenabile a pădurilor (cu precădere
a materialului lemnos) și pe fondul necunoașterii stocurilor activelor ecosistemice și, în
consecință, a neprețuirii valorii acestora. În timp, aceste tendințe pot conduce la epuizarea
resurselor și, odată cu acestea, la deteriorarea irevesibilă a stării ecosistemelor forestiere, în
particular, și a calității vieții, în general.
Din aceste considerente, prezenta lucrare de cercetare, intitulată „Reconsiderări ale
economiei forestiere din perspectiva valorificării produselor complementare”, își propune să
abordeze problemele actuale ale exploatării ecosistemelor forestiere și să contureze un model
de evaluare a activelor ecosistemice care, pornind de la o bună cunoaștere și înțelegere a
terminologiei specifice, să conducă la creșterea gradului de conștientizare cu privire la
multitudinea serviciilor ecosistemice care pot fi furnizate de pădurile păstrate ”pe picior”, față
de exploatarea aproape exclusivă a resurselor naturale lemnoase. Pornind de la aceste premise,
în primul rând, în lucrarea de față se introduce – pentru prima dată expresia “produse
complementare”, care cuprinde toate serviciile ecosistemice (mai puțin resursele lemnoase)
care pot fi furnizate de activele ecosistemice care înglobează preponderent ecosisteme
forestiere. În continuare, prin abordarea celor mai recente teorii de identificare/recunoaștere și
evaluare a activelor ecosistemice, prin cercetarea de tip aplicativ, se demonstrează că ponderea
beneficiilor aduse de produsele complementare este superioară celei generată de furnizarea și
utilizarea resurselor lemnoase. Nu în ultimul rând, pentru încurajarea proprietarilor de păduri
să păstreze pădurea ”pe picior”, în scopul prevenirii producerii dezastrelor sau a diminuării
efectelor acestora, studiul prezent are în vedere, prin cercetarea fundamentală, identificarea
unei metode de evaluare a pădurilor cu rol de protecție. Toate aceste abordări reprezintă
elemente de noutate pentru economia forestieră românească și premise ale unor cercetări
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transversale viitoare, care vor ține seama de interconexiunile care există între diversele
ecosisteme naturale.
Studiul de caz pe care lucrarea curentă îl detaliază, în urma cercetărilor întreprinse,
reflectă inventarierea și evaluarea activelor ecosistemice și elaborarea unui model de prețuire a
pădurilor cu rol de protecție strictă, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă și a economiei
de tip circular, prin abordarea pe bază de risc și includerea corespunzătoare a măsurilor de
reziliență, pentru reducerea impactului și a perioadelor de revenire la starea de normalitate.
Acest studiu de caz confirmă faptul că ponderea valorică a restului serviciilor ecosistemice
furnizate, a produselor complementare, în totalul valoric al unui activ ecosistemic, preponderent
forestier, este superioară celei provenite doar din furnizarea și utilizarea resurselor lemnoase.
În prezent, cel de-al cincisprezecelea obiectiv de dezvoltare durabilă din Agenda 2030,
unanim acceptat de toate țările semnatare, recunoaște necesitatea integrării valorilor
ecosistemelor și a biodiversității în planificarea națională. Analiza literaturii științifice specifice
domeniului a reliefat faptul că, până acum, nu s-a consacrat o abordare unanim acceptată, o
metodologie de evaluare a ecosistemelor, fapt care generează, ori neefectuarea evaluării, ori
efectuarea acesteia într-o manieră estimativă și aleatoriu declarativă.
Se constată astfel existența unei probleme majore a cercetării aplicative care, deși se
regăsește secvențial în conținutul mai multor studii de cercetare, a rămas în continuare în același
stadiu, cu abordarea teoretică și fără finalizarea practică a calculelor privind identificarea și
evaluarea activelor ecosistemice. Ecosistemele continuă să rămână, fie nedelimitate fizic și
neevaluate, fie delimitate și evaluate parțial, atât din perspectiva tipului de ecosistem, cât și din
cea a considerării tuturor elementelor specifice ale unui ecosistem. Necunoașterea în întregime
a stocului și a valorii activelor ecosistemice poate conduce la supraexploatare, peste rata anuală
de regenerare și peste capacitatea de a descoperi noi zăcăminte sau cantități adiționale de
resurse, împrejurare care ar putea diminua orizontul de timp pentru utilizarea serviciilor
ecosistemice, implicit epuizarea acestora și afectarea iremediabilă a calității vieții generațiilor
viitoare.
Obiectivul general al cercetării doctorale este divizat în două sub-obiective. Primul subobiectiv al lucrării de cercetare îl constituie reunirea sub o singură “umbrelă” a restului
serviciilor ecosistemice furnizate de activele ecosistemice preponderente de tip forestier (mai
puțin serviciile ecosistemice de aprovizionare reprezentând resursele de lemn) sub denumirea
de „produse complementare” în încercarea de a demonstra că valoarea economică, socială,
ecologică și culturală a acestora este mai importantă decât cea provenită din furnizarea și
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utilizarea cu precădere a resurselor de lemn. Cel de-al doilea sub-obiectiv are în vedere
evidențierea, prin intermediul cercetării de tip aplicativ care are la bază modelul experimental
de evaluare SEEA, a faptului că beneficiile aduse de produsele complementare pot fi net
superioare celor generate de exploatarea aproape exclusivă a resurselor naturale lemnoase.
Obiectivele specifice ale lucrării se regăsesc în ultimul capitol în care, prin intermediul
studiului de caz, este efectuată inventarierea elementelor de risc care pot deteriora starea unui
activ ecosistemic, preponderent forestier, și elaborarea, prin prisma expunerii la pericole, a unui
model de evaluare a pădurilor cu rol strict de protecție, menit să încurajeze proprietarii de păduri
să păstreze pădurile vii și sănătoase pentru prevenirea apariției riscurilor, diminuarea efectelor
acestora și conservarea biodiversității.
Realizarea prezentei lucrări de cercetare se bazează pe studiu bibliografic și pe analiza
modelelor conceptuale, cercetarea pe bază de chestionar și prin mijloace de teledetecție
confirmate pe teren și pe modelarea conceptuală și descriptivă.
Prin intermediul cercetării bibliografice, se identifică stadiul actual al investigației
științifice fiind realizată o analiză critică a modului de exploatare a serviciilor ecosistemice
generate de activele ecosistemice preponderent forestiere. Pentru a se asigura o imagine de
ansamblu și o bază de comparație, lucrarea face o scurtă incursiune în istoria exploatărilor
forestiere, abordând de la cele mai vechi studii până la cele mai recente, pe diverse etape de
dezvoltare ale societății umane, în general, și ale domeniului forestier, în particular. Analiza
modelelor conceptuale permite astfel elaborarea unei sinteze care are în vedere esența
procesului de delimitare fizică și evaluare a activelor ecosistemice și elementele cheie care
definesc dezvoltarea durabilă a unui ecosistem de tip forestier.
Cercetările pe bază de chestionar și cele prin mijloace de teledetecție satelitară au permis
colectarea și verificarea datelor folosite în elaborarea studiilor de caz, prezentate în cea de-a
doua parte a lucrării de cercetare.
Modelarea econometrică conceptuală și descriptivă a permis formularea unor puncte de
vedere personale cu privire la folosirea denumirii de „produse complementare”, precum și la
elaborarea unui model de evaluare a pădurilor cu rol de protecție strictă.
Rezultatele care se prefigurează se referă la punerea în valoare a potențialului pe care
restul serviciilor ecosistemice sau produsele complementare, îl au față de beneficiile izvorâte
doar din exploatarea resurselor naturale lemnoase. Mai mult, prin realizarea unei sinteze asupra
metodei experimentale de evaluare SEEA și prin studiile de caz întreprinse, se urmărește
demonstrarea faptului că reconsiderarea economiei forestiere din perspectiva valorificării
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produselor complementare este mai mult decât necesară a fi efectuată, pentru că aceasta va
asigura, probabil, exploatarea sustenabilă a ecosistemelor forestiere și integrarea economiei de
tip circular, ca și concept.
Principala provocare științifică rezolvată în cadrul prezentei lucrări de cercetare se referă
la soluționarea problemei majore a cercetării aplicative referitoare la identificarea și evaluarea
activelor ecosistemice. Odată cu aceasta, se demonstrează științific că valoarea fluxurilor
financiare provenite din exploatarea produselor complementare este net superioară celor
generate din exploatarea resurselor de lemn, pentru că ponderea în totalul valoric al unui activ
ecosistemic, preponderent forestier, devine mai importantă față de cea provenită din furnizarea
și utilizarea serviciilor ecosistemice de aprovizionare, bazate doar pe exploatarea materialului
lemnos. În plus, evaluarea monetară efectuată, în premieră, pentru activul ecosistemic
experimental, va ajuta utilizatorul să înțeleagă faptul că, fără criterii adecvate de măsurare,
monitorizarea nu poate fi asigurată, iar alunecarea spre supraexploatare va fi oricând posibilă.
Nu în ultimul rând, elaborarea metodei de evaluare a pădurilor cu rol de protecție strictă,
pornind de la riscurile inerente care planează asupra activelor ecosistemice preponderent
forestiere, chiar dacă ar putea fi contestată de unii specialiști, este un pas înainte pentru
dezvoltarea altor abordări teoretice conceptuale privind găsirea celor mai adecvate formule de
compensare a proprietarilor de păduri. Aceste compensații/stimulente fiind peste beneficiile pe
care proprietarii le-ar primi pentru exploatarea materialului lemnos, vor încuraja păstrarea
pădurilor ”pe picior” și, odată cu acestea, conservarea întregului ecosistem forestier, în
integralitatea sa.
Lucrarea de cercetare are un caracter transdiciplinar care derivă din complexitatea temei
de cercetare abordată, necesitând, în afara folosirii cadrelor teoretice conceptuale recunoscute
global, folosirea integrată a unor modele economice, matematice și statistice. Pe baza acestei
abordări integrate, caracterul inovativ al lucrării de cercetare este demonstrat de modelul creat
pentru soluționarea problemelor ridicate în mod constant de către proprietarii de păduri,
referitor la compensațiile nesemnificative pe care aceștia le-au primit de-a lungul timpului
pentru pădurile cu rol de protecție strictă. Originalitatea lucrării este susținută și de folosirea
cadrului conceptual teoretic de evaluare experimentală a activelor ecosistemice (SEEA) pentru
demonstrarea științifică a faptului că fluxurile financiare generate de produsele complementare
sunt superioare celor provenite doar din exploatarea resurselor lemnoase. Prin această abordare,
se oferă, pe cale științifică, a unui exemplu concret de exploatare sustenabilă.
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Pornind de la aceste premise, urmând structura logică a unei cercetări științifice cu
conținut și scop bine definit, prezenta lucrare de cercetare este structurată în două părți: prima
parte tratează evoluția cunoașterii și stadiul actual al dezvoltărilor din domeniu (de la începutul
evoluției umane și până în prezent), iar partea a doua se continuă cu cercetările proprii teoretice
și experimentale. Lucrarea este structurată în cinci capitole, completate de concluzii,
bibliografie și anexe.
În primul capitol, „Rolul și importanța ecosistemelor forestiere. Resursele forestiere
lemnoase si produsele complementare”, se face o scurtă incursiune în timp pentru înțelegerea
modului în care au fost exploatate ecosistemele forestiere, de-a lungul secolelor. Se evidențiază,
astfel, rolul pe care ecosistemele forestiere îl au în menținerea vieții și se subliniază faptul că
furnizarea și utilizarea serviciilor ecosistemice de aprovizionare bazate pe exploatarea
resurselor de lemn a fost efectuată cu neglijarea importanței restului serviciilor ecosistemice.
Cu alte cuvinte, exploatarea s-a bazat, în cea mai mare parte, doar pe recoltarea resurselor de
lemn, în detrimentul restului resurselor biotice și abiotice pe care un ecosistem forestier sănătos
le poate oferi umanității. În acest capitol, se introduce denumirea științifică de “produse
complementare” pentru delimitarea strictă de resursele forestiere lemnoase și facilitarea
înțelegerii rolului, importanței și ponderii acestora în structura fizică și valorică a activelor
ecosistemice care înglobează ecosisteme preponderent forestiere. Sunt expuse principalele
teorii și concepte care întăresc ipotezele lucrării de cercetare, pe baza cărora se va dezvolta
cercetarea de tip aplicativ din capitolele următoare. Se prezintă ideea care stă la baza cercetării
fundamentale din prezenta lucrare de cercetare, dar care va fi dezvoltată în capitolele
subsecvente.
În cel de-al doilea capitol, „Dezvoltarea durabilă a ecosistemelor forestiere”, se
evidențiază faptul că gestionarea durabilă a pădurilor este o expresie mult mai adecvată decât
cea de dezvoltare durabilă, pentru că lasă spațiu pentru înglobarea serviciilor ecosistemice.
Capitolul reflectă analiza critică a conceptelor care au fost create în materie de dezvoltare,
respectiv de dezvoltare durabilă, pentru ca acestea au avut în vedere anumite interese, în funcție
de domeniul de activitate care a fost supus dezbaterii. Abundența elementelor conceptuale este
evidentă, însă acestea nu au fost concretizate în acțiuni, ca urmare a lipsei elementare a
consensului, situație generatoare de incertitudini cu privire la viabilitatea obiectivelor stabilite.
Astfel, se reliefează faptul că lipsesc instrumente juridice adecvate și hotărâri administrative
centralizate care să ajute proprietarii și administratorii de păduri în procesul decizional privind
modalitatea optimă de exploatare a ecosistemelor forestiere. De altfel, se are în vedere faptul
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că cele mai multe instrumente juridice, acorduri și principii internaționale care au fost
dezvoltate au mai degrabă un caracter optional, decât obligatoriu. De aici și încercarea de a
demnonstra întreaga problematică ce decurge din lipsa recunoașterii fizice și monetare a
activelor și serviciilor ecosistemice, așa cum au fost acestea descrise în capitolul precedent.
În cel de-al treilea capitol, „Ecosistemele forestiere din România, între istorie și
contemporaneitate”, studiul doctoral continuă cu analiza evoluției ecosistemelor forestiere
românești, din cele mai vechi timpuri, pentru care au fost găsite date statistice, izvoare teoretice
și conceptuale, până în prezent. În acest capitol se realizează o analiză-diagnostic a evoluției și
stării fondului forestier național, prin prisma datelor istorice cu impact major asupra dinamicii
și evoluției acestui sector. Analiza situației actuale a ecosistemelor forestiere este necesară,
având în vedere faptul că etapele următoare de evaluare fizică și monetară a activelor
ecosistemice și redefinirea modului de exploatare a ecosistemelor forestiere se bazează pe acest
pas extrem de important. Numai prin înțelegerea “așa cum este acum” se poate construi mai
departe “așa cum trebuie să fie”, iar economia forestieră se poate așeza pe principiile de
dezvoltare durabilă. Într-un astfel de context, în ultimul secol, se remarcă o îmbunătățire
constantă a cadrului legislativ și a datelor statistice, însă, la sfârșitul anului 2020, produsele
nelemnoase reprezentau doar un procent de 1% din cifra de afaceri a unităților silvice, față de
cei 85% rezultați din exploatarea produselor lemnoase. Diferența de 14% cuprinde venituri din
despăgubiri, pază și diverse autorizări, iar serviciile ecosistemice de reglare și culturale sunt
insuficient abordate fără a fi valorificate la adevăratul lor potențial. Comparativ cu alte țări,
exploatarea cantitativă oficială a lemnului din România este similară cu cea din țările
împădurite ale Europei (Franța, Suedia), însă mult mai puțin valorizată. S-a demonstrat astfel
că produsele nelemnoase sunt slab valorificate, fiind sub nivelul unor țări care beneficiază de
suprafețe împădurite cu mult mai mici decât ale României. Populația ocupată din economia
forestieră este preponderent masculină, bazată pe studii medii și excedentară, comparativ cu
alte țări europene, ca urmare a folosirii cu precădere a tehnologiilor învechite. În ceea ce
privește dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, după anul 1989 cadrul legislativ a integrat
terminologia specifică, însă, din punct de vedere procedural, mai sunt mulți pași de parcurs
pentru a reuși echilibrarea pilonilor de mediu, social, economic și cultural. Un aspect deloc de
neglijat îl reprezintă rezultatul Inventarul Forestier Național (IFN II) care indică faptul că
întreaga cantitate de lemn recoltată a fost mult mai mare decât cea declarată oficial statistic,
aspect care poate indica, fie erori statistice, fie exploatări ilegale.
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În capitolul patru, „Evaluarea ecosistemelor forestiere – între concepte teoretice și
valoarea justă calculată. Valorificarea produselor complementare”, cercetarea evidențiază
faptul că, prin recunoașterea activelor ecosistemice, evaluarea stării acestora, inventarierea
completă a serviciilor și aplicarea unor criterii adecvate de evaluare, serviciile ecosistemice
forestiere furnizate se pot transforma în produse și beneficii care să valorifice mult mai eficient
resursele naturale biotice și abiotice, iar serviciile de reglare și culturale puse în valoare și
eficient exploatate, astfel încât să asigure ridicarea presiunii de pe resursele naturale. Astfel,
acest studiu înlesnește înțelegerea tuturor termenilor și a metodelor de evaluare, elemente care
sunt folosite în studiul de caz din capitolul următor. Ipotezele de pornire se bazează pe analiza
corelației dintre câțiva indicatori selectați, iar rezultatele confirmă mai degrabă studiul IFN II.
Acest aspect întărește necesitatea efectuării unei juste evaluări a activelor ecosistemice, cu
maximă celeritate, pentru a cunoaște cantitatea reală a stocului de resurse și a preîntâmpina
supra-exploatarea.
În ultimul capitol, „Studiu de caz. Țara Vrancei”, prin intermediul cercetării în teren, se
confirmă că ponderea valorică a restului serviciilor ecosistemice furnizate, a produselor
complementare (de peste 70%) în totalul valoric al unui activ ecosistemic preponderent
forestier, este superioară celei provenite doar din furnizarea și utilizarea resurselor lemnoase.
Prin intermediul inventarierii elementelor de risc care pot deteriora starea unui activ ecosistemic
preponderent forestier s-a reușit elaborarea, prin prisma expunerii la riscuri, a unui model de
evaluare a pădurilor cu rol de protecție, menit să încurajeze proprietarii de păduri să păstreze
pădurile vii și sănătoase pentru prevenirea apariției riscurilor, diminuarea efectelor acestora și
conservarea biodiversității.
Prezenta lucrare de cercetare ar putea fi considerată o oportunitate pentru debutul
evaluării activelor naturale din România. Deși au fost efectuate numeroase lucrări de evaluare
a ecosistemelor, prin intermediul unor programe variate de finanțare, aceste studii s-au limitat
la preluarea unor date statistice, fără ca evaluarea să rezulte din calcule științifice elaborate.
Aceste lucrări au avut în vedere valori statice, fie determinate de piața de la momentul analizei,
fie preluate din datele statistice INS. Nicio lucrare nu a avut în vedere starea și capacitatea
ecosistemelor de a furniza servicii ecosistemice sau valoarea actualizată a fluxurilor de venituri
viitoare care pot fi generate de acestea. Prin urmare, modelul propus în prezenta lucrare de
cercetare, care are la bază sistemul experimental de evaluare SEEA, este punctul de plecare
pentru multe evaluări viitoare pe baze științifice, putând fi adaptat oricărui tip de ecosistem
natural. Un alt aspect cu caracter de noutate îl reprezintă evaluarea pădurilor cu rol de protecție
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împotriva inundațiilor și a alunecărilor de teren, prin prisma cuantificării externalităților
pozitive generate, model care poate fi adaptat oricăror tipuri de calamități naturale care pot
afecta starea și integritatea diverselor ecosisteme evaluate. Mai mult, toate calculele din lucrarea
prezentă au la bază date primare obținute prin tehnici de teledetecție satelitară, date culese local
prin intermediul chestionarelor și date preluate de pe site-urile oficiale ale UAT-urilor supuse
evaluării sau ale unor instituții publice. Se încurajează, astfel, realizarea unor evaluări pe baze
științifice care să conducă la cunoașterea stocului și a valorii reale a capitalului natural.
Calculele confirmă ipotezele de lucru, iar obiectivele propuse au fost atinse. Rezultatele
prezentei lucrări de cercetare confirmă, pe deplin, faptul că economia forestieră chiar trebuie să
fie reconsiderată din perspectiva valorificării produselor complementare. Din calcule reiese că
valoarea contributivă intrinsecă a pădurilor rămase ”pe picior”, prin valorificarea eficientă a
carbonului stocat și a externalităților pozitive generate de pădurile cu rol de protecție, în întregul
activ ecosistemic, este net superioară față de cea generată de exploatarea preponderentă a
materialului lemnos. Exploatarea eficientă a serviciilor ecosistemice culturale amplifică aceste
beneficii și determină ca ponderea tuturor produselor complementare exploatării resurselor
lemnoase să depășească 70% din valoarea globală a activului ecosistemic.
Reunirea sub o singură “umbrelă” a tuturor serviciilor ecosistemice furnizate de activele
ecosistemice preponderente de tip forestier (mai putin serviciile ecosistemice de aprovizionare
reprezentând resursele de lemn) sub sintagma de „produse complementare”, precum și analiza
valorică în acest context, confirmă că valoarea economică, socială, ecologică și culturală a
acestora este mai importantă decât cea provenită din furnizarea și utilizarea cu precădere doar
a resurselor de lemn. S-a demonstrat astfel, pe cale științifică, faptul că pădurea ”pe picior” este
cu mult mai valoroasă decât beneficiile generate doar de resursa de lemn supraexploatată.
Cunoașterea valorii reale a activelor ecosistemice, a stării acestora și a stocului disponibil
lărgește orizontul de timp, în materie de utilizare a serviciilor ecosistemice, de tip forestier.
Modelul experimental de evaluare SEEA, folosit în studiul de caz descris în această
lucrare, este un model recunoscut internațional care trebuie adoptat și de România, așa cum
unele țări europene deja au făcut-o. Prin implementarea acestui sistem de evaluare economică
se va ajunge la cunoașterea valorii reale a capitalului natural pe care România îl are, numai că,
până la atingerea premiselor de dezvoltare durabilă mai sunt foarte mulți pași de parcurs.
Rezultatele studiului întreprins pot constitui un punct de pornire pentru a privi capitalul natural
al țării din cu totul o altă perspectivă, iar factorul decident are un rol extrem de important.
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Acesta trebuie să înlesnească accesul la surse de finanțare și să creeze politici publice coerente
care să faciliteze reorientarea economiei forestiere către o altă abordare.
În plus, este necesar să se ia în considerare măsurile de reziliență, prin înglobarea
elementelor de risc care pot deteriora ecosistemele naturale, pentru că externalitățile, indiferent
de natura acestora, trebuie să fie luate în considerare financiar. Recunoașterea teoretică, în
întreaga literatură de specialitate, în politicile și întreg cadrul legislativ adoptat, este bună, dar
trebuie să se parcurgă și următorii pași pentru transformarea cadrului normativ în realizări
concrete. Implementarea reală a acestor măsuri se va cunoaște doar din reducerea numărului și
a efectelor calamităților naturale. Atât timp cât efectele acestora continuă să fie pe deplin
resimțite de populație, înseamnă că măsurile nu au fost, nici eficiente, și nici reziliente. Într-un
astfel de context, lucrarea doctorală propune un model și un exemplu de calcul al externalităților
pozitive de care beneficiază comunitățile din partea pădurilor cu rol de protecție din zone
inundabile. Potrivit rezultatelor, fiecare gospodărie situată în zona de risc, protejată de pădurea
„pe picior”, ar trebui să participe cu minim 500 de euro anual, sub formă de taxe aplicate de
factorul decident local/central, sumă care să fie direcționată proprietarilor de păduri pentru
acoperirea veniturilor nerealizate din exploatare, această construcție fiind similară taxelor
pigouvienne create pentru externalitățile negative produse de un eventual poluator.
Un alt aspect, deloc de neglijat, îl reprezintă noile tehnologii, pentru că acestea pot
contribui la salvarea capitalului natural. Deși România are și câteva exemple de bune practici
de management forestier, în care s-a demonstrat că resursa de lemn poate fi exploatată ca în
Suedia sau ca în Finlanda, exploatarea rudimentară, bazată pe tehnologii vechi și pe estimare,
este covârșitoare. De aici rezultă și acele diferențe uriașe de volum de lemn brut, care au fost
puse pe seama exploatărilor ilegale, iar modernizarea sectorului forestier va aduce beneficii,
atât populației, cât și mediului înconjurător.

Exploatarea din mediul informal trebuie

adusă, prin aceste pârghii, către zero. Privind din această perspectivă, lucrarea de față reprezintă
un model de pionierat, care demonstrrează - pe cale științifică - faptul că pădurea „pe picior”
este mult mai valoroasă decât lemnul brut exploatat, toate problemele identificate constituind
ipoteze pentru noi obiective care să fie tratate prin intermediul unor lucrări de cercetare viitoare.
De altfel, lucrarea de cercetare propune măsuri și idei pentru efectuarea evaluării întregului
capital natural al României, aspect care va fi continuat faptic de autor pentru a contribui la
atingerea obiectivelor asumate de țara noastră din Agenda 2030. Numai după ce valoarea
activelor ecosistemice românești va fi cunoscută, se poate afirma că România se poate înscrie
pe traiectoria atingerii dimensiunii de mediu a dezvoltării durabile, atât de intens enunțată în
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ultimii zece ani. Din acel moment, economia forestieră ar putea fi cu adevărat reconsiderată, iar
produsele complementare valorizate la adevăratul lor potențial.
Cuvinte cheie: Produse complementare, evaluare active ecosistemice, evaluare păduri cu
rol strict de protecție, dezvoltare durabilă, economie forestieră, biodiversitate
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ABSTRACT
Forests are complex life support systems that shelter the entire biodiversity of a healthy
forest ecosystem. Forests have much broader economic, environmental, cultural and social
functions, compared to the exclusive exploitation of timber resources. Given the principles of
sustainable development, the effects of overexploitation of timber natural resources and the
imminence of depletion of natural resources, it is necessary to reconsider the entire forest
economy, through a new approach to highlight the importance of capitalizing on all other
ecosystem services, especially as an alternative to logging of raw wood.
The theme chosen in this research paper is a topic of great relevance, both locally and
internationally, which has its origins in intensifying the unsustainable exploitation of forests
(especially wood), being generated by ignoring stocks of ecosystem assets and their value. This
situation can lead to resource depletion, meanwhile to the irreversible deterioration of the state
of forest ecosystems, in particular, and of the quality of life in general.
For these reasons, this research paper entitled "Reconsiderations of the forest economy
from the perspective of capitalization of complementary products" aims to address current
problems of forest ecosystem exploitation and highlight a model for assessing ecosystem assets
that, together with understanding the specific terminology, lead to raise awareness of the
multitude of ecosystem services that can be provided by standing forests, compared to the
almost exclusive exploitation of natural wood resources.
First of all, starting from these premises, in the present paper the term “complementary
products” was introduced, term that includes all ecosystem services (except wood resources)
that can be provided by an ecosystem assets that mainly include forest ecosystems.
Furthermore, by addressing the latest theories of recognition and evaluation of ecosystem
assets, through applied research, it has been shown that the share of benefits brought by
complementary products is higher than that generated by the supply and use of wood resources.
Last but not least, in order to encourage forest owners to keep the forest standing and to prevent
disasters or reduce their effects, the present study aimed fundamental research and
identification of a unique method for assessing forests with the role of strict protection. All
these approaches represent novelty elements for the Romanian forest economy and premises of
future transversal research, which will take into account the interconnections between the
various natural ecosystems.
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Following the research undertaken, the case study that this paper aims to address reflect
the inventory and assessment of ecosystem assets and the development of an assessment model
for forest with a strict role of protection, respecting the principles of sustainable development
and the circular economy, in order to reduce the impact and periods of return to normal life.
This case study confirms that the share of the rest of ecosystem services provided (the
complementary products) in the total value of a predominantly forest ecosystem asset is higher
than that coming from supplying and usage of wood resources, only.
Generally accepted by all signatory countries, there is currently a theoretical approach,
included in the 15th Sustainable Development Goal of the 2030 Agenda, which recognizes the
need to integrate ecosystem values and biodiversity into national accounts.
What does not exist so far is the mandatory and unitary approach to ecosystem
assessment. This generates the failure to perform it or to perform it in a totally random
estimating and declarative manner. It cannot be confirmed that it actually took place, as was the
case in our country.
Although addressed through several research studies, there is a major problem of applied
research that has remained at the same stage, with the theoretical approach and without the
practical completion of calculations on the identification and assessment of ecosystem assets.
Ecosystems continue to remain physically delimited and unvalued, or partially delimited and
assessed, both from the perspective of the type of ecosystem and from the consideration of all
the specific elements of an ecosystem. Ignorance of the stock and value of ecosystem assets
could lead to overexploitation, above the annual regeneration rate, of the ability to discover new
deposits or additional amounts of resources. This shortens the time horizon of using ecosystem
services, depleting them and irreparably affecting the quality of life of future generations.
The general objective of this doctoral research is divided into two sub-objectives. In the
attempt to demonstrate that economic, social, ecological and cultural value is far superior to
that derived mainly from the supply and use of timber resources, the first sub-objective of the
research paper is to bring together under one „umbrella” the rest of the ecosystem services
provided by the predominant forest-type ecosystem assets (less the ecosystem services of wood
resources) under the name of "complementary products". Through applied research based on
the experimental SEEA evaluation model, the second sub-objective aims to highlight that the
benefits of complementary products can be significantly greater than those generated by the
almost exclusive exploitation of natural wood resources.
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The specific objectives of the paper can be found in the last chapter. Through fundamental
research, it has been made an inventory of risk elements that can damage the state of an
ecosystem asset, mainly forestry. From a risk exposure perspective, a forest assessment model
with a strict protective role has been designed to encourage forest owners to keep forests alive
and healthy to prevent risks, reduce their effects and conserve biodiversity.
This research work is based on bibliographic research and analysis of conceptual models,
research based on a questionnaire and by means of remote sensing confirmed in the field, on
conceptual and descriptive modeling.
Bibliographic research identifies the current state of research, making a critical analysis
of the exploitation of ecosystem services generated by predominantly forest ecosystem assets.
In order to provide an overview and a basis for comparison, the paper makes a brief foray into
the history of forestry, addressing from the oldest to the most recent studies, on various stages
of development of human society in general, and of the forestry field, in particular. The analysis
of conceptual models allows the elaboration of a synthesis that considers the essence of the
process of physical identification and evaluation of ecosystem assets and the key elements that
define the sustainable development of a forest-type ecosystem.
The researches based on questionnaire and by means of remote sensing allow the
collection and verification of the data used for the elaboration of the case studies, from the
second part of the research paper.
Conceptual and descriptive modeling allows the formulation of personal views on the use
of the name "complementary products" and the development of a forest assessment model with
a strict role of protection.
The expected results refer to the enhancement of the potential that the rest of the
ecosystem services, or complementary products, have compared to the benefits arising from the
exploitation of natural wood resources. Moreover, by conducting a synthesis on the
experimental SEEA assessment method and case studies undertaken, the aim is to demonstrate
that the reconsideration of the forest economy from the perspective of capitalizing on
complementary products is more than necessary, because it will ensure the sustainable
exploitation of the forestry ecosystems and the integration of the circular economy as a concept.
The main scientific challenge addressed in this research paper is to solve the major
problem of applied research on the identification and assessment of ecosystem assets. At the
same time, it is scientifically proven that the value of financial flows from the exploitation of
complementary products is significantly higher than those from the exploitation of wood
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resources, because the share in the total value of a predominant asset of the forest ecosystem is
higher than that from the provision and use of ecosystem services, based on the exploitation of
wood resources. In addition, the monetary assessment performed for the first time will help the
user to understand that monitoring cannot be ensured without proper measurement criteria,
slipping to overexploitation being possible at any time. Last but not least, starting from the
inherent risks that hover over the predominantly forest ecosystem assets, the development of
the evaluation method for forest with the role of strict protection is a step forward for
development of other conceptual theoretical approaches on finding the most appropriate
compensation formulas for the owners of forests, even if it could be challenged by some
specialists. Beyond the benefits that owners would receive for logging, these
compensations/incentives will encourage the conservation of standing forests and, at the same
time, the conservation of the entire forest ecosystem as a whole.
The research paper has a transdisciplinary character that derives from the complexity of
the research topic approached. Thus, in addition to the use of globally recognized conceptual
theoretical frameworks, it requires the integrated use of economic, mathematical and statistical
models. Based on this integrated approach, the innovative nature of the research work is
demonstrated by the model created to solve the problems constantly raised by forest owners,
regarding the insignificant compensations they have received over time for forests with a strict
protection role. The originality of the paper is also supported by the use of the theoretical
conceptual framework for experimental evaluation of ecosystem assets (SEEA) to scientifically
demonstrate that the financial flows generated by complementary products are significantly
higher than those from the exploitation of wood resources. Through this approach, a concrete
example of sustainable exploitation is offered in a scientific way, in a preview, overcoming the
eco-hysteria intensely promoted in the public space.
Starting from these premises, following the logical structure of a scientific research with
well-defined content and purpose, this research paper is structured in two parts: the first part
deals with the evolution of knowledge and the current stage of developments in the field (from
the beginning of human evolution to currently), and the second part continues with own
theoretical and experimental research. The paper is structured in five chapters, supplemented
by conclusions, bibliography and annexes.
In the first chapter “The role and importance of forest ecosystems. Wood forest resources
and complementary products” is a short foray into understanding how forest ecosystems have
been exploited over the centuries. On this occasion, the role of forest ecosystems in sustaining
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life is highlighted and it is emphasized that the provision and use of ecosystem services based
on the exploitation of timber resources has been neglected with the importance of other
ecosystem services. In other words, logging was largely based on harvesting timber resources,
to the detriment of the rest of the biotic and abiotic resources that a healthy forest ecosystem
can provide to humanity. The scientific name of "complementary products" is introduced, in
order to strictly delimit the wood forest resources and to facilitate the understanding of their
role, importance and weight in the physical and value structure of ecosystem assets that include
mainly forest ecosystems. The main theories and concepts that strengthen the hypotheses of the
research paper were presented, based on which the applied research will be developed in the
following chapters. The idea behind the fundamental research in this research paper was
presented, but it will be developed in subsequent chapters.
The second chapter "Sustainable development of forest ecosystems" highlights the fact
that sustainable forest management is a much more appropriate expression than sustainable
development, because it leaves room for the inclusion of ecosystem services. Rather, the chapter
reflects the critical analysis of the concepts that were created in terms of development,
respectively of sustainable development, because they took into account certain interests,
depending on the field of activity that was subject to debate. The abundance of conceptual
elements is obvious, but they were not materialized in actions, due to the elementary lack of
consensus, which generates uncertainties regarding the viability of the established objectives.
It is highlighted that there is a lack of adequate legal instruments and centralized administrative
decisions to assist forest managers in the decision-making process on how to best exploit the
forest ecosystems. Moreover, it is borne in mind that most international legal instruments,
agreements and principles that have been developed are optional rather than mandatory. Hence
the whole issue of lack of physical and monetary recognition of ecosystem assets and services,
as they were described in the previous chapter.
In the third chapter "Forest ecosystems in Romania, between history and
contemporaneity" the study continues with the analysis of the evolution of Romanian forest
ecosystems, from ancient times to the present, for which statistical data and theoretical and
conceptual sources were found. In this chapter, a diagnostic-analysis of the evolution and state
of the national forest fund is performed, through the prism of historical data with major impact
on the dynamics and evolution of this sector. The analysis of the current situation of forest
ecosystems is necessary, given that the next stages of physical and monetary assessment of
ecosystem assets and redefining the exploitation of forest ecosystems are based on this
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extremely important step. Only by understanding "as it is now" can we continue to build "as it
should be", and the forest economy can be based on the principles of sustainable development.
In a such context, there has been a steady improvement in the legislative framework and
statistical data In the last century, but, at the end of 2020 non-timber products accounted for
only 1% of the turnover of forestry units, compared to 85% coming from timber exploitation.
The difference of 14% includes incomes from compensations and various authorizations, the
regulatory and cultural ecosystem services being insufficiently addressed and not exploited to
their true potential. Compared to other countries, the official quantitative exploitation of wood
in Romania is similar to that in the forested countries of Europe (France, Sweden), but much
less valued. Non-timber products are poorly valued, being below the level of some countries
that benefit from much smaller forested areas than Romania. The workforce is predominantly
male, based on secondary education and surplus, compared to other European countries, due
mainly to the use of outdated technologies. Regarding the sustainable development of the
forestry sector, after 1989 the legislative framework integrated the specific terminology, but,
from a procedural point of view, there are still many steps to be taken to succeed in balancing
the environmental, social, economic and cultural pillars. An aspect not to be neglected is the
result of IFN (II) which indicates that the entire quantity of wood harvested was much higher
than that declared statistically, which may indicate either statistical errors or illegal logging.
In chapter four „Assessment of forest ecosystems - between theoretical concepts and
calculated fair value. Valuation of complementary products” the study highlights that by
recognizing ecosystem assets, assessing their status, complete inventory of ecosystem services
and applying appropriate assessment criteria, the forest ecosystem services provided can be
transformed into products and benefits that capitalize on natural biotic resources and abiotic.
Regulatory and cultural ecosystem services can be valued and efficiently exploited, so as to
ensure the lifting of the pressure on the shoulders of natural resources. This facilitates the
understanding of all terms and methods of evaluation, elements that are used in the case studies
in the next chapter. The starting hypotheses are based on the analysis of the correlation between
several selected indicators and the results rather confirm the IFN (II) study. This strengthens
the need to assess ecosystem assets as quickly as possible in order to know the real amount of
the stock of resources and to prevent over-exploitation.
In the last chapter “Case study. Ţara Vrancei” through the case study, it is confirmed that
the share of the rest of the ecosystem services provided, of the complementary products, of over
70%, in the total value of a predominantly forest ecosystem asset, is higher than the one coming
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only from the supply and use of wood resources. In terms of risk exposure, through the
inventory of risk elements that can damage the status of a predominantly forest ecosystem asset,
it has been possible to develop a forest assessment model with a protective role, designed to
encourage forest owners to keep forests alive and healthy to prevent the risks occurrence,
mitigating their effects and conserving biodiversity.
This research paper is a milestone for the evaluation of Romanian ecosystem assets.
Although numerous works have been carried out to assess natural ecosystems through various
funding programs, these studies have been limited to taking statistical data, without the
assessment resulting from scientific calculations. These works took into account static values,
either determined by the market at the time of analysis, or taken from INS statistical data. No
paper considered the state and capacity of ecosystems to provide ecosystem services or the
present value of future revenue streams that may be generated by them. Therefore, the model
proposed in this research paper, which is based on the experimental SEEA assessment system,
is the starting point for many future scientific assessments and can be adapted to any type of
natural ecosystem. Another novelty is the assessment of forests with a role of protection against
floods, in terms of quantifying the positive externalities generated, a model that can be adapted
to any type of natural disaster that can affect the state and integrity of various ecosystems
assessed. Moreover, all the calculations in this paper are based on primary data obtained by
remote sensing techniques, data collected locally through questionnaires and data taken from
the official websites of ATUs subject to evaluation or public institutions. It is thus encouraged
to carry out scientific assessments leading to knowledge of the stock and the real value of
natural capital.
The calculations confirm the working hypotheses, and the proposed objectives have been
achieved. The results of this research confirm that the forest economy really needs to be
reconsidered from the perspective of capitalizing on complementary products. Through the
efficient use of stored carbon and positive externalities generated by protective role of forests
in the entire ecosystem asset, the calculations show that the contributory value of the standing
forests is significantly higher than that generated by the predominant logging. The efficient
exploitation of cultural ecosystem services amplifies these benefits and determines that the
share of all products complementary to the exploitation of wood resources exceeds 70% of the
global value of the ecosystem asset.
Bringing together under one „umbrella” all the ecosystem services provided by the
predominant forest-type ecosystem assets (minus the ecosystem services of wood resources)
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under the phrase "complementary products" and the value analysis in this context confirms that
their economic, social, ecological and cultural value is far superior to that resulting from the
supply and use mainly of wood resources. It has been scientifically proven that standing forest
is far more valuable than the benefits generated by the exploited timber resource. Knowing the
real value of ecosystem assets, their status and available stock broadens the time horizon for
the use of forest-type ecosystem services.
The experimental SEEA evaluation model, used in the case study described above, is a
valuable model that must be adopted by Romania, as some European countries have already
done. By implementing this system of economic evaluation, it will be possible to know the real
value of the natural capital that Romania has. However, there are still many steps to be taken
until the premises for sustainable development are reached. The results of the study undertaken
can be a starting point to look at the country's natural capital from a completely different
perspective, and the decision-maker factor has an extremely important role. It must facilitate
access to sources of funding and create coherent policies that facilitate the reorientation of the
forest economy towards a different approach.
Moreover, by incorporating risk elements that can damage natural ecosystems, it is
necessary to consider resilience measures because externalities, regardless of their nature, must
be financially recognized. Throughout the specialized literature, in the policies and the entire
adopted legislative framework, the theoretical recognition is good, but the following steps must
be taken to transform the normative framework into concrete achievements. The real
implementation of these measures will be known only from the reduction of the number and
effects of natural disasters. It means that the measures have been neither effective nor resilient,
as long as their effects continue to be fully felt by the population. In such a context, the paper
proposes a model and an example of calculating the positive externalities that benefit
communities located in forests with a protective role in floodplains. According to the results,
each household located in the risk zone protected by the "standing" forest should participate
with a minimum of 500 euros per year, in the form of taxes applied by the local/central decisionmaker, an amount to be directed to the forest owners in order to cover the operating income,
this construction being similar to the pigouvienne taxes created for the negative externalities
produced by a possible polluter.
Another aspect, not to be neglected, is the new technologies, because they can contribute
to saving natural capital. Although Romania also has some examples of good logging practices,
in which it has been shown that the timber resource can be exploited as in Sweden or as in
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Finland, the rudimentary logging based on old technologies and estimation is overwhelming.
This results in those huge differences in the volume of raw wood, which have been blamed on
illegal logging, and the modernization of the forestry sector will bring benefits to both the
population and the environment. Through these levers, informal exploitation must be brought
to zero. But, looking from this perspective, this paper is just a pioneering model, in which it has
been scientifically proven that "standing" forest is far more valuable than harvested raw wood,
all these issues being hypotheses for new objectives to be addressed through future research. In
fact, the paper militates for the evaluation of the whole natural capital of Romania, an aspect
that will be actually continued by the author in order to contribute to the achievement of the
objectives assumed by our country in the Agenda 2030.
It can be stated that Romania will follow the trajectory of reaching the environmental
dimension of sustainable development, so intensely affirmed in the last ten years, only after the
value of the Romanian ecosystem assets will be known. Since then, the forest economy could
be really reconsidered and complementary products could be evaluated to their true potential.

Keywords: Complementary products, assessment of ecosystem assets, assessment of
forests with a strict protection role, sustainable development, forest economy, biodiversity
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