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EDITORIAL

RNP Romsilva administrator sau agent
economic preferat?
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, aprobat prin HG nr.
229/2009, între foarte numeroasele activităţi pe care le poate
desfăşura în calitatea de administrator, dar în acelaşi timp şi
de agent economic, RNP Romsilva execută şi activităţi de
exploatare şi prelucrare a lemnului în regie proprie sau prin
prestaţii ale agenţilor economici atestaţi.

Nicolae Ţucunel,
Președinte ASFOR

Î

ncepând cu 2009, RNP Romsilva a
desfăşurat un important program de
investiţii prin dotare cu maşini şi utilaje
de exploatare şi fabrici de cherestea. Fiecare
din conducerile acestei instituţii a statului
s-a simţit datoare să se ocupe într-o măsură
tot mai mare de activităţile economice,
afectând astfel preocuparea pentru misiunea
principală a RNP Romsilva, aşa cum este
definită la art. 4 alin. 1 din HG nr. 229/2009:
“Romsilva are ca scop principal
gestionarea durabilă şi unitară a fondului
forestier proprietate publică a statului,
care presupune aplicarea strategiei naţionale
în domeniul silviculturii, acţionând pentru
apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă
a fondului forestier proprietate publică a
statului, respectiv a celui proprietate publică
a unităţilor administrativ-teritoriale sau
proprietate privată pe care îl administrează,
precum şi pentru gestionarea fondurilor de
vânătoare şi de pescuit atribuite”.
RNP Romsilva trebuie să asigure
respectarea regimului silvic, aplicarea corectă
a tratamentelor silvice corespunzătoare
fiecărei subunităţi, paza fondului forestier,
să execute investiţii în infrastructură şi
întreţinerea acesteia şi, în ultimă instanţă,
să realizeze valorificarea masei lemnoase
în urma punerii în valoare prin tehnica
întocmirii Actului de punere în valoare.
După intrarea în vigoare a HG nr.
29/2009, lucrurile au deviat, însă, şi astăzi
RNP Romsilva este cel mai redutabil
agent economic care face administrare şi
organizare de licitaţii pentru o parte din
masa lemnoasă, dar şi activităţi economice
pentru o altă parte, pe care o păstrează
discreţionar pentru exploatarea în regie
proprie sau în regim de prestaţii cu alţi
agenţi economici şi pe care o valorifică
ulterior prin activităţi comerciale cu produse
de lemn fasonat sau cherestea. Această masă
lemnoasă, conform Raportului de activitate
propriu al RNP Romsilva din anul 2014,
reprezintă o treime.
Din cantitatea totală de 9.076,5 mii mc
masă lemnoasă recoltată până la 31.12.2014,
volumul de 1.282,9 mii mc (14%) s-a recoltat

prin prestări servicii de exploatare, contractate
cu persoane juridice atestate, iar volumul de
1,720,3 mii mc (19%) s-a recoltat în regia
proprie a unităţilor şi subunităţilor silvice.
(Raportul de activitate RNP Romsilva pentru
anul 2014, pag. 13).
Din punctul de vedere al modului de
recoltare a volumului de 3932,5 mii mc,
realizat în semestrul I 2015, situaţia se
prezintă astfel:
• 2790,5 mii mc (71,0%), s-au exploatat
de către agenţi economici atestaţi, în cadrul
contractelor de vânzare a masei lemnoase pe
picior;
• 408,8 mii mc (10,3%), s-au exploatat
de către agenţi economici atestaţi, în cadrul
contractelor de prestări servicii de exploatare;
• 733,2 mii mc (18,7%), s-au exploatat
în regia proprie a unităţilor şi subunităţilor
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.
(Raportul de activitate RNP Romsilva pentru
primul semestru 2015, pag 10).
Această reţinere discreţionară este, după
părerea noastră, principala sursă de corupţie
din sistemul de administrare a pădurilor
publice ale statului şi ale UAT-urilor. Pentru
acest motiv, considerăm absolut necesară
revizuirea Regulamentului de funcţionare
aprobat prin HG nr. 229/2009.
“Echipele/subunităţile administratorilor
de fond forestier proprietatea publică
sau privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, care se ocupă
cu recoltarea masei lemnoase pe picior, ar
trebui să participe, în aceleaşi condiţii cu
toţi participanţii, la licitaţiile organizate
de către administratorii de fond forestier
proprietatea publică sau privată a statului
sau a unităţilor administrativ-teritoriale,
pentru vânzarea masei lemnoase pe picior
şi nu să beneficieze de repartiţii/reţineri
preferenţiale ale partizilor” - citat din
Raportul preliminar al Consiliului Concurenţei
privind piaţa lemnului din România.
Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR
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Propuneri
ASFOR
pentru
Regulamentul
de valorificare
a masei
lemnoase
din pădurile
proprietate
publică
a statului şi
a UAT-urilor
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Având în vedere
dezbaterea publică
pentru modificarea
Regulamentului
de vânzare masă
lemnoasă din
proprietatea publică
- act normativ
subsecvent Legii nr.
46/2008, Codul Silvic,
modificat prin Lege
nr. 133/2015, Asociația
Forestierilor din
România - ASFOR,
organizație patronală
și profesională, care
reprezintă interesele
agenților economici
din exploatarea și
prelucrarea primară a
lemnului, formulează
următoarele
propuneri:

EDITORIAL

1

MMAP stabilește
anual prin Ordin de
Ministru, la propunerea
administratorilor de
fond forestier proprietate
publică a statului și a unităților
administrative, lista partizilor,
stabilită în conformitate cu
posibilitatea calculată prin
amenajamente silvice, procentul
de masă lemnoasă scos la licitația
principală (minim 65% la nivelul
fiecărui amenajament silvic), modul
de vânzare și prețul de pornire
al licitațiilor de lemn pe picior /
fasonat.

2

Consiliul Concurenței
avizează criteriile de
stabilire a prețurilor de
pornire și modul de vânzare
la licitațiile de masă lemnoasă,
ținând seama că pădurea este un bun
al Statului Român și nimeni nu poate
dispune discreționar de acesta.

3

MMAP va organiza
licitațiile de vânzare masă
lemnoasă în baza atribuțiilor
constituționale și ale HG
de organizare și funcționare a
Ministerului, până cel mai târziu în
luna octombrie a anului precedent
anului de producție. Lista partizilor
propusă de RNP Romsilva și UATuri va fi afișată pe siteul MMAP.

4
5

RNP Romsilva va participa
ca agent economic la
licitații, fără să beneficieze
de repartiții / rețineri
preferențiale ale partizilor.
Nevoile proprii ale RNP
Romsilva și UAT-urilor
trebuie explicitate clar și
cuantificate în Regulament.

și a fabricilor de cherestea proprii cu
materie primă și apoi comercializarea
produselor.

6

Contractul cadru de
vânzare a masei lemnoase,
parte integrantă a
Regulamentului, va conține
minime obligații și pentru vânzător
(posibilitatea de ajustare a cantităților
din contracte în urma măsurării
reale la expediție a masei lemnoase,
identificarea de comun acord cu
cumpărătorul a prejudiciilor evitabile
și inevitabile, asigurarea accesului
la masa lemnoasă vândută prin
construirea și întreținerea drumurilor
forestiere, reglementarea accesului la
parchet prin terenul unui terț).
Masa lemnoasă licitată va fi
predată agentului economic pe
postațe, iar asigurarea plății se
va face prin instrumente de plată
uzuale, cu eliminarea punctelor
de penalizare pentru penalități
prevăzute în anexă (dubla
sancționare a aceleiași fapte).

7
8

Sarcina autorizării de mediu
revine vânzătorului, având
în vedere că Amenajamentul
silvic este aprobat prin Ordin
de Ministru în baza evaluării de
mediu.
Masa lemnoasă fasonată
poate fi achiziționată
doar în cazul în care
cumpărătorul dovedește
în cadrul procedurii de preselecție
la licitație că poate asigura prin
capacitatea proprie procesarea
a cel puţin 40% din materialul
lemnos achiziţionat.
Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR

Deși sunt reținute cantități de
masă lemnoasă pentru a fi puse la
dispoziția ANL, altor instituții publice
și populației ca lemn de foc - aceste
cantități nu apar menționate în
Rapoartele anuale de activitate ale
RNP Romsilva, existând suspiciunea
că acestea sunt folosite în alte
scopuri.
În opinia noastră nevoi proprii nu
înseamnă asigurarea capacităților de
exploatare ale RNP Romsilva, precum
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Analiza e

a activităţilor din
Clasă

CAEN Rev. 2
Grupă

Diviziune

în perioada

2

Silvicultură şi exploatare forestieră
Silvicultură şi exploatare forestieră

21

210

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

22

220

Exploatare forestieră
Industria de prelucrare a lemnului şi mobilei

16

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale împletite
161

1610

162

31

Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale

1621

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

310

Fabricarea de mobilă
3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103

Fabricarea de saltele şi somiere

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.*
Total general
n.c.a.* - neclasificat în altă parte
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economică

domeniul forestier

a 2012-2014
2012
Număr
de firme

Cifră
de afacei

2013
Număr de
salariaţi

Număr
de firme

Cifră
de afacei

2014
Număr de
salariaţi

Număr
de firme

Cifră
de afacei

Număr de
salariaţi

4.204

4.084.237.939

40.897

4.229

4.497.862.176

40.875

4.221

4.671.760.213

38.101

1.607

2.325.852.912

27.395

1.526

2.479.875.844

26.928

1.430

2.456.675.954

24.205

2.597

1.758.385.027

13.502

2.703

2.026.986.332

13.947

2.791

2.215.084.259

13.896

7.225

11.936.318.586

56.274

7.122

11.994.619.062

55.661

6.632

13.126.601.776

53.024

4.008

6.319.239.040

31.387

3.873

7.023.885.818

30.865

3.633

7.189.539.682

29.720

3.217

5.617.079.546

31.387

3.249

4.970.733.244

24.796

2.999

5.937.062.094

23.304

189

3.559.665.320

6.645

183

3.091.520.473

6.364

171

3.888.019.159

6.754

64

31.700.650

360

66

26.738.553

362

57

29.666.568

365

1.820

1.491.947.646

11.135

1.785

1.276.755.884

10.933

1.602

1.188.529.153

9.952

253

23.016.466

1.848

255

24.784.905

1.753

235

293.505.864

1.855

891

510.749.464

4.899

960

550.933.429

5.384

934

537.341.350

4.378

4.421

8.135.035.986

62.714

4.450

8.824.235.343

62.588

4.200

9.115.896.169

63.469

1.121

657.572.503

6.200

1.166

671.265.873

5.920

1.053

758.368.008

6.218

305

69.378.503

1.178

279

70.606.285

1.078

270

74.421.656

969

77

445.062.278

2.530

69

449.547.801

2.243

68

465.254.281

2.324

2.918

6.963.022.702

62.806

2.936

7.632.815.384

53.347

2.809

7.817.852.224

53.958

15.850

24.155.592.511

159.885

15.801

25.316.716.581

159.124

15.053

26.914.258.158

154.594
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TOP 100 CAEN GRUPA

Topul societăţilor comerciale din grupa 210 CAEN, după cifra de afaceri,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NUMELE SOCIETĂŢII
RNP - ROMSILVA
RO XI WOOD SYSTEMS SRL
EX-FOR SRL
MANCOR SRL
TERRA SILVA SRL
SC VALIDUM SRL
RPL A PĂDURILOR KRONSTADT R.A.
RARBAL SRL
RPL A PĂDURILOR PIATRA CRAIULUI
TANI DANONA SRL
PEPINIERA DE VAL D’YERRES DEUX SRL
AGROZOOINDUSTRIALA SRL
OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI SA
SCOLOPAX SRL
RPL O.S PĂDURILE FĂGĂRAŞULUI RA
ALROB SILV SRL
OCOLUL SILVIC LIGNUM SRL
RPL A PADURILOR SĂCELE RA
DAIBO FOREXIM SRL
FOREXPORT SRL
OCOLUL SILVIC SILVA-BUCOVINA SRL
OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIŞEŞTI
OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN RA
FAG INTERNAŢIONAL SA
RPL OCOLUL SILVIC BUCEGI-PIATRA CRAIULUI
ANDANTO FOREST SRL
OCOLUL SILVIC AL OR. RÂŞNOV RA
STUF DELTA PRODUCTION SRL
OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMEŞULUI R.A.
MINELTA SIL COM SRL
OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA
RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA
ELEKES FOREST SRL
OCOLUL SILVIC CIUCAŞ RA TĂRLUNGENI
OCOLUL SILVICV CODRII CETĂŢILOR RA
DENDROS SRL
ALDONA PREST SRL
ROUA CARPATINĂ SRL
OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA
COMPREST SILVA SRL
MIGAB FOREST SRL
OCOLUL SILVIC MAIERU RA
OCOLUL SILVIC RĂŞINARI RA
SILVA VALENTIN SRL
SILVA LAZAR SRL
SEBI FOREST TRANS SRL
RPL OCOLUL SILVIC VALEA ORĂŞTIEI RA
OCOLUL SILVIC ŞOIMI RA
STOIAMIS SRL
CIAMBUR SRL
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JUDEŢ
CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
BUCUREŞTI
1.517.727.691 16706
ADAM CRĂCIUNESCU
HUNEDOARA
22.421.811
150
YANG JUNGUI
COVASNA
12.971.056
118
KOMPORALY VIKTOR
BRAŞOV
11.520.663
25
CRĂCIUN NICOLAE EUGEN
DOLJ
11.273.869
59
BĂCIOIU IULIAN-IONICĂ
NEAMŢ
10.841.756
35
DUMITRIU CONSTANTIN
BRAŞOV
10.830.949
56
OLTEANU DAN VICIU
BRĂILA
10.706.448
9
BALCAN IONEL
BRAŞOV
10.690.137
48
ROZOREA GEORGE GABRIEL
HUNEDOARA
10.412.776
66
BISTRIAN GABRIEL DANIEL
BUCUREŞTI
10.358.959
16
OPREA FĂNEL
ARAD
9.975.643
58
DAN MIHAI TRAIAN
HARGHITA
9.810.058
61
MELLES ELOD
BUCUREŞTI
9.680.367
0
MANDATAT GREENGOLD MANAGEMENT
BRAŞOV
9.476.028
60
ROMAN IANCU IACOB
PRAHOVA
9.402.045
17
BERCU SERGIU
BACĂU
8.878.156
32
VASILICĂ CONSTANTIN
BRAŞOV
8.232.465
42
HERMENEAN SORIN
DÂMBOVIŢA
6.541.242
38
STAN ION
VRANCEA
6.299.960
42
CRISTEA VASILE
SUCEAVA
5.891.695
45
HRESTIC RAREŞ
SUCEAVA
5.834.286
27
COTOARĂ PETRU
COVASNA
5.797.750
32
MORAR CĂTĂLIN GEORGE
GORJ
5.760.383
20
CIOBOATĂ MIHAI
BRAŞOV
5.545.949
56
NOAGHEA NELU-PETRE
ALBA
5.434.598
18
SORA COSTEL
BRAŞOV
5.308.093
28
APOSTU ADRIAN
TULCEA
5.166.889
81
POPA OCTAVIAN
BISTRIŢA-NĂSĂUD
5.130.692
37
NECHITA JELU
HUNEDOARA
5.031.292
17
CIC NICOLAE
MARAMUREŞ
5.015.033
30
LUPŞE CĂLIN DUMITRU
SIBIU
4.893.928
28
CIMPOCA IOAN
HARGHITA
4.756.558
12
SIMON CSABA
BRAŞOV
4.321.398
40
COMŞA EUGEN
BRAŞOV
4.317.702
26
DAMIAN BOGDAN
VÂLCEA
4.298.532
17
BUICAN MIHAI
HUNEDOARA
4.235.882
128
MALEA TODIRICĂ DOINEL
BISTRIŢA-NĂSĂUD
4.199.612
15
TAPALAGA ELISABETA ECATERINA
SIBIU
4.192.411
46
PRODAN OVIDIU
DÂMBOVIŢA
4.102.934
31
TUDOR FLORIAN
PRAHOVA
4.093.107
18
STOICA CONSTANTIN
BISTRIŢA-NĂSĂUD
4066704
32
NEAMŢ GAVRILĂ
SIBIU
3.977.034
29
CREŢU ADRIAN
ARGEŞ
3.883.544
16
OLTEANU VASILICĂ
ARAD
3.734.815
12
LAZĂR VASILE
HUNEDOARA
3.628.609
0
CRĂCIUNESCU CORINA
HUNEDOARA
3.604.923
23
CRISTEA IOAN
BIHOR
3.604.714
45
GAVRILĂ IOAN CĂTĂLIN
DOLJ
3.407.417
2
MARCEA -STOIANA IRINA -SILVIA
COVASNA
3.344.834
17
CIAMBUR MIHAIL
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Silvicultură
şi Alte Activităţi Forestiere

corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2014
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NUMELE SOCIETĂŢII
SILVA PERILAND SRL
VEXEL BREBU SRL
PADVERDE SRL
TUTU COMPANY SRL
NIRAJ ACE BRAD PROD SRL
RPL OCOLUL SILVIC VALEA MUREŞULUI
NIMFOR SRL
FORAIBĂR SRL
LUCALEX SRL
RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI
SILVAPIN S.R.L.
MIDWEST COM S.R.L.
OCOLUL SILVIC PRIVAT OITUZ SRL
LEVANT SRL
M.B.I. IMPEX SRL
MACORMAR INVEST SRL
GREEN GARDEN SRL
DIA COMPLAST SRL
OCOLUL SILVIC SILVA BORŞA SRL
OCOLUL SILVIC FRUMOASA SRL
OCOLUL SILVIC ABRUD
AL-RO-TIM SRL
DAIANA TUR SRL
TELCIMOLID SRL
BIOTA COM SRL
RP OCOLUL SILVIC TĂLMACIU RA
CIOPLEI FOREST 2004 SRL
OCOLUL SILVIC CODRII BEIUŞULUI
OS ALPINA BORŞA RA
OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI RA
OCOLUL SILVIC SEBEŞ RA
OCOLUL SILVIC VALEA IERII
BOGDAROD PROD COM SRL
OCOLUL SILVIC PRIVAT CODRII ZARANDULUI
FERO LEMN PLAST SRL
TICUTA SERV SRL
OCOLUL SILVIC SAPCEA CUGIR RA
RADFLOR PROD SRL
FORESTCOM SRL
RPL OS ŢINUTUL PĂDURENILOR RA
DELFOREST SRL
DASIP PREST SRL
OCOLUL SILVIC CODRII CĂMĂRII RA
EFICIENT FOREST SRL
DISTRACTIV SRL
FORSERB SRL
TOXFOR SRL
GENIC MUNTENIA FOREST S.R.L.
RPL OCOLUL SILVIC BANIA RA
COST GEO AUTOSERVICE SRL

JUDEŢ
CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
BRĂILA
3.277.427
16
PERIANU CRISTIAN
SUCEAVA
3.169.275
14
DASCĂLU FLORIN
BRĂILA
3.162.563
17
MOCANU MARIAN
BACĂU
3.161.716
35
TUTU VIOLETA
MUREŞ
3.118.767
70
MAGYARI PAUL
ARAD
3.088.752
43
FAUR TEODOR
VRANCEA
3.075.656
18
POPESCU MARINEL
SUCEAVA
3.064.123
5
NICULEASA GAVRIL
DOLJ
2.998.998
27
FLORICA LIVIU
SIBIU
2.946.398
26
ANA MIHAI
SUCEAVA
2.938.201
19
GAGIU AURICA
MUREŞ
2.937.824
14
FARCAŞ SORIN FLORIN
BACĂU
2.856.520
28
LEFTER LUCIAN
OLT
2.855.873
14
BREBU FLORENTINA
SIBIU
2.842.341
31
MORARIU IOAN
BACĂU
2.815.804
11
CIUBOTARU IULIAN
DOLJ
2.734.302
3
DUMITRU FLORIN
NEAMŢ
2.709.817
9
DIACONU IOAN
MARAMUREŞ
2.672.838
15
STETCU TOADER
HARGHITA
2.643.530
37
SZABO MARIA
ALBA
2.628.623
56
BUTNARIU TUDOR-RĂZVAN
TIMIŞ
2.593.872
7
ROTUNA ALEXANDRU
BISTRIŢA-NĂSĂUD
2.574.498
21
FILIPOIU VICTOR
BISTRIŢA-NĂSĂUD
2.557.124
16
TELCIAN IOAN
ALBA
2.555.654
18
CICU LAURA NICOLETA
SIBIU
2.549.699
21
POPA VALERIU
ARGES
2.538.652
15
SIMION ION DRAGOŞ
BIHOR
2.537.720
64
FERKO JENO
MARAMUREŞ
2.518.882
22
HOJDA IULIAN DANIEL
SIBIU
2.427.433
34
CÎMPEAN CIPRIAN
ALBA
2.401.179
22
OPRIŢĂ IOAN
CLUJ
2.399.819
42
HOLONEC LIVIU
SUCEAVA
2.374.783
11
CHELSOI RODICA
ARAD
2.368.284
51
BOCIU IONEL
HARGHITA
2.329.442
16
FERENCZ DOMINIC
PRAHOVA
2.323.106
14
STOICA CONSTANTIN
ALBA
2.308.270
27
TAMAN IOAN GHEORGHE
DOLJ
2.288.060
15
RADU FLORIAN
GALATI
2.245.903
18
BERBECI ION
HUNEDOARA
2.212.206
24
CRISTEA DOREL
MUREŞ
2.205.064
11
BEXA ALEXANDRU
GORJ
2.165.327
4
JIANU IRINA
BIHOR
2.155.694
23
DĂRĂŞTEAN SABIN
OLT
2.135.417
14
IANCULUI OPREA
BISTRIŢA-NĂSĂUD
2.121.978
7
GANEA ANUCA
BRAŞOV
2.092.803
14
DARIE ALEXANDRU
MUREŞ
2.068.978
0
TOLAN VASILE
CĂLĂRAŞI
2.067.430
12
NICOLAE GEORGE
CARAŞ-SEVERIN
2.058.523
31
BOROZAN GHEORGHE
SUCEAVA
2.043.901
7
BURLICA ILIE
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TOP 100 CAEN GRUPA

Topul societăţilor comerciale din grupa 220 CAEN, după cifra de afaceri,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NUMELE SOCIETĂŢII
CONFANA INDUSTRIES SRL
ALDONA FOREST SRL
LACUL CODRILOR SRL
AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL
RAY WOOD EXPLOATARE SRL
EXPO-TRANS NMN SRL
COLCEAR SERVCOM SRL
SILVAREX 2001 SRL
DORA SRL
MFOREST PRODUCŢIE TRUST SRL
LIMSILVA FOREST SRL
RAPID FOREST SRL
GATER CONCEPT PROD SRL
TORNATOR SRL
COMEXIM R
HANIFA SRL
LUMBERMAN SRL
SIMICOM SRL
GORUNELU ALEX SRL
NICOTUD SRL
GENERALY CRYS TRANS SRL
LUCASILV FOREST SRL
FIRST ELIA TOM 94 SRL
SILVACOM IMPEX SRL
FOREST LAND SRL
CONSTRUCT MUNTENIA SRL
MONTANA IUGAN SRL
LORGIS SRL
NO LIMIT SRL
EXPLOCOM GK SRL
TEHNO FOREST SRL
SALCOMEX PROD
FOREST SEN SRL
OCT TRANS SRL
ADENIS PARD SRL
NICOFAIV 2007 SRL CHIUZA
RAMAROM FOREST SRL
GELU TRANSEXPLOR SRL
REAL DOC FOREST SRL
MALINIC SRL
TC COMPIL IMPEX SRL
SRT SILVIROM TIMBER GMBH SCS
PRICOFOREST S.R.L
SC BORSILV SRL
PRO FOREST SRL
PRODUCŢIE VOINA SRL
GREENGOLD VALUE FORESTS SRL
BRADUL FOREST SRL
CĂTĂ & ELENA TRANS SRL
MANELEMN SRL
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JUDEŢ
CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
SUCEAVA
27.611.258
48
CERNISOV MIHAI
HUNEDOARA
25.233.787
128
MALEA TODIRICĂ DOINEL
ALBA
22.867.007
43
DOCEA SORIN BENIAMIN
BISTRIŢA-NĂSĂUD
18.056.563
122
CARDAN DOREL SORIN
SUCEAVA
17.478.889
13
RUSU IOAN
SIBIU
15.817.126
18
PREDA IOANUŢ
CARAŞ-SEVERIN
15.698.689
145
COLCEAR GHEORGHE
ILFOV
15.446.185
39
BOLOG GHEORGHE
ALBA
15.252.519
47
SDIRA MIRCEA
BUCUREŞTI
15.047.740
53
POSEA MIRCEA
VRANCEA
14.854.959
66
MACOVEI LUMINIŢA
HARGHITA
14.323.723
45
PAL MARIA MAGDOLNA
ARGEŞ
14.264.845
38
GHILENCEA ION
BRAŞOV
13.656.028
9
KOSY ZOLTAN ATTILA
HUNEDOARA
13.555.238
176
PĂRĂU EMIL ILIE
VRANCEA
13.167.765
23
HAGIU MITICĂ
SUCEAVA
13.043.423
0
GHERMAN ŞTEFAN
SIBIU
12.460.735
30
BUMBEA ILEANA
TIMIŞ
12.254.624
35
MICULESCU DINEL SILVIU
VRANCEA
11.142.634
112
HERCHEA NICOLAE
ARGEŞ
10.032.462
20
OAIE HARALAMBIE
SUCEAVA
9.937.310
17
NISTOR ANDREEA-CRISTINA
ARGEŞ
9.498.522
34
SAVA EUGEN
SIBIU
9.437.587
29
LĂMPAŞIU MIRCEA
BISTRIŢA-NĂSĂUD
9.171.926
28
ARMEAN FLORIN
BUCUREŞTI
9.166.200
5
MIHAI CĂLIN
BISTRITA-NASAUD
8.875.287
184
D-IUGAN EMIL
GORJ
8.801.029
64
POPESCU MIRELA
COVASNA
8.790.690
17
VOJNA JOZSEF
HARGHITA
8.333.394
26
KOVACS GEZA
IAŞI
7.973.988
35
JUGRIN ADRIAN
ARGES
7.902.861
49
VILCELEANU VASILE
BRAŞOV
7.885.678
18
SZEN IULIU
MARAMURES
7.820.247
19
CRISAN ALEXANDRU
SUCEAVA
7.793.065
20
PARDAU GAVRIL-VIOREL
BISTRIŢA-NĂSĂUD
7.779.806
26
PAVEL NICOLAE IOAN
PRAHOVA
7.703.103
6
DRAGOMIR AUREL
MURES
7.617.734
31
SUCEAVA EUGEN PETRU
ALBA
7.571.555
6
DOCEA CORNEL
COVASNA
7.444.619
61
TOHANEAN MARIA CORINA
NEAMŢ
7.401.182
92
ABABEI VASILE
BRASOV
7.214.304
1
ANDRE JURGENS
NEAMŢ
7.153.609
28
PRICOPIE IULIAN
HARGHITA
7.112.020
39
SZILVESZTER FERENC
MARAMUREŞ
7.052.725
16
VLAD IULIU
COVASNA
7.047.077
19
VOJNA JOZSEF
SIBIU
6.984.584
0
GREENGOLD MANAGEMNET SRL PRIN FLOREA ALEXANDRU
NEAMŢ
6.954.910
15
PANTIR ADRIAN
VRANCEA
6.924.674
15
HAGIU VIORICA
COVASNA
6.856.123
7
BACIU MARIAN
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Forestieră

, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2014
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NUMELE SOCIETĂŢII
INFOREG SRL
TABILO GREEN FOREST SRL
HOLZ IMPEX
CIRESUL SRL
STEJAR LUPENI SRL
HLV EXPLOATARE
GS IMBRESCU PROD IMPEX SRL
FORIL SRL
DAVILEMN SRL
RADAN SERV SRL
FOREST HOME SRL
EXPLO CHEIA RUCĂR SRL
QUERCUS ALBA SRL
MONTANA FOREST SRL
ELBAS IMPEX SRL
ESTERER SRL
NADESCU VIOSILV SRL
MARDUVEP SRL
FORTRANS N&N SRL
FOREST MONTAN 2003 SRL
RAMOCSA SRL
PRUNUS FOREST SRL
VERSAY SRL
TURFOREST SRL
FAGUS FOREST PROD
LAZFORESTA SRL
NICO MIDIA SRL
COSTEL FOREST SRL
FLOBIZ SRL
STRINAPOLI SRL
PETROLINKS FOREST SRL
DALFOR SRL
COSLO-ZINCA SRL
EXIFOREST SRL
GALEXFORTRANS SRL
SRN SILVIROM NAWARO GMBH SCS
VEGMAG FOREST SRL
VALEA SECII SRL
FAB PROD COM SRL
VALIFOREST
EXFOR VERO FAG SRL
MONI SERV PROD SRL
SKOGSTJANST SRL
SILVADOR COMPANY SRL
TRECICAPEVAS SRL
DAKO-ALFA IMPEX SRL
SIMI CON EXPLAOTARE
BKT FOREST SRL
COSTI ŞI NIC PRODUCT 2003 SRL
GEO & PATRICE FOREST SRL

JUDEŢ
CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
MUREŞ
6.825.790
37
KIRILA ALBERT
HARGHITA
6.803.190
0
GAZDA JOZSEF
SIBIU
6.735.053
16
VLAD ILIE
VÂLCEA
6.687.024
103
DROAŞCĂ DUMITRU DAN
HARGHITA
6.685.035
22
BALLA ZOLTAN
SIBIU
6.573.709
53
HADAR LUCIAN
CARAŞ-SEVERIN
6.533.037
89
IMBRESCU MIHAI
SUCEAVA
6.427.311
12
GRIGOREAN ILIE
MUREŞ
6.417.482
18
OLTEAN TIBERIU
MUREŞ
6.347.856
25
FARCAŞ NICOLAE
NEAMT
6.310.739
21
AGAFITEI VERONICA
ARGEŞ
6.219.784
20
COZMA STELIAN
BUCUREŞTI
6.106.312
0
SL FOREST EUROPE INVEST SAS
BISTRIŢA-NĂSĂUD
6.023.882
48
FARCAŞ IOAN
PRAHOVA
5.881.746
38
SAADA BASEM
HARGHITA
5.870.797
43
NAGY ENDRE
OLT
5.783.249
35
NADESCU VIOREL
MARAMUREŞ
5.772.296
25
VEPRECIUC DUMITRU
HUNEDOARA
5.755.871
23
NADRAG CONSTANTIN IONEL
ARGEŞ
5.595.775
15
CONEA SILVIU GEORGIAN
HARGHITA
5.585.048
40
ASZTALOS ENDRE
PRAHOVA
5.581.787
15
TUDOSE ION
CARAŞ-SEVERIN
5.566.113
32
GHERGA VIRSAVIA
BRAŞOV
5.548.485
23
CLINCIU IOAN VIOREL
PRAHOVA
5.494.855
22
OLTEANU VASILE
NEAMŢ
5.436.178
13
LAZĂR MIHAELA GABRIELA
SIBIU
5.410.178
21
NICOARA MARIA
ALBA
5.401.630
28
BUSTAN CONSTANTIN
VRANCEA
5.273.470
10
BIZNA FLORIN
ARAD
5.258.528
35
VUCU IONEL
MEHEDINŢI
5.247.217
5
STOICA CRISTIAN
SIBIU
5.223.791
12
RESIGA DAN NICOLAE
CĂLĂRAŞI
5.169.573
44
VASILE ALEXANDRU LUCIAN
SUCEAVA
5.166.119
26
JURAVLE PETRU CIPRIAN
BRAŞOV
5.109.156
38
GAL IONEL
BRAŞOV
5.069.173
1
ANDRE JURGENS
SUCEAVA
5.037.009
0
ISĂILĂ VICTOR
BISTRITA-NASAUD
5.007.435
0
NEGRUSIER IOAN
HARGHITA
4.997.016
36
FABIAN ROZALIA
NEAMŢ
4.993.917
24
MUNTEANU GHEORGHE
ARGEŞ
4.943.545
20
MÎNZATU ION
PRAHOVA
4.935.836
37
MICLEA ION
GALAŢI
4.855.431
32
FILIP IONUT ANTONIO
DAMBOVITA
4.849.868
28
CHIŢULESCU DORINEL MARCEL
MARAMURES
4.740.563
15
ONCEA VASILE
HARGHITA
4.688.977
35
DARVAS ROBERT
SIBIU
4.632.169
21
BUMBEA SIMION
MARAMUREŞ
4.631.211
48
BUDA IOAN
ARGEŞ
4.585.908
23
RUSEI LAVINIA
BIHOR
4.585.359
18
DAVID ADELINA-ELENA
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TOP 100 CAEN GRUPA

Topul societăţilor comerciale din grupa 1610 CAEN, după cifra de afaceri,
1
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50

NUMELE SOCIETĂŢII
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL
KASTAMONU ROMANIA SA
AVIVA SRL
SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL
ALREDIA SRL
FORESTAR SA
BARLINEK ROMANIA SA
KARELIA UPOFLOOR SRL
ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA
MASIFPANEL SRL
XILOBAIA SRL
FORESTCOV SRL
HLV TRANSILVANIA
HARDWOOD SRL
FORESTBROD SRL
ILROM LEGNO SA
PAN&FOREST SRL
RICH FOREST SRL
LEMNCOV SRL
VIRIX PROD SRL
SILVANIA INTERFOREST SRL
DIP&GIP SRL
PAMIRCO SRL
VOIEVOD SRL
ERIKA STAR SRL
CHEILE GRADISTEI SRL
FORESTA ARGEŞ SA
NOVAARTIS SRL
MOLIDUL IMPEX SRL
MASSIV FOREST PRODUCTS SRL
LESSOPLAST SRL
VASCONY PROD SRL
IHNE COMPANY SRL
SNIJANA SRL
AMIPROD WOOD SRL
GRUP LEMN SRL
SEZAR FOREST SRL
GENEX COM SRL
MICO LEGNAMI SRL
NORMAROM INDUSTRIE SRL
BELACRIS SRL
STAR GATE SRL
LEMNKING MANUFACTORY SRL
RETRO COMPROD SRL
STANIA BAR SRL
FAGUL PROD IMPEX SRL
DOCE & HUBER SRL
FORESTKING SRL
FORESTFALT SERVICII S.R.L
PRISLEMN SRL
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JUDEŢ
CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
ALBA
2.004.696.732
1841
GERALD SCHWEIGHOFER
MUREŞ
540.031.931
864
ESAT OZOGUZ
MARAMUREŞ
194.065.068
1251
NEVO BOAZ
BISTRIŢA-NĂSĂUD
103.434.880
193
VIRGINIA FARCAŞ
ALBA
97.793.021
246
DOCEA SORIN BENIAMIN
NEAMŢ
93.250.638
216
MITITELU CIPRIAN ADRIAN
BACĂU
88.736.584
304
MICHALOWSKI WOJCIECH MACIEJ
MARAMUREŞ
88.617.846
240
VALTO JAAVALLI
BUCUREŞTI
83.939.530
335
RAJA ABOU DARGHAM
BRAŞOV
80.155.522
423
KAFTAR SEZAR
MARAMUREŞ
62.951.880
167
NEVO BOAZ
VÂLCEA
45.219.465
258
COVERCA VIRGIL
SIBIU
43.219.548
26
BARTOŞ
VÂLCEA
41.483.810
148
BOROMIZ GHEORGHE
SUCEAVA
33.532.627
117
GHETEŞ ANDREI
TIMIŞ
31.575.184
133
DELLA ROVERE GIORGIO
NEAMŢ
31.572.568
0
PANŢÎR IULIAN
BACĂU
30.302.458
148
WANG YAJIE
VÂLCEA
29.123.250
2
COVERCA VIRGIL
DÂMBOVIŢA
28.746.766
156
DOBRIN SILVIU
BISTRIŢA-NĂSĂUD
28.046.373
70
IUGAN LENUŢA
BRAŞOV
27.710.827
211
PUCHIANU CORNELIA
TIMIŞ
27.679.571
94
PAVICI CORNELIU
SUCEAVA
27.145.322
71
ZAREMBA IONEL
ALBA
25.833.614
44
KIRALY STEFAN
BRAŞOV
24.164.112
188
GARBACEA OVIDIU
ARGEŞ
23.830.536
222
PĂTRAŞCU LIVIU
MARAMUREŞ
23.359.359
98
TOMOIAGĂ ION
BUZĂU
23.139.007
76
SAADEH RAMI
CARAŞ-SEVERIN
22.159.077
290
WOLF JOHANNES
CONSTANŢA
21.989.511
128
FRUNZA IULIAN CLAUDIU
DÂMBOVIŢA
20.484.089
185
CIUPERCĂ NICULAE
GORJ
19.553.962
163
KAFTAR SEZAR
ARAD
19.474.174
31
IURASCIUC MIRELA PARASCA
NEAMŢ
18.744.094
46
AMIHAESEI IOAN
NEAMŢ
18.425.926
134
LUNGU DANIEL IULIAN
BRAŞOV
17.954.968
16
KAFTAR AYDIN
HARGHITA
17.773.622
58
MORAR SORIN -VASILE
SIBIU
16.147.443
55
REP.LEGAL GIURGIU MINERVA
CARAŞ-SEVERIN
16.141.563
121
ALAIN LEFEBVRE
SUCEAVA
16.119.826
9
COVASA CRISTINA
BISTRIŢA-NĂSĂUD
15.652.644
116
LARIONESI TRAIAN
BUZAU
15.426.584
87
GAO LEI
VRANCEA
15.412.570
101
SCÎNTEIANU SANDA GILDA
ARGES
15.153.861
122
ANDREESCU ALEXANDRU
NEAMŢ
14.889.675
49
BEZIM ALEXANDRU
BISTRITA-NASAUD
14.795.532
47
DOCE VIOREL
14.539.243
53
XU FENGMING
VRANCEA
SUCEAVA
14.527.387
79
ARION CONSTANTIN
MARAMUREŞ
14.510.754
53
BIRLE IOAN DORIN
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Tăierea
şi rindeluirea lemnului

corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2014
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NUMELE SOCIETĂŢII
SILVA GRUP SRL
LATIROM FOREST PRODUCT SRL
CSILLAG SRL
SILVA ROM GOLDEN SRL
GVC COMPUTERS SRL
FOREX SRL
HATY SRL
LAFOR SRL
SILVALEMNTEX SRL
ECOWOOD ENTERPRISES SRL
ELIGAT PROD SRL
UNICOM WOOD PRODUCTION SA
RONESANS SRL
PALROM PRODUCTS SRL
COZIA FOREST SA
TRANSILVANIA BOIS SRL
DARION SRL
INTERDECO PROFILES SRL
ZOLI&EDITH SRL
DRUMEŢIA SRL
BAMGARDEN SRL
SUSCA TRANS SRL
TANEX WOOD INDUSTRY SRL
FRAMFOREST SRL
NICO-PAUL SRL
EUROSIMA COMPANY SRL
GLULAM SA
SANIRAL SRL
ALBANI FOREX
ARCOPLAST SRL
JWC ROMWOOD SRL
WOODEN DOORS INTERNATIONAL SRL
DOBOS SRL
BESMENDOI SRL
TEHNIC PROIECT SRL
MOLIDUL IMPEX SRL PANATAU FIL BEREŞTI
ELPIDEX GRUP SRL
UNGUREANU LEMNCOM SRL
OAS COM IMPEX SRL 2012
ABATE PANEL SRL
FOREST BAN ALPIN SRL
DIVIP PROD SRL
CIADOR BEAUTY CENTER SRL
PATRIRO COM SRL
MELACOPIX VILI SRL
FLORILEMN SRL
EXMUNTI SRL
EHI SRL
ELECTRA GREEN TAL SRL
DEN FOREST SRL

JUDEŢ
SIBIU
BIHOR
HARGHITA
ARGEŞ
SUCEAVA
BRAŞOV
VÂLCEA
NEAMŢ
HUNEDOARA
HUNEDOARA
GORJ
TELEORMAN
BRAŞOV
HUNEDOARA
VÂLCEA
MARAMUREŞ
MUREŞ
SIBIU
ARAD
CARAŞ-SEVERIN
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
BUCUREŞTI
NEAMŢ
SUCEAVA
VRANCEA
DAMBOVITA
SUCEAVA
ALBA
ARGEŞ
COVASNA
VRANCEA
SIBIU
BIHOR
SUCEAVA
BACĂU
SUCEAVA
SUCEAVA
SATU MARE
BRASOV
HUNEDOARA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
HARGHITA
BIHOR
VRANCEA
GORJ
BUZĂU
NEAMŢ

CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
14.326.167
0
ROTARESCU DRĂGHICI IOAN
14.323.213
34
BROTTO FABIO
14.089.922
130
CSILLAG MARGARETA
13.410.950
69
MANU VIOREL
13.281.840
40
PITU VASILE
13.087.697
63
ŢUCUNEL NICOLAE
12.954.554
71
BARANGA ADRIANA
12.945.785
95
LAZA ADRIAN
12.512.871
67
NYARI FAUR SZABOLCS ANTON
12.362.410
38
SHI ZHIHUA
12.112.009
16
LIŢOIU CONSTANTIN
12.011.153
121
BURTUMAC AUREL
11.897.104
90
KAFTAR MESUT
11.700.603
108
BREUKERS RUDOLF
11.479.419
104
BARBU NICOLAE
11.178.311
48
VLAD LIVIA
11.151.921
38
CHIRTEŞ IOAN
11.029.229
53
BANCIU DRAGOS NICOLAE
11.019.022
80
KADAR ZOLTAN
10.841.345
47
LĂZĂRESCU GHEORGHE
10.736.408
33
LUPSE SORINA
10.707.548
12
ŞUŞCĂ NICOLAE
10.330.115
90
BĂJENARU ADRIAN
10.271.493
20
URSU ION
10.215.712
35
URSU PAULICĂ
10.192.715
55
SIMA DUMITRU
10.075.688
41
CIUPERCĂ NICULAE
9.881.830
28
URSU IONUT
9.827.750
78
ALBANI ROCCHETTI SIMONE
9.518.344
65
DUMITRESCU DANIEL
9.473.980
41
MATEI RAZVAN-CLAUDIU
9.191.105
57
SECIU ROMEO
9.166.893
34
BRATU IOAN
9.063.233
22
CASTALDO CARLA
9.006.259
12
JUDUC IOAN
8.879.714
54
SAADEH JABRA
8.755.004
40
ISOPESCU OVIDIU
8.748.372
19
UNGUREAN DĂNUŢ
8.740.262
48
MARCUS GHEORGHE
8.731.374
7
KAFTAR AHMET
8.699.093
19
BAN MIRCEA
8.654.807
33
HALIP VASILE
8.599.811
0
BUZILĂ RADU
8.588.971
15
CREUCO DUMITRU
8.531.775
56
PAL VILMOS
8.523.105
22
TELEPTEAN FLORICA
8.481.826
46
MUNTEAN VITALI
8.457.491
77
TURNAGOL YAKUP
8.438.230
58
DIB FAISAL
8.359.430
35
CHIRILĂ DANIEL
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TOP 100 CAEN GRUPA

Topul societăţilor comerciale din grupa 162 CAEN, după cifra de afaceri, c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NUMELE SOCIETĂŢII
EGGER ROMANIA SRL
KRONOSPAN SEBES SA
KRONOSPAN ROMANIA SRL
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO SRL
LOSAN ROMANIA SRL
J.F. FURNIR SRL
SIMPE SRL IN FALIMENT
RG HOLZ COMPANY SRL
CARPAT STICKS SRL
CH INDUSTRIAL PROD SRL
EUROCOM EXPANSION SA
WERZALIT LEMN TECH SCS
PORTA KMI ROMANIA SRL
APICOM SRL
DEKO RAME SRL
VITRAROM SRL
SIGSTRAT SA
CILDRO PLYWOOD SRL
ROMPLY MEROPS SRL
MTI IMPEX SRL
TONNELLERIE MARGO SRL
SWL WOOD INDUSTRIES SRL
LIDERPLAST SRL
POWER TRADE SRL
ECO EURO DOORS SRL
AMECO RENEWABLE ENERGY SRL
TERRA CONSTRUCTII SRL
ECO-ENERG-LEMN SA
PENTA BOX SRL
MAR-MOB SRL
GILMET SRL
APLAST WOOD INDUSTRY SRL
STRATUSCOM BLAJ SRL
MOBILCOM IMPEX SRL
QUATTRO PAVIMENTE TEHNICE SRL
FORESTROM SRL
BREK ROM SRL
PAK FOREST SRL
TECLEM PROD SRL
MODPACK SYSTEM SRL
DDCA ROMANIA SRL
REFLEX FATADE SRL
SWAN WINDOW SRL
FONTANOT RO SRL
CORI BLUE SRL
DOXAR GRUP SRL
ARGO SRL
WOLF SYSTEM SRL
TRIAMOB SRL
ERGIO PROD SRL
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JUDEŢ
SUCEAVA
ALBA
BRAŞOV
BACĂU
BRAŞOV
BRAŞOV
ALBA
MARAMUREŞ
TIMIŞ
CLUJ
ARGEŞ
TIMIŞ
ARAD
HARGHITA
SIBIU
BRAŞOV
MARAMUREŞ
MEHEDINŢI
CĂLĂRAŞI
BRAŞOV
ARAD
NEAMŢ
CLUJ
CARAŞ-SEVERIN
MUREŞ
HARGHITA
BOTOŞANI
MARAMUREŞ
ARAD
SUCEAVA
PRAHOVA
ILFOV
ALBA
HARGHITA
ILFOV
SUCEAVA
SATU MARE
ARGEŞ
TIMIŞ
PRAHOVA
COVASNA
BUCUREŞTI
MUREŞ
CLUJ
MARAMUREŞ
SUCEAVA
NEAMŢ
ARAD
BIHOR
BACĂU

CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
1.323.430.501
682
CURCUMELIS LEONARD, BĂDESCU DECEBAL, PLĂCINTĂ LEANDRU
1.125.257.921
463
BANDI BOTOND - ÎMPUTERNICIT LEGAL
500.643.762
197
BODEA OANA-ÎMPUTERNICIT LEGAL
228.278.303
684
BANACU DAN MIHAIL
109.011.446
494
LUIS LOPEZ RICO
93.984.029
358
FELDER RARES
90.073.086
328
ALIC DELI MARIA - QUANTUM SPRL LICHIDATOR JUDICIAR
69.498.184
614
VASILE COMAN
60.250.358
165
HENRY BRUNO CHARLES EUGENE
52.209.342
0
BRANDHUBER MICHAEL
51.033.879
180
POPESCU VIOREL
50.965.135
247
WOLFGANG SCHAICH
50.710.008
208
ANDRZEJ ROMAN STRZYZEWSKI
50.647.426
73
SZILAGYI IMRE
42.550.051
269
DIANA VIORELA MATEI / MORARIU IOAN CONSTANTIN
40.002.465
219
TRANDAFIR CRISTOFOR
34.730.493
463
ING.KERTESZ STEFAN
33.054.400
226
OLARU MARIUS-SORIN
30.652.210
334
CHIORESCU SORIN COSTEL - FLOREA ALEXANDRU
29.124.618
0
COSTESCU FLORIN
28.029.776
109
VULTURAR NICOLAE
27.255.874
137
SCHONLAU RALPH
27.233.039
75
RAIHA RARES
26.879.637
1
PSAROPOL COSMIN
22.211.553
7
CASVEAN CLAUDIU
21.180.409
83
LAURIA EMANUELE
20.673.937
215
BERESCU PETRU
20.646.134
54
ENACHIOAIA EDWARD
20.235.609
111
FARIOLI LAURA
20.225.790
47
MIHĂLESCU IONEL-DOREL
19.520.680
255
GAVRILĂ MIHAI
19.137.789
127
NICOLAESCU CĂTĂLIN MIHAI
17.725.076
230
FUFEZAN IOAN
17.644.202
108
SZABO LEVENTE
16.807.873
7
CAVERNI LUIGI
16.645.764
6
ARION FLOARE ELENA
16.495.008
42
BREKNER ARNOLD
16.024.333
45
ERDINC SAMI
14.774.694
208
PITARRESI BIAGIO
13.676.820
72
MĂLĂESCU VALENTIN
13.637.181
48
GENTS JENS JORGEN
13.297.356
71
PIPA BOGDAN
12.412.716
86
TCHIPANINE ALEXEI
12.325.287
80
FONTANOT ENZO
12.245.566
71
REDNIC CORINA
12.152.683
94
TROASE NICOLAE
12.036.077
70
RÎNDAŞU FLORIN
11.903.722
2
SUSS STEFAN
11.515.572
115
CSONGRADI IMRE
11.463.783
82
MERLUŞCĂ GEORGEL
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Fabricarea produselor din lemn, plută, paie
şi dun alte materiale vegetale
corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2014
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NUMELE SOCIETĂŢII
MIKIM SRL
TABULA SRL
STECOPAL STRAT 2004 SRL
AND SILVA IMPEX SRL
ARCADE DOORS SRL
DETROIT CITY IMPORT-EXPORT SRL
MITOCARII FOREST SRL
HAMACO SHIELDING SRL
SOGEM PRODUCTION SRL
PAM SA SRL
VIMINI PROD S.R.L
DIMMER SRL
INCO INDUSTRY SRL
GE CO PELLET SRL
OBELIX IMPEX SRL
TREFOREX SRL
LORENMAR SRL
NORD SCALA SRL
TERRA PROIECT SRL
PAULUS LOGISTIK SRL
BENATI SRL
K & P COMPONENTE SI PALETI SRL
CARNIC PROD SRL
CILDRO SA
SILVA SPECIAL SRL
IDEZIO SRL
POLILEMN PROD SRL
LEM TEK SRL
DOR INVEST SRL
KOMFORT WOOD SRL
BURGEROM SRL
WEINZIERL EXPORTPACKAGING SRL
KOBEZOL SRL
VBN DOORS SRL
COBAN IMPORT EXPORT SRL
BD LEMNTECH SRL
ARCER SRL
CBS EXPORT SRL
MOB VIP SRL
SILVA CARPAT PRODIMPEX SA
LAAR-IMPEX SRL
FAPACO SRL
VICLA IMPEX SRL
SCALE ST SRL
TEHNICA SCHWEIZ IMPEX SRL
KRISMIL IMPEX PROD SRL
IN-NOVA T.F. SRL
ADEMS SRL PASCANI
ALTOSA HOLZ SRL
GVR JARDIN SRL

JUDEŢ
BRAŞOV
HARGHITA
ARGEŞ
CARAŞ-SEVERIN
BUCUREŞTI
HARGHITA
CARAŞ-SEVERIN
BUCUREŞTI
SUCEAVA
CARAŞ-SEVERIN
BUCUREŞTI
BACĂU
NEAMŢ
MARAMUREŞ
SĂLAJ
HARGHITA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
BRAŞOV
HARGHITA
ALBA
DÂMBOVIŢA
MEHEDINŢI
HUNEDOARA
PRAHOVA
SATU MARE
TIMIŞ
BACĂU
BIHOR
CARAŞ-SEVERIN
COVASNA
HARGHITA
ARAD
SUCEAVA
BUCUREŞTI
MARAMUREŞ
VRANCEA
BUCUREŞTI
BRAŞOV
HARGHITA
PRAHOVA
SIBIU
PRAHOVA
TIMIŞ
HARGHITA
COVASNA
IAŞI
ARGEŞ
IAŞI

CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
11.254.336
48
MIKLOS ELENA ALICE
11.230.547
100
DAVID EMIL
11.026.605
97
GALEŞ IULIAN
10.470.363
119
LĂZĂRESCU ANDREI
10.200.395
29
DINU ALEXANDRU
10.195.023
108
GYORGYDEAK JOZSEF
10.115.418
155
MITOCARU GRIGORE
9.899.078
32
IONESI ŞTEFAN
9.852.205
73
HERVE VANDERMIEGE
9.756.333
92
HANDA SIMION
9.117.209
96
TORCARU VASILE
9.040.640
34
MERLUŞCĂ IONEL
9.033.205
67
FRANCESCHINI GIANLUIGI
8.662.872
36
ADANTI WILSON
8.651.475
101
ALEXA IOAN
8.072.506
31
DOBREAN PETRU CRISTIAN
7.946.380
32
HĂNDRĂGEL GHEORGHIŢĂ
7.863.984
93
MIHOREANU CRISTIAN GABRIEL
7.752.301
50
HANDRESCU-BOGHIU VASILE
7.730.269
12
APREUTESEI ALEXANDRU ANDREI
7.674.302
48
BENEDEK GYULA
7.341.431
1
IGNAT DANIEL
7.206.440
33
ZIRINA NICULAE
7.142.905
113
OLARU MARIUS -SORIN
6.963.436
5
NYARI FAUR SZABOLCS ANTON
6.957.285
47
DAVID MIHAI GABRIEL
6.930.853
74
PAZZAGLI MARCELLO
6.881.342
54
HOJDA RARES TRISTAN
6.877.238
59
GHERASIM AUREL
6.849.418
54
RADU SEREŞ
6.700.441
42
BURGER BERTRAND MARTIN
6.667.951
3
WEINZIERL HANS PETER
6.657.930
52
KOPACZ ZOLTAN
6.525.097
31
MARCEA ALINA NARCISA
6.488.221
68
OZKANIM SALIH
6.487.365
33
CONSTANTINESCU ANDREI
6.438.548
98
OFRIM GHEORGHE
6.407.545
74
SANDU PAVEL
6.346.597
25
RUSE ADRIAN COSTIN
6.339.554
84
RAJA ABOU DARGHAM
6.330.249
41
ANTAL ANDRAS
6.272.203
95
FLEANCU COSMIN
6.187.179
82
CALIGIURI VINCENZO
6.143.942
61
SALVI SERGIU
6.114.973
34
KRATTIGER SIMON WALTER
6.016.224
15
MIKLOS LEVENTE
5.910.953
33
DEAK JENO
5.862.596
105
APĂVĂLOAEI MARIA
5.768.905
41
ANDREESCU ANCUŢA CORINA
5.736.431
30
GRĂDINARU RADU
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Hong Kong

Viitorul
pieţei lemnului
în China…

complicat,
dar există
potenţial
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Rezumat
Deprecierea yuanului (CNY) a
zguduit bursele de valori anul
acesta, astfel încât, în ultimele
săptămâni, orice achiziţie făcută
în dolari a devenit mai scumpă
pentru chinezi. Prin urmare,
la momentul acesta, China
stagnează într-un “time-out”
tensionat, aşteptând stabilizarea
pieţei şi încercând să-şi reducă
stocurile acumulate. Având, însă,
în vedere că, pe lângă calitatea
sa de mare cumpărător, China
este şi un exportator major,
având o piaţă uriaşă de consum,
nu doar chinezii vor resimţi
efectele deprecierii yuanului, ci
şi investitorii. Cu toate acestea,
Banca Populară Chineză a
anunţat miercuri, 12 august
2015, că nu există motive
justificate de îngrijorare: “Privind
situaţia economică actuală, la
nivel intern şi internaţional, nu
există niciun fundament care să
susţină menţinerea trendului de
depreciere a yuanului”.

Future wood markets
in China... It’s
complicated, but
promising.

Pe parcursul ultimilor
ani, piaţa Chinei a
avut o evoluţie destul
de complexă, poate
neaşteptată pentru unii,
dar previzibilă pentru alţii.
Numărul companiilor care
cumpără lemn a crescut
semnificativ în ultimii
doi ani, cumpărătorii
împărţindu-se în două
categorii distincte:
utilizatori şi distribuitori.
Evident, ambele categorii
au nevoi şi cerinţe specifice.

Synopsis
Stock markets were shaken by
the devaluation of the Chinese
yuan (CNY) this year. As a
consequence, everything the
Chinese bought in USD became
more expensive. Moreover,
China is currently stagnating
in a tense „time-out”, waiting
for the market to stabilize while
trying to reduce accummulated
stocks. Given the fact that –
beside being a most relevant
buyer – China is also a great
exporter, relying on a great
consumer market, it is not only
the Chinese who will suffer
because of the depreciation
of their national currency, but
the investors as well. However,
the People’s Bank of China
announced on Wednesday,
August 12th 2015, there was no
reason for concern: ”Looking at
the international and domestic
economic situation, currently
there is no basis for a sustained
depreciation trend for the yuan.”
Rosana Cozma,
ASFOR Counsellor
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P

Portul
Ningbo, China,
cel mai aglomerat
port de mărfuri
din lume
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ătrunderea pe piaţa Chinei a fost şi va fi mereu o mare
provocare pentru orice companie, din orice domeniu de
activitate. Cu o populaţie de 1.4 miliarde de oameni şi o
suprafaţă de teren mai mare decât cea a Statelor Unite, China
este o ţară în permanentă schimbare, pieţele de aici având o
evoluţie mult mai rapidă decât oriunde altundeva în lume. Se
ştie că, de-a lungul anilor, China a fost destinaţia principală
pentru exporturile de buşteni din Europa. Conform datelor
statistice Eurostat, în prima jumătate a anului 2013, China
a importat de trei ori mai mulţi buşteni din ţările europene
decât în aceeaşi perioadă a lui 2012. Tot în 2012, Administraţia
Silvică de Stat din China previziona o creştere importantă a
importurilor de buşteni, estimând că în 2015 se vor importa
220 milioane mc buşteni (comparativ: 180 milioane mc în
2012). Principalii furnizori de buşteni pentru China sunt Noua
Zeelandă, Rusia şi SUA (Noua Zeelandă declasând Rusia în
2013, devenind, astfel, cel mai mare exportator de buşteni
de răşinoase din lume). În urma creşterii importurilor în 2014,
China este la ora actuală ţara care acoperă 40% din totalul
importurilor la nivel mondial.
În ciuda climatului economic dificil din Europa şi din Statele
Unite ale Americii, economia Chinei s-a menţinut peun trend
ascendent în perioada 2012 - 2014, cunoscând o adevărată
explozie industrială. Și nu doar atât. Estimările la sfârşitul
anului 2014 au fost că, până în 2020, China va întrece Statele
Unite ale Americii, devenind astfel ocupanta locului întâi ca
putere economică la nivel mondial. Între timp, însă, crashul bursier din 2015 a generat temeri şi previziuni sumbre
de recesiune economică pentru viitorul apropiat al Chinei,
investitorii chinezi pierzând, pe parcursul câtorva săptămâni,
aproximativ 3,4 trilioane USD din valoarea capitalurilor proprii
de pe piaţă (mai exact, de la mijlocul lunii iunie, până pe 7 iulie
2015). Pe de altă parte, Richard Javad Heydarian, specialist în
afaceri geopolitice şi economice în Asia, declara, pe 21 iulie
2015, că “este totuşi nefondat să discutăm despre iminenţa unui
colaps economic în China. În ciuda crash-ului, pieţele bursiere
din China au crescut cu 80% faţă de anul trecut şi îşi menţin
poziţia”.
Totuşi, conform unui studiu al EOS (European Organisation
of the Sawmill Industry), estimările de anul trecut, referitoare
la creşterea importurilor de lemn în China pentru 2015, nu
s-au adeverit încă. Ascendenţa puternică din 2013 a continuat,
într-adevăr, şi pe parcursul lui 2014, în ciuda unei încetiniri
atât a creşterii ritmului produsului intern brut (PIB), cât şi a
activităţii în construcţii. Prin urmare, având în vedere că au
scăzut vânzările, la ora actuală este mai realist să estimăm că
anul acesta va fi oarecum un an de repaus pentru China, an în
care volumele lemnului importate vor rămâne - în cel mai bun
caz - la nivelul celor din 2014.
Chiar dacă la începutul anului trecut industria de construcţii
din China şi-a încetinit ritmul datorită surplusului de clădiri
rezidenţiale (scăzând, prin urmare, şi cererea pentru locuinţe
şi, implicit, pentru cheresteaua de răşinoase), s-a observat
ulterior - în perioada februarie/martie 2015 - o stagnare a ratei
declinului la preţurile pentru locuinţe, ceea ce a dat multora
speranţe că piaţa se va stabiliza în curând, având în vedere
că Beijingul a adoptat o serie de măsuri menite să susţină
economia slăbită a Chinei. (Reuters, 1 aprilie 2015)
Totodată, s-a observat o creştere a cererii pentru lemnul
de esenţă tare. Iată ce declara la începutul lunii august (2015)
Mark Barford, CEO NHLA, în articolul său “Future Hardwood
Markets in China. It’s complicated... but promising”, pentru
revista de specialitate “Hardwood Matters”:
“Unul dintre motivele pentru care am revenit pentru a 24-a
oară în China a fost acela de a înţelege cererea (în permanentă
schimbare) pentru cheresteaua de foiase originară din America
de Nord. De-a lungul anilor, călătorind prin China, am vizitat
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Suifenhe - localitate situată la frontiera dintre
China şi Rusia, servind ca poartă de intrare pentru
cheresteaua de foioase exportată din Rusia

pieţele de cherestea şi am discutat
cu firmele comerciale. Acum cinci ani,
am fost martor la schimbarea pieţei
din China, dintr-o piaţă de producţie
şi export, într-o piaţă de consum. În
contextul actual, când 50% din producţia
noastră de foioase merge la export - din
care jumătate sunt exporturi spre China este lesne de înţeles că ceea se întâmplă
acum pe piaţa Chinei este crucial
pentru viitorul pieţelor de cherestea de
foioase originare din America de Nord.
Următoarele adnotări sunt observaţii
personale cu privire la piaţa Chinei,
extrase din conversaţiile la faţa locului şi
în urma participării mele la convenţia de
la Nanning, China (American Hardwood
Export Council Southeast Asia and
Greater China Convention, June 2015):
• Pe termen scurt, în China există
resurse de lemn tare mai mult decât
suficiente. Mulţi dintre cumpărătorii
chinezi spuneau că vor avea nevoie de
câteva luni pentru a-şi reduce stocurile.
• Cererea pentru foioase este încă
mare, însă, datorită preţurilor oscilante,
există reţineri în a cumpăra marfa în
avans, cel puţin până se va stabiliza
piaţa.
• Unele companii chinezeşti care s-au
lansat puternic în afacerile cu lemn
de foioase, sperând să fie avantajaţi
de pieţele generatoare de profit, sunt

consternaţi acum din cauza fluctuaţiilor
de preţ, tipice dealtfel pentru industria
lemnului tare. Prin urmare, o mulţime
dintre ei au fost constrânşi să părăsească
această afacere, ceea ce atrage după
sine unele sincope, care la rândul lor
necesită câteva luni pentru a fi rezolvate.
• În general, astfel de încetiniri nu s-au
înregistrat la toate speciile şi nici în toate
zonele. China se întinde pe o suprafaţă
foarte mare, iar variaţiile pieţei depind
de zonă şi de tipul produsului. De
asemenea, cererea pentru calităţi
superioare pare a lua amploare, ceea
ce denotă o tendinţă de schimbare a
preferinţelor de piaţă”.
Conform raportului EOS 2014/2015
cu privire la cheresteaua de foioase,
preţurile în spaţiul asiatic au avut un
trend descendent începând cu sfârşitul
anului 2014 până în prezent şi datorită
aprecierii dolarului american. Această
perioadă de regresie o confirmă şi presa
germană de specialitate, care titrează,
printre altele: “SUA: Exporturile la
cheresteaua de răşinoase spre China au
scăzut cu 10% în prima jumătate a anului
[...] Statisticile americane înregistrează
un declin pentru toate cele patru regiuni
prinicpale de export a cherestelei de
foioase: Asia de Est (-10%; 882.000 mc),
America de Nord (-9%; 428.000 mc),
Asia de Sud-Est (-10%; 226.000 mc) şi

Uniunea Europeană (-17%; 165.000
mc)”. (Sursa: Holz-Zentralblatt, ziar de
specialitate pentru industria forestieră şi
de prelucrare a lemnului, numărul din 14
august 2015).
Care va fi evoluţia lemnului în China
în următoarea perioadă este greu de
estimat, având în vedere că această piaţă
cameleonică se comportă uneori ca
nisipurile mişcătoare. Cert este că şi pe
viitor China rămâne fidelă dictonului pe
care i l-au atribuit unii investitori care au
încercat să-i cucerească pieţele:
“În China, totul este posibil, dar nimic
nu este uşor”.
Rosana Cozma,
Consilier ASFOR
Surse:
• Raportul EOS 2014/2015 (European
Organisation of the Sawmill Industry),
Belgia.
• “Hardwood Matters”, ediţia august
2015 - revista de specialitate a NHLA
(National Hardwood Lumber Association),
SUA.
•“Holz-Zentralblatt”, ziar de
specialitate, Germania
• Eurostat, CE
• Administraţia Silvică de Stat, China
• Banca Populară Chineză
• Surse secundare din spaţiul online
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Demonstraţii, seminarii
şi mult entuziasm
3 zile pline

la Zizin
Rezumat
În perioada 16-18
septembrie 2015, la
Zizin, judeţul Braşov,
primul târg din România
cu demonstaţii practice “Forest Romania” - oferă
prilejul profesioniştilor
forestieri din România şi
din ţările învecinate să
gândească principii noi,
sustenabile şi prietenoase
cu pădurea, care vor
aduce cu sine eficienţa
economică acestui sector
de activitate.

Demonstrations,
seminars and a
lot of enthusiasm
•3 event-packed
days at Zizin
Synopsis
Between 16th and 18th
of September 2015, the
first fair of practical
demonstrations from
Romania will be held
in Zizin, Brasov county.
The fair is called “Forest
România” and gives
the forest owners the
opportunity to conceive
new forestry-friendly
sustainable principles,
which are economically
efficient and feasible
for the wood industry. A
large number of owners
will come from Romania
and the nearby countries.
Torbjörn Johnsen

Cel mai nou târg forestier din România, “Forest România”, îşi
deschide porţile în curând, iar organizatorii confirmă că există
deja un interes crescut pentru acest eveniment, atât din
partea companiilor româneşti, dar nu în ultimul rând printre
producătorii internaţionali. Când târgul se va deschide la
Zizin, la mijlocul lunii septembrie, vor fi expuse produse din
peste 80 de mărci internaţionale şi româneşti.

V

or fi numeroase demonstraţii practice
de utilaje, atât în pădure, cât şi în
zona de păşune. Pe circuitul din
pădure, harvesterele, forwarderele, skidderele,
funicularele, troliile şi remorcile forestiere vor
arăta ce pot face cu buştenii de dimensiuni
mari, pe terenul abrupt din pădurea de
lângă Zizin, unde va avea loc târgul. În
zona de păşune, vizitatorii vor putea vedea
despicătoare de lemne, tocătoare, gatere
mobile, trolii şi alte utilaje, chiar în standurile
expozanţilor.
“Dar Forest Romania oferă mai mult
decât şansa de a vedea utilaje şi a cunoaşte
producători şi distribuitori”, spune managerul
de proiect al târgului, Anamaria Deliu. “Alături
de diferite părţi interesate care activează în
această industrie, planificăm două seminarii
importante. Împreună vor oferi propuneri şi
sugestii diverşilor factori de decizie din industria
forestieră din România”.

Tehnologie
pentru exploatare forestieră
de ultimă oră
În ziua deschiderii, pe 16 septembrie, va
avea loc un seminar dedicat tehnologiilor
pentru exploatare forestieră. Diverşi specialişti
vor discuta despre posibilităţile şi limitele
sistemelor moderne de recoltare şi transport.
“La seminar vom discuta despre tehnologii
care vor fi demonstrate în pădure, în spaţiul
amenajat al expoziţiei”, explică dr. Reiner
Hofmann de la DLG, responsabil cu programul
seminariilor din cadrul Forest Romania. “Cu
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ajutorul unor specialişti internaţionali de top,
vom evalua diverse soluţii tehnice pentru
recoltare şi transport atât pentru eficienţa lor
economică, cât şi pentru impactul lor asupra
mediului”.
Tehnologiile despre care urmează să se
discute în cadrul seminarului includ CTL
(cut-to-lenght) cu harvestere şi forwardere,
diverse configuraţii de sisteme pe cablu, dar şi
tehnici clasice, precum skidderele şi tracţiunea
animală. Seminarul va fi găzduit de profesorul
universitar dr. Stelian Borz, prodecan al
Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Provocări în lanţul
de aprovizionare cu lemn
În a doua zi a târgului “Forest România”,
vom discuta despre cum pot fi îmbunătăţite
condiţiile şi competitivitatea industriei
forestiere din România. Discuţia se va baza
pe concluziile seminarului despre tehnicile
forestiere din prima zi a târgului, doar că, de
data aceasta, cei mai importanţi jucători din
lanţul valoric forestier vor fi şi ei prezenţi pe
podium. Scopul seminarului din ziua a doua
a târgului este ca, prin discuţii, să se ajungă
la concluzii comune, bine argumentate,
care pot oferi îndrumare pentru viitoarele
decizii care afectează industria. Discuţia va fi
moderată de dl. Nicolae Ţucunel, preşedinte
al Asociaţiei Forestierilor din România, ASFOR.
Reprezentanţii ministerului, ai autorităţii
naţionale forestiere, companiile din sectorul
exploatării forestiere, proprietarii de păduri
private şi administratorii de păduri sunt invitaţi
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să participe la seminar.

Interes crescut
din străinătate
Organizatorii târgului
Forest Romania observă
un interes internaţional
crescut pentru România,
ca ţară forestieră.
“În ultimele şase luni,
am vorbit despre “Forest
România” şi despre
România în Europa şi
vedem cum interesul
pentru România, în
general, şi pentru acest
eveniment, în particular,
creşte din ce în ce mai
mult”, spune Anamaria
Deliu. “Mulţi expozanţi
internaţionali vor fi
prezenţi la târg, cei mai
mulţi provenind din
Scandinavia, Germania
şi Austria, dar şi din
Italia şi Spania şi câteva
alte ţări. Știm, de
asemenea, de pe acum,
că târgul se va bucura
şi de mulţi vizitatori din
exteriorul României”.
Prin urmare,
seminariile vor beneficia
de interpretare
simultană atât din
limba română în limba
engleză, cât şi invers.
“Toate companiile
internaţionale care
participă la târg vin,
în mod special, pentru
a găsi distribuitori în
România”, adaugă
Anamaria Deliu.
“Pentru aceste companii
şi pentru alte părţi
interesate, vom organiza
un scurt seminar
în după-amiaza de
dinaintea deschiderii
evenimentului.
Reprezentanţi ai ASFOR
şi ai Facultăţii de
Silvicultură şi Exploatări
Forestiere vor creiona
o imagine de ansamblu
a industriei forestiere
româneşti”.
Torbjörn Johnsen
torbjorn.johnsen
@elmia.se

Aspect din
desfăşurarea
unor demonstraţii practice
la pădure
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Strategiile
viitorului
în industria
cherestelei
Rezumat
Progresele informaticii
garantează o capacitate
impresionantă de ameliorare
a întregului lanţ tehnologic
de fabricaţie a cherestelelor,
deschizându-se calea pentru
o optimizare autentică a
procesului de valorificare în
ansamblu a lemnului.

Future strategies
within the timber
industry

Synopsis
The progress of informatics
grants an impressive capacity
of improving the entire
technological chain regarding
timber fabrication. Hence,
the way towards an authentic
optimisation of the general
wood processing has been
largely opened.
Adapted by:
Lavinia Marcu
(La Forêt, No.6/2015)
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Producătorii de echipamente din industria lemnului,
cercetătorii şi fabricile de cherestea vizează noi proiecte de
viitor, pe termen de cinci sau zece ani, care să modernizeze
instalaţiile actuale şi să devină o provocare atât pentru
industria forestieră europeană, cât şi pentru cea mondială.

Î

mbunătăţirea şi eficientizarea proceselor
tehnologice se va axa cu preponderenţă
pe optimizarea materialelor utilizate.
Acest proces implică o ameliorare a
randamentului de prelucrare, folosirea
echipamentelor tridimensionale în scanarea
lemnului brut şi optimizarea etapelor de
debitare şi sortare a cherestelei în funcţie de
defectele externe şi interne identificate prin
utilizarea razelor X.
Printre alte procedee ameliorative se
numără şi eficientizarea metodelor de “citire”
a resursei prin digitalizare şi obţinerea de
informaţii legate de dimensiune, esenţă, grad
de umiditate, calitate, rezistenţă mecanică, în
vederea unei clasificări rapide şi de calitate.
Dezvoltarea proceselor de producţie
va solicita o regrupare a echipamentelor
cu scopul de a scurta semnificativ timpul
de transport a lemnului. O diminuare a
numărului de port-ustensile şi, prin urmare, a
nivelului de motorizare ar trebui să
permită câştiguri energetice
importante. O creştere a
vitezei de deplasare
a lemnului va
fi necesară,
alături de

intensificarea eforturilor de combatere
a efectelor procesului de frecare care
generează uzură şi perturbări sonore.
În timp ce tăierile prin intermediul
ferăstraielor-panglică sunt de neocolit din
cauza diametrului mare al lemnului, serviciile
de profilare, debitare şi tivire ar trebui să se
îndrepte către tivirea lemnului provenit din
foioase.
Conceptul de tăiere şi prelucrare a
lemnului condus de un singur operator
poate fi generalizat în unităţile mai
convenţionale, pe baza tăierilor prin
ferăstraie tip panglică şi circulare. Munca în
cabină urmează să devină mai sistematică
în scopul diminuării expunerii operatorilor
la zgomot, praf sau probleme musculare. În
acest fel, procedurile cu caracter ergonomic
pronunţat revin în actualitate, contribuind la
îmbunătăţirea operaţiunilor productive şi la
regândirea sistemelor mecanizate.
Digitalizarea, amintită mai sus, va avea şi
ea un rol mai bine definit în aceste procese
succesive de modernizare. Conectarea între
două sisteme inteligente va putea evita
deplasarea de facto a operatorilor de la un
post la altul, întreg ansamblul fiind operat
de un supervizor instalat într-o cabină, care
beneficiază de un set inteligent de camere
video. Controlul automatizat de la distanţă
de pe un ecran va avea un rol reglatoriu, de
urmărire a corectitudinii procesului de tăiere
a produselor lemnoase şi a celor derivate.
În mod particular, în cazul utilizării
ferăstraielor-panglică, un indicator ar urma
să arate în timp real devierile lamei, putânduse interveni asupra reducerii vitezei în caz
de necesitate. De asemenea, s-ar putea
programa automat oprirea completă a
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procesului, dacă distanţa totală de tăiere
ce a fost prevăzută depăşeşte valoarea
stabilită. O astfel de automatizare, în
urma citirii caracteristicilor mecanice
pentru cheresteaua destinată sectorului
construcţiilor, va prelua produsele după
marcare, în funcţie de condiţiile fiecăruia.
În privinţa foioaselor şi răşinoaselor,
anii următori ar trebui să cunoască o
reorganizare masivă a procesului de
automatizare. Câştigarea punctelor de
producţie, prelucrarea şi montarea în
structurile industriale vor face parte
sistematic din procesul global. Produsele
conexe - aşchii, plachete şi coajă - trebuie
valorificate pe loc sau în apropierea
mediului de exploatare, de o manieră
cât mai eficientă (peleţi, lemn pentru
încălzire).
Datorită evoluţiei domeniului electronic,
o serie de captatori vor informa în timp
real asupra bazelor de performanţă în
funcţie de gradul de uzură, deteriorări
posibile ş.a. Această mentenanţă cu
caracter predictiv poate evita panele şi
opririle intempestive cu grave repercusiuni
în termeni de productivitate. Cu ajutorul
computerelor şi a instrumentelor digitale,
operatorul va fi capabil să urmărească
ciclul de producţie mult mai eficient şi
comod. Un cip electronic poate fi inserat
în fibra materialului lemnos, permiţând
monitorizarea şi localizarea în timp real
a cherestelei din lanţul productiv până
la transportarea şi rutarea informaţiilor
către furnizori şi clienţi. Tabloul de bord al
evoluţiei produselor de la tăiere şi până
la ambalare, respectiv vânzare, va putea fi
astfel urmărit prin intermediul tabletelor
sau al unui simplu telefon inteligent.
Progresul complet al volumelor conexe
prelucrate, randamentul materialelor
şi cursul financiar, precum şi sistemul
de contabilitate devin factori uşor de
determinat prin concursul unui singur
operator, echipat cu instrumentele digitale
necesare.
Rapiditatea şi eficacitatea schimbării
ustensilelor trebuie integrate, în vederea
accelerării preluării şi manipulării utilajului.
Totodată, va fi asigurată siguranţa
completă a tuturor proceselor conexe,
precum tăierea, tocarea, decuparea etc.
Gresarea automatizată este şi ea integrată
tot mai frecvent, cu scopul reducerii
timpului de mentenanţă. În orice situaţie
de blocaj informatic, echipamentul va
putea fi depanat de la distanţă, graţie
sistemului de telementenanţă. Eficacitatea
transferurilor pe lanţ automatizat este
regândită, pentru a evita orice întreruperi
neplanificate ale producţiei: ruptura
lanţurilor, lemn scăpat din procesul
mecanic, blocări ale sistemului informatic,
defecţiuni ale ecranelor de monitorizare.
Procedurile de ascuţire ale lamelor
în cazul unui material mult prea dificil
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de achiziţionat sunt şi ele incluse în
proces. Un număr mare de producători
se vor regrupa şi vor centraliza procesul
de ascuţire a lamelor echipamentelor
respective în proximitatea imediată a
locaţiilor de producţie.
Aprovizionarea cu materiale a fabricilor
de cherestea solicită o securizare globală
a intrărilor produselor, atât ca volum, cât
şi ca preţ. Asociaţiile forestiere vor dori
să aducă pe piaţă o cantitate mult mai
mare de materie prima pentru a permite
atingerea unui volum de cherestea care sa
asigure indicatori pozitivi.
Proprietarii publici şi cei privaţi ar trebui
să accepte şi mai ales să înţeleagă că dacă
se doreşte reluarea sectorului de importuri
de lemn de pe piaţă, este preferabil să
se deblocheze retenţia lemnului în ceea
ce priveşte cantitatea furnizată. Ar mai
trebui acceptat şi faptul că furnizorii unei
fabrici de cherestea din viitor pot deveni
parteneri, şi nu adversari cu care trebuie
să negociezi permanent. S-ar putea
crea în curând un autentic parteneriat
de încredere între deţinătorii resurselor
şi prelucrători. Noi modalităţi ale filierei
lemnului sunt astfel create cu scopul
administrării şi medierii drumului lemnului
brut între cherestea, energie, pastă,
panouri etc.
Dacă industria de cherestea a viitorului
îşi va creşte în mod semnificativ producţia,
ea va fi nevoită să îşi mărească şi
capacitatea de vânzare. Sectorul industrial,
cu răşinoasele şi foioasele împreună, va
oferi mai multe produse şi tehnologii
apte să satisfacă cea de-a doua etapă
a prelucrării lemnului, cea destinată
construcţiilor. Produse mult mai bine
elaborate vor fi concepute sub formă de
kit, gata de utilizare.
Sectorul semi-industrial va oferi şi el
un nivel competitiv al producţiei, în timp
record şi în serii mici. Această ramură se
va putea afla, în acest mod, mai aproape
de nevoile domeniului construcţiilor şi
ambalării. Cu toate acestea, vor dispărea
o serie de locuri de muncă în urma
procesului de raţionalizare a producţiei,
însă vor apărea altele noi în sectorul
vânzărilor.
Sectorul artizanal îşi va găsi locul
în această perspectivă modernizantă,
prin intermediul echipamentelor de
producţie tot mai fine, precise şi flexibile.
Capacitatea de reacţie a fabricilor din
domeniu va fi substanţial îmbunătăţită,
acestea propunând o ofertă globală,
constând în produse derivate din lemn,
de tratare şi metalocasnice. Patronii îşi
pot astfel delega procesul de vânzare
unui singur angajat specializat în lemn şi
prelucrarea sa.
Suplimentar cu producerea pe scară
largă a serviciilor şi materialelor lemnoase,
industria lemnului îşi va putea valorifica

în viitorul apropiat propria sa menire,
ea însăşi legată de cunoaşterea şi
cercetarea materiei prelucrate. Realizarea
profesională a unui website pe internet,
dinamic şi interactiv, ar putea fi un mijloc
eficient şi potrivit de a expune şi întări
recunoaşterea activităţii industriei de
cherestea. Valoarea adăugată adusă de
această recunoaştere va putea sprijini
într-o foarte mare măsură întreprinderile
mici şi mijlocii din sector, mult mai bine
ancorate în lumea marketingului global.
Procesul de automatizare va
presupune o recalificare a personalului
şi programe de training adaptate
noilor procese. Costurile alocate vor
fi, însă, pe deplin acoperite de noile
tehnologii de informare, care permit
ameliorarea sincronizării operaţiunilor
şi fluidizarea acestora. O mare parte a
recoltei complementare va furniza esenţe
lemnoase noi, de calitate, cu particularităţi
şi dimensiuni nu mult diferite, pentru
care vor fi concepute şi inventate
metode de prelucrare şi transportare noi,
induse de progresul tehnologic general
din Europa şi din lume. În acest sens,
lemnul de stejar şi fag (lemn masiv şi
reconstituit) ar putea ajunge la volume
suficiente în domeniul construcţiilor.
Tot ceea ce ne rămâne este să stabilim
şi caracteristicile, reglementările şi o
documentaţie tehnică unificată, în care
avizele tehnice să evolueze rapid şi fără
o birocraţie exagerată. Tehnologia nu
asigură succesul economic prin ea însăşi,
întrucât ea nu înlocuieşte competenţa
personalului, procesul de evaluare,
cunoştinţele aplicate, gradul de experienţă
şi nu numai. Însă, în sectorul industrial
al lemnului din viitor, cuvintele-cheie
vor fi reactivitate, polivalenţă, excelenţă.
Aplicarea procedurilor şi echipamentelor
automatizate va aduce roadele dorite
numai în echipă cu oamenii şi cu un
sistem administrativ adaptat eficient la
noile tehnologii propuse. În felul acesta,
se va putea garanta un parcurs accelerat
al lemnului de la o operaţiune la alta,
precum şi sporirea nivelului de precizie
şi flexibilitate a produselor lemnoase
şi a derivatelor acestora. Integrarea
sistemelor specializate de ultimă generaţie
bazate pe profilometria prin scanare va
aduce o apreciere exactă a formei reale
a pieselor şi o reconstituire precisă a
imaginii digitalizate. Progresele digitale
garantează, aşadar, o capacitate de
informare permanentă, afişată pentru
fiecare material în parte. Asperităţile,
contrastele naturale ale materialului
vor putea fi vizualizate tridimensional,
deschizându-se poarta pentru o
optimizare autentică a procesului de tăiere
şi sortare.
Sursa: La Forêt, Nr. 6/2015
Prelucrare: Lavinia Marcu
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Cherestea de răşinoase
pregătită pentru livrare
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Alpa Prest SRL
(Afumaţi-Ilfov)
Date de identificare
Denumirea societăţii:
SC Alpa Prest SRL
Sediul social:
str. Căpitan Aviator
Alexandru Şerbănescu nr. 40,
Afumaţi-Ilfov
Codul poştal: 014284
Tel: 0722.351.776

Fax : 021.351.31.19
e-mail: office@alpaprest.ro
www.usi-alpa.ro
CIF: RO 8222010
RC: J40/1691/1996
Structura acţionariatului: privat
Societatea este controlată juridic
sau de facto de Aurel Iancu,
administrator.

Alpa Prest SRL are o experienţă de peste 15
ani in producţia de uşi de interior, uşi de exterior,
scări, parchet, ferestre, obloane, pergole din
lemn de diferite esenţe: pin, stejar, eucalipt,
meranti, mahon, zebrano etc. Dispune de o
puternică bază de producţie constituită din
două fabrici prevăzute cu utilaje performante
şi uscătorie proprie. Produsele corespund
exigenţelor clienţilor, inclusiv celor externi,
au estetică deosebită, rezistenţă mecanică,
rezistenţă la foc, antiefracţie, etanşeitate bună,
finisaje de cea mai bună calitate.
Produse şi servicii: usi de interior şi exterior
din lemn de diferite esenţe, scări de interior,
balustrade pentru interior sau exterior, ferestre,
pervazuri şi obloane, parchet, plinte, lambriuri,
pergole.
Tipul companiei: producător • Piaţă de
desfacere: Europa Centrală şi de Est • Nr
angajati: 51-100 • Certificate: RWA şi RENAR SR
EN ISO 9001:2001, SR OHSAS 18001:2008
Sursa: Aurel Iancu
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Obiectul de activitate: fabricarea
de elemente de dulgherie şi
tâmplărie pentru construcţii
Cod CAEN: 1623
Societatea are în obiectul de activitate operaţiuni comerciale de
export şi desfăşoară operaţiuni
comerciale în acest sens.

Standul Alpa Prest la targul Interzum
2015 (Köln- Germania)
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Operator
la recoltarea şi toaletarea
arborilor forestieri
• calificare reglementată european
Rezumat
Dinamica susţinută
privind echipamentul
şi procedeele efective
de muncă generate
de progresul tehnic
determină, inclusiv
pentru operatorul la
recoltarea lemnului
şi implicit pentru
standardul ocupaţional,
includerea de soluţii şi
concepte noi, care să
vizeze, în primul rând,
reducerea accidentelor
de muncă.

Urmare a numeroase accidente de muncă înregistrate de-a lungul
anilor, produse de persoane care-şi desfăşoară activitatea în exploatări
forestiere, organismele europene au dispus o analiză a cauzelor
generatoare, pe baza căreia să se ia măsuri de îmbunătăţire a relaţiilor
de muncă, având ca ţintă reducerea sau chiar eliminarea producerii
accidentelor. Menţionăm că numărul mare de accidente plasează
calificarea respectivă pe locul doi, după activitatea de minerit. Dacă
în mină sunt multe cauze generatoare de accidente, care nu pot fi
depistate şi, deci, înlăturate, în pădure, printr-o atentă organizare a
locului de muncă şi respectarea procedeelor de lucru, accidentele de
muncă pot fi în totalitate eliminate.

Collecting and
dressing forest
trees operator
• regulated
qualification
according to EU

Synopsis
The sustained dynamics,
related to the equipment
and effective work
procedures generated by
the technical progress,
determines the inclusion
of new solutions and
concepts for the operator
who collects wood
and implicitly for the
occupational standard.
Eng. Dănuţ Constantin
Motaş

Din analiza cauzelor, s-a constatat că circa
62% din accidente au la bază o pregătire
profesională necorespunzătoare, iar 38%,
indisciplina, materializată prin neaplicarea
corectă a normelor de protecţie a muncii, care
şi acestea, de la ţară la ţară, sunt mai mult sau
mai puţin riguroase.
Aspectul respectiv, făcând obiectul unor
ample analize a organismului mondial pentru
alimentaţie şi agricultură (FAO), a contribuit
la mobilizarea specialiştilor din UE în căutarea
de soluţii care să prevină sau să reducă
substanţial producerea accidentelor de muncă.
Aşadar, la Bruxelles, între 18 şi 22 iunie 2008,
a avut loc prima întrunire a specialiştilor din
16 ţări europene, dându-se startul unor ample
dezbateri, care au condus la stabilirea unor
norme obligatorii, vizând în mod deosebit
depistarea tensiunilor interne existente în
arborele pe picior şi, respectiv, arborele
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doborât, precum şi însuşirea şi aplicarea unor
tehnici de lucru menite să le anihileze.
S-a ajuns la concluzia că se impune
elaborarea unui standard european, a calificării
“operator la recoltarea masei lemnoase”,
standard la care s-a lucrat până în luna
octombrie 2013. În perioada celor cinci ani
de lucru, specialiştii care au contribuit la
elaborarea lui s-au întâlnit în 15 locaţii din
diferite ţări din Europa, cu ocazia cărora au
fost dezbătute soluţiile propuse, care, în urma
experimentărilor practice efectuate în teren,
au constituit “baza de date” în funcţie de care
s-au stabilit competenţele ce trebuie însuşite
de către operator.
Standardul european, spre deosebire de
cel naţional, structurează competenţele
profesionale, în funcţie de complexitate, pe
patru module, după cum urmează:
ECC1 - conţine competenţele ce vizează
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mentenanţa ferăstraielor, precum şi
utilizarea acestora la lucrări specifice
depozitelor sau platformelor; secţionării
rezultate în urma sortării masei
lemnoase. Nu doboară arbori.
ECC 2 - conţine competenţe ce
permit doborârea arborilor dar de mici
dimensiuni, diametre sub 28 cm. Vizează
lucrul în rărituri.
ECCC 3 - conţine competenţe ce
permit doborârea arborilor de mari
dimensiuni (ϕ>28 cm), precum şi
prelucrarea acestora (curăţarea de
crăci şi eventual secţionări). Deţinătorul
acestui modul a făcut dovada că şi-a
însuşit toate competenţele necesare
lucrărilor din exploatări forestiere,
folosind fierăstrăul cu lanţ în deplină
siguranţă.
ECCC 4 - se dobândeşte de operatorii
care fac dovada că pot lucra în zone
calamitate (doborâturi de vânt în masă).
Structura competenţelor pe cele patru
module selectează calitatea pregătirii
profesionale, eliminând posibilitatea
certificării unor competenţe pe care
persoana respectivă nu le-a putut
dobândi, chiar dacă a absolvit un
program de calificare.
Ca în orice activitate, persoanele
dotate nativ cu talent şi calităţi
superioare de percepţie şi de însuşire
corectă a tehnicilor de lucru, după o
perioadă relativ scurtă de instruire,
dobândesc competenţele calificării
respective. Alte persoane, lipsite de
talent, întâmpină greutăţi în dobândirea
deprinderilor şi îndemânărilor, astfel
încât le este necesară o perioadă mai
lungă de activitate.
Oferind primele două module, a
căror competenţe sunt mai uşor de
dobândit, persoana respectivă poate
lucra timp de trei ani (cât este valabil
certificatul EFESC) în depozite sau pe
platforme primare, precum şi în parchete
de produse secundare (rărituri), unde
îşi formează deprinderile necesare. În
plus, în perioada respectivă, se poate
întâlni cu situaţii specifice, pe care,
sub îndrumarea şi supravegherea unei
persoane cu mai multă experienţă,
le execută, constituindu-se într-un
stimulent în dobândirea de noi abilităţi.
Aşadar, noutatea din domeniu constă
în aceea că persoanele care au absolvit
un curs de calificare şi şi-au dobândit un
certificat de calificare cu recunoaştere
naţională, nu pot lucra în domeniul
respectiv în ţările în care s-a adoptat
standardul european, dacă nu deţin un
certificat EFESC, care se obţine în urma
unui examen teoretic şi practic, de la
un furnizor de pregătire autorizat de
autoritatea europeană de reglementare.
Prin urmare, calificarea “operator
la reloltatrea şi toaletarea arborilor

forestieri” a trecut în rândul calificărilor
reglementate.
Pentru practicarea acesteia, persoana
respectivă trebuie să obţină, prin
examen, un certificat EFESC. Solicitantul
este admis la examen dacă face dovada
că a absolvit un curs de calificare care-i
dă dreptul să folosească în producţie
fierăstrăul cu lanţ.
Autoritatea de reglementare este
Consiliul european al aptitudinilor
pentru activitatea forestieră şi de mediu
(European forestry and environmental
skills council - EFESC), cu sediul în Belgia,
în locaţia European forestry house, Rue
Luxenbourg 66, B1000 Bruxelles, www.
europeanchainsaw.eu.
În ţările în care s-a adoptat standardul
european pentru practicarea meseriei
de operator care foloseşte ferăstrăul cu
lanţ, începând din acest an, 2015, s-a
introdus obligaţia ca persoana respectivă
să deţină certificat EFESC.
În momentul de faţă, ţările care au
adoptat standardul european, chiar de
la începutul anului 2014, sunt: Austria,
Germania, Franţa, Spania, Belgia, Olanda
şi Italia, iar din afara UE, Elveţia.
În România, pentru practicarea
meseriei de operator la recoltarea şi
toaletarea arborilor forestieri nu se
cere adoptarea standardului european.
Trebuie, însă, menţionat că pe lângă
faptul că standardul nostru naţional nu
este actualizat, nu conţine o parte din
metode şi tehnici existente în standardul
european menite să valorifice superior
masa lemnoasă, dar, ceea ce este cel mai
important, tratarea corespunzătoare a
securităţii muncii. În continuare, datorită
acestei situaţii, România va înregistra
accidente de muncă, menţinând
calificarea respectivă, din acest punct de
vedere, într-o zonă critică.
Menţionăm, însă, că mulţi concetăţeni
lucrează în ţările din UE, în care
standardul european este în vigoare. În
Germania, peste 70% din forţa de muncă
din exploatările forestiere este ocupată
de români. Acestora li se cere certificat
EFESC, pe care îl dobândesc cu foarte
multă greutate şi cu costuri mari.
Autoritatea de reglementare
europeană EFESC are în componenţa sa
agenţii naţionale EFESC în ţări membre
UE, care au atribuţii de implementare
a standardului european, dar şi de
autorizare a furnizorilor de pregătire
profesională care, în schimbul unor
garanţii riguroase de funcţionare, pot
organiza cursuri de perfecţionare şi
examinări în urma cărora pot elibera
certificate EFESC, recunoscute pe tot
teritoriul UE.
Începând cu data de 1 ianuarie
2015, în România a luat fiinţă Agenţia
naţională EFESC, în locaţia deţinută de
Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 35
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Fază de lucru
la doborârea
unui arbore
(răşinos)

Centrul de pregătire şi perfecţionare
profesională din oraşul Roznov, jud.
Neamţ.
Agenţia naţională din Roznov,
eliberează certificate EFESC, solicitate pe
piaţa muncii din ţările în care standardul
european este însuşit de patronate, de
societăţi de asigurări, de inspectorate de
protecţia muncii,etc.
Solicitanţii trebuie să facă dovada
că au urmat un curs de calificare (nivel
2) “operator la recoltarea şi toaletarea
arborilor forestieri”, pe care l-a absolvit,
precum şi faptul că şi-au însuşit
competenţele din standardul european.
Dacă ultima condiţie nu este îndeplinită,
candidatul poate urma un curs scurt de
perfecţionare de 5-10 zile, în care se
dezbat tehnicile şi metodele de lucru
care nu-i sunt cunoscute.
În concluzie, prin aplicarea
standardului european se obţine:
1.- o bună pregătire profesională;
competenţele fiind grupate pe module,
funcţie de complexitate, candidaţii, în
urma absolvirii unui curs, dobândesc
nivele de calificare în raport de
posibilităţile reale individuale de însuşire
a competenţelor pe care le pot practica
în deplină siguranţă.
2.- o permanentă preocupare
din partea candidatului privind
perfecţionarea profesională; certificatul
EFESC având termen limitat de
valabilitate, la preschimbarea acestuia,
persoana respectivă trebuie să susţină
un nou examen care vizează o trecere
în revistă a tuturor competenţelor şi, în
mod deosebit, a noutăţilor în domeniu,
care au fost înregistrate în perioada
scursă de la ultima certificare.
3.- o dinamică bine susţinută privind
completarea permanentă a standardului
cu tehnici şi metode de lucru, generate
de progresul tehnic.
Se aşteaptă, din momentul
implementării acestui sistem, ca
accidentele de muncă înregistrate de
calificarea “operator la recoltarea şi
toaletarea arborilor forestieri” să scadă
simţitor. Sistemul îşi propune ca, prin
trecerea meseriei respective în rândul
calificărilor reglementate, să se obţină o
creştere calitativ substanţială a pregătirii
profesionale.
În ţările în care standardul european
este însuşit şi aplicat, se exercită o
monitorizare foarte atentă a calificării
respective, pornind de la gradul de
pregătire profesională, continuând
cu execuţii corecte, utilizând tehnici
de lucru prestabilite, finalizând cu
respectarea riguroasă a normelor de
protecţie a muncii. Sperăm ca rezultatele
să nu dezamăgească.
Ing. Dănuţ Constantin Motaş
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Ediţia a 6-a a concursului
fasonatorilor mecanici
Romsilva 2015
În perioada 16 - 19 iunie 2015, la Obârşia Lotrului, Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva a organizat, la Direcţia Silvică Vâlcea, a VI-a ediţie a
concursului “Cel mai bun fasonator mecanic”.

Aspect de la ediţia a VI-a
a concursului “Cel mai bun
fasonator mecanic”
Istoria competiţiei a început în urmă cu 6
ani, când la Direcţia Silvică Prahova se organiza
prima ediţie. În anii ce-au urmat, gazde au fost,
în ordine: DS Prahova, DS Neamţ, DS Bacău, DS
Timiş, DS Alba, respectiv DS Vâlcea în acest an.
Iniţiatori au fost d-nii ing. Septimiu Munteanu,
de la RNP Romsilva, ing. Viorel Timişescu, de
la DS Neamţ, ing. Roxana Pavelescu, de la DS
Prahova, ing. Ghiţă Popa, de la DS Bacău, ing.
Cezar Straton, de la DS Suceava, concursul fiind
înscris ca activitate în contractul colectiv de
muncă al RNP Romsilva.
Regulamentul concursului a fost preluat
întocmai după regulamentul Campionatului
mondial de exploatare forestieră, campionat
ce se desfăşoară din doi în doi ani, sub
îndrumarea International Association Logging
Championships, România fiind membru IALC
până în anul 2006, an în care a fost şi ultima
participare a echipei României la un campionat
mondial.
Romania a organizat campionatul mondial în
anii 1973 şi 1994, avand şi doi campioni mondiali,
in persoanele domnilor Ailenei Gheorghe şi
Babata Vasile, ambii de la fostul IFET Piatra
Neamţ.
În activitate sunt şi doi arbitri internationali, în
persoanele subsemnatului şi a d-lui ing. Moraru
Florin.
Concursul cuprinde următoarele probe:
• doborârea arborelui la punct fix;
• schimbarea lanţului;
• tăierea combinată;
• tăierea de precizie;
• curaţarea de crăci a trunchiului.
La concursul din acest an au participat 29 de
concurenţi fasonatori mecanici din tot atâtea
directii silvice din ţară. Şi de aceasta dată, pentru
a patra oara din cele şase ediţii disputate,
câştigator a fost declarat Constantin Tudosia,

de la DS Neamţ (OS Poiana Teiului), cu 1.377 de
puncte, urmat de Târşoreanu Nicolae, de la DS
Prahova (OS Slănic), cu 1.252 puncte şi, respectiv
pe locul trei, Mihoc Sebastian de la DS Alba (OS
Cugir), cu 1.203 puncte.
Organizatorul, Regia Naţională a Pădurilor
- Romsilva, a oferit premii substanţiale
căştigătorilor, la fel şi sponsorii reprezentaţi de
firmele Husqvarna şi Stihl.
Imparţialitatea concursului a fost asigurată
de arbitrii consacraţi, precum şi de arbitri nou
promovaţi: ing. Viorel Timişescu, de la DS Neamţ
si tehn. Marinică Rotaru, de la DS Prahova.
De remarcat strădania de care au dat dovadă
în pregătirea concurenţilor cadrele tehnicoinginereşti de la direcţiile silvice Timiş, Dâmboviţa,
Gorj, precum şi consecvenţa cu care, an de an,
concurentul DS Iaşi, Marian Diaconu, îşi apără
locul IV.
Condiţiile excelente pentru desfăşurarea
concursului au fost realizate prin strădania şefului
OS Voineasa, d-l ing. Ion Băncescu, precum
şi a inimoasei d-ne ing. Delia Dobrin Răduca,
responsabil serviciu sănătate şi securitate în
muncă şi PSI la DS Vâlcea. Şi pentru a exista o
unitate de comandă, aceasta a fost asigurată de
d-nul ing. Florin Fulicea, de la RNP - Romsilva.
Competiţia, pe lângă faptul că a oferit
posibilitatea fiecărui concurent să-şi arate
măiestria şi competenţa profesională, a stabilit şi
noi relaţii între fasonatorii mecanici din diferite
zone ale ţării.
Masa festivă, cu nelipsita muzică zonală, din
care melodia “Ma dusei să trec la Olt” a fost pe
prim plan, primind mai multe “bis”-uri, a încheiat
a VI-a ediţie a concursului “Cel mai bun fasonator
mecanic”.
Arbitru internaţional,
Ing. Gafiţa - Chiruţa Gheorghe

Rezumat
Concursurile de
îndemânare şi iscusinţă
profesională, în care
fasonatul mecanic ocupă
un loc central, sunt
incluse tot mai mult în
programul evenimentelor
sociale şi culturale. Regia
Naţionala a Pădurilor
- Romsilva organizează
anual sesiuni ale
concursului “Cel mai bun
fasonator mechanic”, în
material fiind prezentată
ediţia din acest an,
organizată la DS Vâlcea.

Woodshapers
contest Romsilva
2015, the sixth
edition

Synopsis
The skill & professional
expertise contests,
including the mechanical
woodshaping, are a
major part of the social
and cultural events
programme. Each
year, The National
Forest Administration
- Romsilva organizes
sessions of the contest
“The best mechanical
woodshaper”, while
this article presents this
year edition, held at DS
Vâlcea.
International referee,
Eng. Gafiţa - Chiruţa
Gheorghe
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Procesul tehnologic
de colectare a lemnului
• analiză a interdependenţelor
Rezumat
Colectarea lemnului
reprezintă operaţia-cheie
în cadrul exploatării
lemnului. De aceea,
în cadrul sistemei
de maşini, se aleg
categorii specifice de
utilaje şi echipamente,
corelate cu valorile
admisibile procesului
tehnologic, evitându-se
costurile ridicate sau
supradimensionările,
iar procesul tehnologic
în sine reglementează
raporturile şi
intercondiţionările
tehnico-economice.

Technological
process of wood
collection
• an analysis
of interdependencies

Synopsis
The collection of
wood represents the
key-operation inside
the process of wood
exploitation. Therefore,
one selects specific
categories of machineries
and equipments
under the machine
system, correlated
with admissible values
to the technological
process, avoiding high
costs or oversizings.
The technological
process itself regulates
the relationships
and the technical
and economical
interconditions.
Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Variabilitatea situaţiilor de teren şi arboret în care se
desfăşoară activitatea specifică de exploatare a lemnului
impune o multitudine de tehnici şi, implicit, de metode
de proiectare tehnologică, pentru a răspunde obiectivelor
de performanţă tehnică, eficienţă şi adecvare silviculturală
şi ecologică. Toate aceste cerinţe trebuie să fie armonios
conjugate, ceea ce dă o notă de mare complexitate acţiunilor
de stabilire şi aplicare a tehnologiilor de exploatare, în
căutarea şi atigerea optimului.
Procesele tehnologice sunt, aşadar, lucrări
aplicate care contribuie direct la realizarea
produselor sau serviciilor finite, prin
transformarea intrărilor în ieşiri.
Întocmirea proceselor tehnologice în
general trebuie efectuată astfel încât să poată
reprezenta o analiză temeinică a operaţiior
şi, mai ales, a interdependenţei logice dintre
acestea, pentru ca ele să poată fi folosite
ca bază în probleme de capacităţi, normare
a muncii sau pentru luarea unor decizii
cu caracter tehnico-economic. Un proces
tehnologic întocmit în condiţiile satisfacerii
considerentelor tehnologice, economice şi
productive, devine o lucrare care reflectă
puternic specificul tehnologiei tratate.
De aici decurge complexitatea sistemelor
tehnologice aplicate, sub raportul integrării în
funcţiile de natura tehnico-economică, dar şi
în cea ecologică, în care trebuie să se înscrie,
de fapt, orice acţiune silvo-tehnică.
Gândim o soluţie tehnologică mai ales
în cadrul operaţiei de colectare a lemnului,
prin luarea în considerare a trei componente
majore:
• economică, • umană, tehnică şi
tehnologică şi • impact de mediu.
Prin armonizarea de ansamblu a acestor
componente se obţin soluţiile tehnologice
aplicabile în exploatarea lemnului. Majoritatea
lucrărilor de specialitate la nivel naţional şi
internaţional tratează corelat aceste aspecte în
vederea identificării problemelor şi a soluţiilor
optime.
Până în 1989, dar şi după, o parte dintre
elementele necesare proiectării tehnologice
au fost reglementate prin implementarea
de norme şi normative de muncă. Aceste
norme şi normative se referă preponderent la
utilaje. Ulterior a apărut o problemă majoră
prin importul şi folosirea noilor utilaje,

38 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

pentru care nu există directive naţionale de
normare a muncii. De asemenea, în condiţiile
economiei de piaţă, evoluţia costurilor este
mai greu de previzionat, acestea reprezentând
o componentă majoră în proiectarea şi
organizarea şantierelor de exploatare a
lemnului. Fiind majoritar maşini mai grele
decât cele folosite în mod convenţional în
practica exploatarilor forestiere din ţara
noastră, utilajele de concepţie modernă pot
avea impact asupra cerinţelor ecologice ale
pădurii.
Interesul pentru studiul acestor probleme
este în prezent scăzut, iar rezultatele
defavorabile sub aspect socio-economic şi
ecologic se vor vedea în viitorul apropiat.
Excluderea unor utilaje, fără justificare
ştiinţifică, nu reprezintă o soluţie pentru
abordarea de perspectivă a exploatării
lemnului. Alte ţări investesc în studiul şi
optimizarea proceselor sub aspectul aminitit şi
culeg roadele acestor studii, chiar în condiţiile
unui progres tehnologic foarte accentuat şi
rapid.
În vederea alinierii la aceste deziderate, în
viitorul apropiat trebuie rezolvate următoarele:
• elaborarea de studii pentru utilajele
de concepţie moderna (import) în vederea
obţinerii de soluţii tehnico-economice
performante, dar şi de optimizarea în
ansamblu a proceselor tehnologice;
• elaborarea de studii de evaluare privind
impactul de mediu la folosirea utilajelor de
concepţie modernă, ca un al deziderat în
optimizarea proceselor tehnologice;
• pregătirea de personal calificat, atât în
mânuirea-operarea utilajelor performante,
cât şi în realizarea activităţilor de proiectareoptimizare şi organizare a activităţii de
exploatare a lemnului.
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Proces tehnologic pe bază de adunat manual şi cu atelaje, apropiat cu tractor
Produse principale, zona de munte, coline înalte, deal şi câmpie
Volum arbore mediu: 0,701 - 1,000 mc/fir
Procesul de producţie şi operaţiile acestuia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Doborât mecanic
Curăţat de crăci
Secţionat mecanic
Adunat manual lemn mărunt
Corhănit cu ţapina
Tras cu atelaje
Formare şi legare sarcină
Apropiat cu tractorul
Dezlegare sarcină
Secţionat mecanic
Manipulat cu tractorul
Pregătit pt. încărcat şi încărcat mecanic
Încărcat manual lemn mărunt
Măsurat, recepţionat, expediat
Total
Consum manoperă ore om/mc
Productivitate fizică mc/om 8 ore

%

100
100
30
15
25
25
100
100
100
70
40
85
15
100

Tarif: ..... lei/mc
Centralizator:
..... lei/mc
Tarif pe operaţie
..... lei/mc
Contribuţii la salarii:
..... lei/mc
Cheltuieli adiacente
..... lei/mc
Profit 5%
Total tarif prestări servicii: ..... lei/mc
În funcţie de volumul arborelui mediu, de specie,
consum de manoperă şi productivitatea fizică
(mc/om/8 ore) se avaluează punctual costul
operaţiei de colectare a lemnului (lei/mc),

Distanţa
metri
liniari

<50
<50
<100
1.000

<100

Răşinoase

NT

Ca nt

Fond
timp

0,270
0,410
0,150
1,170
0,820
0,610
0,050
0,180
0,017
0,050
0,170
0,190
0,210
0,050
1,870
1,870
4,280

100
100
30
15
25
25
100
100
100
70
40
85
15
100
100

27
41
5
18
21
15
5
18
2
4
7
16
3
5
187

NT

0,310
0,350
0,200
1,170
0,820
0,910
0,060
0,270
0,024
0,050
0,210
0,340
0,210
0,080
2,230
2,230
3,580

Foioase tari
Ca nt

Fond
timp

Total
fond
timp

100
100
30
15
25
25
100
100
100
70
40
85
15
100
100

31
35
6
18
21
23
6
27
3
4
8
30
3
8
223

58
76
11
36
42
38
11
45
5
8
15
46
6
13
410

NT
mediu

Tarif
categorie

Tarif
operaţie

0,29
0,38
0,18
1,20
0,84
0,76
0,06
0,023
0,003
0,006
0,19
0,27
0,20
0,07
2,05

X

Cheltuielile adiacente fac referire la:
1. Amortizare
2. Consum carburanţi
3. Consum materiale
4. Consum lubrifianţi
5. Cheltuieli transport muncitori
6. Cheltuieli curăţat parchet
7. Cheltuieli NTS şi PSI
8. Cheltuieli amenajat drum tractor
9. Cheltuieli aprovizionare şi transport carburanţi, lubrifianţi, piese schimb, materiale
10. Cheltuieli transport utilaje
11. Cheltuieli controale, îndrumare etc.
Total cheltuieli

..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc
..... lei/mc

Notă: Cheltuielile sunt orientative. Se iau în calcul cifrele contabile anterioare

Analizând situaţia concretă a unui
proces tehnologic, cu elementele sale
minime de intrare, şi având ca scop
stabilirea costului final pentru această
operaţie, se evidenţiaza multitudinea
de informaţii care trebuie cunoscute şi
introduse în algoritmul de calcul, dar
care sprijină o decizie corectă din punct
de vedere tehnico-economic.
Având în vedere lipsa unor
reglementări de tip normativ, prescripţie,
catalog etc. pentru formele aplicate ce
se regăsesc ca metode de lucru (utilaje
din import, accesibilitate limitată,
forme diferite de proprietate etc.), în
cadrul operaţiei de colectare a lemnului
sunt necesare o serie de actualizări şi
reglementări pentru a creea continuitate
şi întregire cu fondul de norme existent.
Astfel se impune elaborarea unui
concept sistemic (reţea de drum,
resursă, colectare, transport, valorificare
etc.) de exploatare a lemnului, în care
să eficientizăm indicatorii tehnicoeconomici specifici, pentru distanţe
medii de colectare mari (>1,2 km ).
În mod practic, sunt necesare condiţii
şi parcurgerea următoarelor etape:
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• stabilirea unor unităţi experimentale
caracterizate prin:
a) trasee de colectare cu declivităţi
mari (>22 %);
b) masa lemnoasă să fie constituită
atât din foioase cât şi din răşinoase;
c) arborele mediu să acopere atât
diametrele specifice tăierilor de produse
secundare (0,05 … 0,1 mc/fir) cât şi celor
de produse principale (0,2 … 1,0 mc/fir);
• colaborare / parteneriat cu operatori
economici cu profil de exploatare a
lemnului care au în dotare (achiziţie
din import) tractoare tip forwarder
pentru a organiza măsurători destinate
fundamentării economice a colectării
lemnului pe distanţe lungi (> 1500 m)
şi montarea pe distanţă lungă (> 1000
m) a unui funicular destinat fazei de
apropiat a lemnului.
Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Scheme tehnologice
destinate distanţelor medii
de colectare mari
şi cu impact ecologic redus
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Caracteristici:
Specia: Răşinoase în amestec
Volum arbore mediu: >0,451 mc/fir
Panta medie: <15°
Utilaj folosit la adunat: funicular
Utilaj folosit la apropiat: tractor
Legendă:

Drum auto

limită de parchet
linie de funicular
drum de tractor
platformă primară
direcţie de adunat
pârâu
culme

Linie tehnologică
de exploatare a lemnului
cu funicular la adunat
şi cu tractor la apropiat

Caracteristici:
Specia: Foioase
Volum arbore mediu: >0,451 mc/fir
Panta medie: <15°
Utilaj folosit la adunat: tractor
Utilaj folosit la apropiat: funicular
Legendă:

Drum auto

limită de parchet
linie de funicular
drum de tractor
platformă primară
direcţie de adunat
pârâu

Linie tehnologică
de exploatare a lemnului
cu tractor la adunat
şi cu funicular la apropiat
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Comerţul românesc cu produse lemnoase - 2014 / 2013
1
2
3
4

Cod produs comercializat

Unitate
de măsură

44.01.0000 - total Lemn de foc

Export 12 luni
2013

2014

2013

milioane euro

113,021

127,793

18,554

19,329

Comparaţie

procente (%)

- 11,6

44.02.0000 - total Cărbune de lemn

milioane euro

3,904

Comparaţie

procente (%)

+ 28,7

44.03.0000 - total Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit

milioane euro

38,050

Comparaţie

procente (%)

- 23,5

44.04.0000 - total Lemn despicat, prăjini, ţăruşi

milioane euro

7,175

Comparaţie

procente (%)

- 8,5

5

44.05.0000 - total Lână de lemn; făină de lemn

milioane euro

0,242

Comparaţie

procente (%)

-

6

44.06.0000 - total Traverse de cale ferată

milioane euro

4,439

Comparaţie

procente (%)

- 0,4

44.07.0000 - total Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat,….)

milioane euro

694,599

Comparaţie

procente (%)

- 3,7

44.08.0000 - total Foi placaj - furnire

milioane euro

82,072

Comparaţie

procente (%)

+ 14,6

9

44.09.0000 - total Lemn fasonat

milioane euro

24,664

Comparaţie

procente (%)

+ 10,0

10

44.10.0000 - total Panouri din particule şi panouri similare (PAL ;OSB)

milioane euro

399,384

Comparaţie

procente (%)

- 3,8

44.11.0000 - total Panouri din fibre de lemn (MDF)

milioane euro

110,271

Comparaţie

procente (%)

- 2,7

7
8

11

44.12.0000 - total Placaje, lemn furniruit

milioane euro

73,892

Coparatie

procente (%)

+ 4,7

44.13.0000 - total Lemn densificat în blocuri

milioane euro

8,037

Comparaţie

procente (%)

- 11,7

14

44.14.0000 - total Rame pt. tablouri

milioane euro

11,033

Comparaţie

procente (%)

- 14,2

15

44.15.0000 - total Lăzi, lădiţe, coşuri, div. ambalaje

milioane euro

32,576

Comparaţie

procente (%)

+ 2,6

44.16.0000 - total Butoaie

milioane euro

5,924

Comparaţie

procente (%)

+ 27,6

44.17.0000 - total Unelte

milioane euro

2,862

Comparaţie

procente (%)

- 18,3

44.18.0000 - total Binale

milioane euro

115,690

Comparaţie

procente (%)

+ 38,2

44.19.0000 - total Articole de masă sau de bucătărie

milioane euro

13,196

12
13

6
17
18
19

Import 12 luni

2014

- 4,0
3,033

0,280

0,302

- 7,3
49,723

65,314

45,132

+ 44,7
7,845

0,704

0,452

+ 55,3
-

0,084

0,038

+ 2,2 ori
4,454

0,676

0,984

- 31,3
721,304

31,397

26,208

+ 19,8
71,596

27,285

25,238

+ 8,1
22,409

14,998

415,261

35,075

113,238

106,296

13,450

+ 11,5
31,715

+ 10,6
98,278

+ 8,2
70,591

29,371

24,361

+ 20,6
9,100

1,746

1,745

12,864

1,334

31,755

19,555

4,641

0,615

2,553

- 47,8
19,680

- 0,6
0,736

- 16,4
3,501

1,196

1,003

+ 19,2
83,735

63,350

55,743

+ 13,6
14,153

2,927

Comparaţie

procente (%)

- 6,8

20

44.20.0000 - total Lemn marchetat, încrustat…

milioane euro

6,747

Comparaţie

procente (%)

+ 16,6

21

44.21.0000 - total Alte articole din lemn

milioane euro

110,699

Comparaţie

procente (%)

+ 3,2

TOTAL PRELUCRAREA LEMNULUI

milioane euro

1858,477

Comparaţie

procente (%)

98,8

113,1

procente (%)

-1,2

+ 13,1

2,508

+ 16,7
5,787

1,871

1,477

+ 26,7
107,317

11,168

12,676

- 11,9
1880,100

433,796

383,608

Sursa: MEC
• Producţie industriala (%) • serie brută anul precedent = 100 • Activitatea (diviziuni CAEN Rev. 2) 2011 2012 2013 2014
Total 107,5 102,4 107,8 106,1 • ****Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor
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Peleţii, unul dintre produsele
energetice din lemn la mare căutare

Pădurea şi lemnul energetic:
preocupări şi perspective
la nivel european
Cerinţele omului la adresa ecosistemului
pădurii sunt nemărginite: resursă de
lemn de foc şi pentru prelucrare, lemn
pentru construcţii, imaginea diversităţii,
loc de recreere şi reconfortare trupească,
sufletească şi spirituală. Pe de altă parte,
arealele împădurite sunt limitate, de unde o
concurenţă acerbă şi totodată necesitatea
unui numitor comun şi a unui echilibru între
cerinţele enumerate. Soluţia vizată este o
strategie forestieră, atât la nivel naţional cât
şi european. Unul dintre idealurile urmărite
este şi promovarea lemnului energetic, adică
a lemnului care prin ardere devine sursă de
energie. În miezul cercetărilor stă un proiect
multinaţional şi multilateral cunoscut sub
denumirea de Competing use of Forest Land,
pe scurt COOL. Acesta a mobilizat cunoscători
în materie din mai multe ţări europene, anume
Germania, Finlanda, Norvegia, Slovenia şi
Spania. Aceştia au analizat situaţia actuală
şi perspectivele de viitor, văzute prin optica
sus-numitelor naţiuni. Datele necesare au fost
culese prin intermediul unor chestionare şi
şedinţe de lucru.
Redăm esenţialul:
• Finlanda este cea mai avansată în
punerea în valoare a rămăşiţelor rezultate din
prelucrarea lemnului rotund;
• în Germania, Norvegia, Slovenia şi Spania
predomină utilizarea lemnului pentru foc, mari
schimbări nu sunt de aşteptat;
• Germania pledează pentru respectarea
regulamentului
actual;
HygroSkin
• pe de altă parte, în toate ţările sus numite

se remarcă un interes crescând pentru lemnul
energetic; ca atare, se aşteaptă un sprijin sub
orice formă din partea celor interesaţi;
• unul dintre neajunsurile esenţiale este lipsa
unei promovări din partea forurilor politice;
una dintre posibilităţi ar fi plantaje ad-hoc;
• ultima ratio: utilizarea neprecupeţită a
ultimelor rămăşiţe din exploatări; o soluţie care
contravine standardului de certificare FSC;
• summa sumarum: în materie de lemn
energetic, Germania rămâne sceptică, dat
fiind că favorizarea lemnului energetic are
repercusiuni asupra modului de gospodărire
actual; pe de altă parte, Germaniei i se oferă
ocazia unei colaborări parţiale în sus numitul
domeniu.
Tematica:
Consecinţele promovării lemnului energetic
asupra proprietarilor de păduri şi asupra
biodiversităţii.
Obectivele urmărite:
• analiza structurii fondului forestier şi
modalităţile de optimizare;
• determinarea corelaţiilor dintre bioenergie,
protecţia climei şi a biodiversităţii;
• modalităţile de a împăca numeroasele
cerinţe la adresa fondului forestier.
Ducerea la bun sfârşit a proiectului a fost
încredinţată universităţii Freiburg, anume prof.
dr. Karl-Reinhard Volz.
Dr. Aurel Teuşan
Bibliografie:
Dörte, M. P. et al.: Mehr Futter für den Ofen?
AFZ-DerWald,9/2015.

Rezumat
Cerinţele tot mai
numeroase şi complexe
pe care societatea le
formulează şi le aşteaptă
de la pădure se complică
mult, în plină criză
energetică, perioadă în
care tot mai multe opinii
sunt îndreptate ca soluţie
salvatoare spre biomasa
forestieră.

Forest and
energetic wood:
perspectives
and concerns in
Europe

Synopsis
Our society formulates
a much larger number
of complex demands
for the forest resources,
which may become more
complicated with the
present energy crisis.
An increased number
of opinions are aimed
towards forest biomass,
as a potential saving
solution.
Dr. Aurel Teuşan
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Măsura 08

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere
și ameliorarea viabilității pădurilor

Sub-măsura 8.1 - Împădurirea
şi crearea de suprafeţe împădurite

Obiectiv: acțiunile de împădurire a terenurilor
agricole și neagricole, precum și realizarea
perdelelor forestiere pe aceste terenuri.
Sprijinul constă în două tipuri de
prime acordate:

Costuri eligibile pentru
calcularea Primei 1:

• Costuri necesare întocmirii
proiectului tehnic de împădurire
(variabile în funcție de suprafața
împădurită, care acoperă cheltuieli
efectuate înaintea încheierii
contractului).
• Costuri legate de lucrările pentru
înființarea plantației (costuri standard
pentru cele trei tipuri de forme de
relief - câmpie, deal, munte și cele două
categorii de teren - agricol, neagricol).

Costuri eligibile
pentru calcularea Primei 2:

• Costuri legate de lucrările de
întreținere a plantației pentru o perioadă
de maximum 6 ani, asimilată termenului
de închidere a stării de masiv;
• Costuri necesare realizării celor două
lucrări de îngrijire a arboretelor efectuate
după închiderea stării de masiv;
• Compensații pentru acoperirea
pierderilor de venit agricol ca urmare a
împăduririi terenurilor agricole, acordate
pentru o perioadă de 12 ani.
• Costuri pentru refacerea plantaţiei
acordate in caz de forță majoră
recunoscută, apărut până la momentul
realizării primei lucrări de întreținere a
plantației.

Beneficiari:

Beneficiarii sprijinului prin această
măsură sunt deţinătorii publici și privați
de teren agricol şi neagricol și formele
asociative ale acestora.

Criterii de eligibilitate:

Terenuri agricole şi neagricole situate

44 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

pe întreg teritoriul naţional.
Suprafaţa terenului propus pentru
împădurire în vederea realizării de
perdele forestiere de protecție va fi de
cel puţin 0,5 ha iar suprafața compactă
minimă împădurită va fi de cel puțin 0,1
ha.
În vederea realizării de trupuri de
pădure va fi de cel puţin 1 ha, iar
suprafața compactă minimă împădurită
va fi de cel puțin 0,5 ha.

Atenţie:

În cazul terenurilor aflate în
proprietatea statului, sprijinul se
poate acorda doar dacă autoritatea
care gestionează respectivele terenuri
este un organism privat sau o unitate
administrativ teritorială (UAT) de nivel
LAU 2.
Proiectele de împădurire pe terenurile
aflate în siturile Natura 2000 trebuie să
corespundă obiectivelor stabilite pentru
aceste zone, fiind însoţite de Acord de
mediu/Aviz Natura 2000.

Nu sunt eligibile

prin această măsură următoarele tipuri
de terenuri/beneficiari/cheltuieli:
• terenurile grevate de sarcini şi gajuri
cu deposedare în favoarea unei terţe
părţi, conform evidenţelor cadastrelor
locale,
• terenurile care fac obiectul unor
litigii,
• terenurile menţionate la momentul
depunerii aplicaţiei în programe
sau planuri naţionale sau locale de
amenajare a teritoriului ca deservind un
interes public major,
• pajiştile naturale permanente,
cu excepţia celor afectate, conform
proiectului tehnic, de fenomene de
degradare a solului, și anume: eroziune

de suprafaţă foarte puternică şi excesivă,
eroziune de adâncime (ogaşe, ravene,
torenţi), alunecări active, prăbuşiri,
surpări şi scurgeri noroioase, prezența
aglomerărilor de pietriş, bolovăniş,
grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni
torenţiale, sărăturare sau aciditate
puternică, prezența nisipurilor mobile),
• terenurile agricole pentru care există
angajamente în derulare pentru agromediu şi climă,
• persoanele juridice aflate în
dificultate conform Orientărilor privind
ajutoarele de stat pentru salvarea
și restructurarea întreprinderilor
nefinanciare aflate în dificultate,
• cheltuieli cu înfiinţarea de plantaţii
de arbori din specii forestiere cu ciclu
scurt de producție, arbori cu creștere
rapidă întrebuințați pentru producerea
de energie sau pomi de Crăciun.

Principii privind stabilirea
criteriilor de selecţie:

• Amplasării terenului (au prioritate
terenurile propuse pentru împădurire
situate în zonele deficitare în păduri,
precizate în Anexa 8.2M.8.1-1);
• Mărimii plantaţiei (au prioritate
terenurile propuse pentru împădurire cu
suprafaţă mai mare);
• Funcției de protecție (se va acorda
prioritate realizării de perdele forestiere
de protecție);
• Funcţiei de reabilitare a terenurilor
(se va acorda prioritate împădurii
terenurilor situate în UAT afectate de
fenomene de aridizare, eroziune sau
salinizare, în funcție de valorile indicelui
de ariditate, gradului de eroziune sau
gradului de salinizare);
• Diversității speciilor (au prioritate
lucrările de împădurire care propun cel
puţin 2 specii de bază în compoziţie).
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Atenţie:

Beneficiarii măsurii care sunt eligibili
pentru orice componentă a Primei 2
trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea, pe toate terenurile
agricole aparţinând exploatației agricole
și pe toată perioada contractului de
finanțare.

Sume şi rate de sprijin:

Intensitatea sprijinului public
nerambursabil este de 100% din totalul
costurilor eligibile.
În caz de forță majoră apărut până
la momentul realizării primei lucrări de

întreținere a plantației, în locul primei
de întreţinere a plantaţiei prevăzută în
fişa măsurii pentru anul 1 se va plăti
maximum 75% din costul standard legat
de lucrările pentru înființarea plantației.

Valoarea maximă

a sprijinului public pentru un proiect,
care înglobează toate costurile aferente
Primelor 1 şi 2 care vor fi plătite pe toată
durata de aplicare a contractului de
finanțare, este de 7.000.000 euro.

Costul întocmirii
proiectului tehnic
de împăduriri

Cost proiectare =
VB + n*VM*2%, (formula 1)
unde:
VB - costul minim necesar pentru
elaborarea unui proiect de împădurire
pe suprafața minimă admisă - 590 (euro)
n (ha) - numărul total de hectare
propus pentru împădurire în cadrul
proiectului
VM (euro) - costul mediu național de
împădurire unui hectar de teren agricol
și neagricol (înființarea și întreținerea
plantațiilor) - 8.889 euro

Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire
Euro / hectar

Terenuri agricole
Câmpie

Deal

Terenuri neagricole
Munte

Câmpie

Deal

Munte

Conform
formulei 1

Conform
formulei 1

Conform
formulei 1

Prima 1 (rândul 1 + rândul 2)
1

Proiect tehnic

2

Înfiinţare

Conform
formulei 1

Conform
formulei 1

3.994

2.538

Conform
formulei 1
2.619

4.393

2.639

2.730

Prima 2 (rândul 4...9* + rândul 11...12* + rândul 14...15*) * în funcţie de anul de aplicare şi de solicitarea beneficiarului
Lucrări de întreţinere (maximum 6 ani)

3
4

Întreţinere anul 1

1.138

1.443

487

1.138

1.443

487

5

Întreţinere anul 2

2.423

1.923

1.295

2.423

1.923

1.295

6

Întreţinere anul 3

1.671

1.438

1.198

1.671

1.438

1.198

7

Întreţinere anul 4

899

834

109

899

834

109

8

Întreţinere anul 5

632

465

109

632

465

109

9

Întreţinere anul 6

632

465

55

632

465

55

Lucrări de îngrijire (2 ani)

10
11

Îngrijire anii 7/8

191

191

191

191

191

191

12

Îngrijire anii 10/11

157

157

262

157

157

262

Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani) (rândul 14 + rândul 15)

13
14

Marja netă standard

190

190

190

15

Plata unică suprafaţă

PD**

PD**

PD**

** PD - plata unică pe suprafaţă acordată, aferentă anului de campanie

Lista zonelor deficitare în păduri
Zonă deficitară în păduri / judeţul
1

Călăraşi

4,4%

2

Teleorman

5,1%
5,4%

3

Constanţa

4

Ialomiţa

5,9%

5

Brăila

6,0%

6

Galaţi

9,8%

7

Giurgiu

10,8%

8

Olt

10,9%

9

Dolj

11,5%

10

Botoşani

11,7%

11

Tulcea

12,0%
12,5%

12

Timiş

13

Vaslui

15,1%

14

Ilfov

15,9%

Procent al suprafeţei FFN şi al VFAFFN din suprafaţa totală a judeţului

Anexa 8.2M.8.1-1
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Ziua de 28 mai 2015 a fost una plină de emoţie
pentru Facultatea de Silvicultură din Braşov, întrucât
absolvenţii uneia dintre primele promoţii ale acestei
facultăţi, împreună cu profesorii, au participat la
întrunirea festivă, care marchează încheierea unui
ciclu (60 de ani) important din contribuţia lor ca
slujitori ai pădurii.

Moment aniversar cu promoţia 1955
a Facultăţii de Silvicultura din Braşov

Promoţia

1955

a Facultăţii
de Silvicultură
din Braşov
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În ziua de 28 mai 2015, a avut loc,
aşadar, la Braşov, aniversarea a 60 ani de
la absolvirea Facultăţii de Silvicultură a
promoţiei anului 1955.
Acest eveniment, care are loc din 5 în
5 ani, de la absolvire, ca de fiecare dată,
ne-a făcut să trăim pentru câteva ore
clipe de emoţie dar şi de multă nostalgie.
Colegele şi colegii noştri, venind de pe
toate meleagurile ţării, la o vârstă de
peste 84 ani, au fost însoţiţi, ca de
fiecare dată, de cei dragi ai lor, copii şi
prieteni, care ne-au onorat cu o prezenţă
“semnificativă”.
Din cadrul Facultăţii de Silvicultură şi
Exploatări Forestiere, la invitaţia noastră,
a participat decanul, prof. dr. ing. Lucian
Curtu, care ne-a sprijinit în reuşita acestui
eveniment.
Cuvântul de salut a fost rostit de colega
noastră Elena Ion (studenta Elena Abri,
“Lola”), care, cu emoţie în glas, a adresat
urarea de “bun venit” celor prezenţi.
Dintre colegii noştri, au vorbit
Vasile Vranău, Constantin Călugăru,
Zenovia Dobrescu (studenta Zenovia
Michitiuc) şi alţi colegi care şi-au

manifestat îngrijorarea pe care o
avem faţă de faptul că noi, pensionarii
silvicultori, după ani îndelungaţi de
efort şi activitate, am lăsat pădurile ţării
“pădure-parc în Europa”, iar acum vedem
distrus acest preţios “aur verde” de
tăierile iraţionale şi masive.
În cuvântul de încheiere, decanul,
prof. dr. ing. Lucian Curtu, ne-a asigurat
că Facultatea de Silvicultură din Braşov
pregăteşte viitori ingineri silvici care nu
vor abandona meseria pentru care au
optat în viaţă şi că prin metode didactice
şi practice folosite în învăţământul silvic
vor contribui la salvarea pădurilor ţării
de la dezastrul exploatărilor masive.
Noi sperăm ca aceste propuneri să
conducă în final la salvarea codrului
românesc “frate cu românul”.
Fără păduri sănătoase şi prospere,
planeta Pământ nu poate susţine viaţa.
Promoţia 1955:
ing. Elena Ion
ing. Nicolaie Marin, Membru Onorific
ASFOR
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Despre
lemn,
ştiaţi că…?
Dintre cele mai
interesante curiozităţi
despre lemn, câteva par
să îmbogăţească cultura
generală, chiar şi pe cea a
specialiştilor:
• În România, covorul
vegetal produce anual 40
milioane tone de oxigen.
• Ţara europeană cu cea
mai mare suprafaţă de
păduri este Finlanda, 70% din
teritoriul său fiind acoperit cu
păduri. La polul opus se află
Marea Britanie, cu doar 6%.
• Un arbore de fag, de 25
m înălţime şi cu diametrul
coroanei de 15 m, produce
într-o oră 1,7 kg de oxigen,
ceea ce reprezintă necesarul
de oxigen al unui om pentru
3 zile.
• Pentru producerea unei
tone de lemn, arborii din
pădure consumă şi stochează
1,8 tone dioxid de carbon şi
eliberează în atmosferă 1,3
tone de oxigen;
• Cel mai uşor lemn din
lume este cel de balsa,
provenit din arborele balsa,
care creşte în Mexic şi în
partea de Vest a Americii de
Sud. Lemnul de balsa este de
4 ori mai uşor decât arborele
de plută, deoarece are
nişte celule uriaşe prin care
pătrunde aerul foarte uşor.
• Arbore des întâlnit în
Europa, Asia şi America de
Nord, stejarul nu produce
ghinde decât după vârsta de
50 de ani. Ghinda este fructul
de tip achenă al acestui
arbore, care înfloreşte în luna
mai a fiecărui an. Un stejar
ajuns la maturitate poate
produce un număr de 50.000
de ghinde.
• Primul pantof din lemn
provine din Olanda.
• Suprafaţa totală a
pădurilor din întreaga lume
reprezintă aproximativ o
treime din uscat.

• 111 m are cel mai înalt copac din lume. Este
vorba de sequoia, care creşte în statul american
California.
• Taigaua rusească este cea mai mare zonă
forestieră din lume.
• Dacă împărţim numărul tuturor arborilor care
cresc în lume la numărul de oameni ai planetei,
atunci fiecărui om i-ar reveni 60 de arbori.
• Pentru producţia de hârtie, în întreaga lume,
anual, sunt tăiaţi peste 125 milioane de arbori.
• În Europa, anual, sunt utilizate 31 milioane de
tone de hartie şi ambalaje de carton. În comparaţie,
o casă din lemn masiv consumă cel mult 40-70 de
mc de lemn.
• În ultimii 10.000 de ani, au fost distruse peste
65% din pădurile Eurasiei.
• Din lemnul roşu valoros de mahon pot fi
fabricate câteva piese de mobilier cu o valoare de
1.000.000 de dolari. De esemenea, din mahon se
produc instrumente muzicale.
• Pentru producerea unei coli de hârtie de
formatul A4, sunt necesare 13-21 de grame de lemn
de calitate ridicată, iar pentru fabricarea unei carţi,
aproximativ 5 kg de materie primă lemnoasă.
• Pentru a salva un arbore de la tăiere, este
necesară colectarea a 80 kg de hârtie pentru
reciclare.
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Legislaţie si reglementări

Ghidul de bune practici
în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 (forma finală a ghidului, în
care a fost inclusă şi “Harta zonelor de risc rivind recoltarea
ilegală a lemnului”.)
Ghidul a fost realizat în cadrul protocolului de colaborare nr
866/25-02-2014, semnat între
• Departamentul pentru Ape Păduri și Piscicultură
și Asociaţia WWF Programul Dunăre Carpaţi România
A fost elaborat prin participarea reprezentanţilor
următoarelor instituţii și organizaţii:
• Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
• Garda Naţională de Mediu
• Inspectoratul General al Poliţiei Române
• Asociaţia WWF Programul Dunăre Carpaţi România
• Asociaţia Administratorilor de Păduri din România
• Federaţia Proprietarilor de Păduri și Pășuni
din România Nostrasilva
• Asociaţia Forestierilor din România
• Asociaţia Proprietarilor de Terenuri Forestiere
• Private Proforest
• Asociația pentru Certificare Forestieră
Ghidul de bune practici, în vederea implementării
corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.
995/2010, se va actualiza în funcţie de evoluţia cadrului
legislativ, recomandările Comisiei Europene respectiv schimbul
și diseminarea informaţiilor relevante, între statele membre.
Precizări de ordin tehnic vor fi comunicate prin intermediul
platformei informative dezvoltate de Autoritatea Competentă.
Ghidul este structurat pe urmatoarele capitole:
Scopul ghidului
4
Cadru legislativ actual
5
B.
Definirea unor noţiuni de bază
7
C.
Sistemul “due diligence”
pentru operatorii naţionali
10
C.1
Accesul la informaţie
11
C.2.
Evaluarea riscului
13
C.2.1.
Analiza criteriilor la nivel naţional
13
C.2.2.
Procedura de stabilire a riscului
la nivel de regiune subnaţională
16
C.3
Proceduri de atenuare a riscului
18
D.
“Due diligence sistem” (DDS) pentru operatorii
care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
recoltate în afara spaţiului comunitar
22
E.
Dezvoltarea şi implementarea
sistemului “due diligence”
24
F.
Rolul şi responsabilitatea autorităţii competente 26
Bibliografie
29
Listă acronime
29
Anexa 1. Interpretarea “introducerii pe piaţă”
de către “operatori”
30
Anexa 2. Harta zonelor de risc privind recoltarea
ilegală a lemnului
31
Anexa 3. Prezentare schematică a implementării DDS
31
A.
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Din cuprinsul lucrării, redăm ca fiind utile pentru clarificarea
unor interpretari, elementele conţinute în Anexa 1
Anexa 1.
Interpretarea “introducerii pe piaţă”
de către “operatori”.
Lemn de provenienţă internă
Cazul 1: Ocolul Silvc X din România comercializează
lemn pe picior întreprinderii Y, care exploatează lemnul şi îl
comercializează pe piaţa UE
Concluzie: Întreprinderea Y este operator şi are obligaţia
implementării unui sistem “due diligence”
Cazul 2: Ocolul Silvic X din România comercializează lemn pe
picior întreprinderii Y, care exploatează lemnul prin intermediul
întreprinderii Z
Concluzie: Întreprinderea Y este operator şi are obligaţia
implementării unui sistem “due diligence”
Cazul 3: Proprietarul P din România solicită punerea în
valoare a unui volum de 20 mc lemn pentru uz gospodăresc, pe
care îl exploatează în regie proprie conform Codului Silvic.
Concluzie: Acest lemn nu face obiectul Regulamentului,
deoarece nu face obiectul unei activităţi comerciale.
Cazul 4: Proprietarul P din România solicită punerea în
valoare a unui volum de 20 mc lemn pentru uz gospodăresc,
pe care îl exploatează în regie proprie conform Codului Silvic.
Ulterior vinde o parte din volum unei întreprinderi Z cu sediul în
UE.
Concluzie: Pentru volumul vândut întreprinderii Z,
proprietarul P este operator. Restul volumului nu face obiectul
Regulamentului, deoarece nu face obiectul unei activităţi
comerciale.
Cazul 5: Întreprinderea Y din UE achiziţionează lemn rotund
a cărei origine a fost verificată printr-un sistem “due diligence”
şi prelucrează acest lemn în produse finite, pe care, ulterior,
împreună cu resturile de prelucrare, le comercializează altor
contractanţi.
Concluzie: Chiar dacă prin prelucrarea lemnului a fost
modificată natura produsului, întreprinderea Y, în acest caz, este
doar comerciant şi nu are obligaţia de implementare a DDS
Cazul 6: Proprietarul de pădure P recoltează arbori de pe
propriul teren şi vinde lemnul clienţilor sau îl prelucrează în
propria fabrică de cherestea
Concluzie: proprietarul de pădure P devine operator în
momentul în care recoltează lemnul pentru a-l distribui sau
folosi prin intermediul propriei sale societăţi
Cazul 7: Proprietarul de pădure P vinde întreprinderii Z
dreptul de a recolta arbori pe picior de pe proprietatea lui P,
pentru a-i distribui sau folosi prin intermediul societăţii Z
Concluzie: întreprinderea Z devine operator în momentul
în care recoltează lemnul pentru a-l distribui sau folosi prin
intermediul propriei sale societăţi
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Facilități fiscale pentru stimularea
investitorilor individuali
Prin Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor
individuali, business angels, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 382, din data de 2 iunie 2015, au fost reglementate
condiţiile în care persoanele fizice pot beneficia de unele
facilităţi fiscale, ca urmare a dobândirii de părţi sociale prin
investiţii în anumite societăți.
Facilitățile fiscale prevăzute de acest act normativ constau
în: (i) scutirea de impozitul pe veniturile sub formă de
dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii
părţilor sociale; (ii) scutirea de impozitul pentru câștigul din
înstrăinarea părților sociale, dacă transferul părţilor sociale
are loc după trecerea unui termen de cel puţin 3 ani de la
dobândire. Pentru a beneficia de asemenea facilități fiscale,
investitorul în cauză trebuie să fie o persoană din afara
societăţii, dobândind calitatea de asociat prin aportul său în
numerar la capitalul social al acesteia, rezultând emiterea de
noi părţi sociale în favoarea sa, în schimbul unei investiții al
cărei cuantum este cuprins între 3.000 EUR şi 200.000 EUR,
echivalent în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua
efectuării operaţiunii. Este necesar, totodată, ca investitorul să
nu dețină, în urma acestei operațiuni, nici în nume propriu, nici
prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social
al societăţii respective. Alte condiții suplimentare se referă la
inexistența unor fapte înscrise în cazierul fiscal al investitorului
la data efectuării investiției, la capacitatea sa, la inexistența
unor condamnări (pentru infracțiuni cum ar fi, printre altele,
cele de evaziunea fiscală, de corupție sau de fals în înscrisuri),
precum și la scopul investiției (îndeplinirea obiectului principal
de activitate al societății și a planului de afaceri). În plus față de
aceste cerințe referitoare la persoana care efectuează investiția,
aplicabilitatea facilităților fiscale în baza acestor reglementări
este condiționată și de îndeplinirea unor criterii cu privire la
forma juridică și la funcționarea societății în care se investește.
Astfel, societatea respectivă trebuie să fie constituită sub forma
unei societăți cu răspundere limitată, să fie o întreprindere
mică sau o microîntreprindere considerată autonomă în sensul
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii (în funcție de capitalul social
sau drepturile de vot deținute în alte întreprinderi sau de
capitalul social sau drepturile de vot în întreprinderea în cauză
deținute de alte întreprinderi). Facilitățile fiscale nu se acordă
dacă societatea se află în incapacitate de plată, în stare de
insolvenţă ori în faliment sau dacă a fost deschisă procedura
concordatului preventiv sau a lichidării acesteia. Totodată,
sunt excluse de la aplicabilitatea facilităților fiscale investițiile
realizate în societăți care desfășoară activități în anumite
domenii indicate expres, cum ar fi, de exemplu, domeniul
bancar sau cel al jocurilor de noroc și pariurilor. Investiția
trebuie să facă obiectul unui acord de contribuție încheiat între
investitor, asociații societății și societate. Acest acord trebuie să
includă obligatoriu mențiuni cu privire la majorarea de capital
social prin emiterea de părţi sociale şi prima de emisiune
și este supus înregistrării la registrul comerţului, conform
legislaţiei în vigoare. Dacă mai multe persoane fizice devin
investitori individuali, business angels, în condiţiile indicate mai
sus, facilităţile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din
capitalul social al societăţii în cauză, proporţional cu procentul
părţilor sociale deţinute. Valoarea totală, cumulată a sumelor
pentru care se aplică facilităţile acordate nu poate depăşi
valoarea investiţiei efectuate de către toţi investitorii individuali,
business angels.
Noile reglementări intră în vigoare la 45 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, urmând a fi aplicabile începând
cu data de 17 iulie 2015.
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Schimbări şi provocări noi

în mişcarea sindicală din domeniul forestier
În perioada 02-03 iulie 2015, la Centrul de Conferinţe
Catamaran, din Viena, Federaţia Sindicatelor Libere din Industria
Lemnului (FSLIL), prin preşedinte, a participat la atelierul sindical
de lucru pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, cu tema:
“Schimbări, provocări şi noua cale de urmat”, organizat de BWI,
FES&GBH, în cooperare cu MBTF şi EFBWW.

Centrul de Conferinţe Catamaran,
din Viena

A

u fost prezenţi preşedinţi din
trei sectoare de activitate din
exploatare, prelucrare a lemnului,
industria mobilei, construcţii şi ciment,
reprezentând toate cele 28 de state
membre ale UE, coordonaţi de staful
BWI, EFTBB şi Liga Nordică (Suedia,
Norvegia, Finlanda, Danemarca) şi
o parte din experţii coordonatori în
mişcarea sindicală.
Prin tema menţionată, “Schimbări,
provocări şi noua cale de urmat”
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pentru sindicate, vorbitorii şi-au expus
aprecierile referitoare la provocările
atât interne cât şi externe resimţite în
sectoarele de prelucrare a lemnului,
industria mobilei, construcţii şi
ciment, provocări cu care se confruntă
sindicatele în regiune. În acelaşi timp
s-au prezentat şi alternative identificate
de sindicate pentru viitorul acestora.
Acest forum a reprezentat o platformă
pentru liderii de sindicat, unde s-au
putut evalua situaţia internă şi externă

a propriilor sindicate, axându-se în mod
special pe următoarele chestiuni:
• practici antisindicale din partea
guvernelor şi partidelor politice;
• angajatori ostili;
• deficienţe în aplicarea legislaţiei
muncii;
• neîncrederea sindicaliştilor şi
retragerea lor sau o parte nu doresc
• să se mai alinieze sindicatelor;
• structură şi birocraţie sindicală;
• lipsă de viziune şi strategie sindicală;
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• fragmentarea şi slăbirea mişcării
sindicale;
• îmbătrânirea mişcării sindicale,
a liderilor;
• şi altele (cotizaţii, lideri corupţi).
Pe toată durata discuţiilor, s-a convenit
să nu expună nimeni prezentări sau
discursuri, ci numai coordonatorii,
facilitatori desemnaţi în persoana
experţilor din mişcarea sindicală
internaţională să adreseze întrebări
ţărilor repartizate pe ateliere şi din
partea celorlalţi participanţi pentru a fi
încurajate dezbaterile.
România, în cadrul forumului, a fost
repartizată în primul atelier alături de
Slovenia şi Letonia, dezbaterile fiind bine

echilibrate pe toate cele trei sectoare
menţionate mai sus.
Înainte de a începe expertul mediator,
preşedintele FSLIL a prezentat situaţia
la zi a mişcării sindicale, atât la nivelul
industriei lemnului, cât şi la nivel
naţional, prin calitatea conferită şi
ca vicepreşedinte al CNSLR-FRĂŢIA.
S-au trecut în revistă toate realizările
în cei 21 de ani postrevoluţie şi s-a
consemnat şi anul 2010 prin guvernarea
Boc-PDL de dreapta ca o pagină

neagră, prin măsurile extrem de dure,
chiar dictatoriale, în sensul asumării
răspunderii guvernării pe Legea 62/2011
a dialogului social, fără a ţine cont de
opiniile sindicatelor şi patronatelor.
S-a menţionat abrogarea Contractul
Colectiv de Muncă la nivel Naţional
(CCMN), a introducerii de criterii greu de
realizat în obţinerea reprezentativităţii
pentru a fi negociat şi încheiat CCM la
nivel de sector de activitate, eliminarea
protecţiei liderilor de sindicat şi condiţii
greu de atins pentru declanşarea
grevei ca formă de protest, încălcând
toate Convenţiile fundamentale ale
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, opt
la număr, ratificate şi de România, printre
care amintim pe cele mai importante:
Convenţia 87 privind libertatea sindicală
şi protecţia dreptului de organizare
şi negociere colectivă, Convenţia 154
privind promovarea negocierii colective.
S-au amintit şi promisiunile noului
Guvern, în 2012, în cadrul întâlnirii de
la Parlament de revenire la legislaţia
anterioară, care au fost uitate şi probabil
şi le aminteşte din nou în 2016, fiind
alegerile locale şi parlamentare, având
nevoie de sprijinul nostru.
În continuare, liderii din cele trei
ateliere de lucru şi-au evaluat situaţia
internă şi externă din perspectiva
propriilor sindicate, axându-se pe
chestiunile arătate mai sus.
Partea a II-a, cu privire la calea de
urmat, a permis participanţilor să
identifice alternative, inovaţii, noi
strategii şi schimbări ale practicilor
sindicale actuale. Toate atelierele de
lucru, ca şi participanţii, au convenit
să ne axăm pe bunele practici de
organizare şi recrutare, negocierea
condiţiilor de muncă, implementarea
politicilor şi acţiunilor guvernamentale,
reformarea sindicatelor şi formularea
necesităţilor ce ţin de susţinerea
solidarităţii internaţionale şi proiectelor
asumate.
În a doua intervenţie, preşedintele
FSLIL a punctat prin redeschiderea
dialogului social real ca un factor
important de progres socio-economic
esenţial pentru promovarea condiţiilor
decente de muncă şi pentru reducerea
sărăciei, ca fiind unul dintre pilonii
modelului social european de
consolidare a instituţiei dialogului social
în cadrul instituţiilor publice implicate
în comisiile tripartite de dialog social,
a partenerilor sociali, angajaţilor,
persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă, migranţilor, specialiştilor
şi ONG-urilor. Nu întâmplător s-a
menţionat acest lucru pentru că în
perioada 2010-2014 dialogul social la
nivelul instituţiilor publice de stat, nu a
funcţionat.

De aceea am întărit propunerea
de stimulare şi creşterea calităţii
dezbaterilor în cadrul relaţiilor bipartite
şi tripartite, a unui dialog social real şi
eficient, a muncii decente, respectarea
drepturilor fundamentale şi negocierea
colectivă.
Faţă de declinul dramatic al mişcării
sindicale, rata sindicalizării a scăzut, ea
fiind în prezent între 5-15% în sectorul
BWI faţă de faptul că muncitorii sunt
pătrunşi de frica pierderii locului de
muncă, pierzându-şi speranţa, ei
nemaifiind motivaţi de a rămâne membri
de sindicat.
În concluzie, Ambet Yuson, secretar
general BWI, Zbigniew Janowski, secretar
general EFBWW, Marion F.Helmann,
secretar BWI, Sindicatul ZZ BADOWLANI
pentru Europa Sam Haglung, Josef
Muchitsch, preşedinte GBH Austria,
Per Olof Sjöö preşedinte GS Sweden şi
preşedinte regional BWI au sintetizat
problematicile discuţiilor noastre având
în vedere şi un rezumat comandat
pentru un studiu intern de BWI şi EFTBB,
în cursul anului 2014.
La întâlnirea comună a prezidiului,
ce a avut loc în ianuarie 2015, raportul
final s-a bazat pe informaţia colectată
din analizele documentelor selectate,
interviuri individuale, interviuri telefonice
sau skype şi răspunsurile scrise acordate
de lideri sindicali şi afiliaţi din Europa
Centrală şi SE, de asemenea şi pe
experienţa de mai mult de 20 de ani
a coordonatorului nostru Agnieszka
Ghinararu, în regiunea ţintă.
Scopul documentului a fost de a
reactiva unele atribuţii sindicale cu
privire la iniţierea reflecţiilor sindicale,
autoevaluarea situaţiei reale, lansarea
discuţiilor deschise şi oneste cu privire la
posibilele reforme sindicale în regiune,
cum ar fi:
S-a amintit că în perioada de tranziţie
după 1990, timp de 25 de ani, în
regiunea Sud-Est au fost restructurate
fostele economii, planificate, ceea ce
a urmat la formarea unei înalte rate a
şomajului şi a problemelor structurale în
economie, cum ar fi:
• eşecul pieţelor muncii de a genera
noi locuri de muncă concomitent cu
creşterea ratei şomajului în rândul
tinerilor, ceea ce a contribuit la sporirea
masivă a migraţiilor şi condiţiilor precare
de muncă.
• instabilitate politică şi răsturnări
dese de guverne, fără a pune interesul
(ţării) naţional mai presus de toate, cu
privatizări mafiote şi corupţie adânc
înrădăcinate.
• lipsa inspecţiei muncii şi a
tribunalelor muncii, în unele ţări
din regiune, în vederea impunerii,
implementării şi securizarii legislaţiei
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muncii şi nu în ultimul rând de protecţie
a muncitorilor pe piaţa muncii, prin
anularea Legii 62/2011 a dialogului
social.
Schimbările majore în legislaţia muncii
şi a sistemelor relaţiilor instituţiilor
de dialog social ce a condus la
descentralizarea negocierilor colective
CCM, iar caracterul nonobligatoriu de
negociere la nivel de ramură şi naţional,
contribuind la scăderea în mod dramatic
a contractelor colective în regiune.
Apariţia companiilor multinaţionale
odată cu restructurarea întreprinderilor
mari, a companiilor mici şi mijlocii
din acest sector. În acest context
sindicatele, în majoritatea cazurilor, nu
au fost capabile să se mobilizeze în
vederea creerii de structuri sindicale
reprezentative şi de menţinere în profil a
personalului pe o perioadă de cel puţin
10 ani şi nu 5 ani.
Guvernele prin partidele politice,
indiferent de culoare, stânga sau
dreapta, nu mai ţin cont de problemele
salariaţilor şi rolul sindicatelor făcând
doar promisiuni în preajma alegerilor cu
gândul de a fi votaţi.
Pe lângă toate aspectele menţionate
mai sus, nu trebuie neglijată nici
integrarea europeană, neoliberală
şi politici de austeritate, inclusiv
consecinţele crizelor financiare şi
globale.
Având în vedere paleta diversificată
a scenariilor în rezolvarea problemelor
acestei platforme ne oferă posibilitatea
redefinirii diferenţelor, mijloace de
abordare şi se pot trage trei concluzii
importante:
Toate acţiunile noastre trebuie să fie
reactivate, îndreptate să se producă
împotriva violării drepturilor sindicale.
Acestea să se realizeze atât intern
la nivelul societăţilor cât şi la nivel
naţional şi cu dovada de solidaritate la
nivel internaţional, în condiţiile în care
ruinarea societăţii este profundă
Conjugarea eforturilor în mod
special prin comunicare bilaterală între
partenerii sociali cu sprijin şi apel către
alte alianţe sindicale nordice sau estice,
respectiv din partea Suediei, Norvegiei,
Danemarca sau Finlanda, Estonia,
Lituania, Letonia şi ţările din Europa de
est, fosta Iugoslavie, Bulgaria, Albania, să
fim aproape de legislaţie, să nu aplecăm
urechea la practicile auzite, unele dintre
ele fiind mai radicale.
Întărirea şi dezvoltarea
dialogului social cu partenerii
sociali: patronatele şi Guvernul
Secretarul General Jusuf al BWI a
apreciat că discuţiile au fost fructuoase
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cu multe păreri dar şi soluţii, şi că a
reieşit un lucru clar că avem multe soluţii
şi nu rămâne decât să le transformăm
în acţiuni. Apreciază că sindicatul este
unica speranţă a membrilor noştri.
În continuare Jusuf sintetizează cu
prioritate unele idei:
• elaborarea unui proiect pentru 5 ani,
proiect 2020, concretizat prin:
• reconstruirea miscarii sindicale;
• reformarea mişcării sindicale;
• restaurarea mişcării sindicale,
cu recomandarea să restabilim puterea
sindicatelor, a federaţiilor, care vine de la
membri noştri.
Cu privire la calea de urmat, experţii
sindicali internaţionali de la BWI au venit
cu unele propuneri, idei:
• schimbarea metodelor sindicatelor;
Sindicatele trebuie să se reinventeze
prin identificarea propriei problematici
sindicale şi de dezvoltare.
• reformarea structurilor sindicale prin:
redefinirea rolului şi structurilor sindicale
sectoriale;
• deplasarea responsabilităţilor şi a
oamenilor de încredere sindicală mai
aproape de muncitori;
• eficientizarea dialogului şi
comunicării atât cu membri de sindicat
dar şi cu publicul;
• sprijin din partea structurilor la nivel
naţional (federaţii, confederaţii);
• sisteme eficiente transparente şi
controlate de colectare, distribuţie şi
management a cotizaţiilor sindicale;
• implicarea tinerilor şi a femeilor
membri de sindicat.
Organizing - experţi sindicali
cu rol de construire
a puterii sindicale
• elaborarea strategiei şi identificarea
ţintelor pentru experţii sindicali, inclusiv
cercetare şi finanţare.
• reprezentarea tinerilor, femeilor şi a
muncitorilor emigranţi.
• îmbunătăţirea cooperării sindicale
internaţionale referitoare la organizing
şi reducerea proiectelor pasive care
întrerup liderii din activităţile dedicate
dezvoltării puterii sindicale.
• consolidarea capacităţilor şi
instruirea generaţiilor viitoare de lideri
sindicali.
• angajarea cu CIM şi normă întreagă
a experţilor sindicali şi implicarea tuturor
oficialilor sindicali în vederea organizării
companiilor.
• cooperare şi schimb de experienţă în
regiune între sindicatele existente.
Negocieri colective
• alegerea unei echipe de negociatori
şi implicarea maximă a muncitorilor în

procesul de negociere.
• elaborarea Contractului Colectiv
Naţional Sectorial şi coordonarea
negocierilor la nivel de societate.
• promovarea rezultatelor obţinute
în urma negocierii noilor Contracte
Colective şi monitorizarea implementării.
• identificarea necesităţilor salariaţilor
prin organizarea acestor întruniri
permanente şi a sondajelor.
• ipelarea la acordurile cadru
internaţionale a reţelelor multinaţionale
şi a Comisiilor Europene ale muncii,
în scopul îmbunătăţirii negocierilor
colective şi organizarea campaniilor.
Politici de influenţe
• implicarea structurilor tripartite, în
paralel cu angajarea în diverse campanii.
• sporirea influenţei asupra
politicienilor concomitent cu modificarea
legislaţiei de către guverne în vederea
depăşirii situaţiei în care se află
sindicatele fărâmiţate.
În concluzie, aproape toate federaţiile
sindicale de prelucrarea lemnului,
mobilă, construcţii şi ciment, membre
ale UE, cu excepţia celor din Liga
Nordică (Suedia, Danemarca, Norvegia şi
Finlanda) se confruntă cu mari probleme
în ceea ce priveşte legislaţia sindicală
aferentă fiecărei ţări.
De aceea, în mod cert, federaţiile,
confederaţiile sindicale din România vor
face front comun în vederea reactivării
CCM la nivel Naţional.
Eliminarea criteriilor dure în vederea
obţinerii reprezentativităţii atât a
sindicatelor cât şi a patronatelor pentru
a putea să negociem CCM la nivel de
ramură.
Respectarea CCM la nivel de societate
(plăţi ore suplimentare, tichete de masă,
prime de vacanţă, prime şi alte bonusuri)
creşteri de salarii în concordanţă cu
cererirle de plată şi nu îngheţarea
venitului minim garantat.
Stoparea atitudinii ostile a
angajatorilor faţă de sindicate, folosind
metode variate de a suprima activitatea
sindicatelor şi crearea altor sindicate noi.
Stoparea falimentării societăţilor
comerciale unde sindicatele au pierdut
foarte mulţi membri de sindicat dar şi
lideri profesionişti.
Preşedinte,
Dan Anghel
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Prelucrarea lemnului
Standarde adoptate în anul 2014
Indicativ standard
român

Titlu standard

Data aprobare

Metodă
de
adoptare

1

EN 12750:2013

SR EN 12750:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndrep- 31.10.2014
tat şi profilat pe patru feţe

NCT

2

EN 13307-1:2006

SR EN 133071:2007

Semifabricate şi semifinite profilate din lemn pentru utilizări nestruc- 30.05.2007
turale. Partea 1: Cerinţe

NCT

3

EN 14076:2013

SR EN 14076:2014

Scări de lemn. Terminologie

30.05.2014

NC

4

EN 14342:2013

SR EN 14342:2013

Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii
şi marcare

18.12.2014

NCT

5

EN 14915:2013

SR EN 14915:2013

Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea
conformităţii şi marcare

18.12.2014

NCT

6

EN 16121:2013

SR EN 16121:2014

Mobilier pentru depozitare, de uz colectiv. Cerinţe de securitate,
rezistenţă, durabilitate şi stabilitate

28.02.2014

NC

7

EN 16449:2014

SR EN 16449:2014

Lemn şi produse pe bază de lemn. Calculul conţinutului de carbon
biogenetic din lemn şi transformarea în dioxid de carbon

29.08.2014

NC

8

EN 16481:2014

SR EN 16481:2014

Scări de lemn. Proiectarea structurii. Metode de calcul

28.11.2014

NC

9

EN 16485:2014

SR EN16485:2014

Lemn rotund şi cherestea. Declaraţii de mediu ale produselor. Reguli
de definire a categoriilor de produse de lemn şi pe bază de lemn
pentru utilizarea în construcţii

29.08.2014

NC

10

EN 1870-11:2013

SR EN 187011:2014

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie
circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, semiautomate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare
radiale)

31.03.2014

NC

11

EN 1870-12:2013

SR EN 187012:2014

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraiecirculare pendulare pentru secţionat

31.03.2014

INC

12

EN 1870-19:2013

SR EN 187019:2014

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 19: Ferăstraie circulare de tâmplărie cu masă (cu sau fără
masă mobilă), şi ferăstraie pentru şantier

30.04.2014

NC

13

EN 335:2013

SR EN 335:2013

Durabilitatea lemnului şi a produselor pe bază de lemn. Clase de
30.08.2013
utilizare: definiţii, aplicaţie pentru lemnul masiv şi produsele pe bază
de lemn

NCT

14

EN 599-1:2009+A1:2013

SR EN 599-1+A1:2014

Durabilitatea lemnului şi amaterialelor pe bază de lemn. Eficacitatea
produselor de protecţie preventivă a lemnului, stabilită prin încercări
biologice. Partea 1: Specificaţie conform claselor de utilizare

NCT

15

EN 599-1:2009+A1:2013

SR EN 599-1+A1:2014

Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. Eficacitatea 30.05.2014
produselor de protecţie preventivă a lemnului, stabilită prin încercări
biologice. Partea 1: Specificaţie conform claselor de utilizare

NC

16

EN 636:2012

SR EN 636:2013

Placaj. Cerinţe

28.02.2013

NCT

17

SR 7149:2014

SR 7149:2014

Lemn pentru plăci din aşchii de lemn şi plăci din fibre de lemn

30.06.2014

EL

CT 118 –activitate curentă
Agenda întrunirii din 25 iunie 2015 a fost urmatoarea :
• urmărirea programului de lucru al CT 118 pe anul 2015;
• definitivarea pachetului de standarde pentru examinare
periodică;
• urmărirea proiectelor de standarde europene aflate în
special în faza de anchetă publică şi propunerea de vot pentru
standardele care prezintă interes pentru membrii CT 118;
• definitivarea versiunii române a standardului transmis în
anchetă, în vederea aprobării până la 30.06.2015, conform
programului de lucru: SR EN 326-2+A1:2015, Plăci pe bază de
lemn. Eşantionare, debitare şi control. Partea 2: Încercare de tip
iniţială şi controlul producţiei în fabrică
• alte probleme.
De asemenea s-a mai stabilit:
• reprezentantul ASRO va elabora erata la standardul SR
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13569:2013 conform propunerilor transmise de membrii CT
după şedinţa din luna februarie care sa prevada eliminărea
termenului de lăturoaie din definiţia 3.2, resturi de la
prelucrare mecanicǎ (produse conexe) pentru a se evita
confuziile care s-au semnalat la implementarea standardului;
• standardul SR EN 326-2+A1 se definitivează conform
observaţiilor si discuţiilor purtate în cadrul acestei reuniuni
precum şi a observaţiilor transmise din teritoriu prin e-mail;
• următoarea reuniune a membrilor CT va avea loc la
sfârşitul lunii septembrie şi va avea ca scop definitivarea
examinării periodice a standardelor din patrimoniul CT 118
precum şi verificarea tehnică a versiunii române la EN 1156 şi
EN 12871.

• NCT - notă de confirmare tradusă • TR - traducere • EL - elaborare standard original

Nr. Indicativ standard
crt.
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PNDR 2014-2020

Finanţare de pînă la 200.000 de euro
pentru investiţii non agricole în spaţiul rural
Până în 30 octombrie 2015, se poate
obţine finanţare nerambursabilă de
maximum 200.000 euro pentru investiţii
în:
1. Activităţi de producţie: fabricarea
produselor textile, îmbrăcăminte, articole
de marochinărie, articole de hârtie şi
carton; fabricarea produselor chimice,
farmaceutice; activităţi de prelucrare
a produselor lemnoase; industrie
metalurgică, fabricare construcţii
metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
fabricare produse electrice, electronice
etc;
2. Activităţi meşteşugăreşti: activităţi
de artizanat şi alte activităţi tradiţionale
non-agricole (ex: olărit, brodat,
prelucrarea manuală a fierului, lânii,
lemnului, pielii etc.)
3. Activităţi turistice: servicii

agroturistice de cazare, servicii turistice
de agrement şi alimentaţie publică etc.
4. Servicii: inclusiv construcţii,
reconstrucţii şi/sau modernizarea
spaţiilor şi zonelor aferente desfăşurării
activităţilor (ex: medicale, sociale,
sanitar-veterinare; reparaţii maşini,
unelte, obiecte casnice; consultanţă,
contabilitate, juridice, audit; servicii
în tehnologia informaţiei şi servicii
informatice; servicii tehnice,
administrative), etc.
5. Fabricarea de peleţi şi brichete din
biomasă.
Se poate aplica pe 2 măsuri:
• Măsura 6.2, prin care se oferă
finanţare sub formă de primă fixă de
50.000 euro, respectiv 70.000 euro
pentru solicitanţii care desfăşoară
activităţi de producţie, servicii medicale,

sanitar-veterinare şi de agroturism.
• Măsura 6.4, prin care se oferă
finanţare de maximum 200.000 euro,
finanţare 70%, respectiv 90% pentru
solicitanţii care desfăşoară activităţi de
producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi agro-turism şi pentru
fermierii care îşi diversifică activitatea
de bază agricolă prin dezvoltarea unor
activităţi neagricole.
Solicitanţii pot fi întreprinderi
mici (până la 49 de angajaţi) şi
microîntreprinderi (până la 9 angajaţi),
inclusiv start-up-uri, care se încadrează
în următoarele categorii: P.F.A., I.I., I.F.,
S.R.L., S.R.L.-D, S.A. etc. Prin Măsura 6.4,
solicitanţii pot fi şi cabinetele medicale
umane şi veterinare
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Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice
Pe 5 şi 6 octombrie 2015 Centrul
de Conferinţe a Centrului Science în
Poznan va găzdui conferinţa ştiinţifică
internaţională “Wood - Science
- Economie”. “Wood - Science Economie” este o conferinţă ştiinţifică
internaţională organizată de Institutul
de Tehnologia lemnului şi a pădurilor
de stat.
Atât în Polonia, cât şi peste hotare,
conferinţele ştiinţifice au fost, până în
prezent, organizate separat de oamenii
de ştiinţă din domeniul silviculturii şi
cei din domeniul industriei lemnului.
Cu toate acestea, problemele privind
silvicultura şi managementul lemnului
sunt atât de complexe, încât au nevoie
de abordare multidisciplinară şi soluţii
tehnologice şi organizaţionale noi,
inovatoare. Este necesară, în contextul
modern al schimbarilor rapide din
lume, diseminarea celor mai recente
cunoştinţe din punctul de vedere al
întregului lanţ privind resursa de lemn.
Scopul conferinţei este de a
face schimb de cunoştinţe la nivel
internaţional cu privire la cele mai
recente descoperiri ale cercetarii în
silvicultură şi ştiinţei lemnului şi în
domenii conexe, precum şi despre
realizările şi posibilităţile de utilizare
a acestora în practică din sectorul
forestier şi a economiei lemnului.
Acest lucru nu numai că va facilita
creşterea nivelului de cercetare în acest
domeniu, dar va permite şi identificarea
tendinţelor de cercetare cu cel mai
mare potenţial de implementare.
Conferinţa cuprinde următoarele
subiecte:
• creşterea resurselor de lemn şi
utilizarea eficientă a acestora
• inovarea în sectorul forestier şi
lemn
• noi tehnologii, produse
lignocelulozice, nanomateriale,
biocompozite
• utilizarea lemnului în scopuri
energetice
• piaţă lemn - aspecte economice şi
sociale
• aspectele de mediu ale sectorului
forestier şi lemn
• reciclarea
• industria mobilei
• industrie hârtiei
• industria de prelucrare primară
• alte industrii conexe lemnului
Conferinţa iniţiază întâlniri şi se
adresează reprezentanţilor ştiinţei
şi practicii economice în domeniul
silviculturii şi industriei lemnului.

56 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

O nouă publicaţie a fost lansat de
către FAO în colaborare cu Parteneriatul
montan, Parteneriatul solului şi
Universitatea din Torino pentru a
sublinia fragilitatea solurilor montane
şi importanţa conservării lor, nu numai
pentru milioane de oameni a căror
mijloace de trai depind direct de ei, dar
şi pentru multe altele care beneficiază
de apă şi alte servicii pe care le oferă.
O reuniune de experţi s-a desfăşurat
în Peru, având co-organizator FAO,
cu obiectivul sublinierii importanţei
criteriilor şi indicatorilor ca un
instrument esenţial pentru gestionarea
durabilă a pădurilor din regiune, pentru
pădurile Amazonului.
Agenţia Spaţială Europeană a pus cu
succes pe orbită un nou satelit denumit
Sentinel 2A, cu scopul de a spori
capacitatea de monitorizare a mediului.
Congresul Mondial forestier( al XIVlea ) va avea loc în Africa de Sud, în
Durban, între 7 şi 11 septembrie 2015.
Toate informaţiile sunt disponibile pe
site-ul FAO: www.fao.org/forestry/wfc/
fr/ şi pe site-ul Congresului: webapps.
daff.gov.za/wfc2015
Pădurile mediteraneene pentru prima
dată vor fi reprezentate la congres,
cu organizarea unui stand dedicat, în
care AFIA este responsabil. Mai multe
informaţii vor fi disponibile pe: www.
aifm.org/nos-activites/pcfm/CFM
Evenimente stiintifice interne
Facultatea de Silvicultură Suceava a
organizat pe 24 aprilie 2015, sesiunea
de comunicări ştiinţifice ale studenţilor.
Între 5 şi 7 martie 2015, în Braşov,
găzduită de Universitatea Transilvania,
ca la fiecare doi ani, s-a desfăşurat
a 9-a conferinţă internaţională
de ştiinţa materialelor şi inginerie
BRAMAT 2015. Prin discursuri ale
cercetătorilor şi practicienilor, în
sesiuni paralele, prezentări de postere,
ateliere şi expoziţii, conferinţa a
reflectat o imagine de ansamblu a
celor mai recente evoluţii în domeniul
ştiinţei materialelor şi inginerie.
Temele BRAMAT 2015 au asigurat un
schimb de informaţii ştiinţifice şi al
opiniilor didactice într-un domeniu
cu o dinamică impresionantă, având
în vedere cercetarea şi progresul
tehnologic.

Departamentul
Produse
si Structuri
din lemn
ICECON S.A.
Institutul de Cercetări pentru
Echipamente şi Tehnologii
în Construcţii - ICECON
S.A., cu sediul în municipiul
Bucureşti, Şos.Pantelimon
nr.266, sectorul 2, e-mail:
icecon@icecon.ro, este o
companie de cercetări în
domeniul constucţiilor, din
România. A fost înfiinţată în
anul 1995, prin desprinderea
departamentului pentru
mecanizarea construcţiilor
din INCERC (Institutul de
Cercetări în Construcţii şi
Economia Construcţiilor),
formând o societate pe
acţiuni cu capital privat.
Conducere: Prof. Univ. Dr.
Ing. Polidor Bratu, membru al
Academiei de Ştiinţe Tehnice
- Preşedinte - Director
General
Începand cu anul 2011, ICECON
a dezvoltat activitatea de cercetare
în domeniul lemnului în noul
department Produse şi Structuri din
Lemn, în cadrul căruia s-au derulat
până în prezent două proiecte de
anvergura naţională:
• 2012, PNCD II - Program Inovare
- Subprogram Servicii suport pentru
inovare “Cecuri de Inovare”, proiectul
“Produse biocidate insectofungicide
pentru protecţia integrală a
lemnului pentru construcţii în scopul
măririi semnificative a duratei de
exploatare”, Acronim: XYLOCON,
Autoritatea contractantă: Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului - MECTS, Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
- ANCS, Unitatea Executivă pentru
Finanţarea Învăţământului Superior,
a Cercetarii, Dezvoltarii şi Inovarii
(UEFISCDI).
Executant: Institutul de Cercetări
pentru Echipamente şi Tehnologii în
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Construcţii - ICECON S.A.
Beneficiar: Societatea pentru
Reabilitarea Echipamentelor şi
Construcţiilor SORECON S.R.L.
Rezultate: Elaborare tehnologii
de fabricare şi Documente Tehnice
pentru Produse de protecţia lemnului,
insecticide şi fungicide, fabricate de
SORECON S.R.L.
• 2012-2014, Programul nr. 11/2011
privind elaborarea de reglementari
tehnice şi activităţi specifice de
reglementare în domeniul cerinţe
funcţionale pentru construcţii şi fizică a
construcţiilor, proiectul Reglementare
tehnică - Specificaţie tehnică privind
protecţia elementelor de construcţii
din lemn împotriva agenţilor agresivi.
Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri
de prevenire şi combatere - Indicativ ST
049-2014.
Executant: Institutul de Cercetări
pentru Echipamente şi Tehnologii în
Construcţii - ICECON S.A.
Beneficiar: Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice MDRAP.
Rezultate: Elaborare Reglementare
tehnică.
În paralel cu activitatea de cercetare,
s-a înfiinţat în cadrul Departamentului
Încercari de Laborator şi “in situ” a
grupei de încercări Produse şi Structuri
din Lemn - PSL, care este autorizată de
ISC şi acreditată RENAR conform SR
EN ISO/CEI 17025:2005 cu certificatul
de acreditare nr. LI 779 (data acreditarii
initiale: 01.06.2009, data reînnoirii
acreditarii: 10.07.2013, data actualizarii:
07.04.2014, data expirarii acreditarii:
09.07.2017).
Grupa de încercări PSL este
continuatoarea activităţii de încercări
de protecţia lemnului, care a funcţionat
până în anul 2011 în cadrul Institutului
Naţional al Lemnului - INL Bucureşti.
Redăm în continuare lista de încercări
care se pot efectua în cadrul acestui
laborator pentru produse din lemn şi de
protecţia lemnului:
Încercări biologice
• STAS 8022-91 Lemn. Determinarea
eficacităţii antiseptizării împotriva
mucegăirii
• CEN/TC 38 prCEN/TS 15082:2004
(D)* Produse de protectia lemnului.
Determinarea eficacităţii preventive
împotriva ciupercilor de albastrire şi
ciupercilor de mucegaire pe cherestea
proaspătă prin testare în câmp.
• SR 13154:1993 Produse de protecţie
a lemnului. Determinarea eficacităţii
preventive contra ciupercilor care produc
albăstreala lemnului de răşinoase
• SR EN 152:2012* ver.eng.Produse

Aspect al cercetărilor
vizând protecţia fungică
a lemnului

de protecţie a lemnului. Determinarea
eficacităţii preventive a unui tratament
de protecţie a lemnului prelucrat
împotriva albăstrelii fungice. Metodă de
laborator
• SR EN 113:2003/A1:2004 Produse
de protecţie a lemnului. Metodă
de încercare pentru determinarea
eficacităţii protectoare faţă de ciupercile
basidiomycete lignicole. Determinarea
pragului de eficacitate
• SR EN 46-1:2010* Produse pentru
protecţia lemnului. Determinarea
acţiunii preventive împotriva larvelor
recent eclozate de Hylotrupes bajulus
(Linnaeus). Partea 1: Aplicare prin
tratament de suprafaţă (Metoda de
laborator)
• SR EN 117:2013 Produse de
protecţia lemnului. Determinarea
pragului de eficacitate împotriva speciei
Reticulitermes (termite europene)
(Metodă de laborator)
• SR EN 84:2000* Produse de protecţie
a lemnului. Încercări de îmbătrânire
accelerată a lemnului tratat înainte de
încercări biologice. Încercare la spălare
• SR EN 330:1997* Produse de
protecţie a lemnului. Încercări în câmp
pentru determinarea eficacităţii de
protecţie a unui produs de protecţie a
lemnului pentru folosire cu o acoperire
şi în afara contactului cu solul: metoda
cu îmbinare în L
• SR EN 252:1995* Încercarea în
poligon pentru determinare a eficacităţii
de protecţie a unui produs de protecţie
a lemnului în contact cu solul
• SR EN 275:1995* Produse de
protecţie a lemnului. Determinare
a eficacităţii de protecţie împotriva
organismelor marine sfredelitoare
• SR EN 350-1:1997 Durabilitatea
lemnului şi a materialelor derivate din
lemn. Durabilitatea naturală a lemnului
masiv. Partea 1: Ghid de principii de
încercare şi de clasificare a durabilităţii

naturale a lemnului.
Încercari fizice:
• STAS 10787-77 Protecţia lemnului.
Determinarea eficacităţii substanţelor
hidrofuge
• SR ISO 11503:1997 Vopsele şi lacuri.
Determinarea rezistenţei la umiditate
(condensare repetată)
• SR EN 927-3:2007 ver.eng. Vopsele şi
lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de
vopsire pentru lemn în exterior. Partea 3:
Încercarea la îmbătrânire naturală
• SR EN 351-1:2007 Durabilitatea
lemnului şi a materialelor derivate din
lemn. Lemn masiv tratat cu produs de
protecţie. Partea 1: Clasificarea penetrării
şi retenţiei produselor de protecţie
• SR EN ISO 2431:2012 ver.eng.
Vopsele şi lacuri. Determinarea timpului
de curgere prin utilizarea cupelor de
curgere
• SR EN ISO 3675:2002 / SR EN ISO
3675:2002/C91:2005 Ţiţei şi produse
petroliere lichide. Determinarea
densităţii în laborator. Metoda cu
areometrul
Metode electrochimice
• STAS 8619/3-90 pH-metrie.
Determinarea electrometrică a pH-ului
soluţiilor apoase
Încercari la foc
• SR EN 1021-1:2015 Mobilier.
Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului
tapiţat. Partea 1: Sursă de aprindere:
ţigară aprinsă
• SR EN 1021-2:2006 Mobilier.
Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului
tapiţat. Partea 2: Sursă de aprindere
flacără echivalentă unui chibrit
• SR 652:2009 Lemn, placaj, plăci de
aşchii de lemn, plăci de fibre de lemn.
Determinarea eficacităţii ignifugării.
Sursă şi persoană de contact:
cercet. şt. chim. Mariana Prună,
0743 066 555
pruna.mariana.chem@gmail.com
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Târguri şi expoziţii
internaţionale
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BIFE-SIM 2015
(Bucureşti, 19-23 septembrie)
Toamna aceasta, elita
industriei de mobilier din
România şi de peste hotare îşi
dă din nou întâlnire în cadrul
BIFE-SIM - Târg internaţional
de mobilă, echipamente şi
accesorii.
Singura expoziţie de profil
din ţară, BIFE-SIM 2015 oferă
cea mai eficientă investiţie de
marketing pe care o avem la
îndemână şi reprezintă unica
platformă care permite să
combini cu succes activitatea de
vânzări, demonstraţii, expuneri
de produse şi socializare.
Componenta expoziţie, aşa
cum este acest eveniment,
reprezintă una din cele mai
eficiente instrumente de
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marketing: oferă contact direct
cu clienţii şi este considerată o
acţiune valoroasă şi onestă a
mixului de marketing.
Iată care sunt principalele
motive de a vizita târgul:
• eşti faţă în faţă cu alte mii
de vizitatori (public larg şi
specialist);
• poţi pune bazele unor
contracte importante;
• beneficiezi de un mediu “tridimensional” care-ţi permite să
creşti awareness-ul companiei;
• afli direct de la clienţii vizaţi
ce-şi doresc şi cum le poti
satisface nevoile;
• lansezi un nou produs sau
un nou serviciu;
• cunoşti şi dezvolţi relaţii cu

cumpărători importanţi şi, de ce
nu, cu consumatorii finali;
• desfăşori activitate de
cercetare a pieţei, mult mai
atent şi detaliat decât în orice
alt moment al anului.
Program vizitatori:
19 - 20 septembrie (sâmbătă duminică): orele 10:00 - 18:00
21 - 23 septembrie (luni miercuri): orele 10:00 - 19.30
Preţ bilet: 10 RON
Parcare: 3 RON/oră
Acces pe la toate portile: A,
B, C, D.
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Austroforma 2015
Austria, Targ pentru industria lemnului
În perioada 6 - 8
octombrie 2015,
în Austria are
loc evenimentul
“Austrofoma”,
organizat de Camera Agricolă a Landului Agricola Superioară,
care se adreseaza companiilor ce activează în domeniul
silviculturii, a exploatărilor forestiere în principal, dar poate fi
util şi pentru firmele şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea
în domeniul industriei de prelucrare a lemnului, precum şi a
industriei celulozei şi a hârtiei.

Formatul evenimentului presupune expunerea de utilaje
specifice prelucrării lemnului, demonstraţii practice de utilizare
a acestor utilaje, precum şi a echipamentelor de protecţie şi
transport masă lemnoasă, mentenanţă şi protecţia pădurilor,
ecologizarea spaţiilor de lucru, planificarea şi managementul
forestier, formarea şi perfecţionarea personalului.
“Austroforma” s-a impus ca un loc de întâlnire internaţional
pentru silvicultură şi tehnologia exploatarii pădurii. Relieful din
pădurile Plenterprinzip de pen Schlägl, în triunghiul de frontieră
din Bavaria şi Republica Cehă, oferă cadrul ideal pentru punerea
în scenă a evenimentului.

Renexpo
18-20 nov. 2015

Energie + Eficienţă la cea de-a
VIII-a ediţie a Târgului şi Conferinţelor
Renexpo® South-East Europe
A devenit deja o tradiţie ca în luna
noiembrie toţi jucătorii cheie să îşi dea
întâlnire la Renexpo® South-East Europe,
Platforma României pentru energie
regenerabilă şi eficienţă energetică.
Evenimentul va reveni în 2015 cu cea
de-a VIII-a ediţie, între 18-20 noiembrie,
la Sala Palatului din Bucureşti.
Ediţia din acest an îşi propune să
abordeze tematici pentru un viitor
sustenabil, să concentreze într-un
singur loc factori de decizie, investitori
şi beneficiari şi să faciliteze transferul
de know-how. O atenţie deosebită va fi
acordată tematicii de eficienţă energetică,
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dat fiind impactul pe care acest domeniu
îl are asupra economiei, mediului,
securităţii energetice naţionale, precum
şi beneficiilor sociale ale acestuia asupra
României.
Partea de expoziţie a evenimentului va
găzdui companii din domenii ca: energie
solară fotovoltaică, hidroenergie, eficienţă
energetică, biomasă, biogaz, cogenerare,
consultanţă energetică, servicii de
finanţare şi altele. Printre expozanţii
care şi-au rezervat deja spaţiul la târg
se numără: Caleffi România, C. Geangu
Consulting SRL, CINK Hydro-Energy ks,
Global Hydro Energy GmbH, Superlit
România SA, Voith Hydro SRL şi alţii.
În paralel cu târgul, vor avea loc o serie
de conferinţe naţionale şi internaţionale,

dublate de alte evenimente conexe, iar
noutatea acestei ediţii va fi adusă de
primul summit internaţional pe eficienţă
energetică, organizat de compania
REECO în România. Summitul va trata
două mari tematici şi anume: eficienţa
energetică în clădiri şi eficienţa energetică
în industrie. Alte tematici de conferinţă
vor fi: bioenergia cu accent biomasă şi
biogaz, energia solară, hidroenergia,
energia din deşeuri şi cogenerarea.
Tot pentru prima oară, în paralel cu
târgul vor fi organizate workshop-uri
care vor dezbate probleme de finanţare
a proiectelor în domeniu şi subiecte
legate de iniţiativa României de a exporta
energie.
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Products and Services Offerings

oferte

DE PRODUSE ŞI SERVICII
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Retif, Franţa
• mobilier MDF (spaţii comerciale)
• neasamblat, comenzi mari
Christophe Larive • tel.: 0033.067.800.34.92
clarive@optimcle.com

Goik, Franţa
Pelete din răşinoase • 1000 tone lunar
29, rue Puits, Zone Industrielle d Angleterre
60570, Andeville
0033.760.991.912 • fedja@orange.fr

Retif, Franţa
• ambalaje industriale • furnizori mari
Christophe Larive • tel.: 0033.067.800.34.92
clarive@optimcle.com

Tsixlakis, Grecia
Cherestea pentru construcţii •
75x75/4,80 & 6,0 m • 100x25/3,6 & 6,0
Kiparisses Missirion, Rethimno, Creta – T. K
00302831028129 • tsixlaki@otenet.gr

Forst Garten, Germania
• mangal (cerere) • contract până în 2019
Max Reichpietscs - Weg 11, D - 23968 Wismar
• an.kurtz@web.de
Youngwon, Coreea de Sud
• cherestea de fag (cerere) • 4 containere pe lună
Mr. Kyun Chul Lee • tel.: 008225886781
• caseylee629@naver.com
D&R International Group, Spania
• cherestea răşinoase
• produse certificate sau standardizate
Danilo Garcia • C / Entrada Masia Roda No. 3,
suite 11, Betera Valencia
Orange Wood, Ukraina
Produse din stejar, pin, mesteacăn, arin
• Colaborare tehnico-comercială
Alyona Kutanova
• http://orange-wood.co.ua/about/
Vorlicek & Partners Spol sro, Cehoslovacia
• comerţ internaţional cu lemn (plăci, panouri etc)
• colaborare cu furnizori importanţi
Jan Vorlicek • Prusinovskéso 820,
664 42 Modrice
Novawood Company, Ukraina
Parchet şi alte produse • Stejar, frasin, nuc
Kateryna Pivak • Lviv, Ukraine
+380.974.423.072 • novawoodco@gmail.com
www.novawood.blogspot.com
AIC International, Franţa
• mobilier şi decoraţiuni pentru grădină
• firma lucrează cu mari lanţuri de distribuţie
Raphael Bouthillon, tel.: 0033228230651
• stagiaireaic@gmail.com
Vernikos Lines, Grecia
Import lemn şi produse lemnoase • Lemn răşinoase
Iosef Ungr • Rubesova 12, 12000 Praga 2
+420.774.139.222 • j.ungr@seznam.cz
Iosef Ungr, Cehia
Peleţi 8 mm, fără aditivi, 400 kg, lot pentru
teste. Cherestea diversă de răşinoase
Iosef Ungr • Rubesova 12, 12000 Praga 2
+420.774.139.222 • j.ungr@seznam.cz
Europa Inversion Estrategica, Spania
Pin / brad / molid • Semifabricate uscate
şi certificate fitosanitar (cerere) • Livrare lunară,
cu contract pe termen lung
Anca Mustăţea
• tel.: 0720.063.386, 021.320.71.63

62 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

Label Habitation, Franţa
Adăposturi din lemn pentru grădină •
Brad, mai multe modele, un camion pe lună
140, Boulevard Haussmann, 75008, Paris
0033.153.421.095
c.dosreis@labelhabitation.com
Ofertă 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@scscertified.eu
Vând 8 ha pădure foioase suprafaţă
compactă, având în compoziţie următoarele
specii: stejar, frasin, carpen, tei şi masă lemnoasă
peste 250 mc/ha, conform planului amenajistic.
Localitatea Bereşti, jud. Galaţi.
Deţinem toate actele necesare vânzării.
Informaţii suplimentare la tel.: 0742.147.953

Quality
Cert S.A.
prin Laboratorul
Naţional pentru
Industria Lemnului
şi Mobilă, execută
testarea produselor
din lemn, uşi, ferestre,
mobilier.

testarea
produselor

din lemn, uşi, ferestre,
mobilier.
Bucureşti, Şoseaua Panduri 94
manager tehnic ing. Ene Neagu
tel.: 0744.974.774

