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EDITORIAL

Economia
forestieră
în 2015

O importantă caracteristică pentru economia
forestieră a anului 2015 a fost semnalată încă din luna
decembrie 2014, odată cu încheierea licitaţiilor de
masă lemnoasă desfăşurate la toate Direcţiile Silvice
din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

P

reţurile la care a fost adjudecată masa lemnoasă pe picior au înregistrat cel
mai înalt nivel istoric. În ultimii doi ani prețurile de adjudecare au crescut cu
50 % față de cele de pornire în anul 2014 și cu 34 % în 2015. În ultimii trei ani
evoluția acestor prețuri a fost următoarea :
An
2013
2014
2015

Preţ de pornire

Preţ de adjudecare

lei / mc

lei / mc

Procent
%

85,06
106,23
124,54

131,64
159,05
166,83

154,76
149,72
133,95

Adaugând la aceasta necesitatea creşterilor salariale, precum şi cresterea celorlalte
costuri de producţie, se anunţă pentru anul 2015 o majorare a preţurilor la produsele
din lemn.
Industria de prelucrare a lemnului din România este legată, în egală masură, atât
de piaţa internă, cât şi de piaţa externă. Exportul românesc de cherestea, panouri
din lemn masiv, plăci, parchet, semifabricate pentru uşi, ferestre şi mobilă - având
în vedere destinaţiile - se face, în mare măsură, în dolari americani. Cursul actual al
acestei monede contribuie, în parte, la diminuarea efectelor creşterii de preţuri la
materiile prime, dar nu în totalitate.
Pentru acoperirea costurilor de producţie este necesară o majorare uşoară a
preţurilor la export, însă pe piaţa internă, impactul va fi resimţit de consumatorii autohtoni, cel puţin în aceeaşi măsură în care a fost resimţit de cei care au achiziţionat
masa lemnoasă pe picior.
Economia forestieră va fi influenţată în anul 2015, în opinia mea, de alte câteva
aspecte de ordin social sau de cele determinate de scena politică, de impunerile
financiare şi de cursul valutar:
• salariile din economia forestieră se află încă la un nivel scăzut şi se aşteaptă o
majorare a acestora;
• interesele politice sunt încă foarte pregnante, deşi aşteptam ca 2015 să fie un an
liniştit, nefiind an electoral. Ezitările politice ca urmare a competiţiei dintre formaţiuni
sunt în continuare prezente;
• conflictele internaţionale generate de relansarea competiţiei între marii actori
globali se vor resimţi pregnant în întreaga eonomie;
• analiştii preconizează o nouă criză economică;
• în domeniul forestier, lipsa de investiţii în infrastructură, precum şi în maşini şi
utilaje pentru exploatare şi prelucrare, pot accentua această criză;
• fluctuaţia cursului valutar rămâne o necunoscută cu influenţe semnificative;
• taxele şi impozitele care se majorează permanent printr-o măsură sau alta, mai
mult sau mai puţin transparent, vor aşeza cireaşa pe tortul mai mult amar decât
dulce pe care îl vom servi pe parcursul anului 2015.

Nicolae Ţucunel,

Preşedinte ASFOR
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Silvicultura suedeză
De la utilizarea calului,
la mecanizare integrală
în 30 de ani

Suedia este pe locul doi în Europa, după Rusia, în ceea ce priveşte suprafaţa
împădurită. Deşi este situată în partea de nord a Europei, pădurea suedeză are
condiţii propice de dezvoltare, în special datorită curentului Atlanticului de Nord,
care creează un climat blând, cu temperaturi mai ridicate decât în alte ţări aflate la
aceeaşi latitudine, dar şi a zilelor lungi şi nopţilor scurte din perioada de vegetaţie.
Totuşi, diferenţa de climat între sudul şi nordul Suediei crează diferenţe notabile în
ceea ce priveşte rata de creştere a masei lemnoase.

D

acă în sudul Suediei, masa
lemnoasă creşte anual cu 1012 mc/ha, în nordul Suediei,
creşterea anuală este de numai 2 mc/ha.
Volumul masei lemnoase din pădurile
suedeze creşte cu aproximativ 110 mil.
mc pe an, în fiecare an recoltându-se
cca. 85 mil. mc, iar suprafaţa acoperită
cu pădure se ridică la 23 mil. ha (aprox.
2,5 ha de pădure/locuitor). Stocul de
masă lemnoasă era de 3 mld. mc în
2010. Coniferele reprezintă 81% din
pădurile Suediei (se întâlnesc practic
doar două specii: molidul, Picea abies,
şi pinul, Pinus silvestris), iar 12% sunt de
foioase, unde cea mai răspândită specie
este mesteacănul. În sudul Suediei, se
găsesc areale restrânse cu stejar şi fag.
Jumătate din fondul forestier este în
proprietate privată
50% din fondul forestier este deţinut
de proprietari privaţi, persoane fizice
(327.727 persoane fizice, în 2012). 25%
din păduri sunt în proprietatea marilor
companii forestiere, în timp ce statul
controlează aproximativ 18%. Suedia
este una dintre ţările cu cel mai mare
procent de pădure în proprietate privată
din lume.

Silvicultură intensivă

În 1903, autorităţile suedeze au
promovat legea reîmpăduririlor, care
prevedea că toate suprafeţele de
pădure care sunt exploatate trebuie
reîmpădurite. Acest principiu se aplică
şi în prezent. Pădurea se exploatează
când ajunge la o vârstă medie de 80
de ani (intervalul este de la 70 la 120
de ani, în funcţie de tipul pădurii şi de
regiune) şi, în general, se recoltează

Cine sunt
proprietarii pădurilor?

alţi
proprietari
publici
2%

persoane fizice
50%

Forwarder-ul s-a născut
în Suedia, în anii ’60

În Suedia, doborârea arborilor (atât
răriturile, cât şi recoltarea) se face, în
general, mecanizat, folosind metoda
CTL1. Se utilizează numai două tipuri
de utilaje forestiere - harvestere şi
forwardere. Mecanizarea a început în
anii ’60, când caii au dispărut din pădure,
fiind înlocuiţi de tractoare de diverse
tipuri. La sfârşitul anilor ’60, inventatorul
suedez Lars Bruun a ataşat la un tractor
Ford o remorcă forestieră, pe care a
pus şi macara hidraulică. Aşa s-a născut
primul forwarder. Aceasta a crescut
mult eficienţa activităţii de încărcare a
trunchiurilor. Activitatea, care necesita
până atunci un timp îndelungat, putea
fi făcută acum de către şoferul utilajului,
fără măcar a se deplasa din cabină.

Mecanizare 100%
în anii ’80

statul
3%

alţi
proprietari
privaţi
6%

companii
de stat
14%

companii
private
25%

integral aria vizată. Cea mai mare parte
a zonei de regenerare se pregăteşte
mecanic pentru a crea condiţii bune
pentru plantarea puieţilor. Doar o mică
parte din pădure se regenerează pe
cale naturală, cea mai mare parte se
plantează. Pădurea tânără se curăţă
manual o dată sau de două ori până
când arborii ajung la o înălţime de 4-5m,
după care se răreşte de una până la 3 ori
până la recoltare.

La sfârşitul anilor ’70, salariile
muncitorilor forestieri au crescut
rapid, ceea ce a condus la o creştere
a costurilor aferente activităţii de
recoltare. În principal din această
cauză, atât companiile forestiere, cât
şi producătorii de utilaje au alocat
resurse considerabile pentru a încerca
să mecanizeze şi activitatea de recoltare
a arborilor. Cu forwarderul ca bază,
producătorii de utilaje au dezvoltat
şi perfecţionat combine de recoltat
(harvestere) care puteau să doboare,
cureţe şi să taie trunchiurile direct pe
locul de recoltare, în pădure. Mai întâi
s-a mecanizat activitatea de recoltare
a arborilor, dar spre sfârşitul anilor ’80,
utilajele au devenit atât de mici, încât
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În Suedia, lemnul se transportă din pădure cu forwarderul.
În imagine, un Rottne F18 încărcând bușteni în vederea transportului

până şi activitatea de rărire s-a putut
mecaniza. Astăzi, harvesterele moderne
sunt o ”minune” a tehnologiilor avansate
în domeniul hidraulicii mobile. Ele sunt
dotate cu calculatoare avansate care
ajută la procesarea informaţiilor cu
privire la masa lemnoasă recoltată şi
obţinerea celui mai înalt grad de utilizare
a lemnului. Un harvester nou costă
între 400.000-500.000 Euro, dar acesta
produce mai mult de 200 mc de buşteni
pe zi cu numai un lucrător.

Mulţi proprietari privaţi
de păduri

Pădurile suedeze se află în proporţie
de 50% în “proprietate familială”.
Aceasta însemnă, practic, că proprietarii
sunt persoane fizice care, singure sau
împreună cu familia, deţin şi exploatează
pădurea (de multe ori această activitate
este combinată cu agricultura la scară
mică). Proprietarii privaţi deţin în medie
50 ha de pădure. Mulţi dintre ei locuiesc
în continuare în apropierea pădurilor pe
care le deţin, însă un număr considerabil
trăiesc la oraş. Un număr relativ redus
au pădurea şi agricultura ca principală
sursă de venit (de cele mai multe ori
aceştia au alte meserii). Aproape 4 din
10 proprietari sunt femei.
Lemnul rezultat din pădurile deţinute
în proprietate privată este foarte
important pentru industria forestieră
din Suedia. Jumătate din proprietarii
de pădure sunt membri în una din
cele patru asociaţii de proprietari

(cooperative). Aceste asociaţii cumpără
şi recoltează pădurile proprietarilor
membri şi, în plus, oferă şi servicii
precum consiliere, plantare şi curăţare.
Câteodată primesc şi dreptul de a
administra pădurile. Câteva dintre
asociaţii au şi fabrici de prelucrare
(celuloză şi gatere).

Antreprenorii,
coloana vertebrală
a sectorului de explotare
forestieră

În ziua de azi, aproape toată
activitatea de recoltare este desfăşurată,
în Suedia, de antreprenori care deţin
propriile utilaje. Există aproximativ
2.300 de asemenea antreprenori, iar
o companie tipică deţine 2-4 utilaje
(harvestere şi forwardere), aproximativ
tot atâţia angajaţi, antreprenorul lucrând
întotdeauna pe unul dintre utilajele pe
care le deţine. Utilajele lucrează de cele
mai multe ori în două schimburi, pe
tot parcursul anului. Antreprenorii sunt
specializaţi pe activitatea de recoltare.
Ei nu cumpară masă lemnoasă şi nu se
ocupă de activitatea de transport către
industria de prelucrare. Lucrează în
baza solicitărilor primite de la companii
care deţin în proprietate păduri, de la
gatere sau de la asociaţiile proprietarilor
de păduri. Există o presiune mare pe
preţ, iar condiţiile economice pentru
desfăşurarea acestei activităţi sunt
dificile, întrucât ”clienţii” sunt companii
mari, cu putere de negociere.

Tehnologie
de mici dimensiuni

Chiar dacă aproape toată activitatea
de recoltare se efectuează de către
antreprenori specializaţi, există în
Suedia o piaţă considerabilă pentru
tehnologiile de mici dimensiuni. Întrucât
mulţi proprietari de păduri se ocupă de
agricultură, există aproape întotdeauna
un tractor în gospodărie. Pentru acesta
se cumpără, adesea, o remorcă forestieră
şi utilajul rezultat se utilizează în primul
rând pentru a aduce din pădure lemn de
foc pentru consumul propriu sau volume
mici care rezultă, spre exemplu, din
arbori doborâţi de vânt. De asemenea,
există diverse tipuri de maşini de
dimensiuni mici, cu care se transportă
lemnul din pădure (aproape orice, de la
ATV-uri cu remorci, până la forwardere
de dimensiuni mici). Multe din aceste
investiţii pe care proprietarii de păduri
le fac în tehnologie de dimensiuni mici
nu sunt profitabile, aşa că, de cele mai
multe ori, ele se descarcă din contul de
“distracţii” al familiei.
Anamaria Deliu,
Elmia AB
(anamaria.deliu@elmia.se)
1). CTL (cut-to-length – tăiat pe
lungime): este o metodă de recoltare
prin care, după doborârea arborilor,
trunchiurile sunt tăiate în pădure
în diverse lungimi, în funcție de
necesități.
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PNDR 2014-2020,
fonduri europene nerambursabile
pentru păduri
Prin Măsura 15 Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor,
din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020,
proprietarii de păduri pot accesa fondurile europene nerambursabile.

M

ăsura 15 Servicii de silvomediu, servicii climatice și
conservarea pădurilor are
în vedere completarea măsurilor de
conservare a biodiversității pe terenuri
forestiere aplicate prin sistemul actual de
gestionare a pădurilor, prin promovarea
de angajamente voluntare care să
contribuie la reducerea numărului de
intervenții silvoculturale pe suprafețele
angajate, potrivit datelor publicate de
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale. Documentul are caracter
informativ, varianta finală a Ghidului
solicitantului, în vederea accesării
fondurilor europene nerambursabile
pentru agricultură, urmând a fi publicată
după aprobarea de către Comisia
Europeană a PNDR 2014-2020.
Prin efectele benefice, în principal
asupra componentelor de biodiversitate
și sol, Măsura 15 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea
pădurilor, din cadrul Programului
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014-2020, se adresează nevoilor
de menținere a diversității biologice
și a valorii de mediu a terenurilor
forestiere (Nevoia 012), de susținere a
unui management durabil al pădurilor
(Nevoia 013), precum și de protecție și
îmbunătățire a resurselor de sol (Nevoia
016).
În cadrul Măsurii 15 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea
pădurilor, din cadrul Programului
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014-2020, se acordă sprijin pentru
deținătorii de păduri din fondul forestier
național (FFN) care încheie angajamente
de silvo-mediu, care vor contribui la
conservarea diversității biologice și
protecția solului.
Sprijinul acordat în baza Măsurii 15
Servicii de silvo-mediu, servicii climatice
și conservarea pădurilor, din cadrul
Programului Național de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2014-2020, poate,
de asemenea, contribui la creșterea
impactului de mediu al măsurii de
împăduriri și creare de suprafețe
împădurite, prin promovarea conservării

voluntar, angajamente de silvo-mediu.
Angajamentele încheiate de deținătorii
de terenuri forestiere acoperă o perioadă
de 5 ani de la data semnării acestora.
Plăţile de silvo-mediu cuprind doar
acele angajamente care depăşesc
cerințele obligatorii relevante prevăzute
de legislația națională în domeniul silvic
sau dreptul intern relevant.
Beneficiarii Submăsurii 15.1, Plăți
pentru angajamente de silvo-mediu,
trebuie să respecte la nivelul întregii
exploatații agricole standardele de
eco-condiționalitate stabilite în temeiul
titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013, prevăzute în
legislaţia naţională.
Cerințele specifice pachetelor propuse
în cadrul sub-măsurii sunt următoarele:
Pachetul 1 - Asigurarea de zone de
liniște
Submăsura 15.1 Plăți pentru
angajamente de silvo-mediu.
Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la
colectarea lemnului din rărituri.
Pachetul 2 poate fi aplicat doar în
combinație cu pachetul 1, însemnând
că acest pachet poate fi aplicat doar
de beneficiarii care au aplicat și pentru
pachetul 1.
Beneficiarii sprijinului sunt:
Proprietarii de terenuri din FFN:
• o proprietate privată a persoanelor
fizice şi juridice;
• o proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale;
• o proprietate privată a unităţilor
administrativ-teritoriale.
Asociații ale proprietarilor de terenuri
prevăzuți anterior.
biodiversității pe suprafețele de pădure
nou create.

Submăsura 15.1
Plăți pentru angajamente
de silvo-mediu
Plățile de silvo-mediu vor fi acordate
deținătorilor de terenuri forestiere
din FFN care își asumă, în mod

Plăţile compensatorii, calculate sub
formă de costuri standard pentru fiecare
pachet sunt următoarele:
Pachetul 1 - Asigurarea de zone de
liniște: 25 euro/an/ha;
Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la
colectarea lemnului din rărituri: 103
euro/ha.
Sursa (prelucrare):
www.stiriagricole.ro
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Stabilitate
pe piaţa lemnului?
Rezumat
Furnizorii şi utilizatorii
de lemn şi produse din
lemn, cu predilecţie cei
din zona europeană,
înregistrează, în 2014, o
stabilitate relativă, atât
din punct de vedere al
volumului producţiei, cât
şi din cel al preţurilor.

Wood market,
in route for
stability?

Synopsis
Timber products
suppliers, along with end
users, reached a quite
relative stability in 2014,
regarding the production
volume and final prices
in most European
countries.
Written by
the editorial board

Industriile forestiere ale UE constituie o importantă parte
economică, având o contribuţie însemnată la realizarea
obiectivelor de politică industrială, inclusiv obiectivul de
creştere a contribuţiei la produsul intern brut în UE, de la
15,3% în 2012 la 20% până în 2020, ceea ce este şi denumit
ca reindustrializarea Europei.

I

ndustriile forestiere ale UE constituie
o importantă parte economică, având
o contribuţie însemnată la realizarea
obiectivelor de politică industrială, inclusiv
obiectivul de creştere a contribuţiei la
produsul intern brut în UE, de la 15,3% în 2012
la 20% până în 2020, ceea ce este şi denumit
ca reindustrializarea Europei.
Prin lanţurile lor valorice, industriile
forestiere se extind în amonte tot mai mult
spre resursă din pădure, iar în aval, într-o
serie de aplicaţii industriale şi de consum
pentru produsele realizate. Principala lor
materie primă, lemnul, este un re-utilizabil
material natural, din surse regenerabile,
precum şi reciclabile, având astfel un potenţial
enorm pentru a contribui în mod pozitiv la
obiectivele 2050 ale UE, astfel încât să ofere
un nivel de trai ridicat, dar niveluri mai scăzute
ale consumului de energie şi resursă. Cu
toate acestea, lemnul devine tot mai căutat
şi costisitor prin creşterea concurenţei, de
exemplu, de la utilizarea sa ca biomasă (sursă
de energie regenerabilă) şi in industriile bazate
pe conceptul bio-emergenţă.
În cadrul sectorului de construcţii, în
primul trimestru al anului 2014, din punct
de vedere climatic, activitatea s-a desfăşurat
cu rezultate anuale benefice asupra acestei
industrii. Diminuarea numărului de autorizaţii
de construcţie în sectorul locuinţelor indică
o perioadă de pauză în această dinamică
de creştere, deşi nivelul înalt se menţine în
continuare în industria de profil din Centrul
Europei.
Necesarul de lemn provenit din răşinoase
rămâne acelaşi, în pofida dificultăţilor de
pe piaţa cherestelei. Proprietarii forestieri
pot conta, astfel, pe o cerere constantă,
atât pentru cherestea, cât şi pentru lemnul
industrial.
Cu toate excepţiile inregistrate (Norvegia
a exploatat, în 2014, 9.900.000 mc de lemn
rotund, o creştere de 9,8%, sau 882.000 mc
faţă de 2013, nivel neatins încă din anii ‘80),
între anii 2013 şi 2014 se prefigurează o
stabilitate a preţurilor, indiferent de fluctuaţiile
producţiei şi ale consumului.

O cerere reprezentativă ca nivel de
preţ pentru lemnul de răşinoase destinat
consumului industrial se înregistrează în
Elveţia, exprimată prin cele două modalităţi
(EFS şi IBS).
EFS/IBS
Sortiment

EFS/IBS
CHF/mc

115,Molid L1, 2B, B
119,Molid L1, 4, B
95,Molid L1, 3, C
88,Molid L1, 5, C
119,Molid L3, 3, B
95,Molid L3, 3, C
75,- ÷ 90,Fag, 4, B
60,- ÷ 70,Fag, 4, C

115,119,95,88,119,95,95,65,- ÷ 75,-

Sursa: Industria Lemnului Elveţiană IBS,
Economia Forestieră Elveţia EFS

Legat de cea de a doua mare destinaţie a
lemnului, cea de biomasă forestieră,
consumul energetic, în general scăzut, din
perioada luată în calcul a favorizat stocurile de
materie primă în centralele de încălzire chiar
înainte de începerea sezonului rece.
Asociaţiile profesionale din sector
popularizează acest sortiment (lemnul
energetic), promovând utilizarea cu precădere
a resursei locale cu influenţă benefică asupra
costurilor.
Piaţa elveţiană pentru lemnul de foc şi cel
destinat produselor energetice a înregistrat
preţurile afişate în tabelul 2.
Politicile de preţ pentru lemnul destinat
producerii de energie şi lemnul de foc au
rămas neschimbate în raport cu anul 2013,
nivelurile fiind identice, cu excepţia peleţilor.
Astfel, preţurile orientative pentru peleţi se
află, cu mici excepţii, în uşoară creştere.
Astfel, in luna ianuarie 2015 , în Austria,
peleţii au devenit mai ieftini cu 7% decât
media anului 2014. În Elveţia, preţurile la
acest sortiment cunosc o uşoară creştere,
evidenţiată în tabelul 3.

Lemnul industrial 2014-2015
Cei mai importanţi jucători de pe piaţa
lemnului industrial au făcut publice listele de
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Tabel 2. Preţuri orientative
pentru lemnul energetic
sub formă de buştean, la începutul
sezonului 2014-2015
Sortiment / Esenţa

CHF/mc, fără TVA

Lemn 1 m (verde,
la drum forestier)

Mesteacăn
Fag
Lemn tare de foioase
Răşinoase

110,- ÷ 130,75,- ÷ 95,70,- ÷ 90,65,- ÷ 75,-

Lemn 2 m (verde,
la drum forestier)

Fag
Lemn foioase esenţă tare
Răşinoase
Lemn foioase esenţă moale

55,- ÷ 60,55,- ÷ 65,36,- ÷ 40,36,- ÷ 40,-

Sursa: Industria Lemnului Elveţiană IBS,
Economia Forestieră Elveţia EFS

preţuri la achiziţionarea lemnului. Listele
includ condiţiile de livrare şi cerinţele de
calitate a lemnului, respectiv perioada
de valabilitate şi sunt disponibile
direct de pe website-urile oficiale ale
producătorilor.
Politica de preţuri este, însă, uneori
condiţionată de marii consumatori de
resursă. Astfel,
potrivit oficialităţilor vamale chineze,

între ianuarie şi octombrie 2014,
importurile au totalizat 1,85 milioane
de metri cubi, în valoare de 2,4 miliarde
dolari, în creştere de 92% în volum şi
124% din valoarea din aceeaşi perioadă
a anului 2013.
În conformitate cu tendinţa generală
în sectorul tâmplărie, importurile UE de
grinzi lamelare au rămas plat în ultimii
trei ani, cu o medie în jurul valorii de
10.000 mc lunar.
Este de luat în considerare şi faptul
că in 2014, economia Chinei a coborât
la cel mai scăzut ritm de creştere din
ultimii 24 ani, guvernul a anunţat PIB-ul
chinez (Produsul Intern Brut) cu creştere
de 7,3% în ultimul trimestru al anului
2014, şi doar 7,4% pentru întregul an,
înregistrând cel mai lent ritm din 1990, şi
sub ţinta oficială de 7,5%
Creşterea bruscă a francului elveţian
cauzează, de asemenea, probleme
majore pentru unele ţări riverane.
În departamentul francez Jura, Sawyer
salută reevaluarea bruscă a francului
elveţian (CHF), care a avut loc în 2015. Şi
pentru un motiv bun: doar în regiunea
Franche-Comté, aproximativ 900.000
mc de molid / brad sunt absorbiţi anual

Tabel 3. Preţuri orientative
ale granulelor de lemn (peleţi),
la începutul sezonului 2014-2015
Sortiment / Esenţa

CHF/tonă, fără TVA

Granule de lemn (peleţi), livrare franco depozit, în vrac, cantitate de:

3 tone
5 tone
8 tone

420,27
405,23
394,36
Sursa: Industria Lemnului Elveţiană IBS,
Economia Forestieră Elveţia EFS

de partea franceză, din care 200.000
de mc sosesc din Elveţia. Unele fabrici
de cherestea în regiune primesc mai
mult de 50% din aprovizionarea lor din
Elveţia.
Pe de alta parte, RusForest AB,
o companie suedeză forestieră cu
operaţiuni în Rusia, a anunţat că în
trimestrul patru 2014 şi pentru întregul
an 2014 de producţie, rezultatele
vânzărilor de buşteni pentru unităţile
sale Magistralny şi Ust-Ilimsk (Rusia) a
crescut cu 11,5% (la 105.038 mc in T4
2014, comparativ cu 94.220 mc in T4
2013 )
Sursa: prelucrări redacţie
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Colectarea lemnului
Rezistenţe la mişcarea
lemnului pe sol
(partea a -II-a)
Rezumat
Forma buşteanului (în
special al capătului gros)
înlesneşte, în timpul
mişcării, fenomenul de
dislocare şi antrenare a
solului forestier, forţele
de rezistenţă fiind
mari, alături de alte
influenţe constructive
sau funcţionale, se
regăsesc negativ în
bilanţul energetic final al
mijlocului de colectare.

Solicitări dinamice aleatorii
Excluzând acţiunile cunoscute în formă,
mărime şi mod de manifestare pe care
o realizează greutatea sarcinii şi frecarea
acesteia cu solul forestier şi inventariind
celelalte rezistenţe care participă la mişcarea
arborelui în cadrul colectării, ca variabile
aleatorii se mai pot enumera :
• acroşajele cu cioate sau arbori în picioare;
• antrenarea şi transportul episodic al unei
prisme de pământ;

• alternanţele de poziţie a arborelui în
timpul deplasării;
• inerţiile create prin contribuţia terenului şi
a regimului de mişcare.
Evidenţierea acestora necesită măsurători
speciale, a căror particularitate o reprezintă
înregistrarea eforturilor din cablul trăgător
aflat în mişcare.
Determinarea eforturilor de tracţiune în
cablurile de tracţiune este abordată principial
având în vedere interacţiunea care există

Wood
Collection.
The resistance
forces related
to wood
movement on
forest soil

H
θ

(Part two)

θ

H

Synopsis
The shape of a log
(mostly its thick end)
facilitates the dislocation
of forest soil during
movements, while
the resistant forces or
other functional and
constructive influences
are significant, thus
operating in a negative
manner on the final
energy balance related to
wood collection methods.

a)
b)
θ

H

c)

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

d)
Influenţa sistemului de tragere prin efectul înălţimii H asupra condiţiilor de mişcare pe sol a arborelui:
a) - alternant târâre - semitârâre; b), c) - tendinţa spre semitârâre; d) - târâre
Pentru determinarea efortului din cablu, trebuie să se evidenţieze forţele care acţionează asupra
acestuia, care, în cazul general, particularizând pentru circuitele închise, deschise sau a acţionărilor în
amonte - aval, sunt:
Efortul de montaj sau forţa de întindere estimată a fi:
t0 = (600÷800)gt
unde gt este greutatea cablului trăgător, în N/m.
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între efort şi rezistenţele care apar
la deplasarea arborelui pe calea de
colectare.
Calculul de rezistenţă a acestor
cabluri, încărcate cu sarcini concentrate
sau provenite aleatoriu, datorită
rezistenţelor de pe traseu, necesită un
volum important de muncă, rezolvarea
unor ecuaţii complicate, ceea ce duce
la un consum mare de timp.
Ca urmare, în mod justificat,
s-au făcut o serie de simplificări
şi aproximaţii, care să permită
raţionalizarea calculelor şi în final, la
evaluarea printr-o modalitate rapidă a
influenţelor create de rezistenţele de
înaintare a arborelui.
De asemenea, pentru verificarea
practică s-au făcut măsurători ale
eforturilor de tracţiune din cablurile
trăgătoare în diferite situaţii şi condiţii
de lucru, observându-se întregul set
de factori care influenţează mărimea
forţelor.
O formă particulară de tragere o
oferă funicularele de tip cu cablu
purtător, la care înălţimea H a
căruciorului conferă regimului de
deplasare a arborelui o mişcare
alternant târât-semitârâtă, mai ales
în faza prefinală a deplasării (vezi
ilustraţie).

Tabel 1
Mărimea
sarcinii

Efortul în tracţiune
Specia
şi forma
trunchiului

Natura
Teoretic
terenului
(calculat)
(declivitate)

kg

Mediu

Maxim

kgf

kgf

kgf

%

1.350

Argilă
Fa,
nisipoasă
conic, cu capăt
moderat lăbărţat (α = 5°)

810

490

1.000

-60 / +12

750

Fa,
conic

Humus
uscat
(α = 10°)

525

480

1.370

-9 / +260

750
(ridicare
sarcină)

Fa,
conic

Humus
uscat
(α = 5°)

750

750

950

0 / +12

1.350

Fa,
conic

Humus
înmuiat
(α = 0°)

635

500

1.490

-8 / 234

1.350
(ridicare
sarcină)

Fa,
conic

Humus
înmuiat
(α = 0°)

1.350

1.350

1.550

0 / +11

900

Mo,
conic, cu capăt
lăbărţat

Humus
înmuiat
(α = 10°)

540

1.000

3.000

+185 / +555

150

Mo,
conic

Humus
nisipos
înmuiat
(α = 0°)

75

300

650

+400 / +866

datorită acţiunilor dinamice, astfel că
efortul maxim de calcul (tc) se stabileşte
prin formula:
tc = 1,1 tmax
Sarcina de rupere a cablului trebuie
să fie :

Plecând de la considerentul că, în
general, informaţiile referitoare la
dinamica mijloacelor de colectare sunt
foarte puţine, iar cele referitoare la
această problematică se ocupă mai
puţin de legătura cu sarcina, în analiză
s-a urmărit determinarea cât mai exactă
a forţelor rezistente pe care le produce
lemnul la deplasarea prin târâre şi
influenţele acestora asupra calităţilor
de tracţiune la nivelul mijlocului de
colectare.

unde g este coeficientul de siguranţă
pentru cablurile trăgătoare.

În urma experimentărilor efectuate, a
observaţiilor şi interpretărilor care s-au
făcut asupra aspectelor studiate, se
desprind următoarele concluzii :
• Mecanismele sau elementele de
mecanisme care asigură tragerea
sunt supuse în durate aproape egale,
la solicitări uşoare, medii şi grele,
dimensionările de rezistenţă sau
putere de tracţiune făcându-se curent
utilizând ca forţă de rezistenţă doar
frecarea lemnului pe sol.

• Eforturile de tracţiune în raport cu
ipotezele de tragere (unghiurile a, b şi
g) se pot modifica pentru o condiţie
dată cu până la 124 %, situaţie în care
tractoarele înregistrează dezavantajul
unui regim de deplasare mai agresiv
pentru sol;

• Modalităţile actuale utilizate pentru
dimensionarea cablului trăgător ia
în considerare efortul maxim ce se
înregistrează în punctele caracteristice
şi în ipotezele analizate. În calcul se
ţine seama şi de efortul suplimentar

Diferenţe
de eforturi
între valorile
experimentale
şi teoretice
mediu / max.

Rt = tc × g

• Cuantificarea diferenţiată, în
profilogramele ridicate, a contribuţiei
fiecărui factor (frecare, acroşaj, dislocare
sau transport de pământ) este dificilă
şi, în final, expresia cumulată a acestor
influenţe este suficientă pentru
fundamentarea unor coeficienţi sau
principii de dimensionare.
Petru Boghean,
Consilier ASFOR

• Valorile comparative, teoretice şi
experimentale, ale eforturilor în cablul
trăgător, pe categorii de măsurători
şi care constituie fundamentul unor
reconsiderări în ceea ce priveşte calculul
energetic sau de dimensionare a unor
subansamble, sunt exprimate în tabelul 1.

• Exceptând acroşajele de cioate,
arbori în picioare, denivelări etc., o
rezistenţă semnificativă la înaintarea
arborelui colectat o realizează
dislocarea şi antrenarea unui strat de
pământ, atunci când partea frontală
are o configuraţie propice pentru acest
fenomen;
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Codul Silvic,
parte din neîmplinirile
unui fost ministru
Rezumat
Codul Silvic este “ca
un fel de biblie, vine
cu principii, cu norme
pentru o exploatare
durabilă şi sănătoasă
a pădurilor” este
exprimarea fostului
ministru Doina Pană.
E un cod benefic, nu e
ceva pe nepusă masă, nu
e ceva electoral, e ceva
ce s-a dezbătut doi ani
de zile, dar doar pe motiv
că i-au lipsit cinci voturi,
dezbaterile s-au amânat
pentru 2015, lucru care
o nemulţumeşte pe
doamna ministru.

Forest Code,
a part of
a former
minister’s misachievements
Synopsis
The Forest Code
“resembles to a Bible, as
it brings out principles
and regulations for a
sustainable and healthy
forest “, asserted the
former minister, Doina
Pană.
This is a positive code,
not an arbitrary law or
an electoral promise,
representing the final
product of a series of
debates covering two
years. It cannot be
postponed for 2015
on the ground of five
missing votes, a matter
which discontents the
ministry lady.
Source:
press conferences

Fostul ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură,
Doina Pană, în pofida eforturilor susținute din 2014, și-a
încheiat mandatul fără îndeplinirea mult doritei adoptări a
noului Cod Silvic.

T

otuși, 2014 i-a adus fostului ministru
delegat Pană un succes în lupta
împotriva furtului de lemn din pădure,
odată cu introducerea “Radarului pădurii”,
un sistem modern informatic de urmărire a
trasabilității lemnului exploatat din zonele
forestiere.
Sistemul de supraveghere a firmelor
autorizate să exploateze și să prelucreze masa
lemnoasă a fost introdus după ce Guvernul
a adoptat, pe 4 iunie, normele referitoare
la proveniența, circulația și comercializarea
materialului lemnos.
Ministrul delegat a anunțat, din prima zi
după preluarea mandatului, în martie, că
a avut o discuție cu premierul și cu ceilalți
miniștri din Guvern, din care a rezultat că
în Departament “sunt probleme la ape și
la piscicultură, dar cele mai mari probleme
sunt în păduri”, iar premierul i-a cerut să se
concentreze în special asupra acestui sector
și “să găsească în mod deosebit soluții să
se termine odată cu toate tăierile ilegale
care s-au înregistrat de 20 și ceva de ani în
România”.
În aprilie, într-o reuniune internațională pe
tema pădurilor, Doina Pană arăta că România
are nevoie de o strategie durabilă pentru
sectorul forestier, fiind considerată a opta
putere forestieră din UE, însă mai mult de 50%
din pădurile țării se află în administrare privată
și sunt greu de controlat, pentru a fi stopate
tăierile ilegale sau exploatarea nerațională.
“Radarul pădurii”, cunoscut în termeni
tehnici ca sistemul SUMAL, care a avut și
o perioadă de trei luni de testare pilot, s-a
dovedit a fi o măsură eficientă.
Ministrul delegat dădea asigurări că
Hotărârea de Guvern aliniază România la
norme europene și aduce un element de
noutate, prin programul informatic SUMAL,
care urmărește trasabilitatea lemnului din
pădure și până la beneficiarul final.
“La scurt timp după ce am preluat
portofoliul, am ajuns la concluzia că, de fapt,
furturile de lemn din pădure nu se fac fără
acte. Deci, sub 5% cred că se fac fără acte și
restul se fac cu acte, adică în baza aceluiași

aviz de însoțire se circulă de mai multe ori,
fără ca cineva să sesizeze, fără ca cineva să
oprească și să verifice. Am ajuns la concluzia
că factorul uman trebuie să aibă un rol
diminuat, chiar dacă va crește numărul de
lucrători care să supravegheze, să oprească
transporturile, să verifice avizele. Am ajuns la
concluzia că trebuie să folosim ceva, de genul
radarului, de aceea i-am și spus radarul pentru
păduri. Trebuia ceva scriptic, care să împiedice
factorul uman să facă o ilegalitate, și atunci am
revenit la acest sistem informatic SUMAL, care
este realizat cu bani de la Banca Mondială și
este un sistem foarte deștept”, arăta ministrul
delegat.
Aceasta a explicat că toți agenții economici
vor trebui să-și echipeze mijloacele de
transport cu smartphone, iar pe aceste
telefoane va fi instalat gratuit sistemul
informatic de trasabilitate, iar pentru ca să
poată transporta lemnul, aceștia trebuie să
aibă un aviz de însoțire a masei lemnoase,
conceput în regim special, securizat de
Imprimeria Națională.
“În momentul în care pleacă din pădure,
trebuie să acceseze prin acest telefon
smartphone sistemul, adică să introducă
niște date în acest program și automat i se
generează un cod unic, pe care va trebui să-l
înscrie în acest aviz de însoțire a mărfii. Codul
indică ora, minutul și secunda când s-a făcut
accesarea sistemului informatic. Dacă există
situația în care lipsește semnalul, există și
varianta off-line, în care nu se generează un
cod unic, dar se generează un cod pe care
agentul economic trebuie să-l scrie pe avizul
de însoțire și, în drumul mașinii, în momentul
în care a ajuns într-o zonă cu semnal, codul
se duce automat pe SMS și îi este generat
automat codul unic. Dacă pe traseu o mașină
nu are trecut pe avizul de însoțire codul offline sau codul online, acea marfă se confiscă.
Am introdus și o cheie de control, să nu poată
intra lemnul în depozit, până când cei de acolo
nu accesează și ei sistemul”, explica Doina
Pană.
Pe 17 iunie 2014, deputații din Comisia
pentru agricultură au dat raport favorabil
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Doina Pană , luare de cuvânt în cadrul Zilei Forestierului
(ASFOR, 4-5 septembrie 2014)

modificării și completării Legii nr.
46/2008 - Codul Silvic, unul dintre
amendamentele admise vizând limitarea
la maximum 30% a achiziționării din
masa lemnoasă a României de către
un operator economic, iar un altul acordarea dreptului de preemțiune în
utilizarea lemnului producătorilor din
industria mobilei.
În opinia ministrului Mediului,
Doina Pană, amendamentul referitor
la limitarea la 30% a cumpărării din
masa lemnoasă a țării este o măsură
benefică, întrucât se dau “șanse egale
tuturor firmelor și se înlătură monopolul
pe piață”, în condițiile în care sunt
“multe firme mari din străinătate care
dețineau mult peste 50% din prelucrarea
și exploatarea masei lemnoase din
România”.
Cât privește noul Cod Silvic,
aceasta a spus că el vine cu o serie de
reglementări care până acum nu au mai
fost, cum ar fi statutul pădurilor parc și
al celor cu scop recreativ și instructiv,
reglementările clare de amenajamente
silvice, care nu mai sunt obligatorii
pentru indiferent cât de mică este

suprafața și cu măsuri de susținere a
proprietarilor mici de păduri, în sensul
de a se face contracte de administrare
pe minimum zece ani și atunci au
dreptul să exploateze un volum de
maximum trei metri cubi de lemn pe
hectar si an.
Despre noul Cod Silvic se discută de
peste patru ani, iar drumul acestuia este
foarte sinuos. Zilele “fatidice” din 2014,
cum le-a calificat Pană, s-au adăugat
lipsei de șansă ca noul act normativ să
fie adoptat și, astfel, Codul Silvic intră în
al cincilea an de dezbateri parlamentare.
În septembrie, Grupul parlamentar
PSD a preluat forma finală a Codului și
a depus-o ca inițiativă parlamentară a
grupului, pentru că documentul primise
votul a numai 127 de parlamentari și au
lipsit cinci voturi să fie adoptat.
“A trecut prin Guvern, a trecut de
Senat, a ajuns din nou în Camera
Deputaților, a trecut din nou prin
comisii, din nou au venit toți factorii
interesați și urma să fie supus aprobării
în Plen. Pentru că s-a venit pe ultima
sută de metri cu niște amendamente,
acestea n-au fost introduse, pentru că

era perioadă electorală și Parlamentul
funcționează pe avarie, în sensul
că majoritatea parlamentarilor sunt
implicați în teritoriu, în campanie
electorală, și practic s-a amânat până
se vor întoarce din nou la lucru”, arăta
ministrul delegat.
Un traseu legislativ sinuos, excesiv
de birocratic, a făcut ca noul Cod
Silvic să nu poată fi adoptat până la
finele lui 2014, iar informațiile confuze,
“fumigenele” aruncate în spațiul public,
cum le cataloga ministrul delegat, au
complicat și mai mult situația.
Cu sau fără acestea, noul Cod Silvic
stă, deocamdată, în sertarele Camerei
Deputaților, și, chiar dacă optimist,
este considerat de Doina Pană “pilonul
important pentru însănătoșirea a tot
ce înseamnă exploatarea pădurilor din
România”, se pare că va mai fi, o vreme,
chiar el în suferință.
Sursa: Conferinţe de presa
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Incinta unui punct de lucru (Lunca Ilvei)
aparţinând M.I.S. Grup
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Business focus

Grupul de firme

M.I.S. Grup

(Bistriţa-Năsăud)

Grupul M.I.S. cuprinde mai
multe firme de familie înfiinţate
începând cu anul 1990,
care desfăşoară activităţi de
exploatare, debitare şi prelucrare
primară, respectiv superioară
a lemnului, în cele trei centre
specializate din judeţul BistriţaNăsăud, precum şi în alte puncte
de lucru din judeţe limitrofe.

E

mil Iugan a dat, la începutul anilor ‘90, postul
de primar, pe unul de antreprenor. A pornit de
la zero, urmând meseria tatălui şi a bunicului
său, oameni aspri de munte, care s-au îndeletnicit cu
prelucrarea lemnului.
Păstrează cu mândrie în birou o miniatură
reprezentând uneltele cu care întreaga familie a
purces la drum. Un drum care nu a fost deloc uşor,
dar, după care, când trage astăzi linie, constată că
adună şapte firme cu o cifră de afaceri cumulată în
2013 de peste 40 milioane de euro. Iar după cum
merg lucrurile, o ţintă de 50 de milioane de euro
pentru 2014 nu pare deloc nerealistă (semestrul I
din 2014 a fost cu 10% mai bun decât cel similar din
2013).
La început, s-a pornit cu 16 angajaţi având
ca obiect de activitate exploatarea forestieră şi
industrializarea lemnului.
Grupul M.I.S. s-a dezvoltat constant, devenind
o companie cu cele mai moderne maşini şi utilaje
din ţară şi cu aproximativ 700 de angajaţi. Baza
materială a companiei o constituie numeroasele
utilaje de exploatare forestieră, două fabrici de
prelucrare a lemnului, un centru de valorificare
superioară a lemnului subţire şi a deşeurilor precum
şi alte puncte de lucru în trei judeţe limitrofe.
De-a lungul timpului s-a extins capacitatea de
prelucrare a lemnului şi s-a diversificat gama de
produse, fiind achiziţionate în acest scop utilaje
performante.
“Emil Iugan este un manager total diferit de ceea
ce întâlniţi zi de zi”, spune fiica. Tot ce a realizat, a
făcut “pe mintea şi curajul său aproape nebunesc”,
adaugă şi directorul general al fabricii de prelucrarea
lemnului, loan Curac. Un mare avantaj a fost familia,

Rezumat
Grupul M.I.S. s-a
constituit şi dezvoltat
devenind o companie
cu 700 de angajaţi şi
tehnologie de lucru
performantă. Baza
materială a companiei o
constituie numeroasele
utilaje de exploatare
forestieră, două fabrici
de prelucrare a lemnului,
un centru de valorificare
superioară a lemnului
subţire şi a deşeurilor,
precum şi alte puncte
de lucru în trei judeţe
limitrofe.
Business focus

M.I.S. Grup,
Bistriţa county
Synopsis
M.I.S. Grup has been
established as a
company including more
than 700 employees and
modern technologies.
The company material
base consists of a
large range of forestry
exploitation equipments,
two factories specialised
on primary processing
of wood products, a
modern center for
superior exploitation of
thin wood and wood
wastes and many
other working facilities
located in another three
neighbouring counties.
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Emil Iugan, fondatorul
şi proprietarul M.I.S. Grup

care i-a stat mereu alături: fiul, fiica,
ginerele şi nora au deja peste două
decenii pe statele de plată ale firmei,
contribuind din plin la creşterea acesteia.
“Fiica mea, Virginia Farcaş, este
directorul economic al grupului.
Exporturile şi veniturile sunt în
responsabilitatea nurorii mele, Lenuţa
lugan. Fiul meu, Octavian lugan, inginer
silvic de meserie, se ocupă de domeniul
exploatării forestiere. Ginerele meu,
Petrică Farcaş, este directorul tehnic
al grupului şi are în responsabilitate
sectorul de construcţii”, ne spune cu
mândrie Emil lugan. Şi în ochii săi se
citeşte nerăbdarea de a-i avea alături şi
pe nepot şi pe nepoată.
Mulţi se întreabă, poate, de ce aceste
domenii de activitate. Răspunsul vine
din crezul lui Emil lugan, care se repetă
aproape obsesiv în discuţiile noastre:
conceptul de dezvoltare locală cu
resurse locale. “Ne-am concentrat pe
dezvoltarea unor activităţi specifice
zonei. Vorbim despre sisteme
economico-sociale care consolidează
zona, fixează oamenii şi îi leagă de zonă
dezvoltând-o. Şi nu oricare zonă, zona
rurală şi zona de munte. Zona de munte
se deosebeşte de zona rurală prin multe
lucruri: avem nişte condiţii mai vitrege,
resurse limitate, infrastructură slab
dezvoltată, forţă de muncă limitată şi, de
multe ori, lipsă de forţă de muncă”, ne-a
spus Emil lugan.
Emil lugan a demonstrat că poate
aduce la aceeaşi masă oameni ce
împărtăşesc doctrine politice diferite
şi îi poate face să şi conlucreze pentru
binele comunităţii. S-a stat de vorbă cu
primarul din Lunca llvei, Flaviu Lupşan,
beneficiar direct şi indirect al activităţilor
M.I.S. Grup, care a spus că s-a putut baza
mereu pe Emil lugan, de multe ori când
alte uşi i se închideau în faţă, amintind şi
de faptul că spaţiul pe care e construită
noua sală de sport provine tot de la
compania amintită. Mai mult, centrala de
cogenerare, care funcţionează pe bază
de reziduuri lemnoase, furnizează agent
termic pentru sala de sport, creşă şi
două blocuri ANL. La schimb, compania
are dreptul să cureţe pădurile deţinute
de comunitatea locală, adunându-şi
astfel combustibil şi făcând totodată şi
ecologizare. Lunca llvei se mândreşte cu
proiecte finanţate din fonduri europene
finalizate sau în curs de finalizare: o
creşă, o şosea de 11,5 km, un centru
de informare turistică, dar şi cu un
proces aproape terminat de cadastrare
zonală şi realizarea unei cărţi funciare.
Proprietatea e la mare preţ aici, unde
nu au călcat niciodată cei care au făcut
colectivizarea.
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Incinta unui punct de lucru (Lunca Ilvei)
aparţinând M.I.S. Grup

Ce urmează?
Un plan ambiţios, dar cu
implementare pe termen scurt, ţine
de construcţia de case din lemn. Noul
sistem va fi, însă, unul pe care nicio altă
companie românească nu îl dezvoltă.
“Simt că vine şi în România curentul
caselor din lemn, care prinde foarte tare
în Europa. Lemnul e frumos oriunde îl
pui. Din păcate, noi ascundem lemnul
în loc să acoperim betonul. O fi de vină
şi lipsa proiectanţilor pentru astfel de
construcţii”, spune interlocutorul nostru.
Investiţia va fi una mare, de peste zece
milioane de euro. “Avem terenul pe care
se va întinde noua hală de 890 de mp.

Avem şi o parte dintre utilaje şi proiectul
tehnic. Am asigurat şi finanţarea pentru
alte utilaje. Prospectăm posibilităţi de
asigurare a necesarului, fie că va fi vorba
de fonduri europene, fie de credite
bancare. Cu o condiţie: să nu ne fie
ingrădită libertatea de mişcare. Sperăm
să putem produce deja către finele
lui 2015”. Va fi încă un pas făcut de o
firmă românească în direcţia exportului
de produse lemnoase cu valoare
adăugată mare. Experienţa anterioară
demonstrează că oamenii de aici ştiu să
scrie proiecte câştigătoare! Şi nu sunt
speriaţi de birocraţie, preferând să lupte
cu ea şi să o învingă. Antreprenorul
speră într-o soartă mai bună a României

şi o dezvoltare în sistem integrat pornind
de la resursele locale. E conştient de
faptul că mai avem prea puţine resurse
şi trebuie să mergem încotro se duce
Uniunea Europeană. Dar crede într-o
rezolvare fericită a ecuaţiei “Carpatine”,
care porneşte de la activitatea de
creştere a animalelor - zootehnie,
continuă cu agroturismul şi se finalizează
cu industria locală. Referindu-se la
proiectele ce ţin de planul personal,
interlocutorul nostru spune franc că
acestea depind tot de companie, de
oameni, de comunitate.
Sursa: M.I.S. Grup
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Lemnul,
adăpostul
viitorului
tău

Despre unicitatea şi
avantajele lemnului ca
material de construcţie
am amintit şi în numerele
anterioare ale revistei.
Având în vedere că în
ultimii ani consumul
resurselor la nivel global
tinde să depăşească
posibilităţile Terrei, se
resimte tot mai acut
necesitatea stabilirii unei
conexiuni clare între
evoluţia economică şi
protejarea resurselor
planetei.
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Î

ncălzirea globală, care în ultimele decenii
a luat amploare în mare parte datorită
acţiunii invazive a oamenilor asupra
mediului (principala consecinţă fiind eliberarea
dioxidului de carbon în atmosferă), este una
dintre problemele stringente, care îi preocupă
în egală măsură atât pe experţii în evoluţia
climei, pe factorii de decizie, cât şi pe oamenii
de rând. În acest sens, unul dintre demersurile
importante în combaterea emisiilor de gaze cu
efect de seră s-a concretizat în anul 1997, când
160 de ţări (printre care şi România) au semnat
Protocolul de la Kyoto, adoptat în urma
recomandărilor Comisiei Interguvernamentale
a Naţiunilor Unite pe probleme de mediu, prin
care ţările industrializate se obligă să reducă
emisiile poluante. Organizaţia Meteorologică
Mondială afirmă că, în medie, concentraţia de
dioxid de carbon din atmosferă a crescut cu 2
ppm (părţi per milion) pe an în ultimii 10 ani, şi
estimează că nivelul concentraţiei medii anuale
va depăşi valoarea de 400 ppm în 2015 sau
2016. Conform EOS (European Organization
of the Sawmill Industry) fiecare metru cub
de lemn folosit în locul altui material de

urmărindu-se, astfel, maximizarea ciclului de
viaţă a lemnului, reducerea emisiilor de carbon
şi asigurarea unui viitor regenerabil. Proiectul
se adresează unui grup ţintă format din
designeri, arhitecţi, constructori şi factori de
decizie europeni, oferind acestora informaţii
concrete despre beneficiile utilzării lemnului
în proiectarea locuinţelor. În acest sens, s-a
creat o platformă de comunicare online,
prin intermediul căreia ţările membre EOS
partenere în proiect, pot interacţiona şi posta
diverse proiecte de arhitectură finalizate sau
în desfăşurare, care au la bază lemnul. În acest
număr al revistei, voi relata doar despre unul
dintre aceste proiecte, şi anume Liceul William
Perkin din Anglia.
Liceul William Perkin, situat în vestul
Londrei, este, la ora actuală, cea mai mare
construcţie din lemn stratificat (CLT) din
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei
de Nord. Cu un buget de 19 milioane de
lire sterline, construcţia a fost ridicată în
18 săptămâni şi finalizată în anul 2013.
Ansamblul cuprinde un corp triunghiular cu
patru etaje, destinat activităţilor didactice,

Rezumat
Despre unicitatea şi
avantajele lemnului ca
material de construcţie
am amintit şi în
numerele anterioare
ale revistei. Având în
vedere că în ultimii ani
consumul resurselor la
nivel global tinde să
depăşească
posibilităţile Terrei, se
resimte tot mai acut
necesitatea stabilirii unei
conexiuni clare între
evoluţia economică şi
protejarea resurselor
planetei.

Wood, a
shelter for
your future
Synopsis
We reassert the wood’s
uniqueness and its
benefits as a building
material. Considering
the fact that global
consumption has been
prone to exceed the
Earth’s possibilities
over the last years, the
necessity to establish a
more definite connection
between economic
evolution and the
importance of protecting
our natural resources is
now more stringent than
ever.
Rosana Cozma,
ASFOR Counsellor

construcţie, reduce în medie emisiile de CO2
din atmosferă cu 1,1 tone. Cu o contribuţie de
218 miliarde de euro la economia europeană
şi generând 2,1 milioane de locuri de muncă
(Sursa: CEI-Bois - European Confederation
of Woodworking Industries), industria de
prelucrare a lemnului şi industria mobilei îşi
propun să susţină în continuare idealurile
europene economice şi de mediu.
Totodată conceptul de Energiewende lansat
de Germania (care presupune comutarea
întregii economii către folosirea energiei
regenerabile), a fost preluat treptat de tot
mai multe ţări şi s-a concretizat, în timp, prin
implementarea diferitor proiecte naţionale şi
multinaţionale.
Asociaţia Forestierilor din România
este partener, alături de EOS (European
Organization of the Sawmill Industry) şi alte
14 ţări europene, într-un astfel de proiect
pan-european, intitulat Wood: Growing Cities,
al cărui obiectiv general este promovarea
lemnului ca material de elită în construcţii,

o sală de sport, un atrium şi un alt corp de
clădire cu două etaje. Scopul arhitecţilor a
fost acela de a crea un spaţiu deschis, aerisit
şi rezistent la solicitările elevilor. Panourile din
lemn stratificat au fost tăiate la dimensiune
într-o fabrică din Austria şi livrate apoi direct
pe şantier. Pentru acest proiect s-au folosit
3.800 mc de panouri din lemn (peste 1.700 de
tone) alcătuite din trei, cinci şi şapte straturi,
care au acoperit o suprafaţă de 22.500 mc
(pardoseală şi pereţi). Pentru plafonul sălii
de sport, constructorii au montat 11 grinzi
din glulam, iar scările au fost finisate cu lemn
decorativ. Pătrunşi fiind de etosul construcţiilor
sustenabile din lemn cu amprentă de carbon
redusă, dar şi pentru a obţine acea notă de
confort şi căldură specifică lemnului, firma de
arhitectură Feilden Clegg Bradley Studios a
decis să lase majoritatea panourilor din lemn
“la vedere”, fără niciun fel de alte finisaje.
Rosana Cozma,
Consilier ASFOR
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Sectorul
forestier

şi contribuţia sa
la schimbările
climatice

O declaraţie comună
privind evoluţia
modificărilor climatice
şi felul în care acestea
afectează mediul
înconjurător a fost
făcută publică de
către patru asociaţii
profesionale din provincia
canadiană British
Columbia. Prin acest
raport se încurajează
“încorporarea celor mai
bune metode ştiinţifice
în activarea oricărei
decizii profesionale”.
Acest lucru reprezintă un
pas fără precedent, care
solicită fiecărui membru
din sectorul forestier o
cunoaştere a legităţilor
ştiinţifice şi a evoluţiilor
din contextul ecologic
actual de pe glob. Astfel,
în British Columbia
se preconizează o
reducere a emisiilor
de gaze cu efect de
seră cu 80% în 2050,
comparativ cu nivelurile
din 2007. Întrebarea care
primează este ce pot
face profesioniştii din
domeniul forestier pentru
a reduce emisiile de gaz
pe termen lung?

S

chimbările climatice au afectat
multe aspecte din sectorul forestier
al provinciei canadiene menţionate,
cu modificări majore referitoare la
zonele afectate de incendii (mult mai
numeroase) şi afectarea vegetaţiei
regionale. Însă nu toate modificările
de ordin climatic sunt de aşteptat a fi
negative, existând dovada unor efecte
pozitive asupra anumitor specii sau a
creşterii numărului de păduri în urma
intensificării concentraţiei de CO2 şi
a creşterii temperaturilor în regiune.
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Rezumat
Managementul
sustenabil al pădurilor
şi al resurselor naturale,
indiferent de forma
de proprietate, pentru
atingerea ţintelor
ecologice privind
diminuarea emisiilor de
gaze cu efect de seră,
are nevoie de sprijinul
comun al diverselor
categorii profesionale
implicate, precum
arhitecţi, sectorul de
construcţii, energeticeni
etc. cu scopul explicit de
a produce noi metode
sau dezvolta actualele
proceduri existente în
utilizarea lemnului în
locul altor materiale
poluante din ramurile
industriale conexe.

Padurea , factor de echilibru
în emisia şi absorbţia carbonului
De aceea, rămâne esenţial ca rata acestor
schimbări să poată fi evaluată în mod ştiinţific
şi cuantificată ca atare, iar elaborarea unor
metode regulare de studiu în acest sens ar
putea sprijini planningul forestier pe termen
mediu şi lung, dar şi divizarea activităţilor
forestiere în funcţie de specificul regional, cu
rolul de a contribui la diminuarea emisiilor de
carbon.
Sectorul forestier poate ajuta de asemenea
la îndeplinirea tuturor acestor obiective prin
reducerea emisiilor de la surse (păduri) şi
mărirea gradului de stocare a carbonului în
pădure sau produse forestiere (destinaţii ale
resurselor). Substituirea produselor derivate
pentru mai multe produse cu emisii intensive
de carbon precum oţelul sau betonul sau
combustibilii fosili cu emisii intensive.
Un studiu publicat la nivel regional (Smyth
& al., 2014) a examinat un număr de şapte
strategii de management forestier şi două
strategii de utilizare a lemnului pentru
determinarea potenţialului acestora în
diminuarea emisiilor de carbon din sectorul
forestier canadian. Rezultatele extrase pentru
provincia British Columbia demonstrează
importanţa stocării carbonului în ecosisteme
forestiere şi produse din lemn recoltat sau
derivate ale acestora, dar şi evitarea emisiilor
prin arderea cojii sau folosirea lemnului în
locul altor produse sau surse energetice.
Analizele în cauză arată că în timp ce anumite
strategii pot avea un rol semnificativ în
diminuarea efectelor de seră, altele ar putea în
fapt să crească nivelul emisiilor în atmosferă
pentru deceniile viitoare. Pe termen lung,
efectele cumulate pentru perioada 20152050 ale diverselor strategii s-au încadrat de
la creşterea nivelului acestor emisii cu 109
Mt CO2 (emisii totale de CO2) pentru B.C. la
scăderea acestora cu 577 Mt CO2 raportat la

un scenariu economic obişnuit. În perspectivă,
emisiile anuale ale Canadei din toate
sectoarele economice, excluzând aici utilizarea
terenurilor, schimbarea destinaţiei acestora şi
silvicultura au atins 699 Mt CO2 în anul 2012,
incluzând 60 Mt CO2, în British Columbia. Cele
mai bune strategii combinate de management
forestier şi metode de utilizare a lemnului
ca materie primă au examinat reducerea
emisiilor de carbon cu 26 Mt CO2 anual
între 2040 şi 2050. Ca o comparaţie, acest
nivel este aproximativ echivalent cu 40% din
emisiile întâlnite în provincia British Columbia
în anul 2007. Toate aceste analize cantitative
sugerează că activităţile ce vizează diminuarea
emisiilor de carbon pot conduce la o reducere
relevantă a acestora pe termen lung în British
Columbia, deşi atingerea acestor obiective
implică implementarea acestor strategii chiar
în prezent (Sursa: BC Forest Professional,
noiembrie - decembrie 2014)
Administratorii forestieri au rolul de a
asigura managementul sustenabil al pădurilor
şi al resurselor naturale, iar pentru atingerea
ţintelor ecologice privind diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de seră vor avea
nevoie de sprijinul comun al diverselor
categorii profesionale implicate, precum
arhitecţi, designeri sau angajaţii sectorului de
construcţii, cu scopul explicit de a produce
noi metode sau dezvolta actualele proceduri
existente în utilizarea lemnului în locul altor
materiale poluante din ramurile industriale
conexe. Rezultatele viitoarelor studii şi
rapoartele de mediu vor informa cu acurateţe
asupra conceperii acelor activităţi forestiere
capabile să ţină în şah schimbările de mediu
din prezent şi să aducă în prim plan noi linii şi
tendinţe în evoluţia industriei forestiere de pe
întreg mapamondul.

Forestry
sector and its
contribution
to climate
change
Synopsis
The sustainable
management of
forests and natural
resources regardless of
the forms of property
demands a common
support on behalf of
various professional
categories involved in
order to acheve the
environmental targets
of reducing carbon
emissions. Architects,
energy engineers,
building industry
members etc should
work on elaborating new
methods and developing
the existant procedures
to use wood instead
of other traditional
materials belonging to
the connected industrial
fields.
Written by
the editorial board
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Rezumat
Regulamentul obligă
întreprinderile care
operează cu lemn să se
ocupe suplimentar şi de
noile prevederi legale.
Motiv de critică este și
controlul desfășurării
operațiilor (monitoring).
Acesta stagnează. De
unde concluzia că în joc
nu sunt numai interese
economice. Să nu mai
vorbim de numeroasele
neclarităţi existente în
text.

Regulamentul UE
nr. 995/2010.
Întrebări după un an,
în Germania
Nu-i îndoială, regulamentul a fost un șoc pentru
comercianții cu lemn și produse lemnoase. Pe drept
cuvânt. Nu puține dintre întreprinderile din această ramură
economică s-au retras. Restul au luat taurul de coarne.

Regulation
(EU) No
995/2010 one year has
passed and
questions
are raising in
Germany
Synopsis
The EU Regulation
compels the wood
companies to tackle this
new set of rules.
Another controversial
point is represented by
the control procedures
and monitoring
operations. Everything
is stagnating for the
moment, hence the
economical reasons
are not the only ones
prevailing here. Let’s not
forget the numerous
unclear matters included
in the text.
Dr. rer. nat. Aurel Teuşan,
Forestry Counsellor

O

situație care a determinat Institutul
Thünen să intre în horă. Este vorba de
o organizație independentă din cadrul
ministerului german, competent pentru spațiul
rural și pentru păduri. Misiunea institutului
constă în dezvoltarea unor concepte adecvate
în vederea promovării spațiului rural și a
pădurilor. La 18 și 19 martie 2014 au avut
loc în Hamburg ședințe de lucru, tema fiind
susnumitul regulament. Au luat cuvântul peste
20 de specialiști în materie, discuțiile s-au
distins printr-un nivel profesional ridicat.
Esențialul:
Cert este că Regulamentul obligă
întreprinderile care importă lemn să se ocupe
mai intensiv și sistematic cu prescripțiile
legale. Dar nu numai atât. Cei priviți se văd
confruntați cu eforturi considerabile în materie
de finanțe, personal și birocrație. Summa
smmarum: transpunerea în practică a susnumitului Regulament lasă mult de dorit.
“Festina lente” (grăbește-te încet) ar fi spus
cetățenii Romei.
Motiv de critică este și controlul desfășurării
operațiilor (monitoring). Acesta stagnează.
Din cele peste 30 de asociații care și-au oferit
serviciile au fost acceptate numai două. De unde
concluzia că în joc sunt în primul rând motive

politice, și nu economice. Să nu mai vorbim de
numeroasele excepții presărate în text.
Fapt care dă de gândit este și incertitudinea
în multe privințe. Aceasta paralizează multe
întreprinderi. Numărul celor înregistrate a
rămas sub așteptări.
Pe de altă parte, multe dintre actele
prezentate au avut lacune sau erori. Numai un
exemplu: specia lemnului numită în document
nu corespundea realității. Dar nu numai atât.
Într-un caz, documentele erau falsificate.
Certificarea? În acest context, se pune și
întrebarea “care-i importanța certficării?”.
Puncte de vedere: certificarea-i recomandabilă,
însă nu scutește de îndeplinirea cerințelor
stipulate în Regulament.
În concluzie: Regulamentul este susceptibil
de a fi adaptat cerințelor pieții, prin urmare
vom mai avea ocazia de a reveni cu noi
abordari.
Dr. rer. nat. Aurel Teuşan,
Consilier silvic
Bibliografie:
Aplicarea regulamentului UE nr. 995/2010.
Meridiane Forestiere, nr. 6 decembrie 2014.
Auch nach einem Jahr EUTR (European Trade
Regulament) bleibt viel Unsicherheit. HolzZentralblatt, 28 März 2014.
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Biomasa
forestieră,
resursă
inepuizabilă?
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Lemnul rămâne unul dintre cele mai vechi produse din domeniul
energiilor regenerabile, însă, în acelaşi timp, şi unul dintre cele mai noi
din anumite puncte de vedere. Directiva Europeană privind Eficienţa
Energetică şi Planul Strategic European pentru Tehnologiile Energetice
sunt susţinute de către tendinţa ascensională a consumului din surse
regenerabile, astfel încât fiecare stat al Uniunii Europene şi-a stabilit
câteva ţinte îndrăzneţe de creştere a cotei de energie provenită din
surse regenerabile cu scopul prinicipal de a combate cât mai eficient
schimbările climatice majore de pe glob.

O

substanţială parte va fi reprezentată
de utilizarea suprafeţelor forestiere din
Europa, lemnul de pe continent putând
furniza cantităţi importante în acest sens. Studii
recente au calculat biomasa disponibilă până
la 880 M mc (cu coajă), în timp ce potenţialul
realizabil cu obiectiv anul 2020 este estimat
la numai 65 M mc (cu coajă), mai mult decât
biomasa realizabilă comparabil cu volumele
recoltate în 2013 [Sursa: Institutul Forestier
European (EFI), nov. 2014]
Cu toate că potenţialul forestier este,
într-adevăr, semnificativ, numai o parte a
acestuia poate fi utilizat efectiv în scopuri
energetice. O explicaţie a acestui fapt este
dată de flexibilitatea lemnului, un material ce
poate fi utilizat în conceperea a numeroase
produse variate, ce alimentează industrii
diverse ale sectorului forestier. Din pricina
preţurilor ridicate ale produselor lemnoase,
ţinta primordială a managementului forestier
este dată de producerea de cherestea şi lemn
pentru celuloză, nu doar a energiei de factură
regenerabilă. Un alt factor important care
limitează biomasa forestieră disponibilă este
reprezentat de limitările tehnologice.
Proiectul FP7 INFRES urmăreşte elaborarea
unor soluţii inovatoare din punct de vedere
al tehnologiei utilizate şi caută să dezvolte
cantităţile de biomasă utilizabilă energetic.
Soluţii şi metode noi sunt testate pe întregul
continent şi evaluate din punct de vedere al
eficienţei economice, sociale şi ecologice.
Printre noile realizări se numără şi un model
de tocător cu motor hibrid, primul de acest tip.
De asemenea, o maşină de spintecat buştenii
testată în pădurile nordice şi sudice ale Europei;
un cap nou de recoltare a combinelor forestiere
pentru colectarea în ansamblu a lemnului de
mici dimensiuni în timpul primelor operaţiuni
de rărire a arborilor prin intermediul unui
model geometric de rărire (ajută la creşterea
producţiei acolo unde calitatea buştenilor nu
este o problemă în sine). În zonele accidentate,
noi tehnologii urmează a fi evaluate, precum
combina de recoltare mecanizată cu troliu
sincronizat montat deasupra şi remorcă în
vederea accederii la răririturi ale arboretelui
de pe pante înclinate până la 70% sau cabluri
Dyneema de greutate redusă pentru tractare
etc. Astfel, sunt încurajate cele mai eficiente
echipamente de procurare a biomasei,
raportate la costuri, aplicaţii practice, venituri
sau volum recoltat.

În ultima perioadă, expansiunea economiei
de tip regenerabil pe continentul european
a primit un sprijin din ce în ce mai puternic şi
din partea forurilor politice. Numeroase ţări au
publicat strategii şi proiecte detaliate pentru
promovarea tehnologiilor noi de exploatare a
resurselor regenerabile. Ultimele studii arată
că Institutul Forestier European estimează
cantitatea de biomasă forestieră disponibilă
prin tehnici şi metode economice favorabile
care să diminueze efectele negative asupra
mediului înconjurator întâlnite în trecut. Se
consideră că, în linii mari, efectele asupra
mediului sunt mult mai mici decât cele produse
de utilizarea combustibilor fosili. Mobilizarea
acestor cantităţi ar conduce la o estimare de
880 M mc (cu coajă) de biomasă forestieră până
în 2020 în cele 28 de state ale UE. Însă numeroşi
factori ar trebui constrânşi să acţioneze la
unison pentru realizarea acestui obiectiv.
Astfel, proprietarii de păduri vor administra în
mod mai activ suprafeţele deţinute în scopul
recoltării masei lemnoase. Investiţii noi în
infrastructură şi echipamente de recoltare, ca
şi calificarea forţei de muncă, vor fi obiectiveţintă ale politicii europene pe termen mediu
şi lung. Există totodată adevărate preocupări
pentru mediul înconjurător, acestea putând
conduce la restricţionări ale utilizării lemnului
în pădure. De aceea, estimarea prezentată
mai sus ia în considerare şi un nivel mai scăzut
al mobilizării biomasei forestiere în raport cu
predicţiile maxime iniţiale – conform cărora
poate apărea un procent de 33% mai mic de
biomasă total disponibilă din păduri în 2020,
ajungând la numai 583 M mc (cu coajă).
Utilizarea şi exploatarea eficientă a resurselor
disponibile va deveni cel mai important obiectiv
al anilor următori. Utilizarea în cascadă a
biomasei pe scară mai largă este de aşteptat
acolo unde materiale de calitate înaltă, precum
produsele de mobilier, sunt prioritare.
Cantităţile de biomasă existente în noul tip
de economie regenerabilă vor depinde într-o
măsură din ce în ce mai mare de factori variaţi
cum sunt cei climatici, modificări în obiceiurile
de consum (produse de hârtie etc.), tendinţele
comerţului internaţional, efectele asupra
schimbărilor structurale din industria forestieră
tradiţională sau modificări ale cererii generale
de energie cauzate de creşterile în eficienţa
energetică.

Rezumat
Cantităţile de
biomasă forestieră, în
conceptul de economie
regenerabilă, vor depinde
într-o măsură din ce în
ce mai mare de factori
cum sunt cei climatici,
modificări în obiceiurile
de consum, tendinţele
comerţului internaţional,
efectele asupra
schimbărilor structurale
din industria forestieră
tradiţională etc.

Forest
biomass,
an infinite
resource?
Synopsis
Forest biomass
quantities, according to
sustainable economy
concepts, will depend
on a larger scale
upon climate factors,
consumptions habits,
international trade
tendencies, effects on
structural changes of
the traditional forestry
industry and so on.
Written by
the editorial board
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Licitaţiile au trecut,
problemele au rămas
Rezumat
Se analizează critic şi
se exprimă un punct de
vedere asupra actelor
normative actuale,
precum regulamentul
de vânzare a masei
lemnoase, regulamentul
de atestare a agenţilor
economici în activitatea
de exploatare a lemnului,
dar şi asupra modalităţii
efective de desfăşurare a
licitatiilor de vânzare a
masei lemnoase pe picior.

Pentru societăţile cu activitate preponderentă în folosirea
lemnului ca materie primă în diferite faze de prelucrare, este
determinant modul de valorificare a masei lemnoase puse la
dispoziţie anual, în baza amenajamentelor silvice.
Pregatirea lemnului exploatat pentru faza de transport

Timber
auctions are
over, problems
are still here
Synopsis
A critical analysis is
performed in this article
regarding the present
forestry regulations:
the regulatory issues
concerning the process
of buying and selling
wood, certification of
economical agents
belonging to the wood
exploitation sector, as
well as the most effective
modalities of organising
timber auctions.

A

cesta ar fi suficient, ţinând seama
de cererile pieţei interne şi a celei
externe. Numai că modalitatea prin
care administratorii pădurilor, indiferent de
forma de proprietate, oferă la vânzare masa
lemnoasă către agenţii economici cumpărători,
devine adeseori complicată, în defavoarea
cumparatorilor, deşi ar trebui să fie mult
simplificată.
Astăzi, modalitatea de vânzare a masei
lemnoase este reglementată pentru pădurile
administrate de Regia Naţională a Pădurilor
RNP, aproximativ 60% din volum, în urma
unui regulament aprobat prin ordinul
MMP/1898/2010.
Pentru restul masei lemnoase administrate
de ocoalele silvice private, nu există o
reglementare, însă, în mare parte, acestea
se inspiră din regulamentul mai sus-amintit.
Prevederile din regulamentul de vânzare, chiar
dacă nu răspund pe deplin dorinţelor şi nevoilor
cumpărătorilor, dacă ar fi aplicate corect, ar fi
acceptabile pentru acestea din urmă.
Din nefericire, conducerea RNP, prin deciziile
transmise la direcţiile silvice asupra modului
de aplicare a prevederilor din regulament,
interpretează în interes propriu unele dintre
acestea, cum ar fi cele privitoare la volumul
ce trebuie scos la vânzare la prima licitaţie
(minimum 65%) şi la preţurile de pornire.
Referitor la volumul pe total regie, faţă de
prevederile din regulament, s-a oferit la vânzare
pentru anul 2015 cu circa 2 milioane mc mai
puţin, dacă luăm în considerare şi administrarea
unor păduri private.
Reţinerea acestui volum îşi are explicaţia, din
punctul de vedere al vânzătorului, aceea de a

crea în mod artificial o criză de lemn, şi de aici
obţinerea unor preţuri mari, precum şi dreptul
de rezervare a unei mase lemnoase de calitate,
în condiţii favorabile de exploatare, pe care s-o
furnizeze la preţuri avantajoase ca şi sortimente.
Oferta în zonele unde solicitările pentru
lemn sunt reduse, ţinand seama de unele
specii, precum plopul, salcia, a fost chiar mai
mare de 65%. De fapt, s-a încălcat principiul
pe baza căruia s-a adoptat regulamentul, acela
că trebuie să existe numai două licitaţii pentru
vânzarea masei lemnoase, una principală,
în toamnă, şi una în luna august, pentru
rezerva stabilită prin regulamentele silvice.
Licitaţiile intermediare erau prevăzute numai
pentru masa lemnoasă rezultată din produse
accidentale şi extraordinare.
Legat de preţurile de pornire la licitaţie,
situaţia este şi mai gravă, în sensul că RNP
a încălcat în mod grosolan prevederile din
articolul 10, alin. 4 şi 6 din regulament, dictând
direcţiilor silvice stabilirea unor preţuri aleatorii,
fără a avea dreptul, peste cel stabilit prin
ordinul directorului general, în baza unui studiu
al ICAS.
Pentru edificare, vă prezint câteva date,
primite de la unele sucursale, cărora le
mulţumesc şi pe această cale, deoarece RNPul nu a oferit informaţiile privind rezultatul
licitaţiilor din toamnă pentru masa lemnoasă
posibilitatea în 2015, considerându-le
confidenţiale (“secretul de serviciu” de pe
timpuri).
Preţurile de pornire la licitaţie, fixate ilegal
de direcţiile silvice, au crescut la nivelul regiei
din 2012, anul când a început încălcarea
prevederilor din regulament până în anul 2015
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cu 63%, diferenţiat pe direcţii silvice, iar
comparativ cu prevederile din ordinul
directorului general cu peste 100%.
Rezultatul în urma desfăşurării
licitaţiilor din toamna anului 2014, privind
preţul mediu de adjudecare, arată o
creştere de la 20% la 35-40% la câteva
direcţii silvice.
Desigur că aceste creşteri sunt
determinate şi datorită cauzelor
prezentate anterior, dar şi de faptul că
în anumite zone din tară, practic, nu mai
există activităţi industriale, de servicii,
economice, datorită politicii inconştiente
sau interesate a guvernelor de distrugere
a lor, ramânând numai activitatea
forestieră.
Nu este mai puţin adevărat că şi
lipsa de profesionalism a unor agenţi
economici, precum şi a unora care, în
mod inconştient, cred că oferind preţuri
exagerate fără o fundamentare, se pot
descurca fie în cârdăşie cu o parte a
personalului silvic în privinţa tăierilor
ilegale, fie prin evaziune fiscală.
În ceea ce priveşte vânzarea masei
lemnoase aparţinând proprietarilor de
păduri private, administrată de ocoale
silvice private, s-a desfăşurat mai aproape
de regulile economiei de piaţă, iar
vânzătorii au dat dovadă de flexibilitate.
O altă problemă ce a amplificat
nemulţumirea agenţilor economici
cumpărători a fost aceea determinată
de stabilirea unui contract de vânzare
stufos şi discriminatoriu elaborat de RNP,
prin care s-au impus norme aproape
de nesuportat. Dintre acestea, amintim
impunerea unei garanţii de bună
execuşie, la latitudinea direcţiilor silvice,
de la minimum 5%, la procente de 2030% din valoarea masei lemnoase, pe
lângă cauţiunea stabilită de lege.
În acelaşi timp, plata masei lemnoase
eşalonate trebuie făcută în maximum 15
zile de la începutul lunii, faţă de 30 de
zile, cât era stabilit anterior.
Întrebarea care se pune este ce a făcut
conducerea ASFOR, respectiv Consiliul
Director, preşedintele, preşedintii
sucursalelor, executivul, în raport cu
această situaţie. Evident că toate aceste
organe alese nu au ramas indiferente
şi au acţionat în baza mandatelor date
de membri prin programele de acţiuni
menite să încerce rezolvarea acestor
derapaje.
Poziţiei noastre recunoscute de
colaborare cu conducerea RNP, ca
reprezentant pe ramură al agenţilor
economici din activitatea de exploatare
şi prelucrare a lemnului potrivit legii, nu i
s-a răspuns pe măsură.
Dimpotrivă, s-a manifestat din
partea conducerii RNP aceeasi poziţie
duplicitară, făţarnică, iar atunci când

au fost puşi în faţa faptului împlinit, au
afişat aroganţă, comportându-se precum
“vătafii pe moşia statului”. Din păcate, se
întamplă acest lucru din cauza că sunt
incadraţi pe funcţii politic, pentru voturi şi
sponsorizări şi nu au nicio frică.
Nici conducerea ministerului, evident
numită politic, nu a avut autoritate de
control asupra comportamentului Regiei.
În atari condiţii, calea ce trebuia urmată
era aceea ca potrivit dreptului nostru de
colaborator la întocmirea regulamentului
de vânzare a masei lemnoase, precum
şi la vechiul contract-cadru de vânzare a
acesteia, denunţat unilateral, era aceea
de a ne adresa ministerului şi, ulterior,
instanţelor de judecată. Din nefericire,
acest lucru s-a făcut cu mare întârziere în
instanţă de către conducerea ASFOR, iar
ministerul nici nu a fost sesizat ulterior,
în scris, oficial. Acestea fiind zise, se pune
problema ce trebuie facut în continuare
de catre Consiliul Director ASFOR actual,
dar şi cel care va fi după alegerile din
acest an. Sugerez câteva idei, de altfel
prezentate cu alte prilejuri. Prima acţiune
va fi aceea ca împreună cu ministerul,
RNP-ul, celelalte asociaţii patronale şi
profesionale să determinăm guvernul
şi evident Parlamentul să aprobe
modificarea Codului Silvic în forma
negociată şi acceptată de Comisiile de
specialitate ale Camerei Deputaţilor. După
aceea, să fim pregătiţi pentru a avea un
punct de vedere asupra modificării unor
acte normative subsecvente precum:
regulamentul de vânzare a masei
lemnoase, regulamentul de atestare a
agenţilor economici în activitatea de
exploatare a masei lemnoase, precum
şi elaborarea unui act normativ privitor
la autorizarea instalaţiilor de prelucrare
primară a lemnului.
Revenind la modificarea
Regulamentului de vânzare a masei
lemnoase, este necesară stabilirea de
către Consiliul Director a unui grup
de lucru format din specialişti cu
experienţă practică ce au colaborat şi la
regulamentul în vigoare. Acest grup, după
consultări cu sucursalele, ar trebui să fie
în măsură să prezinte Consiliului Director
propuneri pe care echipa de negociatori
ASFOR să le susţină în faţa ministerului şi
chiar a guvernului.
Câteva repere ar trebui să constituie
baza propunerilor noastre pentru noul
regulament, cum ar fi:
1. Menţinerea din vechiul regulament a
acelor prevederi care sunt actuale şi care
au fost convenite cu partenerii noştri;
2. Susţinerea unor mai vechi propuneri
ale noastre, fireşti, şi anume:
a). să existe numai două licitaţii pentru
vânzarea masei lemnoase aprobate de

minister: una principală, în volum de 80%,
in intervalul 1 septembrie - 15 octombrie;
a doua în luna august, pentru rezerva de
20%, corectată de apariţia unor produse
accidentale şi extraordinare;
b). licitaţiile intermediare doar pentru
produsele accidentale şi extraordinare
apărute pe parcurs;
c). modalitatea de desfăşurare a
licitatiilor să fie în două etape; volumul
rămas neadjudecat să fie scos la
negociere unde preţul oferit să fie sub cel
de pornire şi
ceea ce rămâne nevândut să fie oferit
la prestaţii şi eventual exploatat în regie
proprie;
d). vanzarea masei lemnoase pe
bazinete prin licitaţie pe o perioadă
potrivit amenajamentelor silvice,
cu corectarea anuală a preţului de
adjudecare potrivit inflaţiei;
e). renunţarea la aşa-zisele loturi
previzionate;
f). preţul de pornire la licitaţie să fie
stabilit de către Consiliul de Adminstraţie
al RNP, unde există şi reprezentanţi ai
ministerului de resort şi ai finanţelor,
diferenţiat pe zone;
g). să existe precizări clare asupra
răspunderilor administrative, materiale
şi juridice asupra celor care încalcă
prevederile regulamentului;
h). licitaţiile să fie transparente, iar
în comisiile de selecţie să participe
reprezentanţii patronatelor de ramură
recunoscute naţional.
Probabil ar fi de interes să solicităm
o autoritate de reglementare a preţului,
aşa cum există şi în alte domenii,
ţinând seama că pădurea este o resursă
naturală, iar statul e interesat ca prin
valorificarea produsului său să satisfacă
nevoile consumatorilor, să asigure locuri
de muncă noi şi bineînţeles să obţină
venituri mai mari.
Să încercăm, dacă legea va permite, ca
regulamentul nou să fie valabil pentru
vânzarea întregului volum de masă
lemnoasă a ţării, iar dacă nu e posibil în
afara RNP-ului, să fie valabil şi pentru
pădurile proprietate publică privată ale
statului.
Un argument în plus pe care trebuie
să îl exploatăm la negocieri este acela
că în programele de guvernare, inclusiv
ale actualului Guvern, să se menţioneze
faptul că va fi sprijinit sectorul privat şi
îndeosebi întreprinderile mici şi mijlocii,
iar companiile naţionale, necesare de
altfel, să nu mai fie protejate.
Nu am pretenţia că prin aceste idei
am epuizat toate subiectele, dar cred că
propunerile făcute pot fi reluate într-o
eventuală dezbatere viitoare.
Ioan Sbera,
Preşedinte de Onoare ASFOR
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Masurarea cioatelor - precizie
sau eroare?

Reconstituirea APV-ului
după cioate?
Odată cu creşterea numărului
de “specialişti” în silvicultură, prin
şcolarizarea aproape a fiecărui pădurar ca
şi inginer silvic, a început să apară şi lupta
acestora pentru a ocupa un post de şef.
Or posturile de şef fiind limitate pe
statul de funcţiuni, specialiştii menţionaţi
mai sus au recurs la diverse metode
pentru a accede la şefie, nesocotind
criteriile legale sau munca corectă
prestată de colegii lor.
Astfel, tot mai frecvent, a apărut
suspiciunea că personalul ingineresc,
şi în special şefii de districte, înscriu în
carnetele de inventariere diametre mai
mici decit cele reale.
Folosind o metodă de lucru numai de
ei cunoscuta, ajung la concluzia greşită că
volumul de lemn din partidă, după ce a
fost exploatat, a fost mai mare şi ca s-ar
fi produs prejudicii de ordinul sutelor de
mii sau chiar milioanelor de lei, lovind
fără milă în colegii lor care au întocmit
corect lucrarile de punere în valoare şi de
verificare a acestora.
“Metoda” constă în măsurarea
diametrului cioatelor rezultate din tăierea

În cele ce urmează, voi analiza şi
comenta critic acest procedeu.
Folosirea tabelelor generale care
permit stabilirea diametrului de baza (la
1,30 m),
cunoscând diametrul cioatei (la cca. 0,3
m), ele conduc la o valoare probabilă a
celui dintâi, deoarece:
• nu s-a măsurat precis diametrul
cioatei la înălţimea reglementată;
• în baza Ordinului 1540 /2011, pentru
a nu se considera cioată înaltă, înălţimea
acesteia trebuie să fie de maximum 1/3
din diametru cioatei; numai că un arbore,
spre exemplu, cu diametrul de 90 cm, se
poate considera că o cioată are înălţimea
regulamentară de 0,3 m de la sol.

sunt supradimensionate.
Zona cioatei este aceea parte a
arborelui la care defectele de formă
(ovalitate, lăbărţare, canelură etc.) sunt
excedentare, astfel că şi în situaţia
când s-ar măsura diametrul cioatei la
înălţimea de 0,3 m ar rezulta un diametru
supradimensionat.
Concluzionând faţă de cele menţionate
mai sus, este firesc ca folosind diametre
la cioate supradimensionate să rezulte
diametre de bază supradimensionate
şi implicit un volum mai mare faţă de
volumur real.
Închei prin a afirma că reconstituirea
APV-ului după cioată este aproape
imposibil de realizat, o utopie, deoarece
la punerea în valoare se măsoară
diametrul arborelui la 1,3 m de la sol,
iar la reconstituirea acestuia, după
efectuarea procesului de exploatare a
lemnului, se recurge la un lanţ întreg de
“greseli” prin măsurarea acestuia la nivelul
cioatei.

Pentru toate celelalte cioate cu
înălţimea sub 0,3 m, diametrele măsurate

Gheorghe Chiruţă Gafiţa,
Expert silvic judiciar

arborilor indiferent de înălţimea cioatei
faţă de sol şi în baza tabelelor generale
publicate in “Biometria arborilor şi
arboretelor din România” (V. Giurgiu,
1972) determinarea apoi a diametrului de
bază, lucru total eronat.
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Critici legate de
pregătirea profesională
în sistem dual
Camera de Comerţ RomânoGermană reacţionează la ordonanţa
de urgenţă prin care Guvernul
a modificat legea educaţiei
şi avertizează ca “menţinerea
învăţământului profesional introdus
în 2012, cu modificările ulterioare,
ar trebui să rămâna unica formă
de formare profesională în cadrul
învăţământului iniţial”. În OUG, un
articol introduce în lege “forma de
pregătire profesională organizată
în sistem dual”, pe model german,
care în fapt există deja de doi ani,
dar este reglementată prin ordin
de ministru. “Introducerea unei
forme suplimentare de învăţământ
profesional va produce confuzie”,
susţine Camera de Comerţ
Româno-Germană.
Reacţia Camerei de Comerţ Româno-Germane vine
după ce Guvernul Ponta a modificat legea educaţiei şi a
introdus “reglementarea formei de pregătire profesională
organizată în sistem dual” pe model german. Executivul a
argumentat că “în absenţa apariţiei în regim de urgenţă
a acestor reglementări, implementarea sistemului va fi
imposibilă pentru anul şcolar 2015-2016”.
Precizăm ca învăţământul profesional dual a fost
introdus încă din 2012, care a reglementat forma de
învăţământ prin Ordin de ministru. Cea mai cunoscută
şcoală profesională în regim dual este Şcoala Profesională
Germană “Kronstadt” din Braşov, care funcţionează deja
de 2 ani de zile. Vara aceasta a ieşit de pe băncile şcolilor
profesionale din România prima generaţie de absolvenţi
de învăţământ profesional de scurtă durată.
Şcoala Profesională Germană “Kronstadt” a anunţat că
peste 90% dintre elevii săi sunt angajaţi de companiile la
care au făcut practica.
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană
susţine într-un comunicat remis HotNews.ro: “de-a
lungul timpului, ca voce unitară a investitorilor germani
care au identificat o lipsă majoră de personal calificat în
România, am susţinut cu tărie introducerea unui sistem
de învăţământ profesional care să asigure pe termen lung
forţa de muncă bine calificată necesară pe piaţa muncii.
Considerăm, însă, că introducerea învăţământului dual
prin OUG 94/29.12.2014 încetineşte dezvoltarea alertă
de până acum a unui învăţământ profesional calitativ şi
sustenabil”.
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Legislaţie şi reglementări

Ghid de bune practici
pentru operatorii naționali în vederea
implementării corespunzătoare a prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 995/2010
Acest ghid a fost elaborat prin
participarea reprezentanților
următoarelor instituții și organizații:
Ministerul Mediului
și Schimbărilor Climatice
Departamentul pentru Ape,
Păduri și Piscicultură
Garda Națională de Mediu
Inspectoratul General
al Poliției Române
Asociația WWF
Programul Dunăre Carpați Romania
Asociația Administratorilor
de Păduri din România
Federația Proprietarilor de Păduri
și Pășuni din România Nostrasilva
Asociația Forestierilor din România
Asociația Proprietarilor de Terenuri
Forestiere Private PROFOREST
Cuprins:

6)

A. Scopul ghidului (pag. 4)
Cadru legislativ actual (pag. 5)
B. Definirea unor noțiuni de bază (pag.

C. Sistemul “due diligence” pentru
operatorii naţionali (pag. 8)
C.1 Accesul la informație (pag. 8)
C.2. Evaluarea riscului (pag. 10)
C.2.1. Analiza criteriilor la nivel
național(pag. 10)
C.2.2. Procedura de stabilire a riscului la
nivel de regiune subnațională (pag. 13)
C.3 Proceduri de atenuare a riscului
(pag. 15)
D. “Due diligence sistem” (DDS) pentru
operatorii care introduc pe piață lemn
și produse din lemn recoltate în afara
spațiului comunitar (pag. 19)
E. Dezvoltarea și implementarea
sistemului “due diligence” (pag. 19)
F. Rolul și responsabilitatea autorității
competente (pag. 20)
Bibliografie (pag. 22)
Listă acronime (pag. 23)
Anexa 1. Interpretarea “introducerii pe
piață” de către “operatori” (pag. 24)
Anexa 2. Harta zonele de risc la nivel
național (pag. 25)
Anexa 3. Prezentare schematică a
implementării DDS

C. Sistemul
“due diligence” pentru
operatorii naționali
Sistemul “due diligence” include trei
elemente inerente gestionării riscului:
accesul la informații, evaluarea riscului
și atenuarea riscului identificat. Sistemul
“due diligence” ar trebui să asigure
accesul la informații privind sursele și
furnizorii de lemn și produse din lemn
introduse pe piața internă pentru prima
dată, inclusiv informații relevante, cum ar
fi respectarea legislației aplicabile, țara
de recoltare, specia și cantitatea și, după
caz, regiunea subnațională și concesiunea
de recoltare. Pe baza acestor informații,
operatorii ar trebui să realizeze o evaluare
a riscului. În momentul în care este
identificat un asemenea risc, operatorii
ar trebui să îl atenueze în funcție de
anvergura acestuia, în vederea prevenirii
introducerii pe piața internă a lemnului
recoltat în mod ilegal și a produselor din
lemn derivate din acesta.
(Paragraful 17 Regulament)
O reprezentare schematică sistemului
due diligence se regăsește în anexa 3
Operatorii pot să dezvolte
propriul sistem due diligence sau
să implementeze unul instituit de o
organizaţie de monitorizare. Fiecare
operator trebuie să mențină și să
evalueze periodic sistemul “due diligence”
pe care îl utilizează, cu excepția cazului în
care operatorul utilizează un sistem “due
diligence” instituit de o organizaţie de
monitorizare.

F. Rolul
și responsabilitatea
autorității competente
Conform Regulamentului (UE)
995/2010 Autoritățile Competente
prevăzute de HG 668/2011 efectuează
controale pentru a verifica dacă
operatorii respectă cerințele prevăzute de
regulament.
Controalele se desfășoară în
conformitate cu un plan revizuit periodic,
urmând o abordare bazată pe riscuri. În

plus, controalele pot fi efectuate atunci
când autoritatea competentă se află în
posesia unor informații relevante, inclusiv
pe baza unor suspiciuni motivate ale unor
părți terțe, privind respectarea de către
operator a prezentului regulament.
Conform Art. 3 din HG 668/ 2011
metodologia de exercitare a atribuțiilor
de control se reglementează prin ordin
al ministrului mediului şi pădurilor.
Rezultatele controalelor sunt menționate
în registre de evidență a controalelor
care trebuie puse la dispoziție conform
Directivei 2003/4/CE.
Autoritățile competente efectueaza
controale pentru a asigura conformitatea
cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010,
iar acestea pot să includă, după caz,
următoarele categorii de activități:
• examinarea sistemului “due diligence”,
incluzând procedurile de evaluare și de
atenuare a riscurilor;
• examinarea documentației și
a registrelor care demonstrează
funcționarea corespunzătoare
a sistemului “due diligence” și a
procedurilor;
• controale prin sondaj, inclusiv
verificări pe teren.
(Regulament (UE) 995 /2010)
Conform articolului nr 4 alin. (3) din HG
470/2014: începând cu data de 1 ianuarie
2015 se interzice exploatarea masei
lemnoase pe picior de către operatorii
economici prevăzuţi la alin. (1) care nu
utilizează un sistem “due diligence”,
Autoritatea competenta va dezvolta
un sistem de evidență a operatorilor
economici care implementează un sistem
due-diligence. În etapa de preselecție
pentru licitație, ocoalele silvice vor putea
consulta sistemul de evidență al agenților
economici care au implementat un
sistem due-diligence. Pana la constituirea
acestui sistem de evidență, ocoalele
silvice vor putea solicita operatorilor
declarații pe proprie raspundere privind
implementarea unui sistem duediligence.
Se recomandă ca frecvenţa controalelor
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efectuate de autoritate privind modul de
implementare a DDS de către operatori
să țină cont și de urmatoarele aspecte:
Indicatori
• Volumul de lemn recoltat şi introdus
pe piaţă: Controalele se vor desfășura cu
prioritate pentru operatorii care introduc
cele mai mari cantităţi de lemn pe piața
internă
• Ponderea lemnului care provine
din zone de risc1): Controlaele se vor
desfăşura cu prioritate la operatorii care
plasează cele mai mari cantități de lemn
provenit din zone de risc.
• Existența unui sistem due diligence
menţinut şi verificat de un organism de
monitorizare: Autoritatea competentă
va efectua controale pentru aceşti
operatori ori de câte ori sunt semnalate
abateri (asta nu presupune limitarea
altor controale efectuate conform legii).
Autoritatea competentă va monitoriza
organismul de monitorizare cel puțin o
dată la 2 ani.
Controalele pot fi efectuate inclusiv
atunci când autoritatea competentă se
află în posesia unor informații relevante,
inclusiv pe baza unor suspiciuni motivate
ale unor părți terțe, privind respectarea
de către operator a prezentului
regulament
(Regulament (UE) 995/2010)
1). Harta Zonelor de risc dezvoltata
de AC. Abordarea bazată pe riscuri
necesară pentru dezvoltarea planurilor
de control poate fi preluată ca abordare
minimală pentru evaluările de risc ce
trebuie dezvoltate de către operatori.
Astfel, zonele de risc pe care le consideră
AC vor putea fi asumate și de operatori
în evaluările proprii în cadrul DDS, ca
o abordare minimală. Acolo unde, însă,
există justificari temeinice, operatorii pot
să adapteze zonelor de risc identificate.

Standardizare
Adoptări de standarde
Comitetul tehnic de standardizare CT 118 - Lemn şi
produse finite şi semifinite de lemn, maşini şi utilaje
pentru prelucrarea lemnului,
Obiect : Standardizarea terminologiei, clasificării,
metodelor de încercare pentru lemn rotund şi
cherestea, plăci pe bază de lemn, mobilier, precum şi
pentru plută şi produse de plută, ca şi pentru maşini şi
scule destinate prelucrării materialelor,
precum şi utilaje de condiţionare a lemnului
Reuniunea membrilor CT 118 din data de
08.12.2014, la sediul ASRO, a avut ca scop urmărirea
programului de lucru pe 2014, precum şi definitivarea
versiunii române a standardelor SR EN 14342 si SR
EN 14915, standarde armonizate cu Directiva Produse
pentru construcţii, cu dată finală pentru aprobare
18.12.2014.

SR EN 14342 Pardoseli şi parchete de lemn;
Caracteristici, evaluarea
conformităţii şi marcare
Acest standard reprezintă versiunea română a
standardului european EN 14342:2013. Standardul a
fost tradus de ASRO, are acelaşi statut ca şi versiunile
oficiale şi a fost publicat cu permisiunea CEN.
Reprezintă versiunea română a textului în limba
franceză a standardului european
EN 14342:2013.
Standardul european EN 14342:2013 a fost adoptat
ca standard român la data de
30 august 2013, prin publicarea unei note de
confirmare.
Înlocuieşte SR EN 14342+A1:2008, faţă de care s-au
efectuat modificări în întregul document.
Standardul SR EN 14342:2013 este un standard
armonizat, care intră sub incidența HG 622/2004,
privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a
produselor pentru construcții, abrogată la intrarea în
vigoare a Regulamentului 305/2011 de stabilire a unor
condiţii armonizate pentru comercializarea produselor
pentru construcţii.
Corespondenţa dintre standardele europene la care
se face referire şi standardele române este prezentată
în anexa naţională NA.
Acest standard aparţine patrimoniului comitetului
tehnic ASRO/CT 118, Lemn şi produse finite şi
semifinite de lemn, maşini şi utilaje pentru prelucrarea
lemnului.
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Cum
ar trebui
să decurgă
negocierile
sindicat patronat

În sensul adevărat al legislaţiei în vigoare privind
dialogului social, negocierea este iniţiată, în
general, de partea sindicatelor, cu scopul de a
ajunge la un acord atunci când la mijloc există
un conflict de interese.
Negocierea reprezintă principala formă
de dialog social şi, am putea spune, chiar
activitatea de bază pentru sindicate.
Sindicatele negociază în vederea apărării
intereselor salariaţilor prin înţelegere cu
patronatele, ca alternativă a confruntării
deschise sau a altor acţiuni.
Ca strategie, negocierea şi
conflictul se exclud reciproc.
Acţiunile profesionale iniţiate pot fi
un mijloc de consolidare a poziţiei
sindicatelor la masa negocierilor
sau invers, negocierea fiind un
mijloc de a rezolva conflictul
rezultat din relaţiile de parteneriat
sindicate-patronat şi de a materializa
demersurile acumulate în ceva
concret (încheierea unui acord,
contract, act adiţional de condiţii
salariale şi de muncă mai bune).
Mutarea este vitală, ca etapă,
în negociere: acceptarea ambilor
parteneri pe un teren comun, fără
a avea unul tendinţa de poziţionare
mai favorabilă faţă de celălalt.
Această mişcare trebuie să aibă
o limită, fiind posibil ca părţile
implicate să prefere mai repede
să renunţe la bunele relaţii decât
să accepte un acord dezavantajos
pentru ele (exemplu: în cazul
concedierilor colective, sindicatele
trebuie să-şi pună întrebarea:
care este câştigul corect, onorabil,
pentru apărarea locurilor de muncă?
Reducerile de salarii şi condiţiile
de muncă precare sunt un preţ
mulţumitor pentru a păstra locurile
de muncă şi dacă da, până la ce
limită? E mai corect să acceptăm
concedierea limitată pentru a păstra
majoritatea locurilor de muncă?)
Una dintre condiţiile importante,
prioritare, pentru a ajunge la un
acord este să ne concentrăm pe
negocierea propriu-zisă şi nu pe
poziţiile noastre opuse şi fixe, pe
interesele şi nevoile concrete care
stau la baza acestei poziţii. În aceste
condiţii, ambele părţi au de câştigat
din negociere, fie prin satisfacerea
propriilor interese, fie prin lărgirea
spaţiului de nevoi convergente.
Trebuie să existe in permanenţă
o deschidere, atât din partea

patronatelor, cât şi din partea
sindicatelor, de a accepta aşa-zisul
compromis, de a da dovada de
competenţe de negociator, şi, în
aceste situaţii, ambele părţi au de
câştigat.
În funcţie de alegerea strategiei,
trebuie să stabilim, structurăm,
argumentele din timpul negocierilor,
care să ne motiveze poziţia, dar, în
acelaşi timp, să căutăm răspunsuri
la posibilele contraargumente ale
celeilalte părţi, ce ar conduce la
transmiterea unor clarificări adresate
patronatelor şi propunerea unor
posibile căi de negociere.
De aceea, procesul de negociere
este complet cu mai multe etape:
pregătirea, negocierea propriuzisă,
încheierea unui acord, pact, contract
şi punerea lui în practică.
În acest sens, este vital ca
sindicatele să pregătească cu multă
responsabilitate negocierea, dacă
îşi doresc cu adevărat să-şi atingă
obiectivele.
Pe de o parte, trebuie analizate
obiectivele puse în joc, cauzele şi
consecinţele lor şi modul cum ar
putea fi puse în practică, iar pe
cealaltă, identificarea intereselor
patronatelor, poziţia lor de putere şi
alţi aliaţi.
În continuare, se formează
obiectivele negocierii într-o ordine
prioritară şi alegerea unei strategii.
Nu trebuie neglijat că în timpul
negocierii propriu-zise la început
este bine să avem cât mai multe
elemente şi date cu privire la
intenţiile şi obiectivele patronatelor,
fără ca ele să fie transmise
(dezvăluite) mai mult decât este
necesar.
Din acest motiv, echipei de
negociere a sindicatelor îi este
recomandată o procedură bazată
mai mult pe comunicare, pe
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Acţiune comună sindicat - patronat
pe probleme de strategie

ascultare activă, adică să asculţi mai
mult decât să vorbeşti, să pui întrebări
afirmative la care patronatele să-şi explice
motivaţiile, să afli priorităţile patronatelor,
să nu conteşti poziţia adoptată de partea
cealaltă şi să afli şi posibilele solicitări de
compromis.
O altă etapă, dacă nu ultima, cea de
pregătire a negocierilor, presupune
repartizarea rolurilor în cadrul comisiei
de negociere din partea sindicatelor,
adică trebuie să fie stabilită persoana care
conduce negocierea, cine gestionează
discuţia, timpul pauzelor de consultare
şi cine observă procesul de negociere
şi vine cu observaţii în aceste pauze.
Menţionez că membrii comisiei de
negocieri trebuie să fie profesionişti,
instruiţi anterior în acest sens, să
stăpânească bine lucrul în echipă şi să
aibă competenţele necesare tehnice,
abilităţi de comunicare, spirit de echipă,

iniţiativă, creativitate, realism, cunoştinţe
de bază şi capacitate de analiză.
Misiunea noastră, a sindicatelor, este
să apărăm cu orice preţ poziţia, să
convingem cu argumente patronatele să
se ralieze la interesele ambelor părţi.
În funcţie de situaţie, comisia de
negociere comună sindicate - patronate
poate să demareze de la solicitări,
revendicări, propuneri mai puţin
controversate ce pot fi uşor rezolvate,
şi să lase la final problemele dificile şi
puternic disputate (exemplu: majorări de
salarii consistente).
Pentru ca schimbul reciproc să fie
corect, problemele şi compromisurile
trebuie legate de anumite condiţii.
Este indicat, în permanenţă, să nu
cedezi ceva fără a primi ceva în schimb.
Astfel, negocierile reuşite duc la un
acord care rezolvă conflictul şi satisface
interesele ambelor părţi.

Este adevărat că după ce s-a ajuns la
o înţelegere scrisă, acord, punerea în
practică, în aplicare, a convenţiei încheiate
rămâne lucrul cel mai important.
De aceea este bine ca ambele părţi
să aibă o imagine clară asupra celor
convenite la masa negocierii, pentru a fi
transpuse în fapte, iar asta nu se poate
realiza decât printr-un document scris, fie
el acord, contract, act adiţional, protocol,
sau minută care să menţioneze toate
problemele care au fost convenite şi
aprobate, şi, bineînţeles, în continuare,
respectate procedurile legale de
înregistrare la instituţiile abilitate (ITM,
MMFPSPV, Tribunal).
Biroul Operativ al FSLIL,
Preşedinte,
Dan Anghel
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Publicaţii şi evenimente ştiinţifice
de specialitate
Sub egida FAO (Organization des Nations
Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture) au
apărut:

Situaţia pădurilor lumii
(ISBN 978-92-5-208269-9)

Sunt prezentate marile servicii ale
ecosistemului forestier mondial în strânsă
interdependenţă cu sistemele agroforestiere,
populaţiile rurale şi cerinţele instaurării unei
dezvoltări durabile şi a unei economii stabile.
Actuala ediţie completează lacuna altor
lucrări similare prin corelările şi argumentele
prezentate în planul legăturilor cu protecţia
mediului şi a chestiunilor sociale.
Provocarea este de a menține și dezvolta
avantajele socio-economice din păduri,
protejând, în același timp, resursa. Situaţia
pădurilor în lumea lui 2014 susține că în
cazul în care centrul de colectare și a politicii
de date este mutat de la arbori la oameni,
pădurile pot fi gestionate în mod durabil
pentru a satisface cerințele în creștere ale
societății.

Schimbările climatice
şi managementul forestier
(ISBN 978-92-5-107831-0)

Efectele schimbărilor climatice și
variabilitatea climei asupra ecosistemelor
forestiere sunt evidente în întreaga lume,
iar impactul suplimentar este inevitabil, cel
puțin în termen scurt și mediu. Abordarea

provocărilor generate de schimbările climatice
va necesita ajustări în politicile forestiere,
planuri de management și practici. Aceste linii
directoare au fost elaborate pentru a ajuta
managerii de păduri pentru a evalua mai bine
și de a răspunde la provocările schimbărilor
climatice și oportunități la nivel de unitate de
management forestier. Acțiunile pe care le
propun sunt relevante pentru toate tipurile de
administratori de pădure, cum ar fi proprietarii
individuali de păduri, întreprinderile silvice
private, agenții din sectorul public, grupuri
indigene și organizații de pădure comunitare.
Acestea sunt aplicabile în toate tipurile de
păduri și regiuni și pentru toate obiectivele de
management.

Conferinţa internaţională

“Ştiinţa şi ingineria
lemnului în mileniul
al treilea”

ICWSE 2015, 5-7 noiembrie 2015,
Universitatea “Transilvania”, Braşov
Va invitam la viitoarea conferință
internațională, care este destinată să ofere
participanților săi un forum de discuții a celor
mai recente progrese în domeniul științei
și tehnologiei din lemn. Evenimentul va fi
găzduit de Universitatea “Transilvania” din
Braşov, Facultatea de Ingineria Lemnului.
Toate lucrările acceptate vor fi publicate
într-o ediție specială a Pro Ligno, revistă
științifică în domeniul ingineriei lemnului,
indexate de CABI, EBSCO, DOAJ, DRJI și Index
Copernicus (http://www.proligno.ro/en).

“Realizare științifică
de excepție”,

articol publicat în revista Science
Profesorul universitar dr. Ovidiu Ionescu,
cadru didactic al Facultății de Silvicultură din
Braşov, este coautor al articolului cu titlul
“Recovery of large carnivores in Europe’s
modern human-dominated landscapes”,
publicat în revista Science, una dintre cele mai
prestigioase reviste științifice din lume (Factor
de impact: 31,477).

Institultul Naţional de Statistică
Activitatea
“Diseminare a informaţiilor
statistice româneşti”
CIF: RO 13046468 Cont IBAN:
RO93TREZ700502201X009505 Trezoreria
Municipiului Bucureşti Adresa: Bulevardul
Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti, cod poştal
050706 Telefon: 021/318.18.42, int. 1073, 2254
Fax: 021/317.11.10 E-mail: abonamente@
insse.ro; librarie@insse.ro

Sisteme tehnologice
forestiere cu impact
ecologic redus

Editura Universităţii Suceava, 2014
Autor: Sergiu Andrei Horodnic

Titlul publicaţiei

Data
apariţiei

Format tipărit

Format electronic
CD

Cod

Cod

Preţ unic
de vânzare
Lei

Revista română de statistică (bilingv)
Revista română de statistică - Supliment (bilingv)
Publicaţii statistice operative
Seria “Silvicultură” - Volumul de lemn exploatat în 2014 (ro)
Seria “Statistica mediului” - Cheltuieli pentru protecţia mediului în anul 2014 (ro)
Seria “Statistica mediului” - Distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate în 2014 (ro)
Seria “Statistică de întreprinderi” - Activitatea instituţiilor de credit (ro)
Seria “Statistică de întreprinderi” - Activitatea de asigurare - reasigurare (ro)
Seria “Statistică de întreprinderi” - Societatea informaţională (ro)
Seria “Statistică de întreprinderi” - Activitatea de servicii pentru întreprinderi în anul 2013 (ro)
Seria “Statistică de întreprinderi” - Activitatea filialelor străine în România 2013 (ro)
Seria “Statistică de întreprinderi” - Fondul de pensii private (ro)
Seria “Statistică de întreprinderi” - Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor (ro)
Seria “Statistică de întreprinderi” - Demografia întreprinderilor (ro)
Seria “Statistica industriei” - PRODROM
Seria “Statistica industriei” - Activitatea sectorului metalurgic (ro)
Seria “Investiţii - construcţii” (ro)
Seria “Turism” (ro)

T
L

71
71

87,36
262,08

26.10.2015
27.11.2015
08.12.2015
27.11.2015
30.12.2015
30.01.2015
30.06.2015
30.09.2015
30.01.2015
29.05.2015
27.11.2015
27.11.2015
21.05.2015
T+70
T+65

73
74
75
76
77
78
79
80
81

8,86
8,86
9,12
8,60
8,34
9,12
8,34
8,60
8,34

82
83

8,60
*
8,34
34,40
35,44

Cod Preţ unic
de vânzare

Lei
145
146

147

84
85

Preţ unic
de vânzare

Format electronic
e-mail

148

49,96
149,88
10,32
64,56
-

Lei
205
206

207
208

10,32
64,56
-
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Fonduri din programe
guvernamentale
S-a anunţat lansarea, în 2015, a noi
programe guvernamentale pentru
investiţii în întreprinderi şi nu numai,
dintre care menţionăm:
Programul naţional multianual de
microindustrializare: AFN maxim 120.000
lei, dar nu mai mult de 90% din valoarea
costurilor eligibile.
Programul pentru dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul
tinerilor şi facilitarea accesului la
finanţare - START: AFN maxim 94.500
lei, dar nu mai mult de 90% din valoarea
costurilor eligibile.
Programul de dezvoltare şi
modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor
de piaţă: AFN maxim 72.000 lei dar nu
mai mult de 90% din valoarea costurilor
eligibile.
Programul naţional multianual pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii în mediul rural: AFN
maxim 50.000 lei dar nu mai mult de
90% din valoarea costurilor eligibile.
Programul pentru stimularea înfiinţării
şi dezvoltării microîntreprinderilor din
sfera economiei sociale: AFN maxim
50.000 lei dar nu mai mult de 90% din
valoarea costurilor eligibile.

Programul de stimulare a cercetăriidezvoltării şi inovării în rândul
întreprinderilor mici şi mijlocii: AFN
maxim 25.000 lei dar nu mai mult de
90% din valoarea costurilor eligibile,
5.000 lei pentru consultanţa pentru
prediagnoză în firmă şi cercetare
/ documentare asupra soluţiilor
brevetabile, 20.000 lei pentru taxele de
înregistrare la OSIM a drepturilor de
proprietate intelectuală.
Programul pentru susţinerea
internaţionalizării: AFN maxim 20.000
lei pentru fiecare beneficiar pentru
creare brand, maxim 20.000 lei pentru
participarea la târguri internaţionale,
misiuni economice, maxim 40.000
lei pentru instruire în tehnici
internaţionalizare.
Programul pentru stimularea înfiinţării
şi dezvoltării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii debutanţi în afaceri:
AFN maxim 42.568 lei dar nu mai mult
de 50% din valoarea costurilor eligibile.
Programele sunt în variantă
consultativă în momentul de faţă, iar
până la varianta finală pot interveni
modificări.

Strategia
energetică
natională
Analiza
stadiului
actual
Departamentul pentru
Energie a lansat o nouă
dezbatere publică în privința
Strategiei Energetice Naționale
pentru perioada 2015-2035.
Documentul supus dezbaterii
reprezintă o analiza a
sistemului energetic național
și a angajamentelor asumate
de România, ca stat membru
al Uniunii Europene. Potrivit
documentului, necesarul de
investiții în sectorul energetic
românesc este, pentru perioada
2015-2035, de aproximativ 100
miliarde euro. Documentul mai
arata ca rezervele actuale de
țiței s-ar putea epuiza in 23 de
ani, iar cele de gaze in 14 ani.
Acest document va constitui
fundamentul pe care vor fi
formulate scenarii viitoare
de dezvoltare a sistemului
energetic românesc, precum
şi propuneri de politici
energetice, care să fie adoptate
în următorii 20 de ani.
Documentul supus dezbaterii
publice a fost elaborat de către
Departamentul pentru Energie,
cu participarea și consultarea
mai multor specialiști din
mediul academic, mediul de
afaceri, precum și din societatea
civilă.
Consultarea publică a fost
deschisă până la data de 10
ianuarie 2015.
Termenul pentru finalizarea
revizuirii strategiei energetice a
României este luna mai 2015. În
prezent România are o strategie
energetică națională, adoptată
în 2007 și care este valabilă
până în anul 2020.
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În cadrul propunerilor patronatelor/
asociaţiilor profesionale privind Programul
de promovare a exportului cu finanţare de la
bugetul de stat pentru anul 2015,
pentru sectorul Industriei mobilei si de
prelucrare a lemnului sunt vizate urmatoarele
tirguri:
IMM Cologne, Koln
Mebel Moscova
KIFF KIEV, Ucraina
Meubelbeurs Bruxelles
Decofair Jeddah
For Furniture Praga

19-25 ianuarie
24-28 noiembrie
12-15 martie
2-5 noiembrie
noiembrie
9-22 martie

Minsk Furniture Salon

mai

Furniture China, Shanghai 8-12 septembrie
Interzum Cologne, Koln

5-8 mai

Salone Internationale
del Mobile, Milano
May Design Series, Londra

aprilie
17-19 mai

Interzum, Koln - Germania

(05-08.05.2015)
Interzum este considerat numărul unu în
topul manifestărilor expoziţionale internaţionale
în sectorul semifabricatelor destinate industriei
mobilei şi decoraţiunilor interioare din lemn.
Obiectivul major al expoziţiei este de a aduce
mai multe afaceri în mobilier şi industria de
amenajare interioară.
Mulţi expozanţi din întreaga lume prezenţi
la Interzum vor prezenta o gamă largă de
produse, tehnologii, evoluţiile lor şi obiecte noi
de design.
La ultima ediţie, cea din 2013 târgul a
înregistrat rezultate foarte bune.
Comparabil cu anii anteriori, numărul
vizitatorilor s-a aflat într-o uşoară creştere,
situându-se la aprox 53.000 de persoane
din 148 de ţări. 70 % au provenit din afara
Germaniei, un număr mai insemnat decât în
alţi ani fiind din zona Asiei, Americii de Nord şi
Europei de Est.
În total, 1.512 companii din 62 de ţări, printre
care Italia a fost cel mai bine reprezentată,
cu 266 de companii, urmată de Turcia cu 101
companii.
Şapte producatori de produse din lemn
din România au participat, de asemenea,

sub pavilion naţional, la târgul internaţional
Interzum, considerată cea mai importantă
manifestare expoziţională în domeniu din
Europa.
Edţia din 2015, pentru furnizorii de produse
de lemn şi design interior, se deschide pe 5 mai,
la centrul expoziţional Koelnmesse din Koln, în
zece hale expoziţionale.
Târgul se va afla la a 53-a ediţie din istoria
sa, Interzum consolidându-şi poziţia de
lider în rândul târgurilor internaţionale din
domeniul semifabricatelor din lemn, atât
prin dimensiunea sa, cât şi prin varietatea
exponatelor şi produselor de ultimă generaţie
prezentate.
România a participat, în 2013, cu un pavilion
naţional pe o suprafata de 102 mp, organizat
de Ministerul Economiei, în colaborare cu
Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR,
patronatul de ramură.
Producătorii din România s-au prezentat cu
branduri individuale, reprezentând o gamă
variată de produse, printre care structuri
diversificate din lemn, componente şi accesorii
pentru mobilă, machete pentru case asamblate
din lemn, articole şi accesorii de design interior,
echipamente de construcţii civile şi industriale
etc.
Participarea românească la această
importantă manifestarea a fost utilă, atât
pentru exporturile directe în Germania, cât şi
pe terţe pieţe, având în vedere pronunţatul
caracter internaţional al târgului (70 % grad de
internaţionalizare).
În această perioadă, pentru membrii ASFOR,
este în desfăşurare organizarea cu sprijin
bugetar a târgului, inclusiv constituirea şi
pregătirea pavilionului românesc.

Târguri internaţionale
de specialitate

În cadrul calendarului de târguri şi expoziţii
din 2015, una din alegerile bune pentru
domeniul forestier şi activităţile sale specifice
este Ligna Hannover.
Ligna Hannover 2015 ( 11-15 mai 2015 )
Târgul este structurat pe următoarele
domenii:
• silvicultură şi tehnologie forestieră;
• tehnologii şi utilaje de debitare a lemnului;
• lemn masiv;
• energie din lemn;
• produse din lemn;
• artizanat;
• industria mobilei.
Societăţile comerciale de profil din ţară,
în calitate de expozanţi sau vizitatori ai
acestui târg au o şansă de a trece la afaceri
şi acţiuni concrete. Se reunesc, aici, instituţii
internaţionale şi grupuri mari, pentru a conveni
asupra unei game de măsuri inteligente vizind
promovarea locurilor de muncă decente,
energie curată şi o utilizare durabilă şi echitabilă
a resurselor.
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Soluţii eficiente
pentru exploatarea forestieră
bazate pe echipamente
John Deere
Soluţii eficiente pentru exploatarea
forestieră bazate pe echipamente John
Deere
Compania Elmas s-a specializat,
în urma încheierii unui parteneriat
exclusiv cu producătorul John Deere
Forestry în România, în oferirea de
soluţii personalizate dedicate exploatării
forestiere moderne.
În scopul prevenirii factorilor limitativi
în exploatarea forestieră din zonele
inundabile ale Dunării, precum şi în
tratamentele silvotehnice cu restricţie,
se recomandă folosirea echipamentelor
adaptate de tip forwarder John Deere
cu IBC (Intelligent boom control) în
combinaţie troliul de 8 T acţionat cu
radiocomandă, care ridică standardele
exploatării forestiere.

Soluţie aplicată pentru
zonele inundabile

Exploatarea plopului euro-american
(Populus euroamericana) din zona
grindului de mal poate fi anevoioasă
în orice perioadă din cauza riscului
de pierdere la tăiere a arborilor în
Dunăre, motiv pentru care compania
de exploatare şi prelucrare a lemnului
Aiembalpex SRL din Poiana Mare, judeţul
Dolj, a ales să rezolve acest deficit prin
montarea de către societatea Elmas,
reprezentantul John Deere Forestry
în România, a unui troliu cu acţionare
hidraulică şi radiocomandă pe noul
transportor de buşteni (forwarder-ul)
John Deere 1210 E IT4, utilaj pus în
funcţiune la începutul acestui an.

Introducerea forwarder-ului John
Deere 1210 E în echipa de exploatare
a generat, potrivit declaraţiilor
reprezentantului companiei Aiembalpex
SRL, ing. Theodor Emanuel Bâlteanu,
la reducerea echipei formate din
trei tractoare forestiere U650M, un
încărcător frontal ifron, trei legători şi doi
tăietori (nouă persoane), la un operator
forwarder şi doi tăietori (trei persoane),
la care se adaugă un echipament care
generează un consum de aproximativ
şapte litri de carburant la ora de lucru.
Implementarea s-a realizat în
două etape succesive de instruire a
operatorului - una anterior livrării, pe
simulator John Deere, unde au fost
introduse principalele concepte de lucru
cu forwarder-ul JD 1210 E, cea de-a
doua etapă efectuându-se timp de o
săptămână pe utilajul clientului (JD 1210
E) în parchetele de exploatare reale,
unde s-au recapitulat paşii corecţi de
utilizare şi operare a echipamentului,
concretizându-se, la finalul instruirii
practice, cu extracţia a 8-9 încărcături pe
zi, în condiţiile existente.

portante crescute substanţial prin
echiparea corespunzătoare.
Prin dotarea echipamentului cu lama
de buldozer în partea din faţă, cu funcţia
de flotabilitate automată, crearea şi
reamenajarea drumurilor forestiere
devine din acest moment un lucru
uşor de realizat în acelaşi timp în care
extragem masa lemnoasă din pădure,
fără costuri suplimentare de execuţie sau
carburanţi suplimentari.
Soluţii aplicate în tratamentele
silvotehnice
În tratamentele silvotehnice progresive
la stejar, care urmăresc obţinerea
regenerării naturale sub masiv prin
aplicarea de tăieri repetate neuniforme,
concentrate în anumite ochiuri
împrăştiate neregulat în cuprinsul
pădurii, este obligatorie folosirea
troliului pentru apropierea arborilor
aflaţi în zonele de regenerare, după
care se procedează la secţionare şi
transportul ecologic prin purtare directă
până la platforma primară cu forwarderul John Deere 1210 E IT4, care respectă
cele mai exigente norme de poluare,
conform directivelor europene.
Utilajul John Deere 1210 E IT4 este
echipat şi cu sistemul inteligent de
manevrare a braţului macaralei, destinat
încărcării şi descărcării buşteanului,
denumit sugestiv IBC (Intelligent boom
control). Această inovaţie este unică în
lumea echipamentelor de exploatare
forestieră, intuind mişcările viitoare ale
operatorului şi coordonând, automat,
distanţa necesară de prindere a
buştenilor prin automatizarea extensiei
macaralei, operatorul nemaifiind
responsabil de această funcţie.
În acest mod, operatorii începători
devin experimentaţi, iar cei cu experienţă
devin mai rapizi, generând rezultate şi
productivităţi ridicate.

În perioadele de ploi sau inundaţie,
forwarder-ul John Deere 1210 E se va
echipa cu şenile pe rotile spate şi lanţuri
antiderapante pe roţile din faţă, care
sunt purtătoare de sarcini de până la
21 de tone, deplasându-se pe soluri
moi fără probleme, ca urmare a zonei

Transportul şi manipularea buştenilor
este mai facilă şi la îndemâna oricui
prin intermediul soluţiilor personalizate
dezvoltate de compania Elmas, partener
exclusiv John Deere Forestry în România.
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