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Abstract 
In this paper we try to highlight the characteristics and conditions of use of wood in the construction of buildings and tourist 

facilities. 
Wood is an organic, vegetable material and has a wide range of uses in construction, from strength elements to furniture and 

decorative pieces. 
Tourism is considered a very important area in the sustainable development of each region, investments in this area being a 

priority of the community, thus forecasting an increase in the pressure exerted by tourism for the coming years. 
The economic importance of tourism is reflected by the permanent and significant increase of the contribution to the gross domestic 

product of Romania, estimating a tripling of the value from 2005 to 2026. 
Deforestation in Romania is an economic process that has manifested itself since ancient times, being one of the main resources of 

the populations that have developed in the current space of Romania. 
Wood, being a renewable resource, is ideal for supporting and developing individuals, human civilization in general, being used as 

energy raw material, building material, tools, weapons, paper, furniture, etc. 
In the current context of major climate change, with a major effect on the environment (long-term effects already being felt 

throughout the planet), it is imperative to take radical measures on environmental safety, with regard to the exploitation of wood by 
massive uncontrolled deforestation.  
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Rezumat 

În lucrarea de faţă se încearcă evidențierea caracteristicilor și condițiile de utilizare a lemnului la realizarea 
construcțiilor și amnenajărilor turistice. 

Lemnul este un material de natură organică, vegetală şi prezintă o gamă largă de utilizare în construcţii, de la elementele 
de rezistenţă până la mobilier şi piese decorative. 

Turismul este considerat un domeniu foarte important în dezvoltarea durabilă a fiecărei regiuni, investițiile din acest 
domeniu constituind o prioritate a comunității, fiind prognozată astfel o creștere a presiunii exercitate de turism pentru  următorii 
ani. 

Importanța economică a turismului se reflectă prin creșterea permanentă și semnificativă a contribuției la produsul intern 
brut al României, estimându-se o triplare a valorii din 2005 până în anul 2026.  

Defrișarea pădurilor din România este un proces economic care s-a manifestat din cele mai vechi timpuri, fiind una din 
principalele resurse ale populațiilor ce s-au dezvoltat în spațiul actual al României.  

Lemnul, fiind o resursă regenerabilă, este ideal pentru susținerea și dezvoltarea indivizilor, a civilizației umane în general, 
fiind folosit ca materie primă energetică, material pentru construcții, unelte, arme, hârtie, mobilier etc.  

În contextul actual al schimbărilor climatice majore, cu un efect major asupra mediului înconjurător, (efecte pe termen 
lung ce se fac deja simțite la nivelul întregii planete), este imperios necesar luarea de măsuri radicale privind siguranța mediului, cu 
referire la exploatarea masei lemnoase prin defrișări masive necontrolate.  
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