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Nicolae Ţucunel,
Președinte ASFOR
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1. Administrarea și valori�carea fondului 
forestier (stat și privat) să �e făcută în mod 
unitar, cu respectarea regimului silvic.

2. Vânzarea masei lemnoase, provenită 
din fondul forestier național, să �e făcută 
exclusiv prin licitație publică, după reguli 
unice, pe picior și fasonat.

3. Utilizarea rețelei de drumuri 
forestiere să se producă fără restricții 
ale transportului de material lemnos pe 
anumite intervale de timp, având în vedere 
caracterul sezonier al unei părți importante 
din aceste drumuri.

4. Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
din fondul forestier și încurajarea folosirii 
instalațiilor cu cablu, având  în vedere rolul 
de protecție și producție al pădurii. 

5. Întărirea capacității de control a 
instituțiilor de specialitate ale statului în 
vederea prevenirii și combaterii tăierilor 
ilegale.

6. Alocarea de sume corespunzătoare, 
din fonduri colectate din folosința funcțiilor 
pădurii, pentru dezvoltarea sectorului 
forestier prin investiții în împăduriri, 
majorarea suprafeței ocupate cu păduri, 
realizarea de perdele forestiere de 
protecție, corectare torenți, educație..

7. Sprijinirea de către stat a 
învățământului profesional pentru 
domeniul forestier.

8. Gestionarea fondurilor alocate 
domeniului forestier prin PNDR să �e 
încredințată Ministerului responsabil cu 
Silvicultura.

Nicolae Țucunel,
Președinte al Asociației

Forestierilor din România
ASFOR

ASFOR SOLICITĂ
CA MODIFICAREA
LEGII NR. 46/2008,
CODUL SILVIC,
SĂ SE FACĂ
PRIN DEZBATERE
PARLAMENTARĂ
Solicitarea este rezultatul unei largi dezbateri în rândul 
agenţilor economici de profil din toată ţara. Punctul de 
vedere al membrilor asociaţiei s-a stabilit prin vot, în şedinţa 
Consiliului Director din 30 septembrie 2013, care a avut, de 
altfel, ca singur punct al ordinii de zi, acest subiect. În sensul 
celor de mai sus, s-a înaintat o scrisoare adresată primului 
ministru, domnul Victor Ponta. În rezumat, considerentele şi 
recomandările care au stat la baza solicitării sunt:
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S A V-A CONFERINŢĂ
DE FOIOASE A EOS

BRUXELLES, 17-18 SEPTEMBRIE 2013

România a fost, şi în anul 2012, 
unul dintre cei mai importanţi 
producători şi exportatori de 

cherestea şi alte produse de lemn din 
Europa.

Pieţele principale pe care România 
este prezentă constant de ani buni sunt 

cele din Orientul Apropiat (Egipt, Siria, 
Tunisia, Iordania), ale Orientului Mijlociu 
(U.A.E, Kuweit, Quatar) sau ale Orientului 
Îndepărtat (China). România are, însă, 
parteneri importanţi şi în Europa.

Principalele produse care se obţin prin 
prelucrarea lemnului de foioase sunt 

cheresteaua, furnirul, placajul, plăcile 
aglomerate, mangalul şi lemnul de foc.

Pentru obţinerea acestor produse, 
industria românească are la dispoziţie 
resurse locale interne, dar aprovizionează şi 
prin importuri.

În anul 2012, comparativ cu anul 2011,  s-a înregistrat o creştere 
considerabilă a volumului de masă lemnoasă exploatată, respectiv 
de 18%. Pe cele două grupe mari de specii, conifere şi foioase, 
creşterea este de 16% la conifere şi de 19% la foiase. Din totalul 
masei lemnoase exploatate, lemnul de foc reprezintă 26%, restul de 
74% revenind produselor industriale.

Faţă de anul 2011, în anul 2012, toate produsele industriale 
înregistrează creşteri. De remarcat, la foiase, cantităţile mari de lemn 
pentru celuloză şi pentru plăci sau pelete, care se apropie cantitativ 
de cantitatea de buşteni pentru debitare în cherestea sau furnire. 
Lemnul de foc, inclusiv mangalul, depăşeşte chiar celelalte grupe.
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Ţările din care România face importuri de 

foioase sunt în primul rând Uraina şi în mai 
mică măsură Croaţia, pentru fag şi stejar, şi 
Franţa pentru stejar într-o cantitate mică 
(1.000 mc în 2012).

Principalele destinaţii pentru exportul de 
buşteni în 2012:
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Producţia de cherestea creşte în 2012, 
faţă de 2011, cu 14%, creşterea importantă 
realizându-se la fag, respectiv de 22%, 
ca urmare a creşterii volumului de masă 
lemnoasă de fag, dar şi în urma unei mai 
bune valori�cări şi a vânzării lemnului de 
mici dimensiuni (sub 2,0 m, şi chiar între 
0,300 mm - 0,900 mm).

Totalul de cherestea de fag exportată 
a fost, în anul 2011, de 667.820 mc, iar 
în 2012, de 683.996 mc, cu aproximativ 
16.000 mc mai mult. 

Cantităţi mai mici se vând în Iordania şi 
în Tunisia, foarte puţin în ţările europene.

Cheresteaua de fag reprezintă 91% din 
totalul de cherestea de foioase exportat. 
La acest produs, cel mai mare consumator 
pentru România rămâne în continuare 
Egiptul.

Exportatorii români sunt atraşi de aceşti 
clienţi, deoarece cheresteaua nu se livrează 
A.D. - se scurtează, astfel, mult ciclul de 
producţie şi se evită pierderi de prelucrare 
după uscare.

Egiptul funcţionează pentru România ca 
o placă turnantă, de unde produsele sunt 
apoi distribuite în zona Orientului Apropiat 
şi Mijlociu.

Pretenţiile de calitate sunt sub nivelul 
celor din China sau din Emiratele Arabe 
Unite, unde se cere doar cherestea K.D.

CARACTERISTICI ALE PRODUCŢIEI ŞI 
VÂNZĂRII CHERESTELEI DE FOIOASE

Mai mult de 60% din producţia de 
cherestea de fag se exportă în stare A.D.

Orientul Apropiat, prin Egipt, este 
principalul client. Această piaţă prezintă 
avantajul de a prelua produse cu 
dimensiuni mici, începând de la 400 mm, 
în 3 clase de lungimi: 400 mm - 900 mm, 
1.000 mm - 1.600 mm, 1800 mm +. Dar 
preţurile sunt, tradiţional, cele mai mici, 
unul dintre avantaje �ind transportul naval.

TENDINŢE
• Cresc cantităţile de cherestea uscată 

arti�cial (K.D.), ca urmare a creşterii cererii 
din China, dar şi pentu că este evidentă 
valori�carea mai bună printr-un preţ mai 
mare, cu investiţii rezonabile în capacităţi 
de uscare.

• Scade cantitatea de buşteni la export, 
se încearcă prlucrarea cât mai mult în ţară, 
atât a buştenilor, cât şi a cherestelelor 
pentru fabricarea produselor cu valoare 
adăugată ridicată.

• Exporturile de cherestea vor scădea în 
Egipt şi în Orientul apropiat, însă vor creştr 
în China.

• China măreşte cererea de cherestea de 
fag de dimensiuni reduse, sub 2,0 m, sau 
chiar sub 1,0 m şi a lărgit cererea calitativă, 
nu numai pentru Superior, ci şi pentru 
Superior Color (inimă roşi admisă, fără 
noduri). Se caută produse ieftine, implicit 
slabe calitativ.

• Preţurile vor continua să crească şi în 
cursul anului 2013, atât pentru buşteni, cât 
şi pentru cherestea

Rezumat din prezentarea
susţinută de Preşedintele ASFOR,

Nicolae Ţucunel

În 2012, exportul de buşteni de fag şi 
stejar a scăzut cu procente importante 
faţă de anul 2011. Doar 56% au mai fost 
exportaţi buşteni de fag faţă de 2011 şi 
chiar mai mult au scăzut buştenii de stejar 
la numai 23% faţă de cantitatea exportată 
în 2011. O principală cauză a fost creşterea 
considerabilă a preţului mediu de vânzare, 
cu peste 60%, atât la buştenii de fag, cât şi la 
buştenii de stejar.

Cresc, în schimb, considerabil, buştenii 
de plop, care se recolteată în Lunca Dunării 
şi sunt foarte aproape de Bulgaria şi turcia, 
care, în ultimii ani, au dezvoltat capacităţi de 
prelucrare, având în vedere distanţa scurtă 

şi facilităţile de transport �uvial sau naval, 
precum şi preţul atractiv.

Creşte, de asemenea, în 2012, exportul 
altor specii de foioase: frasin (Fraxinus spp), 
mesteacăn (Betula spp), paltin (Acer spp), 
cireş (Prunus spp). Exportul total de foioase 
(217.842 mc) reprezintă 6,5% din totalul de 
buşteni de foioase (3.242.247 mc).

Importurile, în special de esenţe tropicale 
din America de Sud şi din Africa, precum 
şi de stejar şi fag din Europa compensează 
exporturile şi aşa din ce în ce mai reduse.

Atât importurile, cât şi exporturile, au 
scăzut, cu toate că volumul total de foiase 
a crescut considerabil în 2013 fţă de 2011. 

Aceasta arată tendinţa de a se folosi cât 
mai mult lemnul românesc, pentru a obţine 
produse cu valoare adăugată ridicată.
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Transportul auto s-a impus inclusiv 
în sectorul forestier, în primul rând 
pentru că asigura deplasarea cu 

rapiditate a masei lemnoase, sub diferite 
forme şi lungimi, ca şi a altor produse, la 
distanţe mari şi cu prejudicii minime asupra 
materialului transportat şi a mediului 
înconjurător.

   De asemenea, oferă posibilitatea de a 
se deplasa pe drumuri cu declivităţi mari şi 
de a încărca şi descărca în orice punct de pe 
traseu.

  Capacitatea de transport ridicată  
(uneori şi 100 t),  cu posibilităţi de deplasare 
a materialului în ambele sensuri, sub 
constrângerile impuse de calea de transport 
sau de cerinţele de mediu, fac ca o serie de 
ţări să impună prin lege valori limitative, atât 
în ceea ce priveşte masa totală, cât şi sarcinile 
pe punţi şi osie.

       Pentru a oferi elemente de comparaţie 
sau referenţial la modalitatea naţională 
a acestui proces, în tabelul alăturat sunt 
prezentate nivelurile admise în principalele 
ţări europene pentru o serie de caracteristici 
speci�ce transportului forestier.

TRANSPORT 
FORESTIER, 
LIMITE
ŞI REGULI
ÎN EUROPA
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Ministerul Mediului va organiza, la 
12 decembrie, o licitaţie pentru 
achiziţionarea unui sistem 

informatic care va “asigura premisele necesare 
pentru creşterea absorbţiei fondurilor 
europene”, valoarea contractului �ind 
estimată la 167,3 milioane de lei, TVA inclusă 
(37,6 milioane de euro). 

“Scopul contractului care urmează să �e 
atribuit vizează implementarea unei soluţii 

de management integrat al Programului 
Operaţional Sectorial Mediu şi asigurarea 
premiselor necesare pentru creşterea 
absorbţiei fondurilor europene, prin 
optimizarea proceselor în toate fazele de 
implementare ale proiectelor”, se arată în 
anunţul de participare publicat pe www.e-
licitatie.ro.

Finanţat din fonduri europene, contractul 
va avea o durată de doi ani şi presupune 

achiziţionarea de servicii de dezvoltare de 
software pentru gestionarea proiectelor, de 
consultanţă privind gestionarea proiectelor, 
de introducere de date şi arhivare, precum şi 
pachete software şi sisteme informatice.

Garanţia de participare la licitaţie se ridică la 
1,35 milioane de lei.

Ofertele pot � depuse până la 25 
noiembrie, iar deschiderea documentelor este 
programată pentru data de 12 decembrie.

CREŞTEREA ABSORBŢIEI 
FONDURILOR EUROPENE
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Întâlnirile şi discuţiile organizate pe parcursul 
întregului an în scopul unei mai bune 
colaborări cu furnizorii de lemn s-au bucurat, 

în general, de o reprezentare la vârf, din partea 
RNP, participarea �ind condusă, de regulă, de 
către Directorul general, iar din partea ASFOR, de 
către Preşedinte. 

De �ecare dată, s-a manifestat cu multă 
fermitate, din partea RNP, consecvenţă în ceea 
ce priveşte dezaprobarea şi combaterea lipsei 
de transparenţă a licitaţiilor, a concurenţei 
neloiale care se poate crea prin structurile silvice 
teritoriale, şi, în mod special, o preocupare 
expresă pentru protejarea resursei naţionale 
de lemn faţa de tentaţiile unor �rme de a o 
monopoliza.

Vânzarea lemnului, pe picior sau în sortimente, 
ramâne încă o chestiune de analiză, dar, în oricare 
formă se va practica aceasta, proprietarului 
pădurii - şi, implicit, a resursei de lemn - îi revine 
sarcina gestionării durabile, în sensul cel mai 
responsabil posibil şi în deplină concordanţă cu 
reglementările şi legislaţia de specialitate. 

 Pentru participarea la licitaţie, agenţii 
economici vor depune documentaţia de 
preselecţie, conform Ordinului MMP nr. 
1898/2010 :

NU VOR FI ADMIŞI LA LICITAŢIE 
GENŢII ECONOMICI CARE:
• au datorii (indiferent de natura lor) la Direcţia 

Silvică ofertantă sau la alte direcţii silvice; 
• nu au certificatele de atestare a capacităţii 

de exploatare valabile sau acestea nu sunt 
completate la zi cu volumele de masă lemnoasă 
contractate;

• societăţile comerciale la care sunt asociaţi sau 
acţionari persoane care au aceste calităţi şi la alte 
societăţi comerciale care au datorii la subunităţile 
RNP;

 • se află în litigiu cu Direcţia Silvică sau au adus 
pagube mari fondului forestier, prin exploatarea 
masei lemnoase;

 • nu au respectat prevederile clauzelor 
contractuale din contractele de vânzare-
cumpărare încheiate de Direcţia Silvică, aceasta 
ducând la rezilierea respectivelor contracte; 

• nu au depus toată documentaţia de 
preselecţie solicitată, nu au participat la 
preselecţie şi nu au semnat de primire a caietului 

de sarcini, nu au depus garanţia de contractare;
 • agenţii economici care au în structura 

acţionariatului persoane care sunt rude de gradul 
I cu asociaţii sau acţionarii unor societăţi care 
sunt în litigiu cu Direcţia Silvică sau au produs 
pagube Direcţiei Silvice.

Agentii economici care îndeplinesc condiţiile 
de participare la licitaţie se vor putea înscrie până 
în data anunţată de Direcţia Silvică.

La înscrierea la licitaţie, se va achita un tarif de 
participare şi garanţia de contractare aferentă 
masei lemnoase din partizile pe care persoana 
juridică intenţionează să le liciteze. 

Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor vor � 
aduse la cunostinţă agenţilor economici şi cu 
ocazia preselecţiei, prin înmânarea unui caiet de 
sarcini.

Cu ocazia discuţiilor preliminare care a avut 
loc, în lunile august şi septembrie a.c., între 
conducerea RNP şi ASFOR, s-a avansat ideea 
că volumul maxim admis la recoltare calculat 
conform Codului silvic şi corectat cu Programul 
pe anul 2014, propus de directiile silvice, este de 
9.552,6 mii mc.

Premiza pe baza căreia se va desfăşura 
vânzarea propriu-zisă a masei lemnoase este 
preţul mediu al metrului cub pe picior aprobat şi 
publicat în Monitorul O�cial.

Membrii ASFOR au fost încunoştiinţaţi anticipat 
în legatură cu programul de recoltare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică 
a statului pe anul 2014. Astfel, din programul 
de recoltare anunţat, se remarcă DS Suceava, 
cu un volum programat de peste 12.000 mc, 
Caraş Severin, cu 750 mii mc, Neamţ, cu 740 mii 
mc, cu cantităţi relativ mari de lemn şi, pe de 
altă parte, DS Bistriţa, cu volume în jur de 20 mii 
mc, excluzând direcţiile silvice din zona de sud 
a ţării unde, de asemenea, masa lemnoasă este 
cantitativ mică.

ÎN CONFORMITATE
CU REGULAMENTUL DE VÂNZARE:
 (1) Face obiectul vânzării, prin licitaţie şi 

negociere, masa lemnoasă pe picior rămasă 
disponibilă după asigurarea necesarului pentru 
aplicarea unor prevederi din: Legea nr. 130/1996 
privind contractul colectiv de muncă, republicată, 
cu modi�cările şi completările ulterioare, Legea 

MASA LEMNOASĂ DIN 2014:

Rezumat
Exploatarea masei 

lemnoase de către agenţii 
economici atestaţi, pentru 

resursa de lemn care este 
administrată de Regia 

Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, se face după 

cumpărarea pe picior a 
acesteia, prin licitaţie. 

Pentru producţia din 2014, 
licitaţia din toamna acestui 
an este cosiderată “licitaţia 

mare” şi este, cantitativ 
şi organizatoric, cea mai 

importantă .

WOOD MASS
FOR 2014 GOES UP FOR 

THE MAIN AUCTION:
START DATE 

APPROACHING 

Synopsis
The process of wood mass 

exploitation by certi�ed 
agents, conducted by 

The National Forest 
Administration of Romania 

- Romsilva, must start 
after standing timber 

purchases are completed. 
This autumn auction is 

considered “the main 
auction”, being the most 
signi�cant public sale in 

terms of quantity and 
organisation and it relates 

to the timber production 
for the year 2014.

Printre problemele de actualitate care îi preocupă pe membrii ASFOR, nu puţine, de altfel, 
în ultima perioadă, sunt şi cele legate nemijlocit de licitaţia principală de masă lemnoasă 
pentru anul 2014. Marea licitaţie (din toamnă) pentru lemnul ce se va exploata în anul 2014, 
oferit de Romsilva, se anunţă destul de cotroversată.

SE APROPIE MAREA LICITAŢIE
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nr. 152/1998 privind în�inţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, 
cu modi�cările şi completările ulterioare, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
71/2002 pentru încheierea de către Regia 
Naţională a Pădurilor a contractelor de 
vânzare-cumpărare pe termen lung, 
aprobată cu modi�cări şi completări 
prin Legea nr. 654/2002, a celui pentru 
consumul propriu al persoanelor �zice şi al 
unităţilor de interes local �nanţate, integral 
sau parţial, de la bugetul de stat, precum 
şi a necesarului pentru consumul propriu 
al RNP - Romsilva, respectiv al unităţilor 
acesteia.

(2) Volumul de lemn pe picior stabilit a � 
exploatat în regie proprie de unităţile RNP 
- Romsilva nu se ia în calcul la determinarea 
volumului de masă lemnoasă rămasă 
disponibilă pentru a face obiectul vânzării 
prevăzut la alin. (1) decât ca lemn fasonat 
rezultat în urma exploatării.

Referitor la calendarul de desfăşurare 
a licitaţiei principale pentru producţia 
anului 2014, pe unităţi şi cantităţi 
fundamentate, acesta a fost, de asemenea, 
anticipat adus la cunoştinţa asociaţiei, 
astfel încât pentru operatorii economici 
din structura ASFOR au avut la dispoziţie 
toate informaţiile de interes general 
administrativ şi organizatoric legat de 
acest proces. Volumul de lemn s-a stabilit 
în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/ 
11.11.2010, cu modi�cările şi completările 
ulterioare.

Datele calendaristice propuse pentru 
licitaţia principală au o plajă relativ largă, 
se declanşează în primele zile ale lunii 
noiembrie şi se încheie la sfarşitul lunii 
decembrie.

Licitaţiile sunt publice, deschise, cu 
strigare. Cantităţile scoase la licitaţie şi 
preţurile de începere pe partizi se pot 
consulta la sediul Direcţiilor Silvice şi pe 
internet (opţiunea “licitaţii pe picior”). 

Pentru admiterea la licitaţie s-au 
organizat preselecţii la date comunicate 
şi, de asemenea, agenţii economici au fost 
incunoştiinţaţi referitor la documentaţia pe 
care urmează să o depună (Ordinul MMP 
nr. 1898/2010).

După primele licitaţii desfăşurate, 
dar mai ales din analiza procentului de 
lemn oferit la licitaţie, comparativ cu 
programul de recoltare pe anul 2014 şi 
faţă de obligaţia legală de a oferi spre 
vânzare cel puţin 65% din volumul total de 
lemn aprobat, s-au formulat interpretări 
şi speculaţii în interiorul sau în afara 
precizărilor din Regulament. Neclarităţile 
sau problemele în aplicarea acestuia şi a 
derulării contractelor încheiate necesită, 
în continuare, precizări şi sprijin din partea 
RNP - Romsilva. Pregătirea lemnului pentru încărcare şi transport
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A DOUA EDIŢIE A ZILEI FORESTIERULUI
În zilele de 5 şi 6 septembrie 2013, Lunca 
Ilvei, din judeţul Bistriţa, a fost gazda Zilelor 
Forestierului, obicei de cinste, a�at la a doua 
ediţie după repunerea sa în drepturi, anul 
trecut, de către Adunarea generală a ASFOR 

din 17 iunie 2012. Zilele Forestierului, un 
eveniment dedicat marii familii a forestierilor 
din România, se a�ă la a doua ediţie 
modernă, pentru că s-a sărbătorit şi înainte 
de Revoluţie. L-am reluat noi, ca organizaţie 
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A DOUA EDIŢIE A ZILEI FORESTIERULUI
patronală a forestierilor din România, 
obiectiv justi�cat de cinci mii de societăţi 
comerciale şi de circa 45.000 de lucratori 
care activează în domeniul exploatării şi 
prelucrării primare a lemnului.

Aspect de la şedinta festivă dedicată Zilei Forestierului Fo
to
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Tradiţia se păstrează de zeci de ani, încă 
de la constituirea primelor “aglomerări” 
puternice de lucrători forestieri, unde 

sindicatele, în special, reuşeau organizatoric 
să pregătească un cadru adecvat desfăşurării 
unor bogate ediţii sărbătoreşti dedicate zilei 
forestierului. S-a con�rmat aprecierea că 
forestierii, prin nivelul stimulativ al acestor 
momente, intrau în competitie cu zilele recoltei, 
in agricultură, sau cu cele ale minerilor.

Plecând de la aceste realităţi, Asociaţia 
Forestierilor din România - ASFOR a instituit, prin 
Hotărârea Adunării generale din 17 iunie 2012, 
în semn de preţuire şi susţinere a lucrătorilor 
din acest domeniu, Ziua Forestierului, zi care, 

an de an, în luna septembrie, la o dată stabilită 
consensual, va � consacrată acestui segment 
social de elită.

Zilele Forestierului s-au desfăşurat, aşadar, în 
acest an, în 5 şi 6 septembrie, în localitatea Lunca 
Ilvei, având ca principal “punct de lucru” sediul 
fabricii aparţinând SC Silvania International Prod 
SRL, proprietar Emil Iugan.

Au răspuns invitaţiei toate instituţiile şi 
asociaţiile reprezentative din sector: Ministerul 
prin Departamentul Ape, Păduri şi Piscicultură, 
Romsilva, Federaţia Proprietarilor de Paduri 
şi Păşuni, Asociaţia Administratorilor de 
Păduri, Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice, Primăria locală, Federaţia Sindicală de 

Rezumat
Ediţia a-II-a, în variantă 

“modernă”, a Zilei 
Forestierului, prin 

desfăşurarea sa şi mesajul 
�nal transmis, reprezintă, 

cu accent pe nuanţa 
festivă, scopul şi obiectivul 
urmărit de autor în cadrul 

articolului prezentat.

THE SECOND EDITION 
OF FORESTERS’DAY

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Synopsis
The second edition, a 

“modern version” of the 
Foresters’Day, becomes the 

main theme of this article, 
stressing the more festive 

side of this important 
event, alongside with its 

message and activities.
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ramură, Universitatea Transilvania din Braşov, 
Administraţia judeţeană şi, nu în ultimul rând, 
distinşi reprezentanţi ai Parlamentului României.

Momentele semni�cative ale intrunirii dedicate 
acestui eveniment au fost:

- vizitarea, individual sau în grup, a fabricii, a 
pepinierei silvice din zonă şi a expozitiei de utilaje 
şi produse organizată în incinta fabricii;

- şedinţa Consiliului director al ASFOR, în a cărei 
ordine de zi a �gurat şi aprobarea acordării titlului 

de Membru Onori�c al ASFOR unor colegi cu 
activitate remercabilă în domeniu;

- conferinţa de presă (participanţi: MMP, RNP- 
Romsilva, administratia locala, Universitatea 
Transilvania din Braşov, ASFOR); 

- cina comună, cu participarea organizatorilor 
şi a invitaţilor;

- alocuţiuni ale o�cialităţilor prezente la 
festivităţi;

- concursul fasonatorilor mecanici (este, ca 
orice sărbătoare şi una în care probăm abilităţi 

Declaraţii de presă la pepiniera din Lunca Ilvei Moment folcloric în cadrul cinei festive
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profesionale şi asistăm la ceea ce înseamnă 
deprinderea în a utiliza ferăstrăul mecanic, 
unealta de bază a forestierului, cea cu 
care se doboară arborii şi se fac primele 
operaţiuni de fasonare).

Trebuie să multumim d-lui Emil Iugan, 
gazda manifestării, pentru ospitalitate şi 
bună organizare, şi să îl felicităm, îaninte 
de toate, pentru faptul că a reuşit să 
insu�eţească acest eveniment cu elemente 
profesionale şi de spiritualitate care 
trebuie să rămână repere în demersurile 
profesionale ale �ecăruia dintre noi.

Într-un alt plan, sărbătoarea noastră 
îşi susţine obiectivitatea prin sarcina 
profesională majoră, aceea de a exploata 

anual a circa 18 mil. mc de lemn şi de 
a-l procesa în semifabricate, sau chiar în 
produse �nite.

Analizând, pentru anii 2011 şi 2012, 
realizările economice, în special la import-
exportul produselor comercializate din 
sectorul speci�c de activitate, este de 
remarcat faptul că exportul produselor 
de prelucrare a lemnului (exclusiv mobilă) 
valorează, în 2011, 1.452,392 mil. euro, iar 
în 2012, 1.611,634 mil euro.

În general, vorbitorii, relativ mulţi la 
număr, referindu-se la acest lucru şi la 
starea de veghe permanenetă pe care 
trebuie să o păstreze faţă de domeniul 
forestier, în care se regăsesc, sub o 

formă sau alta, au felicitat atât Asociaţia 
Forestierilor din România - ASFOR, cât şi pe 
gazda evenimentului pentru organizarea 
Zilei Forestierului şi pentru contribuţia 
directă pe care o au în realizările şi 
împlinirile prezentate.

Principalele declaraţii şi puncte de 
vedere care s-au exprimat au fost:

- nevoia prevederii în noul Cod silvic 
şi în strategia pentru silvicultură a unor 
iniţiative şi reglementări în care sectorul de 
exploatare şi prelucrare a lemnului să �e 
mai bine apărat;

- sprijinirea unui program de 
investiţii, necesar atât pentru creşterea 
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gradului de accesibilizare, cât şi pentru 
retehnologizarea sectorului; 

- investiţiile în lemn ca resursă energetică 
vor pune presiune pe masa lemnoasă şi 
vor crea concurenţă cu lemnul destinat 
prelucrării industriale;

- devine preocupare majoră pentru 
ASFOR schimbarea imaginii şi a perceptiei 
actuale a sectorului. 

Întâlnirea de anul acesta a membrilor 
ASFOR a reunit atât reprezentanţi ai 

agenţilor economici din domeniu, cât şi ai 
administraţiei locale.

Împreună cu reprezentanţii tuturor 
actorilor importanţi din sectorul forestier 
românesc, ASFOR are menirea identi�cării 
paşilor necesari pentru modernizarea 
continua a acestui sector din punct de 
vedre ecologic, social şi economic.

Dorim ca, de la an la an, această zi să 
adune la un loc tot mai multe instituţii şi 
autorităţi, să aibă tot mai mult fast şi tot 

mai mulţi să se bucure de ea .
Promovarea cu regularitate a unor 

asemenea evenimente va da, în curând, 
roade, în sensul trezirii interesului celor 
ce deţin potenţial de a investi, şi cu 
siguranţă, susţinut de o resursă forestieră 
încă valoroasă, acest lucru ne va con�rma 
identiatea cu marea familie europeană.

Petru Boghean, 
consilier ASFOR

Concursul fasonatorilor mecanici

Ceremonia de conferire a titlurilor
de “Membri onori�ci ASFOR”

Turul fabricii - gazdă,
Silvania International Prod SRL

Expoziţia de utilaje forestiere
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Astfel, prin fuziunea celor mai importante 
evenimente dedicate industriei de 
mobilă din România - BIFE şi SIM, s-a 

anunţat lansarea în premieră a BIFE-SIM 2013, 
eveniment ce va reuni sub un singur concept cele 
mai importante branduri de mobilă din ţară şi 
străinătate.

Desfăşurat sub sloganul BIFE-SIM - “Un 
spectacol de forme şi idei!”, târgul a marcat 
revoluţiile în design-ul de mobilier, aducând în 
atenţia publicului interesat o gamă variată de 
piese şi accesorii destinate ambientării şi utilării 
moderne a spaţiilor de locuit şi a celor destinate 
sediilor de birouri.

Târgul s-a adresat atât producătorilor, 
importatorilor şi distribuitorilor de mobilier şi 
decoraţiuni speci�ce, cât şi celor care produc sau 
comercializează echipamente şi accesorii pentru 
industria lemnului din România şi din străinatate, 
reprezentând un important punct de atracţie atât 

pentru publicul larg, cât şi pentru cel specializat.
Acest eveniment a bene�ciat de un program 

amplu de conferinţe de specialitate, seminarii 
şi ateliere de lucru, dar şi de o campanie de 
promovare intensă, toate concepute în scopul de 
a maximiza participarea la târg.

Speci�cul activităţii ASFOR a fost reprezentat, 
ca şi suprafaţă tematică, pe de o parte, de 
componente pentru industria mobilei şi 
a construcţiilor, iar pe de alta, de utilaje şi 
echipamente pentru exploatrea şi prelucrarea 
primară a lemnului (tăiere, încărcare/descărcare, 
colectare, tocare, despicare etc. ). Companiile 
SP Stroia Product SRL, Wood Expert Industry 
SRL (platforma 1) Petroforest SRL, SC Glulam 
SA,(platforma 10) etc.  au oferit noutăţi în materie 
de tehnologie şi, poate, o decizie, pentru cei care 
au vizitat târgul, în investiţiile pe care doresc să 
le facă.

AŞTEPTARI ŞI SPERANŢE
LA  TARGUL BIFE- SIM 2013

Pentru a 22-a oară, sezonul autumnal de târguri s-a deschis la 
ROMEXPO cu BIFE-SIM - târg internaţional de mobilă, echipamente 
şi accesorii, eveniment ce a avut loc in perioada 17 - 21 Septembrie 
2013. Organizat în acest an de către ROMEXPO, în parteneriat 
cu Camerele de Comerţ şi Industrie din Romania, Asociaţia 
Producătorilor de Mobilă din România şi EUROEXPO Trade Fairs, 
evenimentul şi-a propus să devină cea mai complexă manifestare 
expoziţională din acest domeniu.
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DESPRE
SILVICULTURA

ŞI INDUSTRIA FORESTIERĂ
DIN

RUSIA
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În anul 2012, Rusia a ocupat locul I mondial la 
producţia de petrol, cu un volum de 516,8 milioane 
tone (504,9 milioane tone în 2011), şi locul II 

mondial la producţia de gaze, cu un volum de 653 
miliarde mc (669 miliarde mc gaze în 2011).

La sfârşitul anului 2012, rezervele valutare ale 
Federaţiei Ruse au fost de 537,6 miliarde USD (498,63 
miliarde USD în 2011).

În anul 2012, volumul exportului de mărfuri a fost de 
530,7 miliarde USD (521,4 miliarde USD în 2011), iar al 
importului de 335,4 (323,3 miliarde USD în 2011).

PIB-ul a crescut în 2012 cu 3,6%, iar rata şomajului a 
atins 6,2% (6,6% în 2011).

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ:
Rusia este o federaţie compusă din 83 de subiecţi (21 

republici, 9 ţinuturi, 46 regiuni, 4 districte autonome, o 
regiune autonomă şi 2 oraşe cu statut special: Moscova 
şi Sankt Petersburg). Din anul 2000, la nivel federal, 
Rusia este împărţită în 7 districte teritoriale, conduse 
de câte un reprezentant al şefului statului.

Pădurile reprezintă principalul tip de vegetaţie din 
Rusia şi ocupa 45% din teritoriul ţării. Rusia deţine 
cele mai mari rezerve de lemn din lume. Pădurile au 
un impact major asupra populaţiei din zonă, asupra 
biodiversităţii şi a sistemului climatic global. 40% 
din resurse rămân inaccesibile exploatării, din cauza 
peisajului montan şi a lipsei infrastucturii. În cazul în 
care aceşti factori nu constituie un obstacol, unele 
suprafeţe sunt exploatate frecvent şi ilegal. Acest lucru 
este evident mai ales în vecinătatea căilor ferate şi a 
centrelor populate din Siberia şi Extremul Orient rus. 

Cele mai importante rezerve sunt concentrate în 
Siberia, Extremul Orient şi nordul Europei. Anual sunt 
exportate mari cantităţi de lemn din Siberia şi Extremul 
Orient. Pădurile boreale ocupă cea mai mare suprafaţă. 
Suprafaţa pădurilor boreale a planetei aferentă Rusiei 
este de 43-65%, în functie de criteriile de selecţie. 

Analiza speciilor resurselor forestiere indică 
următoarele date:

1. răşinoase, pe o suprafaţă de 70,8%, 
2. foioase moi - suprafată de 16,7%,
3. foioase tari - 2,4%.
Arbuştii ocupă 2% din volumul total al rezervelor de 

lemn.

Rezumat
Aproape 80% dintre 
pădurile europene 
sunt deţinute de Rusia. 
Însumând o suprafaţă de 
circa 1 miliard de hectare, 
pădurile Europei alcătuiesc 
25% din totalul fondului 
forestier al lumii. Din 
analiza pe baze de cifre şi 
procente, este de reţinut că 
doar 26% dintre pădurile 
europene sunt considerate 
relativ salbatice, 
majoritatea acestora �ind 
situate în ţările din nordul 
şi estul continentului. 
Pentru aceste considerente, 
industria forestieră 
rusească devine sursa de 
documentare şi informare 
pentru orice categorie 
de specialist în domeniu, 
poziţia geo-economică 
situand Rusia la cota de 
referenţial. 

ON FORESTRY AND 
FOREST INDUSTRY IN 
RUSSIA
Synopsis
Almost 80 percent of 
Europe’s forests are in the 
Russian Federation. The 
European forests sum 
up 25 percent from the 
world’s forest coverage, 
comprising an area of 
about 1 billion hectares. 
According to a percentage-
based analysis, it is to be 
mentioned that only 26 
percent of the forests in 
Europe are considered 
as relatively wild, a vast 
majority of them being 
situated in countries from 
the Northern and Eastern 
parts of the continent. For 
that matter, the Russian 
forest industry becomes 
the main information and 
documentation source 
which may be used by any 
category of professionals in 
the �eld. Its geo-economic 
positioning also places this 
country as a reference mark 
for any statistical reporting.

DESPRE
SILVICULTURA

ŞI INDUSTRIA FORESTIERĂ
DIN

RUSIA

Rusia este foarte bogată în resurse 
minerale, forestiere, agricole. Conform 
datelor statistice ruse, rezervele de 
resurse naturale, exprimate în procente 
faţă de resursele mondiale, reprezintă: 
material lemnos - 20%, cărbune - 30%, 
ţiţei - 40%, gaze naturale - 45%, şisturi 
- 50%, minereu de fier - 44%, crom - 
30%, mangan - 74%, metale rare - 40%. 
În Rusia este concentrată 28% din 
extracţia mondială de diamante şi 30% 
din cea de pietre preţioase.

Rusia,
peisaj cu vegetaţie forestieră







Ascensiunea Federaţiei Ruse în 
Organizaţia Mondială a Comerţului ar 
trebui să conducă la o reducere a taxelor 
de export pentru buştenii de gater. O 
scădere a taxelor era plănuită la 30 de 
zile după acceptul Dumei de Stat din 
luna iulie 2012, unde taxa de export 
în cazul buştenilor urma să fie redusă 
de la 25% la 15% pentru pin şi 13% la 
molid. Nivelurile reduse sunt aplicabile 
cotelor anuale stabilite la 6,25 milioane 
mc pentru buştenii de molid şi 16,4 
milioane mc în cazul celor de pin. Odată 
ce se va înregistra o depăşire a cotelor, 

nivelurile actuale ale taxelor (25%) 
urmează a fi puse în aplicare. Aceeastă 
situaţie este în beneficiul exportatorilor 
de buşteni, însă ar putea cauza dificultăţi 
industriei ruseşti de prelucrare, care 
s-ar putea confrunta cu probleme de 
furnizare pe termen scurt, cu efect clar 
de domino asupra exporturilor generale 
de cherestea. 

AXE PROTECȚIONISTE
IMPUSE DE GUVERNUL RUS
În anul 2007, a fost impusă o taxă 

de export de 25% din valoarea facturii 
sau de cel puţin 15 euro pe mc privind 

rășinoase și bușteni de mesteacăn, cu un 
diametru mai mare de 15 cm (buștenii de 
mesteacăn cu diametre mai mici de 15 
cm sunt în prezent scutiți de taxe). Taxe 
de 10% din valoarea facturii sau cel puţin 
5 euro pe mc se aplică la plop, eucalipt 
şi alte foioase.La momentul introducerii 
acestei taxe, oficialii guvernamentali 
ruși și-au exprimat intenția de a crește 
această taxă până la valoarea de 80% 
în 2009. Pe fondul acestor afirmații, 
jucătorii de pe piața lemnului din Asia și 
Europa au decis să-și reducă dependența 
de buștenii rusești. Astfel, exportul de 
bușteni a scăzut de la 51 de milioane 
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Rusia,
arboret de pin



Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 25

A
C

TU
A

LI
TA

TE
 • 

N
EW

S

mc în 2006, la aproximativ 22 milioane 
mc în anii 2009 și 2010 (conform datelor 
oferite de Resources International LLC). 
În primele 9 luni ale anului 2011, pe 
fondul unei cerințe tot mai mari de 
lemn la nivel global, exportul de bușteni 
de rășinoanse și lemn de esență tare a 
crescut cu 40% față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Rusia nu a crescut numai 
exporturile sale de bușteni, ci și de 
cherestea de rășinoase. Din 2008 până 
în 2010, exporturile de cherestea au 
crescut cu 18%, ajungând la un nivel 
record de 17,5 milioane mc în 2010.

PRINCIPALII
PARTENERI ECONOMICI AI RUSIEI
PE PIAȚA LEMNULUI
Cea mai mare cantitate de bușteni 

pleacă din Rusia spre China, aceasta fiind 
urmată de Uzbekistan, Japonia și Egipt.
Transporturile de lemn în China s-au 
triplat între 2007 şi 2010, iar în primul 
trimestru al anului 2011, exporturile au 
fost cu 150% mai mari decât în același 
trimestru al anului 2010.

REDUCEREA TAXELOR
LA EXPORTUL BUȘTENILOR -
CONDIȚIE DE ADERARE A RUSIEI
LA OMC
Începând cu anul 2010, odată cu 

apropierea de finalul negocierilor 
de aderare a Rusiei la Organizaţia 
Mondială a Comerţului (OMC), una 
dintre condițiile impuse acesteia a fost 
reducerea taxelor la exportul lemnului. 
În luna decembrie 2010, premierul rus 
Vladimir Putin admitea posibilitatea unui 
compromis cu privire la taxele de export 
pentru lemnul rusesc doar în cazul 
aderării Rusiei la OMC.

Conform declarațiilor pentru Interfax 
a lui Maxim Medvedkov, oficial în 
Ministerul Rus al Economiei, acordul 
încheiat pe 21 octombrie 2011, prin 
care Uniunea Europeană a decis să 
susțină intrarea Rusiei în OMC, prevede, 
printre altele, ca Rusia să introducă 
o cotă anuală de export pentru lemn 
neprelucrat, pentru care să se aplice o 
taxă mai mică decât taxa actuală, iar 
pentru volumul de lemn ce va depăși 
această cotă să se aplice o taxă mai mare 
decât cea actuală. Din datele furnizate 
OMC, taxele pentru lemnul de rășioanse 
ar trebui să scadă undeva la 5-10%, iar 
pentru lemnul de esență tare sub 5%. 
 

În anul 2011, consumul aparent de 
cherestea de foioase în CSI a crescut 
cu 5,8 % faţă de 2010. Având ca lider 
Federaţia Rusă, producţia pe teritoriul 
CSI a atins un nivel de aproape 33 
milioane mc, adică cu 9,1 % mai mult..

Exporturile de cherestea de foioase 
provenite din Rusia s-au ridicat la 18,9 

milioane mc, o creştere cu 10,1 % 
faţă de 2010. În 2011, Federaţia Rusă 
a exportat aproape 7 milioane mc 
către China, cu 39% într-un singur an. 
Exporturile destinate Chinei reprezintă 
37% din totalul exporturilor ruseşti de 
cherestea, în contrast cu 29% în 2010. 
De asemenea, exporturile de cherestea 
către Uzbekistan au crescut cu 21%, 
furnizările pentru Tadjikistan au fost cu 
26% mai mari, iar exporturile destinate 
Iranului au avut şi ele niveluri mai 
ridicate, în procent de 20%. Descreşteri 
în cotele exporturilor de cherestea s-au 
înregistrat în Egipt (-17%), Finlanda 
(-16%), Franţa (-12%), Marea Britanie 
(-15%), Italia (-8%), Siria (-28%), toate 
având drept cauză condiţiile economice 
precare şi intensificarea frământărilor 
politice (Lesprom 2012).

Importurile de cherestea din foioase 
provenind din exteriorul subregiunii 
ale statelor CSI este el neglijabil, cu un 
flux anual total de mai puţin de 100,000 
mc între ţările membre (cf. Atlasului 
de Comerţ Mondial, 2012). Cele mai 
importante schimburi comerciale 
din regiunea vizată se compun din 
exporturile ruseşti către Kazahstan şi 
Uzbekistan şi din cele ucrainiene având 
ca destinaţie Federaţia Rusă.

LEMNUL ENERGETIC
Producţia peleţilor din lemn continuă 

să crească în cadrul Federaţiei Ruse şi a 
atins un punct maxim de un milion de 
tone în anul 2012, pentru prima dată în 
istorie. Exporturile s-au intensificat şi ele 
la aproximativ 850.000 tone pe an, iar 
uzul intern a ajuns la 150.000 tone pe an 
(Glukhovskiy, 2012). Producţia, consumul 
intern şi exportul de aşchii din lemn şi 
brichete de rumeguş pentru încălzire 
au crescut şi ele în anii din urmă. Piaţa 
internă reprezintă numai o fracţiune din 
producţia naţională, dar cunoaşte un 
proces stabil de ascensiune.

Pe baza datelor exclusive furnizate 
de Agenţia Silvică Federală Rusă, peste 
700,000 de tone din capacitatea anuală 
de producţie este datorată “proiectelor 
de investiţii prioritare” de pe teritoriul 
Federaţiei Ruse. Piaţa exporturilor de 
peleţi industriali din Rusia este dominată 
de companii importante care produc 
peleţi industriali destinaţi utilizării în 
uzine electrice mari din Europa, mai 
ales în cele din Suedia şi Danemarca. 
În anul 2011, compania VLK (fosta 
Vyborgskaya Celulosa) producea şi 
exporta peste 220.000 tone de peleţi 
din lemn, devenind, astfel, cel mai 
mare producător rusesc de peleţi. VLK 
întâmpină dificultăţi în transportul 
materiilor prime, dar şi în sistemul de 
operare la nivelul tuturor liniilor de 
producţie. Uzina VLK deţine o capacitate 

anuală de producţie estimată la 1 milion 
de tone.

Lesozavod 25 din regiunea 
Arkhangelsk exporta mai mult de 
100.000 tone şi alte patru companii 
produceau la export circa 500.000 tone 
fiecare. Câteva uzine electrice din Suedia 
şi Danemarca au încheiat contracte 
directe cu producători importanţi din 
Rusia. Preţul mediu pentru peleţi a 
crescut de la 115 euro la120 euro FOB. 
Peleţii sunt transportaţi din porturile 
Sankt Petersburg, Vyborg, Ust-Iuga, 
Petrozavodsk şi Arkhangelsk. Transportul 
şi stocarea peleţilor în porturi rămâne 
o problemă dificilă şi destul de 
costisitoare, îndeosebi din cauza faptului 
că materialele sunt încă transportate în 
saci către port.

De aceea, s-au operat modificări 
continue de structură şi organizare 
în interiorul sectorului bio-energetic, 
intensificându-se eforturile intense 
depuse în ultima perioadă în vederea 
creşterii capacităţii de producţie şi a 
investiţiilor de capital. Aceşti factori au 
determinat alocarea unor capacităţi de 
producţie lărgite pentru fiecare uzină 
în parte (de la 60.000 tone la 80.000 
tone), ele devenind, treptat, un factor 
comun. O altă tendinţă este reprezentată 
de accentul pus pe profesionalismul 
managerial şi procurarea de 
echipamente ultra-performante. Ca 
urmare, numeroase companii noi 
de prelucrare a lemnului urmăresc 
constant integrarea fabricării de peleţi 
ca parte a operaţiilor de producţie. 
Observaţii neoficiale sugerează tendinţa 
companiilor mai mici de a tranzita de 
la sectorul prelucrării peleţilor la cel al 
producţiei de brichete din rumeguş.

Peleţii sunt produşi în principal în 
zonele apropiate porturilor (partea 
de nord-vest de exemplu, cu regiunile 
Arkhangelsk şi Leningrad). Există însă 
şi instalaţii de prelucrare în Siberia 
sau în regiunile estice îndepărtate ale 
Federaţiei Ruse.

Mai nou, o companie japoneză de 
prelucrare a lemnului construieşte 
o uzină ce va avea o capacitate de 
producţie de 250.000 de tone pe an în 
Khabarovsk. “Wood Pellets” ridică patru 
fabrici de peleţi cu o capacitate anuală 
de 70.000 de tone fiecare şi are în plan 
construirea a nouă alte uzine. Luând în 
considerare procesul actual de creştere 
a cererii interne şi externe de peleţi, 
producţia totală în Federaţia Rusă (şi 
cea a lemnului energetic în general) va 
atinge foarte probabil cote semnificative 
în anii următori.

Sursa: Raport Anual EOS, 2013



Pădurea privată a fost, în repetate rânduri, 
obiectul unor contribuţii în coloanele 
acestei reviste. Faptul că revenim se 

datorează unui studiu dus la bun sfârşit în anul 
2012 de facultatea de silvicultură a universităţii 
din München, în cooperarare cu organizaţia 
comunală Alianz Kahlgrund-Spessart (Bavaria). 

Culegerea datelor pe teren (tabelul 1) a fost 
opera unor studenţi. Spre a anticipa: din datele 
obţinute rezultă că în cadrul celor 122 gospodării 
cercetate, majoritatea (90 %) pădurilor private 

nu depăşeşte 1,0 ha. Dar nu numai atât. Bunurile 
posedate sunt adesea constituite din mai multe 
parcele, unele sub forma unor „cureluşe“, lungi de 
sute şi late de câţiva metri. De unde di�cultăţi în 
materie de gospodărire.

Motiv su�cient pentru cercurile comunale 
competente de a propune celor confruntaţi 
cu di�cultăţi diferite modalităţi de optimizare 
a situaţiei date. O mână de ajutor pornită nu 
numai din solidaritate cu micii proprietari. Se 
ştie, înlăturarea de�cienţilor de la bază are 
urmări favorabile pentru întreg. Printre măsurile 
oferite �gurează un schimb voluntar de parcele, 
asistenţă din partea autorităţilor comunale, 
contacte cu diferite întreprinderi silvice. Este 
cunoscut, însă, că nu toţi micii posesori de păduri 

se simt înfrăţiţi cu bunurile posedate. Pentru unii, 
acestea-s motiv de “fudulie”, pentru alţii o sursă 
de necazuri. De unde ideea de a achiziţiona, 
contra cost, aceste bunuri pentru a constitui un 
fond special la dispoziţia comunităţii. 

Rezultatul ? Pe scurt: numărul celor interesaţi 
( între 8% şi 29 % ) a rămas sub aşteptări. În 
schimb, mai bine de jumătate (51 % ) dintre 
proprietarii contactaţi s-au declarat mulţumiţi 
- unii chiar foarte mulţumiţi - cu situaţia dată 
(tabelul 2).

Care-i învăţătura ? Schimbările structurale 
în cadrul micilor proprietăţi silvice necesită o 
pregătire temeinică, cointeresarea părţilor şi, nu 
în ultimul rând, conştientizarea faptului că pot � 
dobândite bene�cii comune uneori deosebit de 
preţioase.  

Bibliogra�e:
• Gaggenmeier, A., M Koch şi M. Suda: 

Kleinstprivatwald unter der Lupe. AFZ-Der Wald, 
2/2013.

• Berlit J.: Privatwald-Förderung. AFZ-Der Wald 
5/2013.

Dr. rer. nat. Aurel Teuşan
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MICA PĂDURE PRIVATĂ - 
PREOCUPARE COMUNALĂ

Rezumat
Autorul aduce în 

actualitate, pe de o parte, 
chestiunea suprafeţelor 
private mici de pădure, 

iar pe de alta, atenţia pe 
care autoritatea publică 

locală o acordă soluţionării 
gospodăririi judicioase a 

acestora.

THE SMALL
PRIVATE FOREST -

A PUBLIC CONCERN
Dir. Nat. Res. Aurel Teuşan

Synopsis
On one hand, the author 

pinpoints the topic of  small 
private forests estates 

and on the other hand, he 
follows the measures to be 

taken by the local public 
authority in order to set up 
an adequate management 

of these forest areas.
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Dezvoltarea unui incendiu este, în general, 
un fenomen aleatoriu, caracterizat printr-o 
serie de procese �zice şi chimice, care se 

ampli�că în timp, devenind tot mai complexe. 
Astfel, la baza mecanismului reacţiilor de ardere 
se a�ă teoria reacţiilor în lanţ care porneşte de la 
presupunerea că, în timpul reacţiei de oxidare, se 
formează o serie de radicali liberi care, după ce 
reacţionează cu alte molecule, formează radicali 
noi ce reacţionează la rândul lor cu molecule 
neutre.

După forma lor de manifestare, incendiile de 
pădure se pot clasi�ca în următoarele categorii: 
de litieră, de coronament, sub pătura de frunziş, 
incendii din doborâturi şi incendii combinate.

În declanşarea incendiilor forestiere intervin 
următorii factori: combustibilii forestieri, condiţiile 
meteorologice şi factorul declanşator.

De precizat este faptul că principalul factor în 
declanşarea sau izbucnirea unui incendiu forestier 
este reprezentat de către om. Incendiile provocate 
de om sunt datorate nerespectării regulilor de 
prevenire a incendiilor de pădure pe timpul 
activităţilor de agrement (fumat, jocul copiilor cu 
focul, picnic), agricole şi forestiere, ori ca urmare a 
acţiunilor intenţionate. 

METODOLOGIA DE CERCETARE
Punctul de plecare al lucrării a fost colectarea şi 

interpretarea datelor primare privind incendiile de 
pădure înregistrate în judeţul Braşov, în perioada 
2006 - 2012. Sursa datelor a fost Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Braşov.

REZULTATE 
Pe baza datelor prezentate în �gura 1, se 

observă că numărul incendiilor a crescut din 2006 
(19 incendii) până în 2007 (51 de incendii), în acest 
an înregistrându-se numărul maxim de incendii 
izbucnite în perioada studiată. Din anul 2007, 
numărul de incendii a scăzut la 9, valoarea întâlnită 
la nivelul anului 2009, după care, datorită verilor 
tot mai secetoase care au avut un impact negativ 
asupra evoluţiei incendiilor de pădure, numărul 
acestor fenomene a crescut constant, atingând 
valoarea de 28 de incendii la nivelul anului 2012 
(tabelul 1).

Analiza incendiilor înregistrate în judeţ, prin 
prisma tipului de incendiu (tabelul 2) relevă 
faptul că pe primul loc sunt cele aproximativ 
55% de incendii izbucnite pe pajişti şi păşuni 
(89 de incendii), urmate de incendiile de litieră 
(35%, echivalent cu 57 de incendii), în timp ce, 
incendiile din plantaţii, din pepiniere şi incendiile 
de coronament reprezintă, cumulat 10% din 
incendiile produse în perioada 2006-2012 la 
nivelul judeţului Braşov (tabelul 2). 

Factorul declanşator care conduce cel mai 
des la apariţia incendiilor forestiere îl reprezintă 
�acăra în aer liber, 82% dintre incendiile produse 
în intervalul 2006 - 2012 �ind cauzate de acest 
factor (echivalent cu 134 de incendii). Pe poziţia 
secundă se a�ă jarul sau scânteile, factori care 
conduc la izbucnirea a 12% dintre incendiile 
produse. Cauzele naturale (trăsnetele sau fulgerele 
globulare) conduc la apariţia a 5%, echivalent cu 
8 incendii din totalul de 163 produse în intervalul 
2006 - 2012.

O analiză asupra perioadei în care s-au produc 
incendiile de pădure (tabelul 3), relevă faptul că 
luna martie a fost luna cu cele mai multe incendii 
(29%, respectiv 47 din totalul de 163) din perioada 
2006 - 2012. Lunile aprilie şi iulie prezintă, de 
asemenea, condiţii favorabile pentru producerea 
unor fenomene de acest tip. Se observă că 
primăvara este anotimpul în care izbucnesc cele 

INCENDIILE DE PĂDURE
LA NIVELUL JUDEŢULUI BRAŞOV

Rezumat
Lucrarea analizează 
incendiile produse la 

nivelul judeţului Braşov 
în perioada 2006-2012, 

ţinând seama de o serie de 
factori, dintre care: factorul 

declanşator, tipul de 
incendiu, perioada din an 
în care a apărut, perioada 

zilei în care s-a produs 
incendiul şi localităţile 

cele mai afectate. Astfel, 
s-a conceput o hartă a 

judeţului pe care sunt 
diferenţiate localităţile 

în funcţie de numărul de 
incendii produse, folosind 

culori şi nuanţe diferite.

FOREST FIRES
IN BRAŞOV COUNTY

Prof. Dr. Eng. 
Ciobanu Valentina,

Univ. of Transylvania Braşov,
Muşat Elena-Camelia, 

Pandrea Bogdan Nicolae

Synopsis
This work studies the forest 

�res produced in Braşov 
County during the period 

2006-2012, takink into 
account a series of factors, 
such as: the release factor, 

the type of �re, which 
year period and time of 

day were a�ected and 
the �re a�ected areas. 

Therefore, a county map 
has been drawn up where 
the �re areas are classi�ed 

according to the number 
of forest �res produced, 

using speci�c colours and 
di�erent hues.

La nivelul judeţului Braşov, fondul forestier ocupă o suprafaţă de 
circa 200.000 ha şi reprezintă circa 37% din suprafaţa judeţului. 
Dintre acestea, 99% aparţin domeniului public, 0,2% alţi deţinători 
şi 0,8% proprietăţi particulare. Fondul forestier proprietate publică 
este gestionat de filiala Romsilva Braşov, prin ocoalele silvice 
Braşov, Codlea, Făgăraş, Măieruş, Râşnov, Rupea, Săcele, Şercaia, 
Teliu, Voila şi Zărneşti.



mai multe incendii (48%, echivalent cu 79 
de incendii), iar cea mai nefastă lună a fost 
luna martie 2007, când au fost înregistrate 
20 de incendii (tabelul 3).  

Un alt aspect analizat vizează intervalul 
în care se produc cele mai multe incendii. 
Astfel, pe baza interpretării datelor preluate 
de la ISUJ Braşov, ce constată că 88% (143 
de incendii) se produc ziua şi numai 12% (20 
de incendii) se produc pe timpul nopţii. 

Pe baza prelucrării datelor, s-a elaborat 
o hartă a localităţilor celor mai afectate de 
incendii de pădure, deosebirea constând în 
nuanţele folosite pentru a exprima numărul 
de incendii produse.

Clima judeţului Braşov se încadrează la 
tranziţia dintre climatul continental vest - 
european de nuanţă oceanică şi cel excesiv 

continental din est. Se poate considera deci, 
un climat continental - moderat, respectiv 
un etaj climatic premontan. 

Această caracteristică, asociată cu  fondul 
forestier al judeţului Braşov, care ocupa, 
la sfârşitul anului 2011, o suprafaţă de 
204,3 mii hectare,  speciile de răşinoase 
ocupând 34,9% din totalul suprafeţei 
împădurite, iar speciile de foioase 65,1%, fac 
cunoscute, alaturi de elementele analizate, 
cauze pe baza cărora să se indenti�ce 
măsuri cu caracter strategic aplicabile atât 
fenomenului de prevenire, cât şi de stingere 
propriu-zisă a incendiilor de pădure.

Prof univ. dr. ing Ciobanu Valentina,
Univ. Transilvania Braşov,

Muşat Elena - Camelia, 
Pandrea Bogdan Nicolae
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Pentru anul următor, Ministerul 
Economiei a comunicat lista 
târgurilor internaţionale cu 

�nanţare de la bugetul de stat, lista 
principală cuprinzând un număr de 
manifestări cu �nanţare asigurată, la 
care se adaugă  câteva evenimente pe 
lista de rezervă.

În conformitate cu cele stabilite 
inclusiv de Consiliul de Export, în 2014, 
membrii ASFOR pot participa la două 
târguri specializate pe produse din 
sectorul de prelucrare a lemnului, şi 
anume:

ZOW BAD SALZUFLEN,
Germania, 10–13.02.2014
(ASFOR a lansat deja înscrierile);

SICAM PORDENONE, Italia,
octombrie 2014 (lista de rezervă).

TÂRGURI ŞI 
EXPOZIŢII 
FORESTIERE 
INTERNAŢIONALE 
ÎN 2014
Prin HG 296/2007 
pentru stimularea 
exporturilor, societăţile 
comerciale sunt 
susţinute financiar de la 
bugetul de stat pentru a 
participa la manifestări 
expoziţionale externe.
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Anul 2002, a fost marcat de organizarea 
unui important atelier de lucru la 
Bruxelles, care avea să reunească în jurul 

acestei teme specialişti importanţi, companii şi 
reprezentanţi ai societăţii civile din întreaga lume. 
Acest atelier a pornit în anul 2003 de la planul 
de acţiune pentru Aplicarea Legii Forestiere, 
Guvernanţă şi Comerţ FLEGT, care a condus 
la conceperea unui regulament referitor la 
Acordurile Parteneriatelor Voluntare (APV).

Aceste parteneriate constituie acorduri 
comerciale bilaterale între Uniunea Europeană 
şi anumite ţări partenere producătoare şi/
sau prelucrătoare de lemn, cu scopul de a 
favoriza o mai bună administrare forestieră şi 
de a asigura un comerţ legal cu lemn. În cazul 
ţărilor candidate, avem în faţă un proces lung 
şi anevoios. În prezent, şase ţări au dezvoltat 
acorduri APV: Camerun, Ghana, Congo-Brazaville, 
Republica Central-Africană, Liberia şi Indonezia. 
Alte opt ţări sunt în curs de negocieri mai mult 
sau mai puţin avansate cu Uniunea Europeană: 
Vietnam, Malaiezia, Republica Democrată Congo, 
Gabon, Guyana, Honduras, Laos şi Coasta de 
Fildeş. Începând cu anul 2010, UE încearcă să 
meargă mai departe cu acordurile bilaterale în 
cauză şi a elaborat binecunoscutul EUTR intrat în 
vigoare de curând.

În practică, toţi “operatorii” care introduc şi 
comercializează lemnul sau produsele derivate 
din acesta pe teritoriul UE trebuie să posede un 
sistem de “diligenţă rezonabilă” sau de “veri�care 
prealabilă - due diligence”. Acest sistem va 
minimaliza riscul apariţiei unor produse de 
provenienţă ilegală.

Toţi operatorii comerciali succesivi sunt obligaţi 
să deţină un sistem operaţional de urmărire a 
originii tuturor produselor.

Mai mult, toate statele membre UE sunt 
obligate să identi�ce autorităţile naţionale 
competente de audit şi toate celelalte controale 

necesare asupra operatorilor, sistemele de 
diligenţă razonabilă şi stabilirea originii lemnului 
şi a produselor derivate.

În realitate, importatorii de lemn sunt cei care 
trebuie să depună cât mai multe eforturi pentru 
respectarea noului regulament,  aceştia �ind 
cei desemnaţi din o�ciu ca primii “operatori” ai 
procesului.

Însă, cum e uşor de înţeles, aceste reglementări 
europene se aplică şi în situaţia lemnului produs 
în interiorul Uniunii Europene. Aici, primul 
“operator” va � cumpărătorul sau cel care 
exploatează masa lemnoasă pe picior.

Pentru lemnul din import, ca şi pentru cel 
produs în UE, operatorii vor � supuşi unei serii 
întregi de obligaţii, precum descrierea detaliată 
a produsului, ţara sau regiunea sursă, cantitatea, 
furnizorul şi prezenţa unor documente care 
să ateste legalitatea produsului. În acest fel, se 
evaluează riscurile produselor furnizate din lemn 
ilegal recoltat şi se  constituie mult-dezbătutul 
sistem de “due-diligence”, propus de o organizaţie 
de control acreditată în �ecare stat membru.

ESTE PROPRIETARUL FORESTIER Â
“OPERATOR”?
În Belgia spre exemplu, în majoritatea cazurilor, 

proprietarul forestier, �e particular (persoana 
�zică, societate, grup forestier), �e public 
(domeniu, comună, regiune etc.) nu va putea � 
considerat şi operator, deoarece îşi vinde masa 
lemnoasă pe picior.

Singura sa obligaţie va � să furnizeze către 
operator un document prin care să se ateste 
originea lotului de vânzare. Forma pe care o va 
adopta acest document nu este încă stabilită 
clar, dar este de dorit să �e una cât mai simplă şi 
concisă posibil.

În rarele cazuri în care proprietarul ar vinde 
loturile sale proprii de lemn ar putea � considerat 
drept „operator”, eliminându-i-se restricţiile citate 
mai sus.

REGULAMENTUL UE PRIVIND 
EXPLOATAREA FORESTIERĂ
• OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI  NAŢIONALE

Rezumat
În luna martie a anului 

2013, a intrat în vigoare 
Regulamentul UE privind 

exploatarea lemnului 
(EUTR), destinat să 

combată comerţul ilegal cu 
lemn. Aceste reglementări 

noi vizează  interzicerea 
oricărui comerţ cu lemn şi 
produse derivate obţinute 

din surse ilegale, în 
interiorul şi la frontierele 

Uniunii Europene.

THE EU TIMBER 
REGULATION 

EUTR - NATIONAL 
OBLIGATIONS AND 
RESPONSIBILITIES

Synopsis
The EU Timber Regulation 

came into force on 3rd 
March 2013, in order to 

prevent sales of illegal 
timber and timber products 

on the EU market. These 
new regulations shall 
prohibit to place any 

illegally harvested timber 
and timber products, inside 

and outside the borders of 
the European Union.

Scurt Istoric: În anul 2011, declaraţia ministerială de la Bali a 
avut un rol semnificativ de catalizator şi a atras atenţia asupra 
amplorii chestiunii lemnului de provenienţă ilegală. Astfel, 13 
milioane de hectare de păduri au fost pierdute anual între anii 
2000 şi 2010 (vezi FAO), cea mai mare parte a defrişărilor fiind 
de sorginte ilegală. De altfel, 1,3 miliarde de persoane, ale căror 
condiţii de viaţă sunt dintre cele mai precare, depind într-o bună 
parte de existenţa pădurilor pentru a-şi asigura supravieţuirea.
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Control şi evidenţă asupra 
originii sortimentelor din lemn

LEMNUL CERTIFICAT 

Sistemul de certificare PEFC spre 
exemplu, a cunoscut recent o revizuire 
a standardelor sale în calitate de punct 
de control, cu scopul de a răspunde 
exigenţelor EUTR. Acest fapt ar urma să 
faciliteze punerea în practică a unor noi 
reglementări pentru numeroase companii 
din sectorul forestier. Proiectul pentru 

aplicarea acestor standarde este în prezent 
obiectul unei consultări publice la nivel 
global.

În loc de concluzie, trebuie amintit că 
sistemul propus de Uniunea Europeană 
urmăreşte eradicarea comerţului ilegal cu 
lemn, întâlnit foarte frecvent în numeroase 
ţări din exteriorul Uniunii, iar evoluţia 
în cauză  ar trebui totuşi să intensifice 
producţia forestieră europeană. Cu toate 

acestea, povara acestui tip de sistem 
riscă să descurajeze un anumit număr de 
jucători din domeniul forestier şi să apese 
serios asupra preţului final al lemnului.

Prin urmare, producătorii forestieri nu 
sunt în nici un caz consideraţi “operatori” 
ai sistemului, dacă se limitează doar la 
vânzarea lemnului pe picior.

Sursa: Silva Belgica
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Un seminar ştiinţi�c la înalt 
nivel asupra “Oportunităţilor şi 
provocărilor în calea atingerii 

obiectivelor propuse pentru producţie 
de biomasă forestieră pentru energie: 
perspectiva UE” a reuşit să reunească, 
pe data de 11 aprilie 2013, în cadrul 
Parlamentului European, un număr 
impresionant de personalităţi din sectorul 

forestier, alături de numeroşi oameni de 
ştiinţă. Ultimele evoluţii privind utilizarea 
sustenabilă în scopuri energetice a 
biomasei forestiere şi consecinţele Politicii 
Energetice UE privind cererea de biomasă 
din păduri au fost principalele subiecte 
dezbătute. Necesitatea susţinerii unor 

criterii de sustenabilitate bine de�nite 
pentru biomasa solidă în politica viitoare a 
statelor europene.

Dezvoltarea constantă a energiei 
provenite din biomasă va crea oportunităţi 
reale de creştere a potenţialului forestier 
din Europa şi va putea contribui la iniţierea 
unei economii mult mai prietenoase cu 
mediul, bazate primordial pe energiile de 

tip regenerabil. Cu toate acestea, întregul 
proces ar putea comporta anumite riscuri, 
cum ar � posibila competiţie cu ramurile 
forestiere tradiţionale pentru materii prime 
su�ciente.

Astfel, nu este de ajuns un stoc su�cient, 
ceea ce contează mai mult este şi felul 

în care nivelul preţurilor şi evoluţia 
pieţelor vor afecta mobilizarea resurselor 
lemnoase din pădure. Recoltarea intensivă 
a deşeurilor şi exploatarea  arborilor în 
scop energetic ar putea avea ca efect 
epuizarea cantităţii disponibile de 
nutrienţi, dar acest risc depinde mult şi 
de natura regiunii exploatate. Se propun, 
în acest sens, criterii de sustenabilitate 

importante, precum măsuri 
de salvare a biodiversităţii 
şi o minimizare a gazului 
de seră  în procent de 
60%, în opoziţie cu situaţia 
combustibililor fosili.

Consensul general la 
care a ajuns majoritatea 
participanţilor presupune 
promovarea energiilor 
regenerabile din sectorul 
forestier, împreună cu 
adoptarea unor măsuri 
de stimulare a e�cienţei 
resurselor de biomasă şi 
de maximizare a valorii 
adăugate în paralel cu 
diminuarea emisiei gazului 
de seră în procesul de 
producţie în întreg lanţul 
valoric al produselor. 
Cererile repetate 
pentru elaborarea unei 
metodologii îmbunătăţite 
de contabilizare a gazelor 
cu efect de seră dovedesc 
interesul sporit pentru 
problematica neutralităţii la 
emsiiile de carbon.

Comisia Europeană urmează să uni�ce 
măsurile şi punctele de vedere referitoare 
la valori�carea bionergiilor solide într-o 
manieră cât mai sustenabilă şi e�cientă.

EFI News, Iulie 2013
Institutul Forestier European

BIOMASA FORESTIERĂ  - CHEIA 
ATINGERII NIVELURILOR SCONTATE 
PENTRU ENERGIA REGENERABILĂ
Scurt Istoric: În anul 2011, declaraţia ministerială de la Bali a avut un rol semnificativ 
de catalizator şi a atras atenţia asupra amplorii chestiunii lemnului de provenienţă 
ilegală. Astfel, 13 milioane de hectare de păduri au fost pierdute anual între anii 2000 
şi 2010 (vezi FAO), cea mai mare parte a defrişărilor fiind de sorginte ilegală. De altfel, 
1,3 miliarde de persoane, ale căror condiţii de viaţă sunt dintre cele mai precare, 
depind într-o bună parte de existenţa pădurilor pentru a-şi asigura supravieţuirea.
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UNECE şi FAO au publicat, în 
legatură cu sectorul forestier 
european, studiul EFSOS II. Acest 

document vine în sprijinul adoptării 
unor măsuri, bine fundamentate de către 
factorii de decizie, privind condiţiile ce 
interacţionează în mod curent asupra 
sectorului forestier:

• atenuarea condiţiilor de mediu în 
continuă schimbare;

• protecţia şi sporirea suprafeţelor 
împădurite, asigurarea biodiversităţii;

• furnizarea energiei regenerabile;
• furnizarea de produse sustenabile şi 

competitive;
• gradul mărit de sustenabilitate.

SCENARII
EFSOS II se bazează pe analiza unui 

scenariu reprezentativ. Se elaborează, 
în acest sens, cinci scenarii. Unul este 
intitulat Scenariul de Referinţă sau 
BAU (activităţile obişnuite). Acesta se 
aseamănă cu Scenariul B2 al Panoului 
Interguvernamental asupra Schimbării 
Climatice (IPCC), în care nu apar modi�cări 
majore faţă de tendinţele situaţiei 
actuale. Celelalte patru scenarii re�ectă 
consecinţele unor decizii politice centrate 
pe patru priorităţi diferite:

• maximizarea stocării carbonului în 
biomasă;

• protejarea biodiversităţii;
• promovarea energiei provenite din 

lemn (îndeplinind cerinţele UE pentru 
energie regenerativă );

• sprijinirea inovaţiilor şi a spiritului 
competitiv.

REZULTATE
Consumul de lemn pentru utilizarea în 

scopuri energetice rămâne în creştere, 
indiferent de scenariul abordat. Toate 
componentele derivate din lemn, 
îndeosebi cantitatea de deşeuri, cresc 
cantitativ, pentru a putea acoperi cererea 
din ce în ce mai mare. Europa îşi păstrează 
rolul de importator minor, în contrast cu 
cel de exportator masiv în materie de 
produse forestiere.

EFSOS II conchide că pentru atingerea 
procentului de 20% energie regenerabilă 
pentru anul 2020, volumul de lemn 
furnizat trebuie să crească cu 50% în 
următorii 20 de ani. Potenţialul necesar 
există, atât în afara, cât şi în interiorul 
suprafeţelor împădurite, în ciuda faptului 
că volumul necesar poate � obţinut doar 
cu importante costuri economice şi de 
mediu (pierderea nutrienţilor din sol, 
afectarea biodiversităţii), necesitând 
numeroase rocade între terenurile 
forestiere şi cele agricole. Sustenabilitatea 
acestui scenariu este problematică, 
deoarece un nivel ridicat al recoltării 
lemnului poate conduce la o scădere a 
biodiversităţii.

Gradul de sustenabilitate al �ecărui 
scenariu în parte a fost evaluat prin 
intermediul versiunii simpli�cate a 
metodologiei din Situaţia Pădurilor din 
Europa 2011(SoEF 2011, State of Europe’s 
Forests). Această metodologie se bazează 
pe criterii-cheie şi indicatori. Fiecare 
indicator primeşte un scor între 1 şi 5, 
scorul 3 reprezentând condiţiile cele 
mai stabile. Fiecare criteriu dobândeşte 
apoi un scor care este media scorurilor 
obţinute de indicatorii săi. În rezultate, 
putem observa estimarea cantitativă a 
criteriilor de sustenabilitate şi indicatorii 
pentru scenariul de referinţă şi cele trei 
scenarii bazate pe carbon, biodiversitate 
şi energie.

Sustenabilitatea �ecărui scenariu este, 
în general, de nivel satisfăcător. Cu toate 
acestea, pădurile ar trebui să îşi mărească 
capacitatea de adaptare la schimbările 
climatice.

RECOMANDĂRILE
SECTORULUI FORESTIER
EUROPEAN, RAPORT
PROGNOZĂ II
În atenţia Factorilor de decizie
• Atenuarea schimbărilor climatice: 

necesitatea aplicării unor măsuri 
strategice pentru încurajarea 
combinaţiei optime de sechestrare şi 
stocare a carbonului prin substituirea 
combustibililor fosili, dar şi crearea unor 
sisteme care să monitorizeze evoluţia 

acestor procese.
• Stocarea carbonului în păduri: 

prevenirea reducerii stocului de carbon 
din păduri, fenomen posibil în cazul 
incendiilor, atacurilor parazite şi insectelor 
dăunătoare sau poluării excesive. 
Adaptarea la schimbările climatice: 
instrucţiuni în funcţie de tipul regiunii şi 
pădurii în cauză, bazate pe cea mai bună 
expertiză ştiinţi�că urmează a � elaborate 
pentru a sprijini factorii de decizie şi 
a contribui la creşterea rezistenţei şi 
vitalităţii suprafeţelor forestiere;

• Energia provenită din lemn: 
organizarea unei strategii comune, la nivel 
naţional, care să integreze necesităţile 
sectorului energetic cu cele ale sectorului 
forestier, 

• Furnizarea lemnului: redactarea unui 
îndrumar general, bazat pe date statistice 
complete, arătând nivelurile exacte 
ale recoltărilor deşeurilor din lemn şi 
buştenilor ce pot � materiale sustenabile 
şi care sunt tipurile de păduri cele mai 
adecvate;

• Subarboretul de scurtă rotaţie: 
elaborarea unor strategii naţionale pentru 
utilizarea terenurilor agricole, incluzându-
se preocuparea pentru obţinerea 
materiilor prime, a energiei şi furnizării de 
alimente fără a desconsidera protejarea 
şi funcţiile pădurilor, împreună cu toate 
aspectele dezvoltării agrare;

• Utilizarea lemnului în scopuri 
energetice: se va asigura o utilizare 
e�cientă şi curată a lemnului, la fel ca în 
situaţia celorlalte resurse energetice. 

• Etapele post-consum ale lemnului: 
îndepărtarea constrângerilor din procesul 
de valori�care a lemnului post-consum;

• Biodiversitate: identificarea 
suprafeţelor celor mai potrivite şi a 
tehnicilor de management în care 
biodiversitatea, sursele lemnoase şi 
procesul de stocare a carbonului pot � 
îmbinate.

• Serviciile ecosistemului forestier: 
instituirea unor condiţii-cadru pentru plata 
serviciilor forestiere. Tranziţia de la etapa-
pilot la implementarea unor strategii ce 
şi-au dovedit e�cienţa prin aplicarea rapidă 
conform circumstanţelor locale;
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STUDIU-PROGNOZĂ
ASUPRA SECTORULUI FORESTIER EUROPEAN
ŞI A FACTORILOR SĂI DE INFLUENŢĂ
PUBLICAT DE UNECE ŞI FAO, COMISIA ECONOMICĂ PENTRU EUROPA
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Pădure cu caracteristici de gospodărire durabilă

• Politici şi instituţii: statele ar trebui 
să îşi reevalueze politicile proprii din 
sectorul forestier, iar instituţiile din 
domeniu trebuie să deţină mijloacele 
necesare pentru a face faţă provocărilor 
date de schimbările climatice, energiilor 
regenerabile şi conservării biodiversităţii. 
În acest caz, este de dorit o coordonare 
generală între sectoarele industriale 
implicate care să funcţioneze constant şi 
adecvat situaţiei;

 • Evaluarea gradului de sustenabilitate: 
statele sunt motivate să dezvolte metode 
obiective de evaluare a sustenabilităţii 
prezente şi viitoare a managementului 
pădurii, preferabil în legătură cu sistemele 
regionale în curs de elaborare;

• Competitivitate: revizuirea factorilor 
ce subliniază rezultatele analizei 
competitivităţii în EFSOS II, reunind 
analiştii şi sectorul privat pentru 
identi�carea căilor de urmat din studiul 
acestei analize şi dacă există implicaţii 
posibile pentru politica de urmat;

• Baza informativă: cooperarea dintre 
organizaţiile internaţionale pentru 
menţinerea şi îmbunătăţirea infrastructurii 
informaţionale necesare în vederea 
elaborării unei analize obiective a 
sectorului forestier european, împreună 
cu perspectivele potenţiale ale acestuia;

• Procesul de evaluare a unui 
management forestier sustenabil 
în Europa, pe termen scurt şi lung: 
modalităţile de abordare experimentale 
elaborate pentru SoEF 2011 şi EFSOS II 
urmează a � subiectul principal al unei 
consultări şi interpretări pe scară largă. 
Instrumentele, metodele şi informaţiile 
trebuie de�nite şi implementate în mod 
periodic;

• Studii de prognoză: analiza şi bilanţul 
EFSOS II în scopul multiplicării metodelor 
şi a impactului viitor pe care studiul 
în cauză îl poate avea. Comunicarea 
analizelor noi către alte regiuni şi la nivel 
global în vederea obţinerii unei coerenţe 
mai pronunţate între rapoarte.

Instituţiile forestiere, strategiile şi 
instrumentele sunt în general stabile 
pe continentul european. În po�da 
faptului că provocările complexe din 
prezent precum schimbările climatice, 
biodiversitatea şi energia solicită politici 
trans-sectoriale, globale, bine armonizate, 
dar şi stabilirea unor arii geogra�ce cu 
tipurile de păduri speci�ce. Tendinţa de 
reducere a stocărilor de carbon forestier 
din cauze externe precum incendii, atacuri 
parazite, insecte dăunătoare şi poluarea 
excesivă ar trebui împiedicată.

 Sursa: EOS Raport Anual 
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SELECŢIE
DE DOCUMENTE NOI

A.   La data de 26 august 2013, s-a 
semnat Acordul de asistenţă prin 
intermediul Facilităţii de Pregătire a 
Proiectului pentru elaborarea Propunerii 
finale a Proiectului - “Implementarea 
unui sistem informaţional suport de 
asistare a deciziilor strategice privind 
gestionarea durabilă a ecosistemelor 
forestiere la nivelul autorităţii publice 
centrale care răspunde de mediu şi 
silvicultură”, între Ministerul Finanţelor 
Publice, în calitate de Unitate Naţională 
de Coordonare şi Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice, în calitate de 
Beneficiar. Prin acest acord, Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 
beneficiază de asistenţă financiară prin 
intermediul Facilităţii de Pregătire a 
Proiectului pentru elaborarea propunerii 
finale de proiect.

Durata acestui acord este de 6 luni, iar 
valoarea este de 30.000 franci elveţieni, 
din care contribuţia nerambursabilă 
a Elveţiei este de 85%. Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice va 
asigura o cofinanţare de minimum 15%, 
echivalentul a 4.500 franci elveţieni. 
Proiectul final astfel elaborat, care va 
fi, ulterior, finanţat, în cazul aprobării, 
de către partenerii elveţieni, vizează 
conceperea şi implementarea unui 
sistem informaţional, în premieră în 
România, care va integra datele în format 
GIS cu privire la proprietarii de terenuri 
forestiere, fondurile de vânătoare, ariile 
forestiere protejate şi tăierile ilegale rase 
grupate din fondul forestier. 

B.  Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 50/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscale a fost publicată în 
Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 320 din 
3 iunie 2013. 

C.   Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 
privind stabilirea valorii de intrare 
a mijloacelor fixe a fost publicată în 
Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013. 

 D.  Legea 168/2013 privind aprobarea 
Ordonanţei de Guvern nr. 8/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale a fost publicată în Monitorul 
Oficial nr. 310 din 29 mai 2013. 

E. Hotararea nr. 274/2013 privind 
acordarea ajutoarelor de minimis pentru 
investitiile realizate de întreprinderile 
mici și mijlocii a fost publicată în 
Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013. 

CALIFICĂRILE 
PROFESIONALE

Generic, calificările profesionale 
sunt acele calificări necesare pentru 
a practica la un nivel ridicat în 
anumite locuri de muncă sau profesii. 
Calificările profesionale sunt, în general, 
atribuite de organisme profesionale, 
în conformitate cu statutele lor şi sunt 
reglementate prin directivele europene 
privind calificările profesionale.

Directiva 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale 
reunește, în spiritul principiului 
european de “better regulation”, toate 
normele europene adoptate până la acea 
dată privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale, respectiv: directiva privind 
sistemul general de recunoaştere şi 
directivele sectoriale care reglementează 
formarea şi exercitarea profesiilor 
reglementate de medic, medic dentist, 
farmacist, asistent medical generalist, 
moaşă, medic veterinar şi arhitect, şi 
care consacră principiul recunoaşterii 
automate pentru aceste calificări.

Directiva 2005/36/CE a urmărit 
simplificarea cadrului normativ 
european privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale, în vederea 
facilitării liberei circulaţii a persoanelor 
în cadrul Pieţei interne.

Implementarea Directivei 2005/36/
CE se realizează de către autorităţile 
competente pentru profesiile 
reglementate, pe baza unei metodologii 
proprii privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale. Autorităţile competente 
au atribuţii și în facilitarea recunoaşterii 
în celelalte state membre a calificărilor 
dobândite în România prin eliberarea 
adeverinţei de conformitate cu 
prevederile Directivei.

Transpunerea Directivei 2005/36/
CE în cadrul legislativ romanesc s-a 
realizat prin adoptarea Legii nr. 200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor 
şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, cu 
modificarile ulterioare, a adus modificări 
și completări în ceea priveşte libera 
prestare a serviciilor şi sistemul general 
de recunoaştere, fără a modifica normele 

anterioare privind formarea pentru cele 
7 profesii cărora li se aplică principiul 
recunoaşterii automate. Legea nr. 
200/2004, se aplică cetăţenilor europeni 
care doresc să exercite în România, în 
mod independent sau ca salariat, o 
profesie reglementată de legea română. 
Stabilește criteriile de recunoaștere 
a calificărilor profesionale, conform 
sistemului general de recunoaştere. 
De asemenea cuprinde singura listă a 
profesiilor reglementate din România şi 
a autorităţilor competente.

Directivele sectoriale au fost transpuse 
astfel:

• în ceea ce priveşte exercitarea 
profesiei - prin acte normative specifice, 
de către autorităţile competente pentru 
profesiile în cauză;

• în ceea ce privește formarea, care 
conduce la obţinerea calificărilor 
specifice profesiilor respective - prin 
HG nr. 1477/2003 pentru aprobarea 
criteriilor minime obligatorii de 
autorizare şi acreditare pentru instituţiile 
de învăţământ superior din domeniile: 
medicină, medicină dentară, farmacie, 
asistenţi medicali, moaşe, medicină 
veterinară, arhitectură, precum şi pentru 
colegiile de asistenţi medicali generalişti, 
pentru formarea de bază, inițiată și 
elaborată de CNRED.

În cadrul MECTS, funcţionează Centrul 
Naţional de Recunoaştere şi Echivalare 
a Diplomelor (CNRED) care îndeplineşte 
următoarele atribuţii:

• Coordonator naţional pentru 
recunoaşterea calificărilor profesionale;

• Punct naţional de contact pentru 
recunoaşterea calificărilor profesionale;

• Coordonator delegat pentru 
implementarea Sistemului IMI în 
România;

• Membru al Reţelelor europene ale 
Centrelor naţionale de recunoaştere 
ENIC/NARIC.

Comisia Europeană a instituit 
cooperarea administrativă între 
autoritățile statelor membre, creând 
Sistemul de Informare al Pieţei Interne 
IMI.

LEGISLAŢIE
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ACTIVITATE SINDICALĂ A. Document ISO/TC 89 N 
554 referitor la propunerea 
de temă nouă NWI - 
managementul pădurilor-
lanţ de custodie

Această propunere de 
temă nouă a fost lansata 
de ISO/TMB (Technical 
Management Board) din 
28.05.2013 şi a avut ca 
termen final pentru vot 
28.08.2013. Deoarece 
această temă nu a fost 
încă alocată unui comitet 
tehnic ISO existent, s-a 
primit această informaţie 
abia în august de la TC 89 
şi nu a mai rămas timp 
pentru anchetare în CT 118  
(Romania) şi votarea acestui 
document ‘’controversat’’ 
în timp util. Oricum, acesta 
a fost un prim pas spre 

un subiect de mare interes pentru 
domeniul forestier.

B.  Se află în analiză la nivel de 
comitet de standardizare proiectul 
de standard român SR 13569, Lemn 
rotund şi sortimente de material 
lemons, Metode de măsurare, 
precum şi proiectul revizuirii STAS 
7149, Lemn pentru plăci de aşchii de 
lemn şi plăci de fibre de lemn.

 
C.  Sunt transmise pentru 

observaţii traducerile standardelor:
SR EN 747-1:2012,  Mobilier. Paturi 

suprapuse şi paturi supraînălţate. 
Partea 1: Cerinţe de securitate, 
rezistenţă şi durabilitate.

SR EN 747-2:2012, Mobilier. Paturi 
suprapuse şi paturi supraînălţate. 
Partea 2: Metode de încercare.

SR EN 1729-2:2012,  Mobilier. 
Scaune şi mese pentru instituţiile 
de învăţământ. Partea 2: Cerinţe de 
securitate şi metode de încercare.

Traducerea primară a fost pusă 
la dispozitia CT 118, standardele 
figurind în programul cu finanţare 
de la ME şi dată de aprobare 
31.10.2013. 

Forma finală a standardelor se va 
stabili în cadrul şedinţei din luna 
octombrie 2013.

 
D.  Reuniunea membrilor CT 118, 

în data de 04.10.2013, a avut ca 
scop, printre altele, definitivarea 
proiectelor de standard pentru 
comitet (PC) SR 13569 şi SR 7149, în 
vederea transmiterii lor în anchetă 
publică.

Atât educaţia şi formarea profesională 
continuă în sectorul lemn/mobilă, cât 
şi standardele şi abordările diferite, 

aplicabile în diverse ţări, au fost un punct 
central pentru activităţile noastre pe parcursul 
ultimilor ani. Criza �nanciară şi economică 
prelungită a condus, de asemenea, la scăderi 
ale vânzării şi producţiei în sectorul industriei 
lemnului, la un mediu de afaceri mult mai 
dur şi la reducerea locurilor de muncă. Pe de 
altă parte, consecinţele pe termen lung ale 
tendinţelor demogra�ce cu un de�cit de forţă 
de muncă profesională în viitor se observă din 
ce în ce mai pregnant. Formarea profesională 
la nivel de societăţi serveşte pentru a crea 
baza forţei de muncă şi specialişti instruiţi 
pentru a răspunde nevoilor viitoare. În viitor, 
pieţele pentru industria lemnului/mobilei 
mai continuă să �e caracterizate de relaţia de 
sector speci�că între calitate şi concurenţă la 
nivelul preţurilor.

Agenţii economici vor trebui să aibă mai 
multe iniţiative economice, să aloce costuri 

mai mari pentru formarea profesională 
şi cali�care înaltă în cazul în care doresc 
să bene�cieze de forţă de muncă sigură 
şi cali�cată pentru viitor. Dezvoltarea 
personalului, inclusiv de formare profesională 
cali�cată, reprezintă un factor esenţial 
strategic pentru viitor.

Industria lemnului/mobilei la nivel naţional 
reprezintă un sector important, cu aport de 
peste 1,7 miliarde lei la PIB. În acest mediu de 
înaltă concurenţă, competiţia, concurenţa şi 
presiunea costurilor este în creştere, mai ales 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Acest 
fapt conduce nu doar la provocări obişnuite 
pentru politica societăţilor comerciale şi cea 
a FSLIL, dar şi la riscuri însemnate pentru 
dezvoltare industrială şi ocuparea forţei de 
muncă în sectorul industriei lemnului pe 
ansamblu.

Principiul “cât mai ieftin” nu ne va ajuta să 
cucerim pieţele de mâine. Acest principiu, atât 
la nivel naţional, cât şi la nivel şi european, 
internaţional, poate avea succes pe termen 
lung numai dacă are succes în domeniul 
inovării şi concurenţei de calitate. Pentru 
aceasta, este necesară o forţă de muncă bine 
pregătită şi motivată salarial, care trebuie să se 
bazeze pe o politică permanentă şi continuă 
de formare profesională şi instruire avansată.

Formarea profesională continuă de 
cali�care şi recali�care sunt obligaţie socială 
pentru ca tinerii noştri să aibă o şansă 
individuală pentru un loc de muncă şi un 
venit sigur.

FSLIL militează în special pentru 
transparenţă şi o 
permeabilitate mai 
mare în sistemele 
europene de formare 
profesională. Este 
nevoie de un cadru de 
formare profesională 
în cadrul pieţelor 
forţei de muncă 
diferite. De aceea 
sprijinim dezvoltarea 
şi punerea în aplicare 
a unui cadru comun 
european de cali�care 
(EQF). Considerăm că 
acest lucru reprezintă 
o facilitate pentru 
realizarea unui set 
de program de 
formare profesională, 
compatibile şi 
a certi�catelor 

recunoscute în UE şi nu numai.
Acest lucru va creşte şansele de angajare 

şi de mobilitate ale tuturor angajaţilor din 
sectorul industriei lemnului în întreaga 
Europă.

De aceea cerem ca toţi angajaţii să aibă 
acces egal la formare profesională şi instruire 
avansată, atât la agenţii economici, cât şi la 
companii sau instituţii publice.

Vicepreşedinte FSLIL,
Dan Anghel

CONCEPTE ŞI ABORDĂRI NOI LEGATE DE 
FORŢA DE MUNCĂ, FACTOR STRATEGIC ESENŢIAL
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Săptămâna Europeană a Pădurii 
(9-13 Decembrie2013) va fi 
celebrată prin diverse evenimente 
relaţionate industriei forestiere la 
reuniunea comună de la Metsä, în 
oraşul Rovaniemi din Finlanda, iar 
apoi, în multiple localităţi europene 
de-a lungul următoarei perioade de 
timp.

Săptămâna din decembrie va 
fi dedicată contribuţiei aduse 
mediului înconjurător de către 
păduri şi produsele forestiere. 
Vor intra în discuţie serviciile prin 
care lemnul sprijină activităţile 
economice cotidiene ale oamenilor 
şi nu numai, crescând astfel nivelul 
de informare referitor la sectorul 

forestier. Cu ocazia Săptămânii 
Forestiere Europene vor oferi un 
prilej deosebit pentru organizarea 
de conferinţe publice sau private 
variate pe teme forestiere în toată 
Europa.

Vor avea loc numeroase 
evenimente in-situ, atât la Metsä, 
cât şi în nordul Finlandei, paralel 
cu alte acţiuni la nivel local sau 
naţional de pe continent. În acest 
sens, se vor programa întâlniri în 
domeniu, alături de evenimente 
specifice private sau publice, 
concursuri, târguri, expoziţii, 
activităţi şcolare, materiale video şi 
publicaţii.

Organizatorii încurajează o 

participare largă din partea 
oficialilor guvernamentali din 
sectoarele forestiere şi non-
forestiere şi a organizaţiilor 
regionale sau sub-regionale, 
respectiv internaţionale care au ca 
sferă de interes probleme legate de 
rolul pădurii în regiune, cum ar fi 
ONG-urile, domeniul privat, şcolile şi 
instituţiile academice.

Website-ul oficial al Reuniunii 
din decembriei de la Metsä http://
www.unece.org/metsa2013.html vă 
oferă mai multe informaţii pe acest 
subiect, având în vedere faptul că 
numeroase organizaţii şi-au anunţat 
deja participarea.

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ
A PĂDURII
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Comisarul european pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş, rea�rmă 
rolul pădurilor drept ecosistem-cheie şi 
sursă de venit şi locuri de muncă noi în 
regiunile rurale, dacă sunt administrate în 
mod adecvat. Administrarea sustenabilă a 
pădurilor poate asigura protecţia acestora pe 
termen lung, reprezintând factorul principal 
pentru dezvoltarea rurală şi este unul dintre 
principiile de bază ale Strategiei Forestiere.

Cu o nouă abordare, Strategia “iese din 
cadrul pădurii”, referindu-se la aspecte ale 
“lanţului valoric” (de ex., modul în care 
resursele forestiere sunt utilizate pentru a 
genera mărfuri şi servicii), care in�uenţează 
puternic managementul forestier. Strategia 
subliniază faptul că pădurile sunt importante 
nu doar pentru regiunile rurale, ci şi 
pentru protejarea mediului şi asigurarea 
biodiversităţii, respectiv evoluţia industriei 
forestiere (energia regenerabilă, lupta 
împotriva schimbărilor climatice).

Strategia accentuează necesitatea unei 

abordări holistice ce vizează impactul 
politicilor globale asupra pădurilor. De 
asemenea, orice politică europeană trebuie 
să �e luată în considerare şi aplicată în cadrul 
politicilor forestiere naţionale. În cele din 
urmă, Strategia cere în�inţarea unui Sistem 
Informatic Forestier care să colecteze în mod 
unitar informaţiile referitoare la pădure şi 

legislaţia în domeniu de pe întreg teritoriul 
european.

Actuala Strategie Forestieră UE datează încă 
din 1998. Ea se bazează pe cooperarea dintre 
UE şi Statele Membre (principiul subsidiarităţii 
şi responsabilitatea împărţită) şi stabileşte 
cadrul general pentru activităţile relaţionate 
cu pădurea, sprijinind administrarea 
sustenabilă a acesteia. Cu toate acestea, 
un nou context strategic este cerut pentru 
a răspunde exigenţelor crescute instituite 
asupra pădurilor şi pentru a atrage atenţia 
asupra schimbărilor politice şi sociale 
semni�cative care au afectat şi afectează în 
continuare pădurile în ultimii 15 ani şi mai 
bine.

Noile Principii Strategice, supuse aprobării 
Parlamentului European şi Consiliului, au 
fost elaborate  de către Comisie în cooperare 
strânsă cu Statele Membre şi factorii de 
decizie pe o perioadă de peste doi ani. 
Strategia reuneşte aspecte variate ale unor 
multiple arii de politici complementare, 

printre care dezvoltarea rurală, mediu, 
companii, energie regenerabilă, schimbări 
climatice, cercetare şi dezvoltare. În cadrul 
unei iniţiative-surori, Comisia a redactat 
planul detaliat privind activităţile corective 
ce ar putea � iniţiate pentru a ajuta sectorul 
forestier în vederea depăşirii problemelor sale 
actuale.

NOUA STRATEGIE 
FORESTIERĂ EUROPEANĂ
La data de 20 septembrie 2013, Comisia Europeană a publicat 
oficial noua Strategie Forestieră, care urmăreşte să răspundă 
noilor provocări şi obstacole din sectorul forestier.
Acoperind 40% din suprafaţa Uniunii Europene, pădurile 
reprezintă o sursă primordială pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, îndeosebi în zonele 
rurale. Acestea contribuie la protejarea ecosistemelor şi asigură 
beneficii ecologice pentru fiecare cetăţean de pe glob.
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Asociaţia Forestierilor din 
România ASFOR a fost alături de 
familia îndoliată a Ing. Sabin Faur în 
clipele grele când, tot in acest an, 
distinstul nostru coleg şi prieten, 
vicepresdinte al ASFOR, ne-a părăsit 
prematur, lăsând un imens gol 
printre forestierii români. Îi vom 
păstra amintirea pentru totdeauna. 
Dumnezeul să-l odihnească.

A început în 1976, ca inginer 
forestier la una dintre direcțiile 
statului, unde a lucrat până în 
1996, momentul în care a decis 
să pornească o afacere pe cont 
propriu. “Am investit aici, în județul 
Hunedoara, pentru că aici m-am 
regăsit. Probabil, speculativ, puteam 
investi în alte lucruri, unde aș � 
avut câștiguri mai facile. Eu am ales 
să investesc în producție, unde se 
blochează cei mai mulți bani, dar nu 
îmi pare rău”, povestește Sabin Faur 
despre începuturile afacerii sale. 
Prima tranzacție a �rmei proprii a 
fost în 1997, un export în Taiwan. A 
simțit de la început că piața asiatică 
va � câștigătoare pe termen lung și 
a avut dreptate. Astăzi, cam 85% din 
producția Silva Lemntex, compania 
sa, ajunge în China, Japonia, Qatar, 
Kuweit, Vietnam, India etc.

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. 

Personalităţi de prim rang, cu clarviziune şi ataşament faţă de valoarea inestimabilă a 
patrimoniului naţional - padurea, care au militat ani de-a rândul pentru învăţământ, 
ştiinţă şi producţie, dar în primul rând pentru unitate în comunitatea silvicultorilor, nu 
mai sunt printre noi. 

În luna septembrie al acestui an s-a stins din viata distinsul 
pofesor universitar Dr. Ing. Iosif LEAHU.

Foştii studenţi, astăzi reputaţi specialişti sau oameni de succes 
în afaceri îi vor cinsti opera remarcabilă care i-a inspirat ca 
devotati slujitori ai destinelor pădurii româneşti.

După absolvirea Facultăţii, şi-a desfăşurat activitatea, timp 
de aproape 25 de ani, în domeniul amenajării pădurilor, peste 
15 ani, în cel al biometriei forestiere, iar în subsidiar, a avut 
preocupări în domeniul biometriei forestiere, ceea ce se poate 
susţine şi prin aceea că dintre 150 lucrări ştiinţi�ce elaborate, 85 
sunt în domeniul amenajării pădurilor, dintre acestea, două pe 
plan central, în editura „Ceres”, iar 65 de lucrări sunt în domeniul 
biometriei forestiere, dintre care două sunt cărţi, una apărută pe 
plan central, la Editura Didactică şi Pedagogică, iar alta pe plan 
local, la ambele �ind autor singur. În ultima perioadă a elaborat 
o lucrare de sinteză privind metodele şi modelele structural - 
funcţionale aplicate în amenajarea pădurilor.

Activitatea ştiinţi�că în calitate de autor şi coautor s-a sintetizat 
în elaborarea a 158 de lucrări ştiinţi�ce: 146 în calitate de autor şi 
12 în calitate de coautor, dintre care 16 în limbi străine, publicate 
în Buletinul Universităţii din Braşov, 149 publicate pe plan 
naţional, mai ales în Revista Pădurilor, în Buletinele ştiinţi�ce 
universitare şi ale unor institute de cercetare din ţară, 9 lucrări 
�ind publicate în străinătate (1UFRO, Forstarchiv etc.). 

Colectivul departamentului Exploatări Forestiere, Amenajarea 
Pădurilor şi Măsurători Terestre din cadrul Universităţii Transilvania 
din Braşov aduce la cunoştinţă, cu profund regret, decesul 
distinsului coleg prof. univ. dr. ing. Iosif Leahu, membru al 
Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice, specialist de elită în 
domeniul amenajării pădurilor. 

Înmormantarea a avut loc pe 3 septembrie 2013, la Brasov.

Prof.univ.dr.ing Iosif Leahu
(1937-2013) Ing . Sabin Faur

(1953- 2013)
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După actualizarea istoricului stiinţei 
pădurilor în lucrarea “Contribuţia şcolii 
franceze la formarea silviculturii româneşti” 
şi după denunţarea incompetenţei 
conducerii României comuniste în 
monogra�a “Carombois, aventura unei 
societăţi forestiere în 
Africa Centrală”, în anul 
care a trecut, ing. Petre 
Bradosche a publicat 
documentul con�denţial 
din 1959, “Productivitatea 
şi capacitatea de producţie 
a pădurilor în corelaţie cu 
instalaţiile de transport”, 
studiu fundamentat pe 
datele cele mai sigure 
privind fondul forestier la 
timpul respectiv, menit să 
pună în valoare pe baze 
reale şi să introducă o 
gestiune raţională a cea ce 
mai rămăsese din pădurea 
românească,  puternic 
degradată de exploatările 
haotice din perioadele 
precedente.                               

Prin lucrarea recentă, 
autorul încearcă să 
introducă în literatura 
forestieră română 
problemele ecologice de 
actualitate ale gestiunii 
pădurii şi ale silviculturii de 
viitor, probleme ignorate 
în România. La schimbările 
ecosistemului terestru, care 
evoluează inexorabil şi rapid 
spre degradarea condiţiilor 
de viaţă ale omului pe 
Pământ, silvicultura 
clasică nu oferă soluţii 
satisfăcătoare.

În prima parte sunt 
prezentate funcţiile pădurii, puse în 
evidenţă de schimbările ecosistemului 
terestru din ultima jumătate de secol. Se 
prezintă silvicultura viitorului, menită să 
creeze păduri mai rezistente la degradarea 
previzibilă a mediului, în opoziţie cu 
silvicultura clasică, care a generat păduri 
arti�ciale şi care s-au dovedit vulnerabile 
la riscurile naturale. Pădurea nu mai este 
tratată ca un banal furnizor de lemn ca 
în trecut; prin funcţiile sale multiple, 
identi�cate în ultimii 50 de ani, se 

dovedeste că pădurea este unul dintre 
suporţii vieţii pe Pământ. Exploatarea 
lemnului ramâne, totuşi, principala 
operaţie silvică, dar îşi schimbă sensul, 
�indcă nu se taie lemnul pentru a se recolta 
lemnul şi pentru a regenera pădurea, ci 

pentru a îngriji mai bine volumul rămas pe 
picior.

În acest context, s-a născut silvicultura 
“aproape de natură”, care urmăreşte 
conservarea şi restaurarea ecosistemului 
forestier, adică a pădurii însăşi.

În partea a doua, sunt enunţate 
produsele şi serviciile oferite de pădure, 
trecându-se sumar peste recol tarea 
lemnului, şi se insistă asupra celor două 
servicii oferite de pădure, vitale pentru 
viaţa pe Pământ: aerul şi apa. 

Se acordă atenţie pădurii proprietate 
privată, preponderentă în ţările din Europa, 
graţie căreia suprafaţa pădurilor europeene 
s-a extins în proporţii impresionante.

Punerea în valoare face obiectul 
părţii a treia, ea se sprijină pe două 

componente stabilite de 
silvicultura clasică acum 
două secole: cunoaşterea 
pădurii şi accesibilitatea ei 
(Hu�el-1897).

În concepţia autorului, 
cunoaşterea ecosistemului 
forestier corespunde 
amenajamentului actual, 
dar precizia, conţinutul şi 
mijloacele de elaborare 
sunt complet diferite, graţie 
sistemului informatic SIG, 
care, de trei decenii, ocupă 
locul central şi a înlocuit 
metodele tradiţionale de 
inventariere a fondului 
forestier, în concordanţă 
cu gestiunea codrului 
neregulat, prevăzut de 
silvicultura “aproape de 
natură”.

Cartogra�erea 
informatizată, care a deschis 
calea pentru numeroase 
aplicaţii pentru studierea 
pădurii, uşurează totodată 
şi studierea accesibilităţii, 
(colectarea şi transportul 
lemnului), care se face în 
acelaşi timp �ind parte 
integrantă a documentaţiei 
de punere în valoare.

În părţile a patra şi a 
cincea, sunt prezentate 
naşterea si dezvoltarea 
activităţii de proiectare 
a drumuri lor forestiere, 

proiectul de accesibilizare a pădurilor 
României din 1959 şi eşecul realizării 
acestui program.

Cauzele eşecului, analizate în mod critic, 
sunt datorate unor estimări fanteziste, 
prin care potenţialul forestier al ţării este 
mult exagerat, şi îndemnă la o valori�care 
printr-o industrializare nelimitată. 

În acest fel, speranţa redresării pădurii 
româneşti, puternic dezechilibrată, s-a 
spulberat în anii care au urmat.

LA EDITURA AGIR A APĂRUT O NOUĂ LUCRARE A ING. PETRE BRADOSCHE:

PUNEREA ÎN VALOARE
A PĂDURILOR ROMÂNIEI

prezentate funcţiile pădurii, puse în pentru a îngriji mai bine volumul rămas pe 

componente stabilite de 
silvicultura clasică acum 
două secole: cunoaşterea 
pădurii şi accesibilitatea ei 
(Hu�el-1897).

cunoaşterea ecosistemului 
forestier corespunde 
amenajamentului actual, 
dar precizia, conţinutul şi 
mijloacele de elaborare 
sunt complet diferite, graţie 
sistemului informatic SIG, 
care, de trei decenii, ocupă 
locul central şi a înlocuit 
metodele tradiţionale de 
inventariere a fondului 
forestier, în concordanţă 
cu gestiunea codrului 
neregulat, prevăzut de 
silvicultura “aproape de 
natură”.

informatizată, care a deschis 
calea pentru numeroase 
aplicaţii pentru studierea 
pădurii, uşurează totodată 
şi studierea accesibilităţii, 
(colectarea şi transportul 
lemnului), care se face în 
acelaşi timp �ind parte 
integrantă a documentaţiei 
de punere în valoare.

cincea, sunt prezentate 
naşterea si dezvoltarea 
activităţii de proiectare 
a drumuri lor forestiere, 

proiectul de accesibilizare a pădurilor 
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  OFERTA DE CERTIFICARE A FILIEREI PRODUSELOR
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania, certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody) 

conform sistemelor FSC sau PEFC. Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze la e-mail: teusan@scscerti�ed.eu

Iosef Ungr Cehia

Peleţi / Cherestea de molid

Iosef Ungr • Rubesova 12 , 12000 Praga 2

Tel.: +420 774 139.222

j.ungr@seznam.cz

Peleţi 8 mm, fără aditivi şi 400 kg. lot pentru 

teste / Cherestea diversă de răşinoase

Koskisen Oy Finlanda

Reprezentanţă naţională

pentru comerţul cu produse din lemn

Heikki Kiesila • Otavantie 395,

52550 Hirvensalmi, Tel: + 358 50 516 8923

heikki.kiesila@koskisen.com

Parteneriat contractual

Vernikos Lines Grecia

Import lemn şi produse lemnoase

Thomas Patounis • 42 Nik. Plastira st. 146 71 

Erithrea, Tel.: +302108074029

tpatounis@vernikoslines.gr

Lemn de răşinoase

Sarl Angle Droit Franţa
Peleţi

Bernard Georges • 75 rue Roland F- 59000 LilleTel:0033 3 29 93 49 80
sarl.angle.droit@orange.fr

1 camiom lunar,
cu livrarea în nordul Franţei

Tsixlakis  Grecia

Cherestea pentru construcţii

Kiparisses Missirion, Rethimno, Creta – T. K

Tel: 00302831028129

tsixlaki@otenet.gr

75x75 - 4,80 & 6,0 m

100x25 - 3,6 & 6,0 m

Dresa Grecia

Coşuri împletite

Karaiskaki str. 40, 16675, Glyfada, Athens, Greece

Tel:00302109630220
thpapageorgi@thenatrade.gr

Dimensiuni:  41x34 x H (17+³) HT 40 cm

Proboporte  Franţa

Uşi de interior placate cu stejar

(parteneriat)

Olivier Robin (Director general)

orobin@hotmail.com

Tel: 0033241711717

600-800 bucăţi pe an

Krea SRL Italia
Echipament pentru despicat lemn de foc

Via W. Tobagi 1 42025 Cavriago ( RE)Tel.: +39 0522.492490
maia.cazacu@kreagroup.eu

Gama de despicare de la 8 la 35 tf.

Pilous Packaging
spol s.r.o. Cehia
Capacitate de producţie în comun, în RomâniaProduse de ambalaj (sfera construcţii maşini)

Jan Vik Biskupsky, dvur 2095/8 11100 Praha -Nove Mesto, Tel. +420325535
info@pilous-packaging.com

Crespinpanneau  Franţa

Panouri contraplacate din plop

570 Rue des Pierres, 71870 Hurigny

Tel.: 0033 3 85 20 11 11

crespinpanneau.annie@orange.fr

15 - 20 camioane pe lună,

panouri calibrate şi şlefuite

Obiflam Franţa
Rumeguş de fag

Vincent Gaquere, ZA du Landy,
Rue des Vanniers, 56450 Theix
Tel.: 0033 297688145
vincent.gaquerre@obiflam.com

Cca 100 tone/săptămână (sub 10% umiditate)
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