
PROGRAM DE DEZVOLTARE
Asociația Forestierilor din România - ASFOR ~ 2019-2023 ~ 

„NOI DĂM VALOARE LEMNULUI”

CUI NE ADRESĂM

- celor 1370 de membri ASFOR
- celor 4800 firme de exploatare (<6.000 mc – 55%; 6.001-12.000 – 33%; 12.001 -24.000 – 9%;
>24.001 -3%)
- firmelor de prelucrare a lemnului

SCOP
creșterea numărului de membri, numărului și a calității serviciilor oferite membrilor, protejarea
membrilor,  reprezentarea  acestora  corect  în  fața  instituțiilor  statului,  informarea  acestora,
formarea unei imagini pozitive în ochii opiniei publice în ceea ce privește sectorul forestier.

FORMARE
PROFESIONALĂ

- dezvoltarea de proiecte pentru formarea si dezvoltarea profesionala a personalului din industria
lemnului.
- autorizarea ASFOR ca formator pentru meseriile tafist, drujbist, fasonator, maistru, circularist.

FORMARE
ADMINISTRATORI

-  cunoașterea înseamnă putere.  ASFOR lucrează pentru a furniza  informații  de  calitate și  de
încredere atât membrilor noștri, cât și celor care doresc să învețe despre sectorul forestier.
- seminarii tematice relizate în țară în care lectori să informeze membrii cu privire la schimbări
legislative, noutăți privind utilajele și tehnologiile de exploatare, informații privind legislația din
domeniul concurenței.

ATESTARE
OPERATORI
ECONOMICI

- ghid de bune practici pentru activitatea de exploatare care va însoți atestatul;
- informare expirare valabilitate atestat;
- încărcare în pagina personală a certificatului de atestare scanat;
-  consilierii  ASFOR  vor  fi  sprijiniți  să  acorde  consultanță  membrilor  în  vederea  întocmirii
dosarelor; ASFOR trebuie să acorde consultață tutror operatorilor economici.
-  eliminarea  concurentei  neloiale/  identificarea  situatiilor  de  incompatibilitate  (firme  ale
personalului silvic, etc);
- portal online cu toate firmele atestate (pentru membri acces la conditiile de atestare);
-  protocol cu ANOFM pentru a verifica calitatea de angajat a specialiștilor silvice declarați pe
atestat.

POLITICI PUBLICE

-  ASFOR  va  propune  Guvernului  și  Parlamentului  soluții  legislative  pentru  îmbunătățirea
activității din sectorul forestier
-  ASFOR va finaliza o analiză și va propune o strategie forestieră(politica se schimbă pădurea
crește mai departe)
- Teme abordate: 
    - atestarea operatorilor economici exclusiv apanajul asociației;
    - programul rabla pentru utilaje forestiere;
    - eliminarea TVA pentru lemnul valorificat către populație;
    - proceduri mult mai simple, dar eficiente, pentru asigurarea trasabilității;
    - utilizarea lemnului pentru dezvoltarea comunităților locale;
    - legea biomasei (subvenționarea recoltării lemnului subțire/abandonat în pădure)

VALORIFICARE
LEMN

„CASA de comerț a
LEMNULUI”

-  dezvoltarea și  implementarea unei metodologii naționale de calcul a prețurilor de pornire la
licitațiile de masă lemnoasă pe picior, bazată pe estimarea sortimentelor industriale rezultate și a
costurilor de exploatare. (elementele de calcul trebuie sa fie publice).
- valorificarea transparentă a masei lemnoase.
- promovarea necesității  unei burse funcționale a lemnului.
- crearea la nivelul ASFOR a unui departament comercial care să sprijine membrii să-și valorifice
produsele - „CASA de comerț a LEMNULUI”. 

JURIDIC

- ASFOR va asigura consultanță în domeniul juridic prin compartimentul de specialitate.
- ASFOR va informa cu privire la modificările legislative.
- ASFOR va crea o bibliotecă disponibilă online cu practică judiciară.
- ASFOR va pune la dispoziție modele cadru de contestare a acțiunilor abuzive ale organelor de
control.



COLABORARE
INTERNĂ

-  ASFOR  va  deveni  un  partener  de  dialog  al  Guvernului  și  Comisiilor  de  specialitate  din
Parlamentul României.
-  ASFOR va încheia parteneriate de colaborare cu ONG-urile de mediu în vederea susținerii și
promovării „economiei circulare” și exploatării sustenabile a pădurilor.
- ASFOR va promova un parteneriat de colaborare cu RNP pentru a crea o punte de dialog reală
prin care măsurile ce pot fi luate pentru îmbunătățirea relației dintre administratorul pădurilor
statului și beneficiarul direct al lemnului valorificat de RNP să poată fi implementate.
-  ASFOR va încheia parteneriate de colaborare toate instituțiile statului pentru a fi un partener
real de dialog în vederea explicării corecte a activității practicate de către membrii asociației.

REPREZENTARE
EXTERNĂ 

- ASFOR participă indirect la dezbaterile din cadru UE, fiind informat ca membru EOS. 
- vom întări colaborarea și cu alte asociații de lobby de la nivelul UE cu profil mai apropiat de cel
al ASFOR (CETAR).

FONDURI
EUROPENE

-  implicare  pentru  definirea  fișelor  de  măsuri  pentru  accesarea  fondurilor  europene  (criterii,
eligibilitate, sume alocate). 
- informarea membrilor cu privire la programele de finanțare.
- atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea ASFOR.

COMUNICARE
MEMBRI

- comunicarea in interiorul organizatiei- website + newslettere, apliicație mobilă de informare;
-  implementarea unui program de comunicare directă cu membrii care să producă un nivel de
relaționare util pentru punerea în aplicare a agendei ASFOR.
- pagină web personală pentru fiecare membri pe siteul ASFOR.
- portal de promovare a mebrilor.
- în următoarele 6 luni fiecare membru va fi sunat pentru actualizarea datelor.
- până la finalul mandatului îmi propun să merg să discut cu administratorii și angajații acestora
la ei în firmă în toată țara la cât mai multe firme. 

COMUNICARE
PUBLICĂ

- comunicare prin media generala. Va fi dezvoltata o activitate de Public Relations profesionala
- comunicare institutionala si informala cu principalii stakeholderi ai sectorului (institutii, partide,
organizatii, operatori economici nemembri, facultăți, deconcentrate, prefecturi etc).
- înregistrări video tematice postate pe rețele sociale.
- reacții prompte la atacurile ce vizează sectorul de exploatare forestieră – stabilirea unei strategii
de comunicare pentru reacții rapide la atacuri nefondate care au ca scop denigrarea sectorului.

MERIDIANE
FORESTIERE

- editarea în continuare a revistei și folosirea acesteia pentru promovarea asociației. 
- înscrierea revistei în baza de date CNSIS pentru a atrage publiciști din zona universitară și a
crește prestigiul revistei.

ZILELE
FORESTIERULUI

- sărbătoarea anuală a forestierilor – va fi organizată în continuare. Se vor face eforturi pentru ca
prin  rotație  zilele  forestierului  să  fie  organizate  în  fiecare  regiune  (Moldova,  Transilvania  și
Muntenia).

CONSILIUL
DIRECTOR

- întărirea rolului de organ de conducere al Consiliului Director.
- toate proiectele, acțiunile, deciziile vor fi supuse votului Consiliului Director.
- toate documentele relevante primite sau transmise vor fi aduse la cunoștința consiliului director.
- ședințele consiliului director vor fi organizate prin rotație în fiecare sucursală. 

ACTIVITATE
ADMINISTRATIVĂ

- Activitate Comisie atestare – București.
- Activitate Due Dilligence – Brașov.
- Activitate formare proferională – centre – Brașov, Lunca Ilvei, Suceava, Deva, Argeș/Vâlcea.
- program informatic de evidență membri.
- program informatic de generare facturi.
- implementarea unui sistem de plăți online a taxei de membru și a taxei de atestare.
- asigurarea de birouri funcționale pentru fiecare consilier ASFOR.
-  analiza posibilității ca în cadrul fiecărei sucursale să avem un consilier dedicat la 100-150 de
membri.
- salarizarea corespunzătoare a consilierilor ASFOR pentru a fi motivați să reprezinte asociația și
- să ofere sprijin membrilor.
- demararea unei analize în vederea achiziționării unui sediu pentru ASFOR.


