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EDITORIAL

Codul
Silvic

Dezbaterea continuă
Nicolae Ţucunel,
Președinte ASFOR

Fondul Forestier Naţional este un patrimoniu
natural regenerabil, cu funcţii multiple de protecţie
şi asigurare a unui mediu curat, de combatere
a eroziunii solului, de prevenire a inundaţiilor şi
secetei, dar, în aceeaşi măsură, de asigurare cu
materii prime a industriei de prelucrare a lemnului.
Se realizează, astfel, produse de larg consum şi de
folosinţă îndelungată: lemn pentru construcţii, plăci
pentru construcţii şi mobilă, lambriuri, furnir pentru
mobilă, panouri din lemn masiv pentru trepte de
scări şi mobilă, parchet şi alte pardoseli, uşi, ferestre,
cherestea şi semifabricate pentru mobilă. Toate
aceste produse sunt realizate de agenţi economici
din domeniile exploatării şi din industria de prelucrare
primară a lemnului.
Din punctul de vedere al acestor agenţi economici,
atunci când se elaborează o lege organică de
importanţa CoduluiSilvic, trebuie să se ţină seamă
de principiile economiei de piaţă, de dreptul
constituţional de proprietate,precum, şi de specificul
economiei forestiere romanesti.
Aceste aspecte se referă, în principal, la vânzarea
masei lemnoase, la circulaţia materialului lemnos, la
valorificarea mai bună a masei lemnoase, la atestarea
agenţilor economici şi la investiţiile în fondul forestier.
1. Vânzarea
masei lemnoase

Având în vedere transformările
apărute în cei 24 de ani de la schimbarea
sistemului social din România, prin
dezvoltarea societăţilor comerciale

private, precum şi ceea ce se practică
în ţări din Europa, ca Austria, Germania,
Franţa, Finlanda şi altele, vânzarea masei
lemnoase este bine să fie făcută şi în
România atât pe picior, cât şi ca produs
fasonat. Criteriul care stă la bază este
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eficienţa valorificării resurselor pădurii
şi se stabileşte de către proprietarul sau
administratorul acesteia, fara a fi nevoie
de a impune o modalitate sau alta prin
Codul Silvic.
Este necesar, însă, ca această vânzare
să fie făcută în baza unui “Regulament de
vânzare a masei lemnoase” elaborat de
Autoritatea Centrală responsabilă pentru
păduri (minister), printr-un act normativ,
care poate fi modificat mai uşor decât
o lege organică, în cazul în care apar
schimbări în evoluţia mediului economic
sau alte necesităţi ale pădurii. Acest
regulament trebuie să se refere atât la
pădurile proprietate publică a statului sau
a U.A.T.-urilor, cât şi la pădurile proprietate
privată, prin impunerea respectării
regimului silvic.

2. Circulaţia
materialului
lemnos

cu mijloace auto pe timp de noapte nu
poate fi restricţionată, cel puţin din două
motive:
• caracterul sezonier al multor drumuri
forestiere care pot fi utilizate fie doar în
perioade de uscăciune, fie pe ingheţ, ceea
ce impune transport şi pe timpul nopţii;
• utilizarea capacităţilor de transport
în mod intensiv este un obiectiv de
eficienţă al deţinătorilor de autovehicule
specializate pentru transport de material
lemnos.
Cu atât mai mult, interdicţiile de
circulaţie pe timp de noapte pe drumuri
publice nu se justifică, pentru că aceste
mijloace de tonaj greu circulă mai uşor
noaptea, descărcând, astfel, traficul pe
timp de zi.
Combaterea furturilor şi a transportului
de lemn provenit din tăieri ilegale rămâne,
însă, o preocupare importantă şi pentru
ASFOR, şi considerăm că un sistem de
control mai exigent - prin creerea pe
structura actualelor ITRSV-uri a unei
“Jandarmerii a lemnului”, care să aibă
o dotare mai bună, personal mai bine
dimensionat şi condiţii care să evite
corupţia - poate fi o soluţie mai eficientă.
Dacă se consideră că autovehiculele
care transportă lemn pot circula noaptea
fără documente de transport, este o
premisă de la care se pleacă greşit din
start pentru conceperea unei legi care să
împiedice furturile.

3. Stimularea
gradului
de valorificare
a masei lemnoase

trebuie să se producă pe întreg lanţul
de industrializare, şi nu numai prin

acordarea unor facilităţi producătorilor de
mobilă.
Din situaţiile financiare ale agenţilor
economici care au ca obiect de activitate
lemnul, a rezultat, la sfârşitul anului 2012,
o cifră de afaceri totală de 24 miliarde
lei (anul 2013 va aduce rezultatele la
jumătatea acestui an). Din această cifră
totală, agenţii economici din exploatări
forestiere şi prelucrarea primară a
lemnului au realizat peste 14 miliarde de
lei, iar fabricarea de mobilă, 8 miliarde de
lei, diferenţa fiind realizată de unităţile
silvice (RNP, UAT, privat) din vînzarea
masei lemnoase şi din prelucrări proprii.
Industria de prelucrare primară poate
creşte gradul de valorificare într-o măsură
mai mare decât industria mobilei, atât
prin volumul de masă lemnoasă pe
care îl prelucrează, cât şi prin investiţiile
relativ mai simple. Dotarea acestora
cu utilaje de uscare a lemnului şi de
prelucrare în semifabricate şi prefabricate
pentru industria mobilei pot contribui la
valorificarea superioară a maseil emnoase,
iarindustria mobilei poate beneficia de
o materie primă prelucratămai complex,
ceea ce va diminua costurile de producţie
de la fabricarea mobilei.
Considerăm că un drept de
preempţiune acordat producătorilor de
mobilă este nu numai discriminatoriu
într-o economie de piaţă, dar lungeşte
ciclul de producţie în fabricile de mobilă
concomitent cu majorarea costurilor, fără
ca la final, mobila produsă să poată fi
vândută cu un preţ mai mare.

4. Atestarea
agenţilor
economici

din exploatări forestiere este necesar
să fie cerută prin CodulSilvic, iar
modalitatea de aplicare trebuie facută
printr-un “Regulament de atestare” emis
de Autoritatea Centrală responsabilă de
păduri.
Pentru o mai bună selecţie a agenţilor
economici participanţi la licitaţiile de
masă lemnoasă, trebuie acordate punctaje
diferenţiate, în funcţie de dotarea cu
utilaje, personal specializat, volumul
exploatat anterior, incidente înregistrate
în activitate, bonitate etc.
Se va evita, astfel, accesul firmelor
care apar sporadic şi care lasă în urmă
prejudicii, produse atât vânzătorilor de
masă lemnoasă, cât şi agenţilor economici
cu activitate corectă din punct de vedere
tehnic, financiar, legal.

5. Investiţiile
în Fondul Forestier

sunt un capitol necesar a fi cuprins
în Codul Silvic, cu referire, în special, la

Cifra
de afaceri
a agenţilor
economici
din Silvicultură
şi Exploatare
Forestieră,
din Industria
de Prelucrare
Primară
a Lemnului
şi din Industria
Mobilei
în anul 2012
împăduriri şi la infrastructură. Prin lege,
este necesar să fie prevăzut ca un procent
de 10% din vânzarea masei lemnoase să
fie folosit pentru construcţia de drumuri
forestiere. Necesar, de asemenea, de făcut
astfel de prevederi privind împăduririle.

Concluzii

Codul Silvic trebuie să se refere la
reglementarea tuturor activităţilor
desfăşurate în interiorul fondului forestier
cu respectarea regimului silvic, relaţiile
comerciale întrea genţii economici care
operează cu lemn fiind supuse, ca şi în
cazul altor activităţi economice, legilor
statului român. Important este ca aceste
legi să fie respectate şi ca instituţiile
statului să îşi exercite obligaţiile legale.
Ar putea face, însă, obiect al Codului
Silvic, în cazul pădurilor publice ale
statului şi ale UAT-urilor, un sistem
de administrare bazat pe contract
de administrare, şi nu pe criterii de
performanţă economică, ceea ce
generează competiţie între admnistratori
şi agenţi economici şi concurenţă neloială.
Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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TOP 100 CAEN GRUPA 2

Topul societăţilor comerciale din grupa 210 CAEN, după cifra de afaceri, cor
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NUMELE SOCIETĂŢII
RNP - ROMSILVA
FRASINUL SRL
INSTITUTUL CERCETARE ŞI AMENAJĂRI SILVICE
PEPINIERA DE VAL D’YERRES DEUX SRL
RO XI WOOD SYSTEMS SRL
SCOLOPAX SRL
MARENA SILVA S.R.L.
ADENIS PARD SRL
EX - FOR SRL
FOREXPORT S.R.L.
PROKON HIT TIMBER SRL
TERRA SILVA SRL
RPL OS PĂDURILE ŞINCII RA
RPL A PADURILOR PIATRA CRAIULUI
OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI SA
RPL OS PĂDURILE FĂGĂRAŞULUI
ROMFOREST SERV SRL
AGROZOOINDUSTRIALA SRL
RPL A PĂDURILOR SACELE
RPL A PĂDURILOR KRONSTADT R.A.
BUSINESS FOREST SRL
TANI DANONA SRL
RARBAL SRL
OCOLUL SILVIC LIGNUM SRL
VALIDUM SRL
MANCOR SRL
ATEA COMERCE SRL 2012
PADVERDE SRL
STUF DELTA PRODUCTION SRL
OCOLUL SILVIC BISERICEILISEŞTI
OCOLUL SILVIC SILVA-BUCOVINA SRL
MIGAB FOREST SRL
DAIBO FOREXIM SRL
BRADUL FOREST SRL
OCOLUL SILVICV CODRII CETĂŢILOR RA
OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA
PAULOWNIA EU SRL
RPL A PĂDURILOR STEJARUL RA
PROSILVA SRL
STEFAN FOREST S.R.L.
OCOLUL SILVIC CIUCAŞ RA TĂRLUNGENI
TREMULA NAV SA CONSTANŢA
OCOLUL SILVIC AL OR. RASNOV R.A.
OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMEŞULUI R.A.
RADFLOR PROD SRL
EXPLOCOM GK SRL
COMPREST SILVA SRL
FORST MARKO SRL
RA OS VALEA SIEULUI R.A.
ANDANTO FOREST S.R.L.

JUDEŢ
CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
BUCUREȘTI
1.296.656.577 18256
ADAM CRĂCIUNESCU
BISTRIȚA-NĂSĂUD
76.469.845
218
LARIONESI TRAIAN
ILFOV
50.951.061
878
DUMITRIU GHEORGHE
BUCUREȘTI
17.725.682
3
OPREA FĂNEL
HUNEDOARA
17.010.846
135
YANG JUNGUI
ILFOV
11.523.313
0
FLOREA ALEXANDRU
BISTRIȚA-NĂSĂUD
11.097.834
8
NISTOR EMIL
SUCEAVA
10.344.298
18
PARDĂU GAVRIL-VIOREL
COVASNA
10.031.074
129
KOMPORALY VIKTOR
VRANCEA
9.840.244
83
CRISTEA VASILE
SIBIU
9.426.877
12
GUNTHER HILMER, KARLHEINZ LIPPMANN
DOLJ
9.185.741
42
BĂCIOIU IULIAN-IONICĂ
BRAȘOV
8.177.266
57
URDEA SORIN
BRAȘOV
7.890.228
66
ROZOREA GEORGE GABRIEL
HARGHITA
7.716.510
49
MELLES ELOD
BRAȘOV
7.442.092
60
ROMAN IANCU IACOB
BACĂU
6.895.978
5
SADOVEAC SILVICA
ARAD
6.839.098
0
DAN MIHAI TRAIAN
BRAȘOV
6.838.244
41
HERMENEAN SORIN
BRAȘOV
6.770.944
55
OLTEANU DAN VICIU
TIMIȘ
6.600.482
81
BABAN ADRIAN
HUNEDOARA
6.429.833
55
BISTRIAN GABRIEL DANIEL
BRĂILA
6.401.144
9
BALCAN IONEL
BACĂU
6.382.617
31
VASILICĂ CONSTANTIN
NEAMȚ
6.094.322
21
DUMITRIU CONSTANTIN
BRAȘOV
6.004.962
24
CRĂCIUN NICOLAE
ARGEȘ
5.466.674
39
VIŞAN ELENA
BRĂILA
5.365.855
23
MOCANU MARIAN
TULCEA
5.268.984
95
POPA OCTAVIAN
SUCEAVA
5.061.630
27
COTOARA PETRU
SUCEAVA
5.048.893
45
HRESTIC RAREŞ
PRAHOVA
4.974.843
25
STOICA CONSTANTIN
DÂMBOVIȚA
4.955.216
26
STAN ION
NEAMȚ
4.923.892
5
PANTIR ADRIAN
BRAȘOV
4.914.042
33
DAMIAN BOGDAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD
4.848.412
53
PUPEZA LUCA
BRAȘOV
4.771.549
4
NEAMŢU MIHAELA CARMEN
BRAȘOV
4.717.621
35
BOŢOMAN DUMITRU
DOLJ
4.575.790
9
ANDREI VICTOR
ALBA
4.499.271
14
STEFAN VASILE
BRAȘOV
4.440.076
29
COMŞA EUGEN
CONSTANȚA
4.384.445
35
SIN NECULAI
BRAȘOV
4.376.357
28
APOSTU ADRIAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD
4.158.007
45
NECHITA JELU
DOLJ
4.060.775
19
RADU FLORIAN
HARGHITA
4.006.789
17
KOVACS GEZA
DÂMBOVIȚA
3.998.551
22
TUDOR FLORIAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD
3.929.508
24
RUS GRETA ANGELA
BISTRIȚA-NĂSĂUD
3.890.817
0
CIRA SILVIU-IOAN
ALBA
3.668.173
12
SORA COSTEL
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A 210

Silvicultură
şi Alte Activităţi Forestiere

ceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2012
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NUMELE SOCIETĂŢII
OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN RA
OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA
RPL OS BUCEGI-PIATRA C
MERIVAL ACCESORII SRL
STEJARELUL
ERYC & EDY FOREST SRL
OCOLUL SILVIC ŞOIMI RA
ALROB SILV SRL
STRINAPOLI SRL
LEVANT SRL
ELEKES FOREST SRL
OS COMUNAL JOSENII BIRGAULUI RA
OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA
EFICIENT FOREST SRL
OCOLUL SILVIC MAIERU RA
GREEN GARDEN SRL
DENDROS SRL
TICUŢA SERV SRL
OCOLUL SILVIC DUMBRAVA RA
DISTRACTIV SRL
OCOLUL SILVIC RASINARI R.A
OCOLUL SILVIC VALEA IERII
LIVTAL SRL
RPL OS VALEA FRUMOASEI
GILFOR SRL
MINELTA SIL COM SRL
FORAIBĂR SRL
AANEI LIO SRL
SLATINA FOREST SRL
RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA
OCOLUL SILVIC DOMENIUL HANGU SRL
RPL OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂŢII R.A.
SILVA VALENTIN SRL
RPL OCOLUL SILVIC VALEA ORĂŞTIEI RA
SILVAPIN S.R.L.
AL-RO-TIM SRL
OCOLUL SILVIC SFANTA MARIA SRL
I.A.N.I.-SIG SRL
NIRAJ ACE BRAD PROD SRL
RPL OS VALEA MUREŞULUI
OCOLUL REGAL SĂVÂRŞIN
TUTU COMPANY SRL
STELARIS LTD SRL
IONELA TRANS SRL
MORO SRL
SILVA LAZAR SRL
OCOLUL SILVIC PRIVAT OITUZ SRL
TELCIMOLID SRL
NAICON SRL
FLORIDOR IMPEX SRL

JUDEŢ
CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
COVASNA
3.560.600
29
MORAR CĂTĂLIN GEORGE
SIBIU
3.526.702
55
PRODAN OVIDIU
BRAȘOV
3.450.218
47
NOAGHEA NELU-PETRE
IAȘI
3.391.306
0
APREUTESII MIHAI
BOTOȘANI
3.350.988
3
BODOLAN IOAN
BACĂU
3.265.896
11
HÂRJAN CRINA
BIHOR
3.245.010
45
GAVRILA IOAN CĂTĂLIN
PRAHOVA
3.231.853
11
BERCU SERGIU
ARAD
3.218.295
27
VUCU IONEL
OLT
3.204.408
13
BREBU FLORENTINA
HARGHITA
3.148.096
8
SIMON CSABA
BISTRIȚA-NĂSĂUD
3.135.432
26
VLAD DĂNILĂ
MARAMUREȘ
3.077.695
28
LESAN MAFTEI
OLT
3.065.123
10
IANCULUI OPREA
BISTRIȚA-NĂSĂUD
3.048.165
33
NEAMT GAVRILA
DOLJ
3.039.082
2
DUMITRU FLORIN
VÂLCEA
3.038.618
20
BUICAN MIHAI
PRAHOVA
3.014.626
23
STOICA CONSTANTIN
ARAD
2.969.735
68
PELE CONSTANTIN
BISTRIȚA-NĂSĂUD
2.969.154
6
GANEA ANUCA
SIBIU
2.926.405
28
CRETU ADRIAN
CLUJ
2.895.373
54
HOLONEC LIVIU
BIHOR
2.887.839
3
PASCONDEA NICOLAE
SIBIU
2.848.884
26
FECHETE DOREL
BRĂILA
2.843.379
17
PICUŞ VIRGIL
HUNEDOARA
2.836.792
18
CIC NICOLAE
SUCEAVA
2.835.089
9
NICULEASA GAVRIL
NEAMȚ
2.804.972
21
AANEI IOACHIM
SUCEAVA
2.756.103
11
PAPUC LUCICA
SIBIU
2.734.980
43
CIMPOCA IOAN
NEAMȚ
2.708.607
21
STURDZA GHEORGHE
BRAȘOV
2.706.756
22
MARCU EDUARD VALERIU
ARGEȘ
2.705.878
16
OLTEANU VASILICA
HUNEDOARA
2.698.448
25
CRISTEA IOAN
SUCEAVA
2.685.471
7
GAGIU PETRU
TIMIȘ
2.673.040
9
ROTUNA ALEXANDRU
BIHOR
2.671.739
21
MART MIHAI
MARAMUREȘ
2.646.449
29
ULICI IOAN
MUREȘ
2.627.357
83
MAGYARI PAUL
ARAD
2.608.245
41
ING. FAUR TEODOR
ARAD
2.603.661
21
FARKAS IOSIF
BACĂU
2.588.270
28
TUTU VIOLETA
MEHEDINȚI
2.561.082
0
BUDIHALA DANIEL MARIAN
ALBA
2.542.376
0
DAVID IOAN
MARAMUREȘ
2.467.919
17
DANCI DIANA ELENA
ARAD
2.466.170
0
LAZĂR VASILE
BACĂU
2.437.022
25
LEFTER LUCIAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD
2.436.432
10
TELCIAN IOAN
BACĂU
2.417.669
18
CHIRIAC NICOLAE
BIHOR
2.408.495
16
CABĂU DUMITRU DĂNUŢ
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TOP 100 CAEN GRUPA 16

Topul societăţilor comerciale din grupa 162 CAEN, după cifra de afaceri, cor
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
KRONOSPAN SEBES SA
EGGER ROMÂNIA SRL
KRONOSPAN ROMÂNIA SRL
EGGER ENERGIA SRL
UNIROM SRL
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO SRL
SIMPE SRL
LOSAN ROMÂNIA SRL
J.F. FURNIR SRL
VIMAN WOOD SRL
RG HOLZ COMPANY SRL
DEKO RAME SRL
VITRAROM SRL
WERZALIT LEMN TECH SCS
APICOM SRL
ROMPLY MEROPS SRL
CARPAT STICKS SRL
PORTA KMI ROMANIA SRL
ECO-ENERG-LEMN SA
CILDRO PLYWOOD SRL
SIGSTRAT SA
EUROCOM EXPANSION SA
POWER TRADE
LOSAN MELAPAL SRL
APLAST WOOD INDUSTRY SRL
SWL WOOD INDUSTRIES SRL
MTI IMPEX SRL
AMECO RENEWABLE ENERGY SRL
DOXAR GRUP SRL
LIDERPLAST SRL
GILMET SRL
MULTIPROD EXIMP SRL
PAK FOREST SRL
TERRA CONSTRUCŢII SRL
REFLEX FAŢADE SRL
BREK ROM S.R.L.
KRISMIL IMPEX PROD SRL
WOLF SYSTEM SRL
FONTANOT RO SRL
MAR-MOB SRL
MOBILCOM IMPEX SRL
OLTEAN PRODLEMN SRL
MITOCARII FOREST SRL
TEHNICA SCHWEIZ IMPEX SRL
INCO SRL
FORESTROM SRL
DDCA ROMANIA SRL
LORENS TRADE
ECO EURO DOORS SRL
ARGO SRL

JUDEŢ
ALBA
SUCEAVA
BRAȘOV
SUCEAVA
BUZĂU
BACĂU
ALBA
BRAȘOV
BRAȘOV
BIHOR
MARAMUREȘ
SIBIU
BRAȘOV
TIMIȘ
HARGHITA
CALARAȘI
TIMIȘ
ARAD
MARAMUREȘ
MEHEDINȚI
MARAMUREȘ
ARGEȘ
CARAȘ-SEVERIN
BRAȘOV
PRAHOVA
NEAMȚ
BRAȘOV
HARGHITA
SUCEAVA
CLUJ
PRAHOVA
HARGHITA
ARGEȘ
BOTOȘANI
BUCUREȘTI
SATU MARE
HARGHITA
ARAD
CLUJ
SUCEAVA
HARGHITA
MUREȘ
CARAȘ-SEVERIN
TIMIȘ
NEAMȚ
SUCEAVA
COVASNA
HARGHITA
MUREȘ
NEAMȚ

CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
1.073.407.412
440
BANDI BOTOND - ÎMPUTERNICIT LEGAL
869.763.051
464
CURCUMELIS LEONARD, BANCIU IOAN, PLĂCINTĂ LEANDRU
461.717.335
203
BODEA OANA - ÎMPUTERNICIT LEGAL
302.749.146
154
BANCIU IOAN, CURCUMELIS LEONARD, PLĂCINTĂ LEANDRU
176.415.097
27
CUZA DAN
167.197.036
589
BANACU DAN MIHAIL
115.266.071
326
THEVENET YVES
114.605.168
508
LUIS LOPEZ RICO
77.914.249
337
FELDER RAREŞ
61.925.305
8
NEGRUŢ DANIEL
61.744.581
540
VASILE COMAN
60.714.046
284
JOAO PAULO DE CARVALHO BALTAZAR, MATEI DIANA VIORELA
47.551.079
205
TRANDAFIR CRISTOFOR
41.659.769
242
RAMBACHER STEPHAN
39.718.917
139
SZILAGYI IMRE
38.057.631
193
CHIORESCU SORIN COSTEL, FLOREA ALEXANDRU
36.292.914
147
FREDERIC CHARLES BERNARD DEBACKER
35.395.779
181
ANDRZEJ ROMAN STRZYZEWSKI
33.695.866
66
ENACHIOAIA EDWARD
32.917.262
282
SZELLNER POMPILIA
31.899.008
456
KERTESZ STEFAN
30.538.876
120
POPESCU VIOREL
28.090.997
1
PSAROPOL COSMIN
25.510.195
60
LUIS LOPEZ RICO
25.409.503
109
NICOLAESCU CĂTĂLIN MIHAI
25.358.328
155
GULER FARUK
24.606.936
215
COSTESCU FLORIN
24.209.727
70
LAURIA EMANUELE
22.555.667
100
TROASE NICOLAE
21.475.341
53
FARCAŞIU ADELA
20.917.537
249
GAVRILĂ ALEXANDRU-MIHAIL
19.652.427
5
MIKLOS ZSUZSANNA
19.412.596
49
ERDINC SAMI
18.497.421
172
CRETU VALENTIN
17.167.497
46
PIPA BOGDAN
17.067.985
47
BREKNER ARNOLD
15.388.401
18
MIKLOS LEVENTE
15.163.365
2
SUSS STEFAN
14.703.143
140
FONTANOT ENZO
12.714.333
49
MIHĂLESCU IONEL-DOREL
12.619.481
85
SZABO LEVENTE
12.594.153
187
OLTEAN TIBERIU
12.523.948
138
MITOCARU GRIGORE
11.989.106
30
KRATTIGER SIMON WALTER
11.916.859
95
MARCO BELTRAMI
11.752.479
29
ARION FLOARE ELENA
11.471.967
48
GENTS JENS JORGEN
11.202.584
0
SZABO LORAND
10.867.237
6
CASVEAN CLAUDIU
10.784.575
70
RÎNDAŞU FLORIN
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A 162

Fabricarea Produselor din Lemn
(furnire, parchet, panouri, ambalaje, elemente de dulgherie şi tâmplărie)

eri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2012
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
TRIAMOB SRL
TECLEM PROD SRL
TONNELLERIE MARGO SRL
STECOPAL STRAT 2004 SRL
CILDRO SA
IDEZIO SRL
SODEBO WORK PARTENER SRL
VEL AMBALAJE SRL
TABULA SRL
DETROIT CITY IMPORT-EXPORT SRL
LEM TEK SRL
QUATTRO PAVIMENTE TEHNICE SRL
GVR JARDIN SRL
SOGEM PRODUCTION SRL
PAULUS LOGISTIK SRL
MADERA INTERLEMN SRL
SILVA CARPAT PRODIMPEX SA
ARCER S.R.L.
VIMINI PROD SRL
VANDROM TRUST SRL
K & P COMPONENTE SI PALETI SRL
RAMIZ EXIMP SRL
COBAN IMPORT EXPORT SRL
POLILEMN PROD SRL
ERGIO PROD SRL
CONINVEST SRL
VBN DOORS SRL
MTA ARAD-CO LTD SRL
KOMFORT WOOD SRL
SCALE ST SRL
ECOKIT SRL
VICLA IMPEX SRL
AND SILVA IMPEX SRL
DOR INVEST SRL
HAMACO SHIELDING SRL
NATUR HOLZ SRL
DUAK DRUMS SRL
GE CO PELLET SRL
AGRO ZONA PLANT SRL
PRESTARI SERVICI CONI-TRANS SRL
CBS EXPORT SRL
MIKIM SRL
ADEMS SRL PASCANI
NEGOROM SRL
PAM SA SRL
OBELIX IMPEX SRL
NORD SCALA SRL
KSA TEOMAR SRL
PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL
DIMMER SRL

JUDEŢ
BIHOR
TIMIȘ
ARAD
ARGEȘ
MEHEDINȚI
PRAHOVA
SIBIU
ARGEȘ
HARGHITA
HARGHITA
TIMIȘ
ILFOV
IAȘI
SUCEAVA
BRAȘOV
ARAD
BRAȘOV
MARAMUREȘ
BUCUREȘTI
BACĂU
ALBA
HARGHITA
SUCEAVA
SATU MARE
BACĂU
ALBA
ARAD
ARAD
BIHOR
PRAHOVA
BACĂU
SIBIU
CARAȘ-SEVERIN
BACĂU
BUCUREȘTI
HARGHITA
OLT
MARAMUREȘ
GIURGIU
COVASNA
VRANCEA
BRAȘOV
IAȘI
BRAȘOV
CARAȘ-SEVERIN
SĂLAJ
SUCEAVA
CLUJ
COVASNA
BACĂU

CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
10.483.424
115
CSONGRADI IMRE
10.306.854
156
PITARRESI BIAGIO
10.221.041
42
VULTURAR NICOLAE
10.151.642
91
GALES IULIAN
10.031.384
150
SZELLNER POMPILIA
9.917.474
57
IANCU MARICEL
9.809.690
147
LATIS MIHAELA
9.661.845
27
MOUGEOT ROBERT
9.003.874
63
DAVID EMIL
8.890.782
117
GYORGYDEAK JOZSEF
8.744.223
44
SC IGD CONS SRL - GIUCA ION DANIEL
8.552.047
18
CAVERNI LUIGI
8.386.571
47
GRADINARU RADU
8.265.258
72
HERVE VANDERMIEGE
8.046.216
22
TEODORU MIHAI
8.028.178
128
PADUREAN GEANINA ILEANA
8.022.086
122
RAJA ABOU DARGHAM
7.934.361
105
OFRIM GHEORGHE
7.808.752
98
TORCARU VASILE
7.734.504
46
CAZACU RAZVAN
7.731.294
1
IGNAT DANIEL
7.642.611
5
MIKLOS ZSUZSANNA
7.590.101
88
OZKANIM SALIH
7.588.015
82
MARCHIORI LINO
7.566.111
88
MERLUSCA GEORGEL
7.401.256
44
JIBOTEANU FELICIANU
7.319.632
33
MARCEA ALINA NARCISA
7.278.488
115
FOLTUT GHEORGHE
7.200.671
48
RADU SERES
7.114.771
59
SALVI SERGIO
7.067.168
6
CALAUZ CRISTINA-LILIANA
7.063.482
95
CALIGIURI VINCENZO
7.021.342
77
GROZA CALINA
6.880.977
60
GHERASIM AUREL
6.735.467
30
IONESI STEFAN
6.671.500
41
FULOP LASZLO
6.609.374
43
AZAK ALI ILKAY
6.464.695
37
ADANTI WILSON
6.446.956
10
NEAGU VETA
6.241.794
0
MUNTEAN CONSTANTIN
6.234.176
85
SANDU PAVEL
6.217.461
33
MIKLOS ELENA ALICE
6.148.988
95
APAVALOAEI MARIA
6.121.899
141
SALCA ROTARU ROMI
5.963.140
64
HANDA SIMION
5.946.043
112
ALEXA IOAN
5.912.672
80
LAZAROV ION
5.904.257
27
ROTAR ANA
5.729.125
53
OPREA SORESCU NICOLAE
5.723.487
62
MERLUSCA IONEL
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TOP 100 CAEN GRUPA 3

Topul societăţilor comerciale din grupa 310 CAEN, după cifra de afaceri, cor
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
JOHNSON CONTROLS ROMANIA SRL
ARAMIS INVEST SRL
ITALSOFA ROMANIA SRL
TAPARO S.A.
COTTA INTERNATIONAL SRL
PLIMOB SA
PARISOT GREEN SOFA SRL
ADA FABRICA DE MOBILA SRL
SORTILEMN SA
ECOLOR SRL
GP SOFA SRL
ITALROM LEATHER
GAMMET 2000 SRL
LEMET SRL
TRANSVAL MOB SA
DITRE INTERNATIONAL SRL
POLIPOL MOBILA SRL
RUS SAVITAR SRL
ELVILA SA
MOBILIER GENERAL ARAD MGA SRL
NIKMOB SA
TOP DESIGN FURNITURE SRL
SAVINI DUE SRL
MOBILA SOVATA SRL
FUTURE SRL
MOBILUX SA
CLASS FURN ROMANIA
MAXSTILE SRL
MOBEX SA
PRESTIGE MOB SRL
STAER INTERNATIONAL
FAMOS SA
NOUL WOODEST SRL
IMOB SRL
ATERO SRL
TABLES RO SRL
ECO EURO TRADING SRL
COSNA SA
ANTARES ROMANIA SRL
LARIX FOREST SRL
GEMA SUPERB SRL
BECKER ROMANIA SRL
INDUSTRY TRANSILVAN SRL
ALRO INTERNATIONAL SRL
SILVAROM SA
EXPLOIT SRL
MOBILAIUD SRL
SOFA WORKS SRL
CONFO MEX SRL
GROVINVEST SRL

JUDEŢ
ARGEȘ
MARAMUREȘ
MARAMUREȘ
MARAMUREȘ
ARAD
MARAMUREȘ
BIHOR
BIHOR
CLUJ
CLUJ
SATU MARE
HUNEDOARA
TIMIȘ
PRAHOVA
MARAMUREȘ
ARAD
SATU MARE
TIMIȘ
BUCUREȘTI
ARAD
BUZĂU
SATU MARE
ALBA
MUREȘ
ILFOV
BUCUREȘTI
BIHOR
ARAD
MUREȘ
ILFOV
GALAȚI
HARGHITA
BIHOR
NEAMȚ
ALBA
SATU MARE
MUREȘ
BACĂU
CLUJ
MUREȘ
ARAD
CLUJ
HARGHITA
SATU MARE
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
ALBA
MARAMUREȘ
BUCUREȘTI
SALAJ

CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
1.295.437.947
3359
ANDREEA NICULAE
505.910.724
2909
IACOB VLADIMIR MIHAI
318.003.800
1447
STASOLLA FRANCESCO
270.592.611
914
FILIP IOAN
200.974.123
673
ŢUCUDEAN IOAN MARIUS
152.951.774
1433
GODJA VASILE
147.936.797
607
DANTEN PATRICK
132.072.895
727
DERI TAMAS
130.979.496
1017
MICHAEL BRANDHUBER
115.556.660
282
CARL HENRIC WIDELL
108.487.196
953
PAVONE GIUSEPPE
82.676.616
432
LASCĂU VIOLETA
81.782.886
317
CASTAGNER DIEGO
80.928.035
453
RIZEA ALEXANDRU
78.873.535
390
GILLES SILBERMAN
74.758.863
444
DUS MAURO
72.828.040
573
ARZ LORIN-MARIAN
68.068.047
381
RUSU IORDACHE
60.148.309
1141
CATARAMĂ VIOREL
54.913.592
238
MOŢ ILIE
53.783.197
418
MICU MIHĂIŢĂ
52.643.074
277
BLEUL OLIVER
51.071.855
248
SAVINI PIERSANTE
50.434.887
476
MICKAEL ROUE
50.109.327
0
VERMEULEN MARINUS THEODORUS ANTONIUS
49.805.774
288
ROUE MICHAEL
49.084.753
366
LAMBERTUS SCHEPENS
47.176.632
182
ARTONI SERGIO
45.821.798
704
EGRI P. DANIEL
38.502.270
310
AVCI ALI
37.472.199
213
MURARIU MIHAELA, ADMINISTATOR JUDICIAR
36.651.010
535
DOBAY TIBERIU EMERIC
34.894.887
229
MARTINELLI GIAN MARIA
32.897.553
229
BONTAŞ ALEXANDRU
32.633.178
292
HUGONNET BERNARD MAURICE ROGER
31.300.740
48
VAN DOOREN ROLAND GEORGE THEODORUS
30.918.555
71
CASVEAN CLAUDIU
30.829.689
280
BOTEANU MIORICA
30.817.516
98
LACZKO CSABA
30.222.958
473
BERECZKI ZSOLT
29.179.492
169
COSMA GHEORGHE
28.127.375
280
MICHAEL BRANDHUBER
26.938.469
187
POP FERENC
26.131.493
114
NERVO ALBERTO
25.223.589
242
BARLE STEFAN
24.735.164
161
NICOLESCU-BUCUR RAZVAN
24.264.021
0
GODOROGEA ANTON
23.945.766
448
FILIP IOAN
23.866.642
163
FETOV BOGDAN
23.851.687
49
HAELVOET VINCENT
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A 310 Fabricarea de Mobilă

eri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2012
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
SALTEX MOB SRL
JRL EDITION SRL
ROMBEL SRL
MOBILADALIN SRL
ITA PRODUCTION SRL
SAMUS MEX SA IN REORGANIZARE
FIROC INVEST SRL
INVEST MANAGEMENT SRL
LUCA DAMILANO SRL
NORTH WOOD EUROPE SRL
MIGE PROD SRL
LAGUNA SERV SRL
CAMICO EXIM S.R.L.
ALPROM
SALICE COMPROD SRL
QUADRA INVEST SA
MOBILA RĂDĂUŢI SA
MAXIMO IMPEX SRL
COROM EXPORT SRL
CETATE PRODUCTION SRL
BWN PROMOBILA SRL
FORTISMOB SRL SOCIETATE IN INSOLVENŢĂ
AUSTRO WOOD SRL
TRANSILVANIA PRODUCTION SRL
LION INTERNATIONAL SRL
GRANGE E.E. EASTERN EUROPE SRL
REMEX SA
AGNETHELN MOBILA TAPITATA SRL
CARPATI MODERN FURNITURA SRL
SIMEX SA
GREENFOREST SRL
NORD SIMEX SRL
SCHOSSWENDER MOBEL SRL
ALFA VEGA SRL
BUCIN MOB SRL
CONFORT IMPEX SRL
GAMONI SRL
ARTHEMA SRL
PROD ALCAR IMPEX SRL
AMIS MOB S.A.
MOBAR SA
BRADUL MANECIU SRL
STRATUSMOB SA
SOFT MEX CONFORT SRL
SZEL MOBH SRL
TOP DESIGN MOBILIER SRL
MURES MEX SA
MOLDO MEX SRL
MICRO SRL
EUROMOBILA PROD SRL

JUDEŢ
ILFOV
ARAD
SALAJ
MUREȘ
MARAMUREȘ
CLUJ
SATU MARE
IALOMIȚA
BOTOȘANI
SATU MARE
ARAD
MARAMUREȘ
ARAD
ARGEȘ
CLUJ
DÂMBOVIȚA
SUCEAVA
COVASNA
VÂLCEA
HARGHITA
BACĂU
PRAHOVA
MUREȘ
ALBA
MUREȘ
MUREȘ
MUREȘ
SIBIU
ILFOV
SALAJ
TIMIȘ
SATU MARE
ALBA
SATU MARE
MUREȘ
MUREȘ
SATU MARE
TIMIȘ
NEAMȚ
MUREȘ
SUCEAVA
PRAHOVA
ALBA
BUCUREȘTI
HARGHITA
ILFOV
BUCUREȘTI
SUCEAVA
SALAJ
GIURGIU

CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATOR
23.502.288
131
UNAL MEHMET
22.316.311
192
CREŢU IOAN
22.186.297
123
DESMET DIRK JULES GEORGES
21.761.544
304
COTOI TOMA
21.682.832
235
ZAHAROVITS ALEXANDRU
21.526.726
369
GIDEI MIHAIL
21.418.536
172
CHAUDIERE CATHERINE
21.418.512
148
MATTA IMAD
21.286.629
290
FERRAZZO GRAZIANO GIANNI
21.048.904
0
SILAGHI MARIUS
20.987.843
133
COSMA GHEORGHE
19.474.081
126
OROS MARIA
19.137.796
218
COSMA DOINA GEORGETA
18.970.379
359
BRÎNZĂ MIHAI
18.937.381
99
IANCU IOAN
18.814.008
120
BANICA DANIELA ALICE
18.636.356
325
PRICOP FLORIN
18.436.827
110
ASPIRA CONCEPT SRL
17.846.309
180
COUTURE FREDERIC
17.717.775
97
DEMETER ANNA-MARIA
17.542.113
367
BALCANU DORIN
17.279.444
130
COTUNA OCTAVIAN MIHAI, ADMINISTRATOR SPECIAL
16.710.326
74
MOLNAR TRAIAN
16.618.730
220
OPREA IOAN VALENTIN
16.565.484
160
GALFALVI ZOLTAN
16.224.065
55
BARRIQUAND GEORGES
15.829.745
169
JOARZA IOAN
15.570.889
392
URBAN JOSEF
15.417.570
225
COCIRTA GHEORGHITA
15.085.506
259
BILT CRISTIAN
14.812.123
85
FLOREA CRISTIAN MARCEL
14.808.786
221
MEGHIŞAN FLAVIU MIHAI
14.550.389
153
SCHOBEL SIMON
14.483.352
125
MATEIAN NICOLAE
14.105.918
96
BUCIN LUCIA
14.055.316
37
CIOATA MILI
13.710.320
137
SUTA GAVRIL
13.693.853
70
CEULESCU PETRE MIREL
13.546.404
52
ŢAPU VASILE
13.276.469
221
ILIES GHEORGHE
13.236.444
238
BANILEVICI DORU
12.996.329
126
PUPEZA ILEANA
12.869.229
253
SZABO CAROL
12.331.477
24
HRESCANU DRAGOS
12.102.096
152
SZEL GABOR
11.988.949
48
VERMEULEN MARINUS THEODORUS ANTONIUS
11.966.778
44
SC ATU 45 MANAGEMENT SRL, PRIN SLAVE CORNELIA MARIANA
11.226.084
115
MOTOROIU MARCEL
10.884.432
137
ARDELEAN NICOLAE, DRĂGAN ALIN, VANCEA MONICA
10.754.638
114
CRACEA ALIN
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Valoarea
mediului
înconjurător
Rezumat
Pentru a sensibiliza în
direcţia discernământului
şi a responsabilităţii faţă
de mediul înconjurator,
în centrul căruia se află
pădurea, articolul face
uz de o celebră scrisoare
din anul 1854, adresată
preşedintelui Sstatelor
Unite ale Americii de catre
căpetenia indiană Sealth.

Environmental
Values

Synopis
The purpose of this article
is to draw attention on
the responsibilities and
sustainable environmental
decisions focused on
forests. The author
mentions a famous letter
from 1854, addressed to
the President of the United
States of America by the
Indian Chief Sealth.

Preşedintele Statelor Unite ale
Americii, Abraham Lincoln
(1809-1865), a făcut oferta,
în anul 1854, ca statul să
cumpere o mare parte din
teritoriul indian, iar poporului
indian i-a fost promisă o
rezervaţie. La această ofertă a
primit un răspuns din partea
căpeteniei Sealth. Această
scrisoare se numără printre
cele mai frumoase şi mai
profunde gânduri care au
fost rostite vreodată despre
mediul înconjurător al omului.
Scrisoarea este trimisă tuturor
ţărilor lumii, cu prilejul Zilei
mondiale a Mediului, 5 iunie,
de către UNEP, iar oraşul
Seattle şi-a primit numele
după această căpetenie.
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Când marele şef Alb din
Washington îşi trimite glasul
că doreşte să cumpere
pământul nostru, ne cere prea
mult.
Cum se poate vinde sau
cumpăra aşa ceva, cerul şi
căldura pământului?
Aşa ceva ne este cu totul
străin.
Noi nu suntem proprietarii
prospeţimii aerului şi
limpezimii apei.
Fiecare părticică a acestui
pământ e sfântă pentru
poporul meu.
Fiecare ac strălucitor de pin,
fiecare bob de nisip din vadul
râului, fiecare mică negură
din întunecimea pădurii, sunt
sfinte în gândurile şi viaţa
poporului meu, suntem parte
a pământului şi el e parte din
noi. Ierburile mirositoare ne
sunt surori.
Cerbul, armăsarul, vulturul
cel mare ne sunt fraţi.
Culmile stâncoase, păşunile
suculente, trupul învelit în
căldură al poney-ului şi omul,
toate aparţin aceleiaşi familii.
Această apă strălucitoare ce
curge prin torente şi râuri, nu
este numai apă, ci şi sângele
strămoşilor noştri. Dacă vă
vindem pământul, trebuie să
ştiţi că e sfânt.
Că fiecare reflectare din
lacul limpede vorbeşte despre
întâmplări şi amintiri din viaţa
poporului meu. Murmurul apei
e glasul tatălui tatălui meu.
Râurile ne sunt fraţi, ne sting
setea. Râurile poartă canoele
noastre. Ne hrănesc copiii.
Dacă vă vindem pământul,
trebuie să vă amintiţi şi să

învăţaţi copiii voştri că râurile
sunt fraţii noştri şi ai voştri.
De aceea va trebui să oferiţi
râului bunătatea pe care nu aţi
oferit-o fratelui.
Ştim că omul alb nu ne
înţelege.
Pentru el, un pământ e la fel
ca şi oricare altul.
Faţă de pământul-mamă şi
fratele-cer se poartă ca faţă de
lucruri care se pot cumpăra,
prăda, vinde ca vitele sau
podoabă strălucitoare.
Lăcomia lui va distruge
pământul şi va lăsa în urmă
pustiu.
Nu ştiu... Modul nostru de
viaţă se deosebeşte de al
vostru.
Numai privind la oraşele
voastre, pe omul roşu îl dor
ochii.
În oraşele omului alb nu
există un colţişor de linişte.
Nu există loc în care să se
audă deschiderea frunzelor
primăvara sau tremuratul aripii
musculiţei.
Cea mai mare comoară a
omului roşu este aerul.
Omul alb parcă nici nu
observă aerul pe care îl respiră.
Ca unul care e de multă vreme
muribund, e imun la duhoare.
Dacă vă vindem pământul,
trebuie să vă amintiţi că aerul
ne este preţios.
Că aerul îşi împarte spiritul
cu întreaga viaţă pe care o
întreţine.

Dacă vă vindem pământul,
trebuie să-l păziţi ca pe ceva
sfânt.
Ca pe un loc în care şi omul
alb va putea să inspire aerul
îndulcit cu mireasma florilor.
Vom examina oferta voastră
de a ne cumpăra pământul.
Dacă vom decide să fim
de acord, vă vom pretinde
să îndepliniţi următoarea
condiţie:
Omul alb va trebui să se
poarte faţă de animalele
acestui pământ ca faţă de fraţii
săi.
Ce este omul, fără animale?
Dacă animalele ar dispărea,
omul ar muri de marea
însingurare a spiritului.
Tot ceea ce li se întâmplă
animalelor, curând i se va
întâmpla şi omului.
În lume, totul se leagă.
Va trebui să vă învăţaţi copiii
că sub tălpile lor este cenuşa
strămoşilor noştri.
Pentru ca să respectaţi
pământul, le veţi spune că
pământul lor este bogat prin
viaţa străbunilor noştri. Va
trebui să vă învăţaţi copiii, aşa
cum îi învăţăm noi pe ai noştri,
că pământul ne e mamă.
Ce păţeşte pământul, păţesc
şi copiii lui.
Dacă omul scuipă pe
pământ, se scuipă pe sine
însuşi.
Pământul nu aparţine
omului.
Omul aparţine pământului.

Vîntul care i-a dat bunicului
meu primul suflu va primi şi
ultima lui răsuflare.
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Industria lemn

în Aust

Cascada Krimmler, cea mai înaltă din Austria
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U

mnului

stria

n studiu al Institutului de Cercetare Economică
din Austria (Economica), realizat la cererea
asociaţiei de profil din industria lemnului şi
a hârtiei (Fachverband der Holzindustrie) subliniază
importanţa enormă a acestui sector în Austria.
Cu o valoare adăugată brută anuală de 10,62
miliarde de euro, industria lemnului reprezintă 3,9%
din PIB (produsul intern brut), clasându-se pe locul al
doilea, imediat după sectorul turistic (4,2% din PIB).
Contabilizând toate serviciile şi produsele din
domeniu, valoarea adăugată brută totală atinge
chiar 20,25 miliarde de euro, practic fiecare al 13-lea
euro câştigat provine direct sau indirect din sectorul
forestier.
În acest sens, în Austria, a demarat o campanie
activă ce vizează promovarea utilizării lemnului în
urma unor licitaţii cu oferte publice şi încurajarea
sectorului construcţiilor din lemn.
Studiul confirmă faptul că mutaţia structurală din
sectorul forestier austriac este inevitabilă. Astfel, în
timp ce industria cherestelei realizează o valoare
adăugată brută de 61,18 euro per angajat (uşor
inferioară mediei austriece de 65,32 euro), sectorul
hârtiei şi celulozei afişează o valoare record de 137,70
euro per angajat. Această diferenţă se accentuează
observând totodată numărul de persoane integrate
în această industrie: sectorul cherestelei a angajat
33.879 de colaboratori, deoarece necesită o forţă de
muncă crescută, în timp ce industria celulozei şi hârtiei
operează cu mai puţin de jumătate din personal,
anume 12.408 (sunt necesare investiţii mult mai
ample de capital). Ramura industriei de celuloză este,
astfel, cu 125% mai productivă şi reuşeşte să angajeze
cu 63% mai puţini colaboratori. Astfel, este necesar
să se pună un accent mai consistent pe cercetare,
dezvoltare (inovaţii şi ameliorarea produselor) şi
prospectarea a noi pieţe.

Rezumat
Din analiza pe baze de
cifre şi procente, este de
reţinut faptul că dintre
pădurile europene, cele din
Austria sunt considerate
etalon de bună
gospodărire. Pentru aceste
considerente, industria
forestieră austriacă devine
sursă de documentare şi
de informare pentru orice
categorie de specialist în
domeniu, poziţia geoeconomică situând-o la
cotă de referenţial.

Forestry Sector
in Austria

Synopsis
According to a percentage
analysis, Austrian forests
are among the best
managed in Europe.
Austria’s forest industry
becomes a true source
of information and
documentation for any
field specialist. Also, its
geo-economical position
qualifies it as an authentic
point of reference.

Prăbuşirea vânzărilor
în Italia
Datele de piaţă actuale îndeamnă la un proces mai
rapid de consolidare a sectorului forestier. Exporturile
de cherestea din răşinoase către Italia, principalul
partener de export al Austriei, au scăzut din nou cu
22,4% în primul trimestru al anului 2013. În ultimii doi
ani, diminuarea vânzărilor atinge un prag de aproape
45%. Această situaţie cere un grad de flexibilitate mărit
şi o reorientare, motiv pentru care industria cherestelei
solicită cantităţi suficiente de lemn rotund calitativ
provenit din resurse locale.
Cu un volum evaluat la 8,6 milioane mc, producţia
de cherestea va atinge un nou prag istoric în 2013, o
diminuare cu o treime în raport cu anul record 2007.
Austria s-a confruntat cu o piaţă în scădere
comparativ cu Scandinavia şi Germania, principalii
săi concurenţi. Preţurile crescute pentru buşteni nu
pot mobiliza o cantitate mai mare de lemn. Fabricile
mici sau mari resimt aceste efecte, întrucât materia
primă reprezintă circa 70% din costurile unei fabrici de
cherestea. O modificare structurală este aşadar extrem
de necesară pentru reintegrarea pieţei austriece
în planul concurenţial internaţional pe o poziţie
favorabilă
Sursa: La Forêt, nr 11/2013

Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 17

1402_003_meridiane_forestiere_nr_7.indd 17

2/24/2014 16:15:22

ACTUALITATE / NEWS

Pădurea, “aurul v
Rezumat
Aurul verde îl reprezintă,
de fapt, lemnul. Explozia
concurenţială pe care
o provoacă lemnul
destinat arderii în raport
cu celelalte sortimente
justifică îngrijorarea
pentru resursă, în general,
şi pentru viitorul acesteia,
impunându-se necesitatea
politicilor şi strategiilor
îndreptate spre mai multe
împăduriri şi spre o mai
bună ocrotire a pădurii.

Forests, Planet’s
“Green Gold”

Synopsis
“The Green Gold” is, in fact,
represented by forests. The
concurrent boom of the
energetic wood compared
to the other assortments
justifies our general
worries for the future of
wood as a resource, hence
the necessity of policies
and strategies that require
reforestation and a better
preservation of forests.

Evoluţia extrem de rapidă a
preţurilor la lemnul pe picior
pune serioase probleme
cumpărătorilor. În fapt, în
majoritatea cazurilor, preţul
de vânzare a produselor
prelucrate nu a urmat încă
această tendinţă evolutivă.
Care va fi impactul pe care
disponibilitatea redusă a
lemnului de răşinoase îl va
avea asupra reţelei lemnului
în totalitate? Se va stabiliza
oare preţul lemnului pe
picior?
Preţul lemnului
Pentru anul 2003, rapoartele economice indicau
preţuri ale lemnului de molid pe picior situate sub
valoarea de 40 EUR/mc. În anul 2012, aceleaşi categorii
de lemn se vindeau cu mai mult de 70 EUR/mc, iar
în 2013, valoarea finală urca la aproape 90 EUR/mc.
Lemnul de molid cunoştea de altfel o creştere similară
la sfârşitul anilor ‘80, preţurile urmând a se dubla
în ultimii 10 ani. De altfel, această tendinţă rămâne
valabilă pentru toate esenţele de lemn de răşinoase.
Din contră, lemnul de fag valora 150 EUR/mc în 1999,
iar în prezent abia atinge 75 EUR/mc.
Întrebarea este dacă ar putea avea loc o scădere a
preţului pentru răşinoase după nivelurile superioare
atinse până acum, având în vedere că în cele mai
multe rânduri creşterile mari sunt urmate de corecţii
severe în perioadele următoare. Este de amintit, în
acest sens, situaţia petrolului din luna iunie a anului
2008, al cărui preţ era anunţat la o valoare stabilă de
200 USD pe baril, în timp ce la data de 1 ianuarie a
anului următor, 2009, barilul era cotat la doar 40 USD.
Iată de ce, pentru orice proprietar forestier,
gestionarea resurselor este şi va rămâne sub semnul
incertitudinilor economice. Pe continentul european,
preţurile cresc mai mult prin prisma insuficienţei
resurselor, decât prin specularea efectivă a preţurilor
la vânzare.
În cazul cherestelei din răşinoase, capacităţile
de producţie ale fabricilor europene (Belgia spre
exemplu) s-au dublat între anii 1995 şi 2005. În

Pădurea, “aurul verde”
al Pământului, şi chiar
mai mult
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2007, capacitatea totală era utilizată la
maximum, fiind necesară o cantitate
de aproape 3.000.000 mc lemn pentru
alimentarea fabricilor în cauză. Astăzi,
resursele disponibile nu mai acoperă
capacitatea de producţie, fenomen
întâlnit în Germania, Suedia şi, mai ales,
Finlanda.
Lemnul industrial nu s-a bucurat de
aceeaşi creştere a capacităţilor productive
după anii 2000. În schimb, începând cu
anul 2008, promovarea utilizării biomasei
a condus la instalarea centralelor de
cogenerare, susţinute de numeroase
guverne europene. În regiunea valonă,
se observă deja un consum de peste
1.000.000 tone pentru aceste centrale,
multe dintre ele recurgând la peleţi drept
combustibil.
Dezvoltarea în Europa a procesului de
utilizare a peleţilor pentru producerea de
combustibil domestic a bulversat piaţa
lemnului, valorificarea actuală a peleţilor
oferind resurse importante furnizorilor
acestor unităţi de producţie. Creşterea
preţului la peleţi este adesea argumentată
prin raport cu cel al petrolului ca punct de
referinţă. Mai mult, regiunile sau statele
europene subvenţionează achiziţionarea
sobelor şi centralelor termice pe peleţi. Ca
urmare, Franţa reduce impozitul cu 15%
la cumpărare şi 26% la reînnoirea sobelor
cu peleţi, începând cu data de 1 ianuarie
2013.
Produsele din cherestea, împreună cu
panourile de lemn şi celuloza, nu au trecut
prin aceeaşi etapă a exploziei preţurilor,
ceea ce a dus la lipsa subvenţiilor întâlnite
pe filiera tradiţională. Cu toate acestea,
pagubele asupra celorlalte ramuri
industriale sunt destul de vizibile. Astfel,
fabricile de cherestea care lucrează pentru
sectorul ambalajelor îşi încentinesc
producţia din pricina insuficienţei amintite
mai sus, a lemnului disponibil. Cantităţi
importante de cherestea şi peleţi vor fi
importate din Europa de Est. Pericolul
trimiterii unei părţi semnificative de lemn
către cazanele cu aburi (industriale sau
pentru încălzire domestică) este din ce
în ce mai actual. Va deveni şi pădurea o
sursă de “aur verde” similar cu cel “negru”
reprezentat de petrol?

Situaţia cumpărătorilor
Preţul ridicat al lemnului de răşinoase
afectează profund situaţia potenţialilor
clienţi, atât fabricile de cherestea, cât şi
exploatatorii forestieri se luptă efectiv
pentru fiecare lot de resursă. Cantităţile
de lemn disponibil sunt greu de estimat,

lipsa acestora contribuind la accentuarea
acestei situaţii economice generale.
Preţurile lemnului de molid pe
picior în zona munţilor Ardeni (Belgia,
Franţa,Luxemburg) sunt cel mai bine
valorificate din întreaga Europă. Deşi
situaţia în Germania este destul de
similară, preţul lemnului pe picior este
inferior celui întâlnit în Belgia. În schimb,
Franţa oferă, în anumite regiuni, preţuri
mai puţin ridicate, un avantaj pentru
prelucrătorii locali. Aici, lemnul poate
ajunge până la 15 EUR/mc.
Cumpărătorii lemnului destinat
fabricării celulozei sunt confruntaţi cu o
creştere subită a preţurilor la plachete
forestiere şi rumeguş. Aceste produse
iau adesea calea sectorului energetic,
devenind materiale importante pentru
producătorii de peleţi. Unele unităţi de
producţie au decis să părăsească regiunea
de origine (Stora nu mai are sediu în
Corbehem, Franţa), în timp ce altele şi-au
limitat producţia oprind liniile principale
(Norske Skog Walsum, în Germania).
Sectorul energetic este nevoit şi el să
reziste în faţa unei situaţii tensionate.
Bazată iniţial pe o utilizare a rumeguşului,
producţia de peleţi consumă în prezent
plachete forestiere şi lemn destinat
celulozei (lemn despicat). Norma germană
DIN dominantă în Europa impune
ca lemnul de răşinoase să constituie
materia primă fundamentală. Liniile
de producţie recente deţin capacităţi
masive, de cele mai multe ori depăşind
cantităţile disponibile de materie primă
căci implementarea unei linii importante
conduce la o cerere de zeci de mii de tone
de lemn pe an.
Asistăm la o înmulţire a unităţilor
de producţie fără efectuarea unui
studiu obiectiv în prealabil al existenţei
resurselor disponibile. Cumpărătorii de
rumeguş se reprofilează pe comerţul
cu plachete forestiere şi buşteni. Spre
exemplu, uzina Erda de la Bertrix, Franţa
şi-a anunţat intenţia de a achiziţiona
200.000 tone de buşteni începând cu
primăvara următoare pentru producerea
de peleţi.

Viitorul
Stimularea producţiei lemnoase,
îndeosebi a lemnului de molid nu va
avea consecinţe decât pe termen mediu
şi lung. Pe termen scurt, provocările
pe care le vor întâlni fabricile actuale şi
producătorii din sector vor deveni extrem
de acute. Aprovizionarea costisitoare
cu materie primă va duce la relocări

frecvente şi opriri ale producţiei în multe
ţări europene. Ne gândim aici atât la
partea pozitivă a investiţiilor belgiene din
Franţa, dar şi la întreruperi ale producţiei
sau importantele reduceri capacitive ce
au avut loc în ultimii ani în cazul unor mari
fabrici de cherestea din sudul Germaniei şi
din Austria.
Sectorul energetic, în principal cel al
producerii energiei electrice, se confruntă
cu o perioadă viitoare foarte incertă.
Poate şi de aceea, în octombrie, a avut
loc la Bruxelles o reuniune excepţională
a primilor 10 producători importanţi
europeni din domeniu, reprezentând
mai mult de jumătate din producţia
europeană de electricitate. Cererea
lor este simplă: oprirea subvenţiilor
europene pentru energia regenerabilă.
Într-adevăr, aceste ajutoare conduc la
efecte de concurenţă negativă şi afectează
centralele pe gaz care rămân singura
garanţie viabilă pentru evitarea unei
blocade în perioada de iarnă. Directorul
executiv al Gdf-Suez (d-nul Mestrallet)
avertizează că preţul gazului este de trei
ori mai ridicat în Europa decât în Statele
Unite. Or, producătorii de electricitate
şi ramurile industriale din sector sunt,
astfel, cel mai afectate de costurile mari
ale gazului. Preţul brut la electricitate s-a
diminuat, iar centralele pe gaz nu mai sunt
rentabile, conform unui studiu alarmist
asupra acestui subiect controversat.
În ceea ce priveşte dioxidul de carbon,
acesta nu intră în vederile raportului.
Bineînţeles, centralele pe carbune sunt
rentabile şi datorită cărbunelui american
foarte bine comercializat.
Producătorii de peleţi trebuie în
continuare să apeleze la importuri,
acestea provenind, de mulţi ani, de pe
continentul european. Până în prezent,
era vorba mai ales de peleţii industriali
destinaţi centralelor de cogenerare.
Astăzi, producătorii baltici, ruşi, ca şi
câţiva producători americani îşi îndreaptă
atenţia cu predilecţie asupra peleţilor
certificaţi DINplus sau ENplus. Aşadar,
piaţa peleţilor pentru încălzire domestică
va fi în parte acoperită de importuri.
Ca o concluzie generală, pădurea a
reprezentat dintotdeauna aurul verde al
Pământului. Acest aur verde este în fapt
lemnul, cu fluctuaţiile sale în procesul de
valorificare. Plantaţiile şi reîmpăduririle
masive vor rămâne mereu o chestiune de
actualitate şi soluţia cea mai pertinentă
pentru viitor.
Sursa: Silva Belgica, Nr 6/2013
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Colaborare
de tip cluster
Un adevăr cunscut de la Unire, spre a nu spune de la moş
Ioan Roată: unde-s doi, puterea creşte. Adevăr verificat şi în
silvicultură. Ne referim la aşa numitul “cluster”, un ansamblu
de întreprinderi învecinate în spaţiu, cu preocupări
asemănătoare şi animate de dorinţa unui progres economic
şi social, în folosul tuturor.
Pe ce cale?

Distingem două etape. Conditio sine qua
non este constituirea sus-numitului ansamblu,
cunoscut în vestul Europei sub denumirea
de “cluster” (în engleză: ciorchine, strugure).
Odată ce cooperarea între participanţi este
asigurată, se trece “la treabă”, adică la realizarea
în comun a ţelurilor vizate. Este ceea ce putem
numi “iniţiative tip cluster”. Se poate afirma
că-i vorba de o nouă orientare în domeniile
de activitate economică. Accentul nu se mai
pune pe cercetare, ci pe inovaţie, între altele şi
în domeniul silviculturii. Primele experimente
datează din ultimii zece ani.
Redăm mai jos o iniţiativă tip cluster,
proiectată de landul Baden-Württemberg în anul
2008. Rezultatele obţinute au constituit obiectul
unei conferinţe de presă care a avut loc la 31
octombrie 2012. Participanţi: reprezentanţii
branşelor mentionate mai jos .

Perspective ?

Din cele relatate de reprezentanţii domeniilor
care au luat parte la conferinţa de presă din 31
octombrie 2012, reies rezultate îmbucurătoare
şi promiţătoare. Cu alte cuvinte, proiectul va
continua.
Dr. Aurel Teuşan
Bibliografie:
Kronauer. H.: Clusterinitiative
Baden-Württemberg. AFZ-DerWald 24/2012.

Rezumat
Autorul semnalează, cu
argumentul datelor şi al
informaţiilor statistice,
importanţa colaborării
de tip cluster şi inserează
elementele direct legate
de aceasta formă de
organizare economicosocială.

Cluster
Collaboration
Platform

Dr. Aurel Teuşan
Synopsis
The author signals the
importance of cluster
collaboration using data
and statistical information
and inserts those elements
strictly related to this form
of social and economic
organisation.

Obiectivele urmărite:

• cooperare “în lung şi’n lat” în cadrul branşelor
constituente;
• realizarea unei silviculturi gospodărite durabil;
• promovarea (valorificarea - comercializarea)
produselor lemnoase şi nelemnoase din pădue,
în măsura în care acestea sunt utilizabile;
• ameliorarea spaţiului rural în ansamblu, prin
iniţiative locale sau regionale;
• cercetare aplicativă şi formarea unor calificări
profesionale noi.

Legatură tip cluster: pădure - fabrică
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British Columbia, Canada

Managementul
resurselor forestiere
în pădurile private

Rezumat
Este descris cadrul
legislativ pentru
stimularea gestionării
forestiere sustenabile şi
pentru protejarea valorilor
ecologice primordiale
în situaţia terenurilor
forestiere particulare.

British Columbia,
Canada
Forest
Management on
Private Land
Synopsis
Depiction of the legislative
framework covering
private lands in order to
stimulate sustainable
forest management
and protect primordial
ecological values.

L

egea Administrării Sustenabile a Fondului
Forestier Proprietate Privată (PMFLA)
a fost promulgată de către Legislativul
provinciei British Columbia în anul 2003, pentru
a stimula gestionarea forestieră sustenabilă şi
pentru a proteja valorile ecologice primordiale
în situaţia terenurilor forestiere particulare,
conform Programului de Management Forestier
Sustenabil, Administrarea Forestieră intră sub
incidenţa Regulamentului cu privire la evaluarea
proprietăţilor în scopul impozitării, în vigoare
din 1988, şi vizează încurajarea proprietarilor de
pământ în procesul de producţie a cherestelei
pe termen lung. Astfel, terenul forestier este
impozitat similar sau chiar chiar mai puţin
decât cel rezidenţial din mediul rural. Există un
total de 257 proprietăţi forestiere administrate
privat, reprezentând 823.582 hectare, variind
în dimensiuni de la suprafeţe mari de până
la 323.000 hectare destinate operaţiunilor
industriale, până la mici parcele de pământ
de numai 25 hectare sau chiar mai puţin.
Pădurile încadrate aici contribuie semnificativ la
productia anuală de cherestea (10%).
PMFLA stabileşte obiectivele managementului
forestier în vederea conservării solurilor, a
calităţii apei, mediului acvatic, a habitatului
critic al animalelor sălbatice şi al programului de
reîmpădurire. Se urmăreşte totodată instituirea
unui Consiliu de Gestionare Forestieră a
Fondului Forestier Privat, cu funcţie de agenţie
publică independentă, care să administreze
practicile forestiere prevăzute de program.
Conform PMFLA, Consiliul are autoritatea de a
enunţa reglementările noi, taxele administrative,
de a examina proprietăţile particulare şi a
inspecta documentaţia oficială împreună
cu operaţiunile în desfăşurare. Acesta poate
emite ordine de încetare a activităţii, penalizări
administrative şi are dreptul de a aduce în
justiţie factorii care nu respectă normele
aprobate.
Consiliul este compus din doi membri numiţi
de guvernul provinciei şi aleşi de proprietarii
forestieri, iar preşedintele va fi desemnat în
comun de alţi patru membri ai Consiliului. Deşi
funcţionează independent, membrii săi au
obligaţia de a raporta anual către Ministerul
Pădurilor şi Resurselor Naturale din Canada, iar
operaţiunile sunt finanţate integral cu ajutorul
cotizaţiilor acestora.
După stabilirea acestor linii generale, Consiliul
va putea recurge la inspecţii de rutină şi anchete

privind respectarea regulamentului şi a legilor
în vigoare. Toate pădurile private urmează a
fi supuse analizei cel puţin o dată la cinci ani,
acordându-li-se calificative de performanţă
referitoare la calitatea managementului forestier
şi a aplicării adecvate a regulamentului. În plus,
Consiliul a întreprins o serie de operaţii de audit
care au examinat diferite criterii de activitate
şi exigenţe practice. Iată doar câteva dintre
ele: condiţiile de recoltare a lemnului pentru
cherestea, construcţii de drumuri, întreţinere,
reîmpăduriri, protecţia mediului acvatic şi
asigurarea calităţii apei potabile. Un raport anual
final va fi adus la cunoştinţă privind îndeplinirea
obiectivelor-ţintă din Regulamentul de
Administrare a Proprietăţilor Forestiere Private,
iar în situaţia unor rezultate nesatisfăcătoare se
vor organiza audieri oficiale cu scopul stabilirii
penalităţilor sau a acţiunilor de remediere a
cazurilor ce contravin Regulamentului.
Drept rezultat, Consiliul a introdus, în anul
2007, noi reguli privind practicile forestiere, care
au stimulat sectorul construcţiei drumurilor,
administrarea şi conservarea terenurilor
forestiere vizate şi au îmbunătăţit protecţia
habitatului acvatic sau asigurarea calităţii
apei. Tendinţa este de a garanta proprietarilor
de păduri un maximum de flexibilitate în
gestionarea terenurilor pe care le posedă, cu
condiţia expresă de a nu cauza efecte materiale
adverse asupra calităţii solului, mediului acvatic
sau apei potabile.
Consiliul acceptă existenţa unor frecvente
conflicte între tipurile de operaţiuni forestiere
efectuate pe terenurile private şi interesele
comunitare sau cerinţele ecologice de protejare
a mediului. Acţiunile de promovare a unui
management sustenabil şi a proiectelor de
reîmpădurire vor continua să fie prioritatea
principală în Consiliu, iar în acest an se vor
desfăşura programe ample de protecţie şi
garantare a unui nivel calitativ superior al apei
potabile.
În acest sens, se vor institui relaţii de
colaborare mai strânsă cu guvernele locale sau
agenţiile federale, provinciale sau comunitare
din domeniu şi vor fi organizate dezbateri
publice care să pună în discuţie respectarea
normelor forestiere acceptate.
Sursa: BC Forest Professional,
Nov.-Dec. 2013
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Analiză
multicriterială

la vânzarea sortimentelor
superioare de lemn
Rezumat
Autorul argumentează,
prin analiză statistică şi
interpretare ştiinţifică, o
serie de actiuni şi metode
specifice mecanismului
de licitare, prin care poate
fi eficientizată vânzarea
lemnului, în special a
sortimentelor valoroase.

A Multi-criteria
Analysis for
Buying and Selling
Assortments of
Quality Wood
D. Eng. Johann Kruch
Synopsis
The author presents, by
statistic and scientific
means, a series of methods
specific to the auction
mechanism. These
procedures point to a more
effective process of wood
selling, mainly for the
valuable assortments.

1. Consideraţii generale
Elementele de variaţie la o licitaţie de material
lemnos sunt atât de natură dimensional
-calitativă, cât şi economică. Grupa elementelor
dimensional - calitative se referă, pe de o parte,
la caracteristicile dendrometrice (diametru,
lungime, volum), iar pe de altă parte, la
particularităţile şi defectele buştenilor; grupa
parametrilor economici este constituită din
preţurile pe unitatea de volum (pornire,
adjudecare) şi de valorile băneşti (cerute,
obţinute).
Pentru comercializarea materialului lemnos
de calitate se organizează, de regulă, forma de
licitaţie “la plic închis”, care a fost introdusă şi în
România începând cu anul 2000. Cum de atunci
au trecut peste 13 ani, materialul scriptic care
s-a acumulat şi păstrat este foarte voluminos
şi permite o cercetare complexă a diverselor
aspecte de interes general sau particular.

2. Materialul
şi metoda de analiză
Evidenţierea trendului valoric pentru buştenii
de gorun selecţionaţi în vederea vânzarii a
fost cercetată pe materialul prelevat de la O.S.
Bârzava, pendinte de D.S. Arad, şi s-a bazat pe
rezultatele a 18 licitaţii, care au avut loc într-o
perioada de şapte ani (2006 - 2012). Alegerea
acestui ocol silvic s-a făcut pe considerentele
că suprafaţa ocupată de gorun reprezintă 28%
din suprafaţa păduroasă totală, deci o sursă
permanentă de valoare, iar materialul lemnos a
fost suficient de bine sortat şi fasonat.
O bună parte din datele primare au fost
preluate din cele 18 caiete de licitaţii ţinute în
perioada anilor 2006 - 2012, cum ar fi numărul
total de buşteni, volumele şi preţurile de
pornire, iar altele s-au obţinut în urma validării
licitaţiilor, precum numărul de buşteni licitaţi,
respectiv nelicitaţi, şi preţurile de adjudecare.
Aceste mulţimi bogate în date au fost apoi
completate cu unele noi, calculate, ca valori
băneşti solicitate, respectiv valori băneşti
obţinute, ca şi indicii de eficienţă a licitaţiilor.

În total, numai pentru aspectele economice
antamate s-a dispus de peste 7.800 de date,
care, în urma stratificărilor, au permis să se
concluzioneze diferite aspecte specifice.

3. Rezultate obţinute.
3.1 Variaţia caracteristicilor
pe licitaţii
a. Numărul şi volumul buştenilor
În perioada anilor 2006 - 2012, au avut loc 18
licitaţii la care au fost prezentaţi spre vânzare
1.355 de buşteni valoroşi de gorun.
Primul aspect care trebuie remarcat este
acela că nu toţi buştenii supuşi comercializării
au fost vânduţi. Un număr de 247 de buşteni,
reprezentând 19,7% din totalul acestora, nu au
fost licitaţi. De asemenea, trebuie evidenţiat
faptul că în cazul a trei licitaţii (L-12, L-14 şi L-15),
numărul buştenilor nelicitaţi a fost foarte mare,
procentele lor fiind de 64%, 80% şi 84%. Deşi
dimensional şi calitativ aceşti buşteni nu au
diferit semnificativ de ceilalţi, cauza nelicitării lor
trebuie căutată în altă parte, foarte probabil întrun cartel format din mai mulţi adjudecatari. În
aceste condiţii, numărul de buşteni licitaţi a fost
de1.108 bucăţi, cu un volum de 1.481 mc.
Valorile extreme (minim, maxim) pentru
numărul de buşteni şi volume au fost: 8 buc. (L14) şi 113 buc.(L-13) şi, respectiv 13,97 mc (L-18)
şi 167,12 mc (L-10).
Sub raportul mărimilor celor două
caracteristici, se poate susţine că la toate
licitaţiile din perioada cercetată a existat un
echilibru relativ stabil, în concordanţă cu
potenţa speciei în sortimente valoroase.

b. Preţurile de pornire
şi adjudecare
Preţurile pe unitatea de volum au fost
convertite în euro, cu scopul de-a putea face
ulterior comparaţii cu unele licitaţii care au avut
loc în aceeaşi perioadă de timp, în ţări ale U.E.
La preţul de pornire (solicitat) minimul absolut
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s-a înregistrat la L-8 cu 164,77 EUR/mc ,
iar maximul absolut la L-7 cu 552,38 EUR/
mc. Faţă de media generală de 346,00
EUR/mc, extremele au reprezentat 47,6%
şi 159,6%. Amplitudinea de variaţie a fost
de 387,61 EUR/mc, fiind mai mare decât
dublul valorii minime.
Sursele diferenţierii preţurilor de
pornire şi adjudecare le-au constituit plaja
foarte diversă de diametre şi lungimi ale
buştenilor, dar mai ales a calităţii acestora.
c. Valorile băneşti solicitate şi obţinute.
Indicele de eficienţă
Valorile băneşti solicitate şi obţinute
s-au dedus prin multiplicarea volumelor
buştenilor cu preţurile de pornire şi,
respectiv, de adjudecare. Cumularea
acestor valori pe licitaţii au dat rezultatele
consemnate în tabelul 1.

În cazul în care la o licitaţie nu toţi
buştenii au fost vânduţi, ci o parte din
ei au fost valorificaţi doar după licitaţie
sau chiar a doua zi prin negocieri,
coeficientul de eficienţă (de pierdere)
pentru aceştia trebuie corectat pe baza
preţurilor negociate; aceasta înseamnă
înlocuirea în relaţia (1) a valorii obţinute
Vob cu valoarea negociată Vneg. Cum
întotdeauna valoarea negociată este mai
mică decât cea prognozată iniţial (Vneg
< Vpr), va rezulta semnul negativ (de
pierdere) pentru coeficientul de “eficienţă”.
Analiza variaţiei permite să se
constate că până la licitaţia L-8 inclusiv,
coeficienţii au avut valori apreciabile,
cu un maxim deosebit la licitaţia L-3
(73,3%), după care s-a instalat un trend
descendent accentuat până la L-17 (2,3%).
Per ansamblu, însă, forma generală a
trendului a fost una descrescătoare.
Coeficientul de eficienţă total pe perioadă
a avut valoarea de 25,1%.
În ceea ce priveşte câştigurile absolute,
licitaţiile cele mai bune, cu un aport de
peste 10.000 EUR faţă de valorile cerute
au fost: L2…L4, L6, L7 şi L10, iar cele cu
valori sub 1000 EUR, L15, L17 şi L18.
Considerăm că tipul de licitaţie la “plic
închis” pentru buştenii de gorun valoroşi,
dar şi pentru alte specii lemnoase nobile,
dacă sunt organizate corespunzător, cu
materialul bine sortat şi fasonat, încadrat
corect sub raport calitativ în clase
corespunzătoare, cu evitarea cartelurilor
adjudecatarilor, pot constitui un mijloc
eficient de venituri băneşti pentru ocolul
silvic.

555 de buşteni (50,1%), cu un volum de
763,777 mc (51,6%), iar ca medii anuale pe
întreaga perioadă, au fost vânduţi 158 de
buşteni/an, cu un volum de 211,61 mc/an.
Aceste valori anuale indică şi faptul că
potenţialul în gorun valoros la ocolul silvic
Bârzava se circumscrie acestora, şi că pe
baza lor se poate construi strategia de
marketing în viitor.

b. Preţurile de pornire
şi adjudecare
Preţurile de pornire şi adjudecare pe ani
au fost obţinute prin cumularea tuturor
valorilor unitare pe unitatea de volum de
la toate licitaţiile ce au fost incluse în anii
corespunzători, şi apoi calcularea mediilor
lor aritmetice. Rezultatele obţinute sunt
consemnate în tabelul 3.

3.2 Variaţia
caracteristicilor pe ani
Pentru caracterizarea mai corectă a
rezultatelor licitaţiilor din punct de vedere
economic, s-a introdus coeficientul de
eficienţă. Acesta reprezintă procentul
raportului dintre diferenţa valorilor
obţinute şi prognozate (cerute), raportate
la valoarea prognozată. În expresie
matematică, de calcul, acesta are forma:

unde:
ie reprezintă coeficientul de eficienţă,
în procente, Vob - valoarea obţinută,
în euro (sau altă valută), Vpr - valoarea
prognozată (cerută), în euro (sau altă
valută), şi este valabilă pentru situaţia
când toţi buştenii au fost adjudecaţi.

a. Numărul
şi volumul buştenilor
Concentrarea şi prelucrarea datelor
primare pe ani este mai logică pentru
analiza tuturor caracteristicilor cercetate,
datorită faptului că astfel, multe din
excepţiile singulare de la unele licitaţii
se estompează şi se evidenţiază trendul
normal al evoluţiei.
Procesul de reunire a celor 18 licitaţii
ţinute în perioada anilor 2006-2012 a
condus ca, în final, fiecare din cei şapte
ani să conţină între două şi trei licitaţii. În
tabelul 2 este redată concentrarea pe ani a
licitaţiilor, precum şi repartiţia numărului
şi volumului buştenilor.
Evoluţia pe ani a numărului şi volumului
buştenilor evidenţiază faptul că în
intervalul de ani 2008-2010 s-au valorificat

Primă constatare care se poate face se
referă la evoluţia sinuoasă, “în paralel”,
a preţurilor de pornire şi adjudecare, cu
tendinţă de apropiere, odată cu trecerea
anilor.
O altă observaţie care poate justifica
o bună parte din variaţia ondulatorie
a preţurilor de pornire ar fi faptul că
buştenii oferiţi au constituit amestecuri
în diverse proporţii ale calităţilor A şi B
(poate chiar şi C). În România, caietele
de licitaţie nu conţin explicit clasa de
calitate a buştenilor, aşa că stabilirea şi
diferenţierea preţurilor de pornire care să
reflecte corect valoarea reală, de moment,
a materialului nu este posibilă.
Stabilirea preţului de pornire a lemnului
este o problemă extrem de dificilă,
deoarece acesta trebuie să includă toate
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cheltuielile cu manopera de exploatare,
sortare, fasonare, organizare, precum şi
toate cheltuielile materiale necesitate
pentru realizarea sortimentelor şi
transporturilor (adunat, scos-apropiat, şi la
lungă distanţă), la care să se adauge şi alte
cheltuieli, dar şi un beneficiu.

c. Valorile solicitate
şi obţinute. Indicele
de eficienţă
Valorile băneşti s-au obţinut similar ca
procedură de calcul cu cea de la preţurile
unitare pe volum, adică prin gruparea
licitaţiilor pe ani şi multiplicarea volumelor
cu preţurile de pornire şi adjudecare
medii şi însumarea lor. Pentru valorile
astfel obţinute, s-a calculat cu relaţia (1) şi
indicele de eficienţă corespunzător pe ani.
Rezultatele sunt consemnate în tabelul 4.

Analiza valorilor permite să se
constate că cei mai buni ani sub raportul
câştigurilor absolute au fost 2008, 2010 şi
2007. Pe întreaga perioadă cercetată s-au
obţinut peste 673.000 de euro, cu o medie
anuală de peste 96.000. Valoarea medie
obţinută pe unitatea de volum, pentru
întreaga perioadă, s-a ridicat la 455 EUR
/ mc, ceea ce confirmă calitatea lemnului
de gorun .
La fiecare an, se pot observa diferenţe
mai mari sau mai mici între valoarea
obţinută şi cea solicitată. Aceste diferenţe
se datorează, în parte, şi modului în
care s-au organizat licitaţiile, în sensul
că buştenii au fost îngrijit fasonaţi
şi aranjaţi pe suprafaţă, ceea ce a
facilitat adjudecatarilor condiţii optime
pentru examinarea uşoară şi totală a
particularităţilor şi defectelor materialului
lemnos, precum şi de a face comparaţii
rapide între buşteni sub raport calitativ,
şi a stabili astfel corect preţurile de
adjudecare.
La fel ca la toate caracteristicile anterior
cercetate, şi la indicii de eficienţă anuali
trendul este unul descrescător. Despre

unele cauze care au generat această
tendinţă generală a micşorării valorilor
economice s-a discutat anterior. Acum
amintim doar câteva măsuri care ar mai
trebui luate pentru redresarea situaţiei
actuale.
În primul rând este strict necesară
trecerea la sortarea industrială
(dimensional - calitativă) conform
normelor europene adoptate de România
încă din anul 2001 sub acronimul SR
EN, dar neaplicate până în prezent, şi
renunţarea la sortarea după criteriul
utilizării, învechit şi neconform cu stadiul
actual al comercializării lemnului pe
plan mondial, mai ales pentru speciile
valoroase valorificate prin sistemul
de licitaţie la “plic închis”, la care nu se
cunoaşte viitoarea utilizare a materialului.
În al doilea rând, pentru ca această
acţiune de trecere la noul sistem de
sortare să se desfăşoare din mers, este
imperios necesar ca personalul care se
ocupă de sortarea şi fasonarea lemnului
în depozite (platforme) să fie temeinic
pregătit în acest sens, aceasta însemnând
cunoaşterea tuturor particularităţilor şi
defectelor incluse în norme, pe clase de
calitate, măsurarea şi cuantificarea lor,
precum şi dimensiunile minime admise
pentru diametrele mediane şi lungimile
buştenilor.
În al treilea rând, preţul de pornire
trebuie să fie fixat în raport explicit de
clasa de calitate şi să apară, ca atare, în
caietele de licitaţie.

4.Concluzii
şi recomandări
Valorificarea buştenilor de gorun în
sistemul de licitaţie la “plic închis”, în cazul
în care sunt îndeplinite o serie de cerinţe
reclamate de o sortare dimensionalcalitativă exigentă, însoţită şi de o
fasonare îngrijită, poate constitui o sursă
sigură de câştig pentru ocolul silvic.
Cerinţele dimensional-calitative
impun că nici un buştean nu trebuie
să aibă diametrul median şi lungimea
mai mici decât cele prevăzute în
standardul SR EN 1316-1 şi să fie în
concordanţă cu mărimile, sau cu prezenţa
/ absenţa particularităţilor şi defectelor
necuantificabile specifice claselor de
calitate în care au fost încadrate.
În subsidiar, dar important pentru
vânzător, este şi faptul că materialul
lemnos recoltat până în prezent oferă
date relativ certe şi corecte în privinţa
potenţialului maxim pentru producţia
de sortimente superioare de gorun din

arealul de administrare al ocolului silvic.
În final, recomandăm ca după fiecare
licitaţie să se alcătuiască un sumar mai
diversificat al caracteristicilor acestora,
care să ofere informaţii mai numeroase şi
valoroase în aprecierea mai corectă a lor.
Iată câteva din propuneri:
• numărul buştenilor nelicitaţi (buc., %)
precum şi volumul acestora (mc, %),
• piesa cea mai valoroasă (preţ de
adjudecare, volum,valoare),
• preţul mediu de adjudecare pe licitaţie
(lei, sau altă valută),
• coeficientul de eficienţă (%),
• numărul adjudecatarilor (autohtoni,
străini),
• numărul total de oferte făcute (buc.),
• numărul mediu de oferte pe buştean
(buc.),
• numărul adjudecatarilor care au
obţinut lemn.
La aceste variabile, se vor mai adăuga şi
cele conţinute în caietele de licitaţie.
Această statistică este de preferat să fie
întocmită şi la finele fiecărui an. În acest
mod se pot face comparaţii (interne,
externe) mai pertinente şi să se ia decizii
corecte pentru activitatea de marketing.
Conf. dr. ing. Johann Kruch
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Preţul lemnului pe
înregistrat la Regia Naţiona
Masa lemnoasă oferită şi adjudecată la licitaţiile pentru anii 2013 şi 2014
de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva
Direcţia silvică
2013
mc
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

TOTAL RNP
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa Năsăud
Botoşani
Brăila
Braşov
Buzău
Călăraşi
Caraş-Severin
Cluj Napoca
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Sălaj
Satu Mare
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vâlcea
Vaslui
Vrancea
I.C.A.S

4.333.514
105.918
96.882
152.431
282.731
61.225
6.857
28.520
53.251
13.682
87.609
66.605
426.773
25.044
28.995
55.487
60.701
84.506
15.183
70.536
138.831
33.751
154.414
70.752
8.114
211.195
103.302
272.401
381.592
44.541
160.113
17014
19.821
80.293
350.536
7.915
85.894
161.559
84.523
40.361
40.185
52.684

Masa lemnoasă oferită
2014
mc
4.299.347
124.660
109.237
128.050
258.606
84.811
8.947
33.235
55.197
13.068
83.351
60.837
411.004
25.047
28.014
51.920
60.137
71.358
16.643
65.159
115.149
40.639
222.577
55.434
96.364
22.455
229.619
104.223
264.848
284.270
41.021
141.973
25.647
20.890
84.734
382.417
12.988
95.290
120.672
101.237
47.802
48.288
51.258

%

Masa lemnoasă adjudecată
2013
2014
%
mc
mc

99.2%
117.7%
117.8%
84%
91.5%
138.5%
130.5%
116.5%
103.7%
95.5%
95.1%
91.3%
96.3%
100%
96.6%
93.6%
99.1%
84.4%
109.6%
92.4%
82.9%
120.4%
144%
78.3%

3.280.174
81.353
86.119
140.800
258.333
48.857
4.898
23.175
33.966
11.182
59.888
45.322
250.080
12.230
16.612
40.712
27.845
55.246
1.722
18.143
115.828
33.471
119.028
46.686

276.7%
108.7%
100.9%
97.2%
74.5%
92.1%
88.7%
150.7%
105.4%
105.5%
109.1%
164.1%
110.9%
74.7%
119.8%
118.4%
120.2%
97.3%

8.114
163.692
55.465
205.963
376.874
18.830
140.350
11.218
11.848
72.556
349.586
7.549
75.197
61.681
77.262
33.077
37.234
42.182

3.728.360
92.373
103.675
125.411
248.268
80.355
7.697
30.209
20.571
13.068
64.757
47.597
358.225
15.347
18.069
31.692
42.567
43.035
10.158
29.691
100.277
40.602
198.767
49.261
91.377
9.813
204.833
66.885
243.868
281.564
24.461
128.673
22.782
17.637
79.190
373.751
10.825
84.164
80.936
97.999
42.827
43.845
51.258

113.7%
113.5%
120.4%
89.1%
96.1%
164.5%
157.1%
130.4%
60.6%
116.9%
108.1%
105%
143.2%
125.5%
108.8%
77.8%
152.9%
77.9%
589.9%
163.6%
86.6%
121.3%
167%
105.5%
120.9%
125.1%
120.6%
118.4%
74.7%
129.9%
91.7%
203.1%
148.9%
109.1%
106.9%
143.4%
111.9%
131.2%
126.8%
129.5%
117.8%
121.5%
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ui pe picior în 2014,
ională a Pădurilor Romsilva
Preţurile de pornire şi adjudecare la licitaţiile de masă lemnoasă
pentru anii 2013 şi 2014, la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva
Direcţia silvică
2013
lei / mc
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

TOTAL RNP
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa Năsăud
Botoşani
Brăila
Braşov
Buzău
Călăraşi
Caraş-Severin
Cluj Napoca
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Sălaj
Satu Mare
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vâlcea
Vaslui
Vrancea
I,C,A,S

85,06
56,14
51,81
95,85
71,01
92,16
79,97
140,08
33,43
108,79
102,05
95,89
77,54
103,14
74,05
103,96
113,39
86,72
129,68
139,49
67,40
142,06
66,75
48,88
215,03
73,86
83,99
90,74
94,52
119,05
90,67
76,33
63,46
110,27
93,52
134,08
47,79
66,47
112,08
99,05
94,23
99,93

Preţuri de pornire
2014
lei / mc
112,32
115,90
108,46
110,72
86,51
108,88
67,32
135,42
128,20
106,26
109,82
130,22
86,48
137,27
79,82
122,89
160,81
110,92
123,24
153,10
124,32
167,92
90,83
108,72
115,93
211,97
87,90
106,38
106,49
108,71
136,46
121,84
118,15
135,63
134,39
155,63
128,85
104,99
75,70
134,34
122,93
108,96
115,47

%

Preţuri de adjudecare
2013
2014
lei / mc
lei / mc

132,05
206,45
209,34
115,51
121,83
118,14
84,18
96,67
383,49
97,67
107,61
135,80
111,53
133,09
107,79
118,21
141,82
127,91
95,03
109,76
184,45
118,20
136,07
222,42

131,64
110,75
123,35
152,31
96,16
147,62
89,53
162,66
86,45
187,81
148,31
104,62
99,55
132,68
84,72
152,25
135,71
91,47
74,17
164,58
146,71
190,19
101,65
125,57

98,58
119,01
126,66
117,36
115,01
114,62
134,38
154,79
213,72
121,88
166,41
96,10
219,69
113,89
119,91
124,11
115,63
115,55

246,64
85,70
126,08
171,69
152,85
155,28
124,14
106,19
157,68
153,20
165,29
150,71
136,85
81,69
130,30
112,40
122,30
128,10

159,05
165,22
165,09
175,68
119,40
180,12
71,86
137,66
141,00
129,27
151,71
170,86
110,82
181,83
134,01
178,54
211,24
112,40
128,85
157,06
153,56
225,18
147,27
139,55
140,96
249,42
131,59
114,93
176,17
202,63
179,68
158,30
142,29
149,08
196,03
201,90
149,64
142,89
111,07
186,17
159,96
153,93
200,42

%
120,82
149,18
133,84
115,34
124,17
122,02
80,26
84,63
163,10
68,83
102,29
163,31
111,32
137,04
158,18
117,27
155,66
122,88
173,72
95,43
104,67
118,40
144,88
109,39
101,13
153,55
91,16
102,61
132,57
115,71
127,52
134,00
94,61
127,96
122,15
99,29
104,41
135,97
142,88
142,31
125,86
156,46
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Împărţirea câştigului
în exploatarea lemnului

D

upă anul 1990, actvitatea de
exploatare a lemnului parcurge cu
paşi repezi stadiul întreprinderilor
forestiere de stat (IFET-uri) spre cel a
microîntreprinderilor, private la început, şi,
mai apoi, al întreprinderilor medii şi chiar
macroeconomice.
Activitatea acestor întreprinderi fiind
privată, în sensul că proprietarul nu mai
este statul, ci patronul (proprietar al unei
întreprinderi care exploatează munca
salariată a altora), în foarte multe cazuri,

platforma primară. În funcţie de aportul
fiecărui membru al formaţiei la realizarea
produsului finit (sortimentul de lemn brut),
se poate face o distribuire a câştigului
pentru fiecare membru al formaţiei de
muncă.
În cele urmează, se va prezenta un mod
ipotetic de repartizare a câştigului bazat pe
procedeul practicat în multe situaţii .
Astfel, o formaţie de muncă operând
într-un şantier de exploatare forestieră
în care utilajul de bază este tractorul, se

câştigul salarial (nu salariul de incadrare)
se repartizeaza între membrii formaţiei
de exploatare “după ureche”, neluând
în considerare unele criterii ce reflectă
contribuţia fiecărui membru al formaţiei
la realizarea sarcinilor de producţie care
înseamnă poduse finite - multiplu de
sortimente de lemn brut sau, mai nou,
sortimente de lemn brut obţinute în

compune, de obicei, din patru lucrători, şi
anume:
• fasonator mecanic;
• ajutor fasonator mecanic;
• corhanitor mecanic (tractorist);
• legător-dezlegător şi ajutor
încărcat mecanic.
În baza tuturor normativelor din
domeniul exploatărilor forestiere aplicate

în decursul timpului, dar şi pe baza
experienţei dobândite pe parcursul a 31
de ani lucraţi efectiv în branşă, se constată
că ponderea procentuală a contribuţiei
fiecărui membru din formaţia de lucru la
obţinerea produsului finit este următoarea:
• 32% fasonator mecanic
• 19% ajutor fasonator mecanic
• 30% corhanitor mecanic
• 19% legator-dezlegator,
ajutor incĂrcat mecanic
Exemplificând cele prezentate mai sus
pentru un tarif negociat (dependent mult
de capacitatea financiară a patronului) de,
să spunem, 15 lei/mc, rezultă următoarele
câştiguri salariale:
• fasonator mecanic:
15 lei/mc x 32% = 4,80 lei/mc
• ajutor fasonator mecanic:
15 lei/mc x 19% = 2,85 lei/mc
• corhanitor mechanic:
15 lei/mc x 30% = 4,50 lei/mc
• legător-dezlegător, ajutor
încarcăt mecanic:
15 lei/mc x 19% = 2,85 lei/mc
Pentru o distanţă medie de apropiat de
1.000 m (adunat-apropiat), admiţând o
normă de producţie pentru echipă de 30
mc/zi şi luând în calcul 20 de zile lucrătoare
pe lună, rezultă următoarele câştiguri:
pe echipă:
• 20 zile x 30 mc/zi = 600 mc x 15 lei/mc
= 9.000 lei
repartizate pe lucrător:
• fasonator mecanic:
600 mc x 4,8 lei/mc = 2.880 lei
• ajutor fasonator mecanic:
600 mc x 2,85 lei/mc = 1.710 lei
• corhanitor mecanic:
600 mc x 4,50 lei/mc = 2.700 lei
• legător-dezlegător, ajutor
încarcăt mecanic:
600 mc x 2,85 lei/mc = 1.710 lei
Apreciind munca fiecărui membru din
formaţia de lucru alcatuită pe specificul
procesului tehnologic prestabilit, luând în
considerare inclusiv expunerea şi gradul
de risc pentru fiecare operaţie în parte,
cu aceasta distribuţie a câştigului (dacă
aşa s-ar face) se asigură motivaţia fiecărui
membru din echipă, dar, mai ales, creşte
interesul pentru o productivitate a muncii
mai mare şi un aport semnificativ la
calitatea produsului şi seviciului prestat.
Dar, oare, aşa se face ? Daca da, atunci
este corect şi echitabil.
Gafiţa Chiruţa Gheorghe,
expert silvic judiciar
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Gestionarea durabilă
a pădurilor, imposibilă?
Silvicultura se poate mândri cu
faptul că reprezintă prima ramură
profesională care a reuşit să
dezvolte conceptul de durabilitate
şi a putut aplica o abordare
ştiinţifică asupra acestuia. Dacă
ideea de durabilitate a cunoscut
o definire cu ceva timp în urmă,
termenul de “gestionare durabilă
a pădurilor” (engl.”sustainable
forest management”) nu a intrat
decât relativ curând în limbajul
curent. El a intrat oficial în uz prin
intermediul “Ghidului gestionării
durabile a pădurilor tropicale” al
Organizaţiei internaţionale privind
esenţele de lemn tropical, emis
în 1990 (OIBT,1990) şi în cadrul
principiilor forestiere convenite
după Summitul Planetar Terra 1 din
1992, de la Rio de Janeiro. Termenii
au funcţionat în paralel cu conceptul
de “dezvoltare durabilă”, definit
de către Comisia mondială asupra
Mediului şi Dezvoltării (1987) ca
fiind o “dezvoltare care răspunde
necesităţilor generaţiilor actuale
fără a compromite capacitatea
generaţiilor viitoare de a-şi satisface
aceste nevoi”. Una din definiţiile
gestionării durabile a pădurii
stipulează ca această adminstrare
să se realizeze numai în acord cu
principiile dezvoltării durabile.
În 2007, a avut loc o declaraţie de
intenţie a statelor membre Forumului
Naţiunilor Unite asupra pădurilor prin care
s-a căzut de acord asupra unui instrument
juridic comun non-constrângător referitor
la toate tipurile de păduri (sigla engleză:
NLBI). Gestionarea durabilă este aici
definită drept un concept dinamic şi
o evoluţie care vizează menţinerea şi
dezvoltarea valorilor economice, sociale şi
ecologice ale tuturor tipurilor de pădure
pentru binele şi interesul generaţiilor
prezente şi viitoare.
Pădurile vor fi întotdeauna supuse unor
modificări neprevăzute, însă o pădure
gestionată de o manieră durabilă va putea
beneficia de o rezistenţă şi capacitate de
adaptare care îi va permite să facă faţă
schimbărilor climatice pe termen lung.

Cu toate acestea, o pădure amenajată în
această manieră astăzi poate suferi defrişări
mâine, în funcţie de intenţiile fiecărui
proprietar în parte, sau s-ar putea degrada
considerabil în cazul unor condiţii climatice
şi sociale apărute în mod instantaneu.
Obiectivul principal consistă în gestionarea
pădurilor în acord cu anumite valori şi
principii, luând în calcul posibilitatea
apariţiei factorilor neprevăzuţi, ţintă
considerată încă de mulţi oameni ca fiind
idealistă şi dificil de pus în practică în
permanenţă.
În ciuda acestor dificultăţi inerente,
conceptul de gestionare durabilă a căpătat
în prezent un statut mult mai coerent.
Astfel, unele păduri sunt administrate de
mai bine de 100 ani sub acest standard
(nedefinit oficial atunci), acestea rămânând
în continuare productive.
O măsură indirectă de sprijin al
acestui mod de gestionare forestieră
este dată de sistemul de certificare, în
care un organism independent (terţă
parte) efectuează o inspectare, un
studiu specific în urma căruia eliberează
un certificat care respectă norme şi
obiective elaborate în mod autonom (cf
FAO). Guvernele şi responsabilii politici
internaţionali promovează certificarea
forestieră ca valoare politică şi juridică,
fiind o reglementare indirectă credibilă şi
rentabilă care demonstrează dacă o pădure
sau o activitate industrială este gestionată
în mod durabil.
Conceptul de certificare forestieră şi-a
făcut apariţia abia la începutul anilor
’90 (FSC, primul organism internaţional
de certificare forestieră a fost înfiinţat în
1993), iar circa o cincime din pădurile de
producţie sunt deja certificate pe plan
mondial. Acesta este un fapt lăudabil, însă
repartiţia acestor păduri reglementate
este în continuare extrem de inegală. Din
cele 415 milioane de hectare de păduri
certificate, 384 milioane se găsesc în ţările
cu climă temperată, majoritar dezvoltate
din punct de vedere economic - Australia,
Chile, Statele Unite ale Americii, Noua
Zeelandă, Coreea de Sud şi ţări din Europa.
31 milioane de hectare certificate se află
în state în curs de dezvoltare (în principal
din zona tropicală), ceea ce nu reprezintă
decât 1,9% din suprafaţa forestieră totală a
a acestor ţări.
85% din pădurile tropicale compacte
şi 35 % din totalul pădurilor de pe glob

întră sub acoperirea conceptului de
gestionare durabilă. Concentrându-se
asupra “domeniului forestier permanent”
(pământurile publice sau private care sunt
conservate permanent prin lege), experţii
au estimat că suprafaţa pădurilor naturale
gestionate de manieră durabilă era în 2010
de 53,3 milioane de hectare, cuprinzând
30,6 milioane hectare de domeniu forestier,
permanent, destinate producţiei şi 22,7
milioane sub regim de protecţie.
Foto: Padure gestionata de maniera
durabila
Deşi datele publicate până acum sunt
incomplete, se poate trage concluzia că în
regiunile cu climă tropicală, managementul
forestier durabil este mai puţin stabil decât
în zonele temperate, în ciuda faptului că
acest tip de management poate fi aplicat
cu acelaşi succes şi în regiunea menţionată.
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Agricultură şi Alimentaţie FAO a compilat
aproape 80 de cazuri de reuşite în aplicare
practică a conceptului de gestionare
durabilă, demonstrând avantajele
economice, sociale şi ecologice reultate
din această situaţie. Prin utilizarea unor
modalităţi strategice variate în contexte
diferite, aceste exemple ilustrează
faptul că o gestionare forestieră bună
reprezintă o practică eficientă de
conservare şi protecţie, capabilă să
reducă defrişările masive şi să menţină
serviciile ecosistemice, fiind o opţiune de
dezvoltare esenţială. Acest fapt poate ajuta
la reducerea gradului de sărăcie specific
anumitor arii geografice şi la îmbunătăţirea
semnificativă a mijoacelor de existenţă.
Iniţiativa FAO intitulată “Cercetare
prin excelenţă - exemple de reuşite în
gestionarea durabilă a pădurilor” îşi
propune să identifice vastul catalog de
succese înregistrate în Africa Centrală
(FAO,2003), Asia şi Pacific (Durst et al.,
2005), în America Latină şi Caraibe (Sabogl
şi Casaza, 2010), să prezinte eforturile de
administrare forestieră pe termen lung şi
să pună în evidenţă exemple rezultate din
studiul diverselor tipologii de pădure şi
ecosisteme din numeroase ţări tropicale.
Surse:
FSC, 2012; PEFC, 2012; FAO: 2010.
Unasylva 240, vol 64, nr 1/2013
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Legislaţie şi reglementări

O nouă strategie forestieră
a Uniunii Europene:
Asigurarea gestionării
durabile a pădurilor pentru
mediul socio-economic și
serviciile de mediu
Marți, 21 ianuarie 2013, Sala JAN 6Q1,
Parlamentul European (Bruxelles),
prezidat de europarlamentarul Gaston
Franco, Catedra de “Silvicultură” din
Grupul de lucru al Parlamentului
European, intergrupul “schimbările
climatice, biodiversitatea și dezvoltarea
durabilă”, s-a desfăşurat conferinţa
organizată cu această tematică.
La Conferința ministerială din 1993, de la Helsinki, privind protecția
pădurilor în Europa, gestionarea durabilă a pădurilor a fost definit ca utilizarea
pădurilor și a terenurilor forestiere într-un fel și într-un ritm care asigură
menținerea biodiversităţii acestora și potențialul lor de a îndeplini relevant
funcţia ecologică, economică și socială, și care nu provoacă daune altor
ecosisteme în prezent și în viitor .
Pădurile acoperă peste 40% din suprafața terestră a UE și zonele forestiere
continua să crească în Europa, ducând la creșterea rezervei de lemn. Cu
toate acestea, unele previziuni spun că ratele de recoltare sunt de așteptat să
crească aproximativ cu 30% până în 2020, față de 2010 , din cauza schimbării
utilizării terenurilor și silviculturii.
Rolul multifuncțional al pădurii este astăzi pe larg înțeles şi acceptat: ea
servește scopurilor economice si sociale și joacă un rol important în atenuarea
schimbărilor climatice. Pădurile oferă nu numai habitatele pentru animale
și plante, dar şi oferă, de asemenea, beneficii sociale largi oamenilor care
contribuie la dezvoltarea rurală, oferind cea mai importantă sursă de energie
din surse regenerabile, precum și crearea de milioane de locuri de muncă în
industriile forestiere create.
Ca urmare a planului forestier cu acțiune pentru perioada 2007-2011,
necesitatea unei noi strategii forestiere la nivelul UE a fost clară şi necesară.
Comisia Europeană a emis o comunicare în luna septembrie 2013, cu scopul
de a stabili repere noi pentru îndeplinirea obiectivelor forestiere până în
2020 și pentru a aborda prioritățile strategice de acțiune în politica silvică
și în politicile conexe. Comunicarea este acum în mâinile Consiliului și
Parlamentului European. Parlamentul European are responsabilitatea să
aprobe această strategie și să își exprime opiniile cu privire la punerea sa în
aplicare.
Scopul conferinței este de a asculta prezentarea Comisiei Europene legată
de Strategie și să ofere o platformă de schimb între Comisie, Parlament și
Consiliu cu părțile interesate, pentru a căror implicare a fost acordată o atenție
deosebită.

Preţul lemnului
din contravenţiile
silvice, în 2014
În conformitate cu prevederile art. 22, alin.
(6), din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
modificările şi completările ulterioare, în cazul
aplicării sancţiunii complementare a confiscării,
pentru materialele lemnoase care nu se găsesc
sau care nu pot fi identificate, contravenientul
este obligat la plata contravalorii lor în lei, în
termenul legal, în numerar sau prin virament, în
contul indicat în procesul verbal de constatare
a contravenţiei silvice. Calculul contravalorii
materialelor lemnoase în această situaţie se face
la preţuri de referinţă pe specii şi sortimente,
stabilite în raport cu valoarea de circulaţie a
materialelor lemnoase.
Potrivit prevederilor art. 22, alin. (7), din
Legea nr. 171/2010, preţurile de referinţă ale
materialelor lemnoase pe specii şi sortimente,
se stabilesc anual, prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură, pe baza preţului pieţei, rezultat
prin calcularea mediei preţurilor de vânzare,
comunicate de administratorii fondului forestier
proprietate publică, care au vândut sortimentul
respectiv în ultimele şase luni.
Pentru materialele lemnoase comercializate
provenite din fondul forestier proprietate
publică a statului au fost comunicate preţurile
obţinute din vânzări de către Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva, iar pentru cele provenite
din fondul forestier proprietate publică a
unităţilor administrativ - teritoriale, preţurile
au fost comunicate de către inspectoratele
teritoriale de regim silvic şi vânătoare. Aceste
preţuri au constituit baza de calcul a preţurilor
de referinţă care vor fi aplicate în anul 2014.
În acest sens, a fost elaborat proiectul
Ordinului pentru aprobarea Listei preţurilor
de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite
pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul
contravalorii materialelor lemnoase prevăzute
la art. 22, alin. (6), din Legea nr. 171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice.
Ministrul delegat pentru ape, păduri
şi piscicultură emite următorul
ORDIN:
Art. 1. - Se aprobă Lista preţurilor de referinţă,
pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul
2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii
materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin.
(6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice, prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Ajutor
de minimis
Departamentul pentru IMMuri, Mediul de Afaceri si Turism, în
baza HG 848/2013 de modificare
şi completare a HG 274/2013, a
anunţat deschiderea perioadei
de completare a Formularului de
înscriere on-line pentru “Schema de
ajutor de minimis pentru investiţiile
realizate de întreprinderile mici şi
mijlocii”.
Perioada de completare a
Formularului de înscriere online a fost 15.01.2014 ora 10.00
- 24.01.2014 ora 20.00. Datele
referitoare la eligibilitatea
solicitanţilor, a cheltuielilor şi
a condiţiilor în care se acordă
finanţarea sunt disponibile în
rezumatul programului.
Depunerea proiectelor
Înscrierea online a formularului
de înregistrare va conduce la
acordarea punctajului automat, în
funcţie de indicatorii previzionaţi a
fi realizaţi.
Admiterea la finanţare se
face în ordinea descrescătoare a
punctajului obţinut la formularul
de înregistrare on-line.
În ordinea numărului obţinut
şi în limita bugetului anual
alocat schemei, aplicaţia va
transmite Scrisoare de înştiinţare
privind acceptarea la evaluarea
administrativă a aplicanţilor admişi
în limita bugetului anual alocat
schemei.
După înregistrarea on-line,
Cererea de acord pentru finanţare
completată, însoţită de documente
justificative, se depune sau se
transmite prin poştă sau alte
servicii de curierat la Oficiul
Teritorial pentru Intreprinderi
Mici si Mijlocii si cooperatie din
raza teritoriala a sediului social al
întreprinderii solicitante.
Aplicanţii care nu primesc
Scrisoarea de înştiinţare
privind acceptarea la evaluarea
administrativă a aplicanţilor,
admişi în limita bugetului anual
alocat schemei, nu vor depune
cererea de acord pentru finanţare şi
documentaţia aferentă.
Detalii şi informaţii,
la 0728.267.107 sau la
office@long-way.eu

Accesul pe pieţele comerciale

Reuniunea
Comitetului Consultativ pentru
Accesul pe Pieţe (MAAC)
Bruxelles, 24 octombrie 2013
La data de 24 octombrie 2013, a avut loc, la Bruxelles, o nouă reuniune
a Comitetului Consultativ pentru Accesul pe Pieţe (MAAC) la care
au participat experţi din partea Comisiei Europene (COM), ai Statelor
Membre (SM) şi reprezentanţi ai industriilor europene de ramură la
nivelul UE. Prezentăm, în continuare, subiectele abordate, în ordinea în
care au fost înscrise pe agenda reuniunii.
1. Aprobarea agendei de lucru
2. Anunțuri din partea președintelui
MAAC
3. Elemente de actualitate referitoare la
Agenda Reuniunii anterioare a MAAC:
4. Federaţia Rusă: prezentarea Listei
principalelor bariere comerciale privind
accesul pe piaţă
COM a prezentat succint lista actualizată
(document MAAC 2013-043) cuprinzând
15 bariere comerciale. S-a precizat că la
întocmirea listei a fost avută în vedere
numai perioada de după aderarea
Federaţiei Ruse la OMC (august 2012),
până în trim.II 2013, până când au existat
date statistice, evaluările privind impactul
barierelor în calea comerţului neputând
fi revelatoare. Totodată, s-a menţionat că
nu au fost incluse toate solicitările SM,
deoarece unele dintre acestea se refereau
la produse necuprinse în angajamentele
Federaţiei Ruse faţă de OMC (creştere taxe,
recuperare TVA, creştere taxe la exportul de
materii prime).
“Spirits Europe” a semnalat faptul ca
există reglementari tehnice care faciliteaza
intrarea pe piaţă a produselor contrafăcute.
România a multumit COM pentru
includerea în listă a unor măsuri
semnalate/susţinute de România (taxa
discriminatorie de reciclare pentru
autovehicule, taxa discriminatorie de
export de petrol) şi a solicitat să se
monitorizeze situaţia evoluţiei taxelor de
export în relaţia cu Kazahstanul; Polonia
susţine poziţia României.
Foreign Trade Association solicită
intervenţie urgentă pentru eliminarea
barierelor sanitare şi fitosanitare (SPS) care
afectează accesul produselor agricole şi
plantelor.
5. Negocieri ale Acordului de Comerţ
Liber UE - Coreea (ALC). Activităţi ale
Grupurilor de Lucru.
6. Cazuri de acces pe pieţe
6.1 Japonia - Programul de Utilizare a

Lemnului: au avut loc negocieri la Tokyo
încheiate cu semnarea unei Hotărâri. Japan
Trade Agency a refuzat aplicarea Hotărârii.
Canada şi SUA se află în situaţii similare.
SE precizează că sunt afectate
exporturile SE şi FI. Hotărârea semnată în
aprilie nu se aplică în Japonia şi nu există
un termen limită de la care se va aplica. Pe
de altă parte, plăcile stratificate laminate
europene sunt fabricate cu spumă
poliuretanică, însă autorităţile japoneze
acceptă numai utilizarea de răşini japoneze.
SE solicită să se iniţieze demersuri la Tokyo
împreună cu Ambasadele SUA şi a Candei.
COM - Programul de Utilizare a Lemnului
a fost subiectul unei interogări adresată de
către Canada Japoniei, în luna iulie, la OMC.
Raspunsul Japoniei s-a bazat pe faptul că
nu se face discriminare între state şi nu
constituie o măsură tarifară sau netarifară
care să limiteze importurile .
AT solicită COM să insiste pentru găsirea
unei soluţii in cadrul dialogului bilateral.
6.2 Columbia - cerinţe pentru făina
îmbogăţită:
6.3 Panama - elemente de actualitate
în legislaţia privind Serviciile Auxiliare
Maritime
6.4 India - norme de etichetare a
alimentelor
IE consideră că noile cerinţe crează un
cost suplimentar pentru exportatori şi nu
corespund cu normele europene privind
siguranţa alimentelor.
7. Pregătirea Comitetului TBT, Geneva.
8. Alte cazuri
8.1 Israel - posibilă interzicere a
importurilor de ficat de gâscă
8.2 Africa de Sud - restricţii la export
9. Aprobarea rezumatului reuniunii
MAAC
Participanții au aprobat rezumatul
reuniunii MAAC din 2013.
Partea română a fost reprezentata de o
delegaţie a Ministerului Economiei.
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Din activitatea sindicală

Negocierea salariilor,
cerinţă de bază a relaţiilor
dintre angajatori şi angajaţi
HG 871/2013 privind stabilirea salariului minim brut pe ţară, garantat în plată în
2014, la 850 lei lunar până la 30 Iunie şi 900 lei lunar de la 1 Iulie a condus la necesitatea
organizării negocierilor între angajatori, sindicate sau reprezentanţii salariaţilor în
societăţile comerciale unde nu sunt organizate sindicate cu un număr mai mare de 20
de angajaţi.
Angajatorii sau administratorii societăţilor comerciale cu un număr mai mic de 20 de
angajaţi au iniţiativă singulară de a negocia majorarea salariilor în contextul Hotărârii
Guvernului.
Lipsa unui Contract Colectiv de Muncă la nivelul ramurii industriei lemnului sau la
nivel naţional îngreunează foarte mult procesul de negociere a drepturilor salariale ale
angajaţilor.
Legea 62/2011 a Dialogului social a desfiinţat efectiv drepturile negocierilor colective
la nivel naţional şi de ramură, aducând mari prejudicii angajaţilor şi angajatorilor,
întrucât
aceştia elimină
consfinţirea unui
cadru juridic
echitabil între
părţi, dar mai
ales dreptul
la apărarea
colectivă, atât a
angajaţilor cât şi a
angajatorilor.
Analizele
efectuate de
FSLIL în cadrul
unor proiecte din
fonduri europene,
privind egalitatea
de şanse şi
eliminarea muncii
la negru au scos în
evidenţă necesitatea existenţei Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sau la
nivel naţional.
Dezbaterile pe această situaţie au dus la concluzia unei apropieri între sindicate şi
angajatori în scopul apărării sau susţinerii unor proiecte de acte normative în interesul
ramurii, aşa cum de fapt sunt noile propuneri de modificare la Codul Silvic.
Aplicarea majorării salariilor în conformitate cu hotărârea de guvern pare o măsură
greu de realizat de angajatori. Totuşi, în opinia Colegiului de Conducere al federaţiei, în
condiţiile în care câştigurile salariale medii brute lunare la nivelul ramurii exploatării şi
prelucrării primare a lemnului, cât şi la nivelul industriei mobilei, este de aproximativ
1.470 lei/lună, faţă de aproximativ 2.200 lei/lună, s-a formulat opinia cum că munca
depusă de angajaţii din industria lemnului nu este plătită la adevărata valoare.
Rezultatele economice înregistrate la nivelul ramurii pe anul 2013 înregistrează cele
mai mari creşteri pe economie, fapt pentru care ar trebui ca şi nivelul salariilor să fie pe
măsura realizărilor.
Menţinerea unor câştiguri salariale la nivelul ramurii la doar 66,8% din salariul brut
pe economie are mari consecinţe sociale asupra angajaţilor şi a membrilor familiilor
acestora şi crează mari inechităţi ce pot duce la divizarea societăţii în clase sociale
defavorizate şi clase sociale favorizate.
Suntem convinşi că împreună cu Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR)
şi Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) putem acţiona pentru
echilibrarea balanţei performanţelor economice cu cele sociale.
Vasile Badica,
Preşedinte FSLIL

Codul
silvic
în Rusia
Luni, 6 Ianuarie 2014

Duma de Stat a modificat Codul
Silvic cu scopul de a sistematiza și
înăspri controlul asupra circulaţiei
materialului lemnos din Rusia și
a crește responsabilitatea tuturor
actorilor din sectorul forestier,
conform www.mnr.gov.ru.
De buna implementare a noii
legi se ocupa Ministerul Resurselor
Naturale şi Ecologie a Federației
Ruse, Comitetul Dumei de Stat
pentru Resurse Naturale, Mediu
și ecologie, Agenția Federală de
Silvicultură.
Legea se va aplica etapizat, prima
etapa în februarie 2014, iar ultima
etapa va fi implementată începând
cu anul 2015.
Legea presupune o serie de
prevederi inovatoare în domeniul
contabilității, etichetării lemnului,
a transportui şi declarării
operaţiunilor efectuate cu lemnul
rotund.
Mai exact, urmează să fie
implementat un program
informatic unic la nivelul Federaţiei
Ruse, în care vor fi declarate
fluxurile de material lemnos.
Sistemul informational va urmări
originea tuturor fluxurilor de lemn,
va controla exactitatea informațiilor
și va ține evidența tuturor
tranzacțiilor înainte de prelucrare
sau export în străinătate.
Pentru a se asigura de
implementarea sistemului,
autorităţile din Rusia au prevăzut
sancţiuni de pâna la 1.000 de euro
pentru funcţionari, iar persoanele
juridice riscă amenzi de până
la 15.000 de euro, confiscarea
materialului lemnos şi a vehiculelor.
Datorita mafiei lemnului,
Rusia a pierdut până în prezent
aproximativ 800.000 ha de pădure.
Sursa:
www.mnr.gov.ru
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Standardizare
Standard naţional pentru plăci
S-a trimis în anchetă publică proiectul de
standard SR 7149, Lemn pentru plăci din aşchii
de lemn şi plăci din fibre de lemn, convenit
în şedinţa ASRO/CT 118 din 13.11.2013.
Observaţiile sunt aşteptate pâna cel tarziu
la 28.02.2014, termen de sfârşit al anchetei
publice. Netransmiterea niciunui răspuns se
consideră acceptare a proiectului în forma
propusă şi aprobarea acestuia ca proiect de
standard în vederea aprobării. Anuţul începerii
anchetei publice pentru acest proiect de
standard este postat pe site-ul ASRO şi s-a
transmis factorilor interesaţi.
ISO-14000 şi dezvoltarea durabila
Există deja o piaţă pentru lemnul certificat.
Totuşi, majoritatea întreprinderilor furnizoare
a lemnului oferă produse doar pentru piaţa
internă şi nu văd în certificare un avantaj
comercial, întrucât consumatorii consideră deja
că pădurile sunt favorabile dezvoltării durabile.
Această situaţie ar putea să se schimbe odată
cu importanţa sporită pe care o capătă unele
organisme de mediu (Green Building Council,
Environmental Choice etc. ). Acestea anunţă,
pentru articolele de papetărie, “criteriul propus,
care cere ca o anumită proporţie de fibre
virgine să provină din plantaţii sau din păduri
agreate în cadrul FSC, ceea ce înseamnă că
sunt administrate durabil”.
Aceşti factori au determinat numeroase
întreprinderi să considere marketing-ul de
mediu drept o ocazie de a-şi promova afacerile.
Odată cu creşterea numărului de consumatori
preocupaţi de protecţia mediului, deciziile
strategiilor de marketing privind certificarea au
efecte asupra operaţiilor forestiere,de exemplu,
în domeniul utilizării produselor chimice şi
păstrarea speciilor rare şi a ecosistemelor în
cadrul pădurii cultivate.
Standardele pentru sisteme de
management de mediu din seria ISO 14000
au fost elaborate pentru a sprijini dezvoltarea
durabilă. Contrar FSC şi PEFC, seria ISO 14000
nu specifică criterii de performanţă socială
şi de mediu, ci cerinţe pentru a stabili şi
documenta un sistem de management de
mediu (ISO 14001) şi a furniza o îmbunătăţire
continuă. ISO 14001 nu necesită neapărat
un audit. FSC aplică principiile ISO 14000,
dar cere un audit independent în funcţie
de principiile sale şi criterii economice,
sociale şi de mediu, cu un acord al
majorităţii părţilor implicate (organizaţiile de
proximitate,neguvernamentale şi populaţiile
autohtone). Este necesar să se stabilească
un echilibru între standardele detaliate, cu
filozofia şi principiile lor subadiacente şi unele
părţi interesate.
Scaune pentru copii
Prin Rezoluția BT 42/2007, Consiliul Tehnic
CEN a solicitat preluarea fostului CEN / BT

Task Force pe “scaune înalte” și elementele
sale de lucru asociate la nou creat CEN / TC
364 “Comitetul de proiect - scaune înalte”
. De la crearea sa, CEN / TC 364 a dezvoltat
două amendamente (aprobate prin Rezoluția
BT 40/2008), pentru cele două standarde
europene incluse în programul său de lucru :
• EN 14988-1:2006 + A1: 2012 “scaune înalte
pentru copii - Partea 1: Cerințe de securitate”
• EN 14988-2:2006 + A1: 2012 “scaune înalte
pentru copii - Partea 2: Metode de încercare”
În plus, în 2011, Comisia Europeană a
informat CCMC că DG Sanco a început
pregătirea unui mandat pe scaune pentru
copii, inclusiv scaune înalte, în cadrul Directivei
privind siguranța generală a produselor
(2001/95/CE) . În martie 2013, Decizia Comisiei
2013/121/EU privind “cerințele de siguranță
care trebuie îndeplinite de standardele
europene pentru anumite scaune pentru
copii” a fost publicat, stabilind astfel o bază
pentru viitorul mandat oficial (anexa 1 la BT
N 9375). Acest mandat este de așteptat să fie
emis în 2014 și CEN / TC 364 este unul dintre
organismele tehnice care vor fi implicați în
împlinirea ei.
În anticiparea de lucru mandatat , CEN / TC
364 a avut loc o întâlnire la 2013-10-07/08,
în scopul de a compara cerințele cuprinse în
Decizia Comisiei 2013/121/EU cu standardele
europene actuale pe scaune înalte. CEN /
TC 364 a concluzionat în unanimitate că
anumite modificări sunt necesare pentru
standardele europene existente pe scaune
înalte și cu decizia TC C3/2013, s-a decis să
lanseze o revizuire a celor două standarde,
de îmbinare într-un singur document (Anexa
2 la BT N 9375). În acest scop, CEN / TC 364
intenționează să înregistreze un element
preliminar nou de lucru.
Propunere:
• Decizia C3/2013 de CEN / TC 364, aprobat
de corespondență pe 2013-12-04 (anexa 2 la
BT N 9375);
• Decizia Comisiei 2013/121/EU privind
cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite
de standardele europene pentru anumite
scaune pentru copii din 7 martie 2013 (anexa
1 la BT N 9375), care vor constitui baza
mandatului legat de Directiva privind siguranța
generală a produselor (2001/95/CE);
Este de acord să se înregistreze un element
preliminar New Work , “scaune înalte pentru
copii - Cerințe de securitate și metode de
încercare”, în programul de lucru al CEN / TC
364 “Comitetul de proiect - scaune înalte”, care
va revizui și fuziona două standarde europene
actuale:
• EN 14988-1:2006 + A1: 2012 “scaune înalte
pentru copii - Partea 1: Cerințe de securitate” și
• EN 14988-2:2006 + A1: 2012 “scaune înalte
pentru copii - Partea 2: Metode de încercare”
Prin urmare, cele două standarde vor fi
retrase odată ce noul standard este publicat.

Târguri ş

Participarea naţională sau internaţională la evenimentele
expoziţionale organizate este semnificativă pentru multe dintre
firmele asociaţiei noastre.
Totodată, târgurile interne colaborează cu alţi organizatori şi
agenţi economici la numeroase evenimente expoziţionale, între
care menţionăm: Romexpo Bucureşti, asociaţii profesionale, cam
de comerţ şi industrie teritoriale, universităţi, ministere şi instituţ
administrative naţionale, regionale şi locale. Un loc aparte îl ocup
colaborarea şi cooperarea cu Camera de Comerţ si Industrie, rela
deosebit de strânsă şi benefică, aceasta susţinând şi contribuind
permanent la dezvoltarea targurilor.
În sfera acestui gen de activitate, în ultima parte a anului 2013
derulat evenimente tematice cu scop şi conţinut legate direct sa
apropiat de industria forestieră (reprezentativ, BIFE-SIM 2013 de
Romexpo Bucureşti ).
Compania, cu sediul în Reutlingen - Germania, este unul din c
mai mari organizatori de târguri și conferințe din Europa în dome
energiei regenerabile și eficienței energetice. Din 1997 și până în
prezent, REECO a organizat peste 1000 de expoziții și conferințe,
care au fost vizitate de aproximativ 50.000 de experți și la care au
participat peste 2000 de expozanți. Portofoliul companiei cuprin
târguri și 60 de conferințe organizate anual, de către aproximativ
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de angajați în România, Germania, Austria, Polonia și Ungaria.
În perioada 20-22 noiembrie 2013, Exporom - București (coordonat
de această firmă), a găzduit peste 100 de vorbitori la cele 5 conferințe
internaționale și cele 4 evenimente conexe organizate.
Pentru a șasea oară, experţi internaţionali şi români întruniţi la
târgul Renexpo® South-East Europe, cu scopul de a face schimb
de cunoştinţe, experienţe rezultate din practică, de a-şi da sfaturi
dobândite prin cercetare şi dezvoltare, au dat asigurări că aceste
cunoştinţe vor fie rapid transformate în practică. La acest eveniment,
ASFOR, prin reprezentanţii săi prezenţi la conferinţă, a susţinut un
referat privitor la resursa naţională de biomasă forestieră.
De asemenea, RO Energy Timişoara a organizat,în perioada 5-6
noiembrie 2013, o expoziţie şi conferinţe pe tema produselor şi
tehnologiilor din domeniul energiilor regenerabile, unde ASFOR a
sustinut o comunicare .
Cea de-a VI-a ediţie a celui mai renumit târg de energie
regenerabilă din triunghiul de frontieră Ungaria, Serbia şi România,
Energ Energia Regenerabilă® revine împreună cu cea de-a II-a ediţie a
târgului şi conferinţei PV Platform Romania, între 9-11 aprilie 2014, la
Expo Arad Internaţional.

Tematicile principale ale târgului din 2014 se vor concentra pe:
• Energie regenerabilă primară (extracţie, prelucrare, transport)
• Energie regenerabilă şi distribuită (încălzire şi răcire)
• Stocare de energie inovativă
• Distribuţie eficientă şi inteligentă de energie electrică
• Utilizarea eficientă a energiei
• Servicii
În ceea ce priveşte târgurile externe viitoare (2014), lideri in
domeniu pot fi considerate târgurile anuale de la Zow - Bad Salzuflen
(Germania) şi Pordenone (Italia). Din nefericire, primul nu a putut
fi organizat, pe de o parte din cauza insuficienţei inscrierilor, iar
pe de alta, din motive de alocare financiară. În vederea atingerii
obiectivelor de promovare specifice lemnului şi produselor pe bază
de lemn, cu referire la export se poate face aprecierea că există, pe
lângă sprijinul financiar, un domeniu activ de instituţii şi organisme
cu servicii şi demersuri orientate spre o promovare cât mai
dezvoltată. Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii
internaţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea
de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau
miniexpoziţii, în care industria lemnului este tot mai mult prezentă.
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Products and Services Offerings

DE PRODUSE ŞI SERVICII

oferte

SC BALDAKKE SRL Bucureşti
Executăm pe bază de contracte şi comenzi, piese
de schimb turnate şi prelucrate din bronz, fontă
B-dul Preciziei 40A,sector 6
Tel-fax: 0216671461,
0744327391 • baldakke@yahoo.com

Execuţia unui drum de acces
pentru tractor

Meuble Cathelin, Franţa
Peleţi din lemn de răşinoase • 200 tone/an
Frederic Cathelin • RN 60, 89100 Malay le Grand
0033.386.972.358
e-mail: meubles.cathelin@orange.fr
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
Koskisen Oy, Finlanda
Reprezentanţă naţională pentru comerţul
cu produse din lemn • Parteneriat contractual
Heikki Kiesila • Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi
+358.505.168.923 • heikki.kiesila@koskisen.com
Crespinpanneau, Franţa
Panouri contraplacate din plop • 15-20 camioane
pe lună (panouri calibrate şi şlefuite)
570 Rue des Pierres, 71870 Hurigny
0033.385.201.111
crespinpanneau.annie@orange.fr
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
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

SC UNIVERSAL
MOTOR TRADING SRL

execută lucrări de drumuri
forestiere ,drumuri de TAF,
platforme forestiere, corectare
torenţi,curăţarea râurilor de
vegetaţie şi resturi forestiere.
Persoană de contact:
ing. Sartur Dragomir Stoica
0723194707

AUSTRIA OIL ROM SRL este unic importator
al uleiurilor produse de EUROL LUBRICANTS
TRIBOLOGIE GmBH Austria. Pentru sectorul
industriei lemnului, compania furnizează uleiuri
destinate gaterelor şi fierastraielor mecanice,
care se disting printr-o foarte buna capacitate
de lubrifiere şi excelentă capacitate de protecţie
împotriva coroziunii şi împotriva uzurii. Este
singurul furnizor de produse 100% ecologice.
Gama BIOSOL 68, 100, 150 este formată
din lubrifianţi biodegradabili pe baza de uleiuri
naturale, care permit economii de combustibil de
până la 30%.
Gama Gatterole 68, 100, 150, 220, 320, 460,
680 este folosită pentru întreţinerea gaterelor
benzilor transportoare şi ale unor componente ale
acestora.
Gama KETTENHAFTOL ISO VG 100, 150 este
concepută pentru preîntâmpinarea pierderii
ungerii la lanţurile de transport de toate tipurile,
asigurând un contact bun cu acestea şi protejând
împotriva uzurii.
Date de contact:
AUSTRIA OIL ROM SRL
Str Panciu nr 48, Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 3807511 • E-mail: office@austroil.ro

Bati Linsolite, Franţa
Rulote din lemn • Parteneriat în vederea execuţiei
pe bază de documentaţie dată
45 Cours Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux
0033.679.242.200 • briaclegall@hotmail.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
Obiflam, Franţa
Rumegus de fag • cca. 100 tone /săptămână
(sub 10% umiditate)
Vincent Gaquere • ZA du Landy, Rue des
Vanniers, 56450 Theix, 0033.297.688.145
vincent.gaquere@obiflam.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
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
Sarl Angle Droit, Franţa
Peleţi • 1 camiom lunar, cu livrarea în nordul Franţei
Bernard Georges • 75 rue Roland F- 59000 Lille
0033.329.934.980 • sarl.angle.droit@orange.fr
OFERTA DE CERTIFICARE A FILIEREI PRODUSELOR
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania,
certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody)
conform sistemelor FSC sau PEFC.
Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze
la e-mail: teusan@scscertified.eu
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