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Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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EDITORIAL

Ț inând seama de faptul că 
şi anul 2015 a avut preţuri 
de pornire cu 25% mai mari 

decât anul 2014, s-a creat o situaţie 
faţă de care agenţii economici au 
realizat, în masă, că aceste preţuri 
sunt nesustenabile. Din acest motiv, 
într-o măsură covârşitoare, agenţii 
economici nu au depus oferte, 
majoritatea licitaţiilor de la Direcţiile 
Silvice Judeţene încheindu-se fără 
să fie adjudecat niciun parchet. Ca 
o consecinţă a acestui fapt, întregul 
sector forestier (care cuprinde 4.221 
de agenţi economici specializaţi şi 
atestaţi în activităţi de exploatări 
forestiere şi 6.632 de agenţi economici 
în activităţi de industrializare primară 
a lemnului), care asigură împreună 
peste 100.000 locuri de muncă, au fost 
puşi în situaţia de a-şi reduce drastic 
activitatea ca urmare a lipsei materiei 
prime. Este afectată, de asemenea, 
industria mobilei, beneficiar în aval 
al activităţilor precedente şi industria 
construcţiilor, care este, în fapt, cel 
mai mare consumator intern de lemn.

Deşi toate aceste lucruri ar fi fost 
posibil să fie lămurite înainte de 
programarea licitaţiei principale, 
RNP Romsilva nu a avut un dialog cu 
partenerii din exploatări forestiere 
şi industrializare a lemnului, ci a 
procedat în forţă, stabilind în mod 
eronat preţuri de referinţă în cuantum 
de 300% faţă de preţurile de APV, 
fie dintr-o interpretare greşită a 
articolului 20 din HG 924/2015, fie 
dintr-o eroare matematică, punând 
în faţa agenţilor economici preţuri pe 
care aceştia nu le-au putut susţine.

În plus, stabilind arbitrar “paşi” de 
licitaţie la nivelul a 5% din valoarea 
parchetului şi având în vedere că - în 
conformitate cu legea - un parchet 
se adjudecă dacă sunt cel puţin doi 
ofertanţi, aceasta înseamnă încă un 
10% în plus.

S-a ajuns ca aceste preţuri de 

pornire să fie foarte mari, atingând 
nivelul preţurilor de ruină, aşa cum 
sunt definite în Codul Civil. 

Interpretarea greşită de către RNP 
Romsilva a art. 20, alin. (4), privind 
modul de stabilire a preţului de 
pornire la licitaţiile de masă lemnoasă 
din proprietate publică a statului, 
a condus la o situaţie de criză fără 
precedent, care pune în pericol nu 
numai industria de exploatare şi 
prelucrare a lemnului, dar şi industria 
mobilei şi chiar a fondului forestier 
românesc, căruia nu îi vor fi asigurate 
lucrările necesare.

În opinia noastră:

Preţurile de pornire a licitaţiilor de 
masă lemnoasă pentru producţia 
anului 2016, ar fi trebuit să fie la 
nivelul preţurilor de pornire din 
anul precedent, având în vedere 
atât tendinţa descrescătoare a 
preţurilor la materii prime, cât şi a 
preţurilor produselor din lemn la 
nivel internaţional. Procedurile de 
licitaţie sunt acelea care conduc la 
preţuri de adjudecare, prin care să 
se reflecte cerinţele pieţei şi să se 
asigure o concurenţă liberă.

Contractul de vânzare masă 
lemnoasă pe care RNP Romsilva 
îl impune agenţilor economici 
fără o negociere prealabilă şi cu 
clauze abuzive, trebuie negociat 
cu reprezentanţii organizaţiilor 
patronale şi profesionale din 
domeniu. Orice clauză impusă 
unilateral, fără negociere, cu 
reprezentanţii agenţilor economici, 
este nelegală, accentuând 
poziţia dominantă în piaţă a RNP 
Romsilva.

RNP Romsilva trebuie să respecte 
principiul conform căruia 
valorificarea masei lemnoase din 

proprietate publică a statului 
să se facă în mod transparent. 
Pentru aceasta, RNP Romsilva 
trebuie sa facă cunoscută lista 
de partizi la nivel de ţară. Din 
această listă se reţine cota de 
rezervă din parchetele de produse 
principale şi se pune în vânzare 
la licitaţia principală un volum de 
50-70% din restul masei lemnoase, 
conform legislaţiei. Calitatea de 
administrator a RNP Romsilva nu îi 
dă dreptul de a reţine preferenţial 
parchete. De aceea, în conformitate 
cu principiile economiei de 
piaţă, solicităm ca întreaga masă 
lemnoasă destinată exploatării, să 
fie întâi supusă procedurilor de 
licitaţie publică, cu respectarea 
regimului silvic şi numai ceea ce nu 
a fost adjudecat după două licitaţii 
să poată fi exploatat de RNP 
Romsilva în regie proprie, sau cu 
agenţii economici atestaţi.

Ca urmare, mii de agenţi economici 
nemulţumiţi de situaţia creată de RNP 
Romsilva, care şi-au văzut puse în 
pericol atât societăţile comerciale pe 
care le reprezintă, cât şi zecile de mii 
de locuri de muncă pe care acestea le 
asigură (cu precădere în mediul rural), 
au participat în data de 26.01.2016 la 
un miting de protest, cu scopul de a 
atrage atenţia Guvernului României 
pentru deblocarea unei situaţii fără 
precedent şi deosebit de gravă, 
creată de criza preţurilor. Această 
criză a preţurilor afectează agenţii 
economici din exploatări forestiere, 
industrializarea lemnului, industria 
mobilei, industria construcţiilor, dar şi 
pădurea însăşi.

Întrebarea este: cine suportă 
pagubele?

Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR

După publicarea în Monitorul Oficial a HG nr. 924/2015, administratorul fondului 
forestier proprietate publică a statului, RNP Romsilva, a transmis Direcţiilor Silvice 
Judeţene subordonate, prin decizie a directorului general, preţurile de referinţă, 
în vederea calculării preţurilor de pornire la licitaţiile de masă lemnoasă care 
s-au desfăşurat începând cu data de 14 decembrie 2015. Deşi RNP Romsilva ar 
fi trebuit să lase mecanismele pieţei să funcţioneze, iar preţurile de adjudecare 
să fie rezultatul competiţiei agenţilor economici, aceasta, folosindu-şi poziţia 
dominantă în piaţă ca furnizor de masă lemnoasă, a stabilit preţuri de pornire 
pentru masa lemnoasă a anului 2016 fără o fundamentare în funcţie de condiţiile 
de piaţă, ci doar în baza unei liste de preţuri de referinţă, ceea ce a condus la o 
majorare a preţurilor de pornire cu 30% faţă de 2015.
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Producătorii
români de panouri 

sunt nevoiţi
să reducă
producţia

Preţurile mari de achiziţie 
se răsfrâng acum şi asupra 

industriei mobilei
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După ce agenţii economici au 
boicotat*** atât aşa-zisa licitaţie 
principală pentru vânzarea 

lemnului pe picior din noiembrie 
şi decembrie (2015) desfăşurată cu 
majorarea de preţ aplicată de Romsilva, 
cât şi licitaţiile intermediare (organizate 
în baza Statutului Romsilva în vederea 
vânzării lemnului pe picior care nu a 
fost adjudecat la prima licitaţie), iată 
că acum, fabricile de prelucrare a 
lemnului de foioase se confruntă cu o 
lipsă tot mai acută de materie primă. În 
consecinţă, producătorii de panouri din 
lemn au avut la dispoziţie tot mai puţină 
cherestea de fag şi stejar. De aceea, 
spre finalul lunii ianuarie şi începutul lui 
februarie, producătorii de panouri au 
fost nevoiţi să-şi restructureze producţia. 
Astfel, în acestă perioadă, s-au fabricat 
preponderent doar panouri conform 
calităţii şi dimensiunilor cherestelei 
aflate încă pe stoc. În unele cazuri mai 
grave, însă, producţia a fost puternic 
gâtuită sau chiar oprită. Pe plan intern, 
cel puţin, această stare de fapt a condus 
la amânarea contractelor de către 
firmele româneşti care mai aveau încă o 
oarecare putere de producţie. Totodată, 
producătorii români au semnalat că de 
la începutul lunii februarie a crescut 
considerabil numărul cererilor de 
ofertă pentru panouri masive din lemn, 
cereri venite nu din partea clienţilor 
tradiţionali, ci din partea unor clienţi 
potenţiali, tocmai din cauza lipsei de 
disponibilitate pentru aceste produse.

Chiar dacă în viitorul apropiat se va 
găsi o soluţie pe termen scurt care 
să pună capăt disputei pentru lemnul 
rotund, întârzierile care au afectat 
producţia de cherestea vor avea 
repercusiuni şi în lunile următoare 
asupra diponibilităţii panourilor de 

fag şi stejar produse în România. La 
momentul actual, producătorii pornesc 
de la premisa că recoltarea lemnului 
care nu s-a produs până acuma nu mai 
poate fi recuperată integral cantitativ 
până la finalul sezonului de exploatare 
forestieră. Prin urmare, producătorii de 
panouri nu vor avea suficientă cherestea 
la dispoziţie nici în lunile următoare. 
Datorită situaţiei din România, lipsa 
panourilor de stejar, care oricum s-au 
găsit tot mai greu pe piaţă în ultimele 
luni, s-a accentuat şi mai tare. Pe de altă 
parte, comercianţii se plâng frecvent 
că nu mai primesc confirmări de livrare 
din partea producătorilor. Există şi 
cazuri singulare, în care producătorii au 
ajuns să livreze marfa paletizată, deci 
fără să mai poată garanta o încărcătură 
completă  (de altfel, nici măcar jumătate 
de camion). Această undă de impact 
afectează implicit şi distribuitorii, care, 
la rândul lor, nu-şi mai pot suplimenta 
stocurile cu cantităţile dorite.

Referitor la lipsa de pe piaţă a 
panourilor de fag din România, 
producţia acestora poate fi compensată 
deocamdată de producătorii din Croaţia, 
Bosnia-Herţegovina, Polonia, Slovacia şi 
Germania. În ciuda faptului că România 
livrează tot mai puţin, cererea în 
scădere pentru panourile de fag asigură 
momentan disponibilitatea pentru acest 
produs.

Evoluţia situaţiei din România 
afectează în mod diferit preţurile de 
vânzare/cumpărare pentru panourile de 
fag şi stejar. Astfel, dacă la panourile de 
stejar producătorii au crescut preţurile 
(pe parcursul semestrului patru sau la 
început de an) atât faţă de industria 
mobilei, cât şi pentru firmele de comerţ, 
la panourile de fag nu au intervenit 
schimbări notabile cu privire la preţurile 
de vânzare/cumpărare. Doar în unele 
cazuri izolate, s-au semnalat creşteri de 
preţ la unii producători de panouri de 
fag din Bosnia şi Polonia, cu toate că, în 
cazul Poloniei, cel puţin, se pornise de la 
premisa că preţurile se vor menţine sau 
vor avea chiar o tendinţă de scădere, pe 
fondul evoluţiei ratei de schimb dintre 
zlot şi euro. Conform informaţiilor oferite 
de unii clienţi, preţurile au fost majorate 
cu 5-10%, cu menţiunea că era vorba, în 
mare parte, de dimensiuni speciale sau 
de specificaţii deosebite, cum ar fi de 
exemplu panourile neaburite.

La panourile de fag standard, 
preţurile curente practicate de 
producători sunt următoarele:

• grosime 27mm, Panou DIY (do-it-
yourself), înfoliat = 700-750 EUR/mc;

• grosime 40/45mm, calitate A/B, 
îmbinat în dinţi = 850-900 EUR/mc;

• grosime 19/20mm, calitate A/B, 

îmbinat în dinţi = 930-980 EUR/mc;
• grosime 40/45mm, lamelă continuă 

= 950-1.000 euro/mc;
• grosime 19/20mm, calitate A/B, 

lamelă continuă = 1.200 EUR/mc.
La panourile de stejar, preţul la 

care vând producătorii şi cumpără 
comercianţii panouri cu grosimile de 
40/45mm, lamelă continuă şi lungimi 
până la 2 m, este de 2.000 EUR/mc. 
În vara anului 2015, preţul pentru 
acest produs era 1.900 EUR/mc, iar la 
începutul lui 2015, chiar 1.800-1.900 
EUR/mc. Pentru lungimi de peste 2 m, 
preţurile de producător pornesc acum, 
tot mai des, de la 2.500 EUR/mc. La 
panourile de stejar îmbinate în dinţi, 
cu grosimi de 40/45mm, calitate A/B, 
ofertele de preţ se încadrează între 
1.550-1.650 EUR/mc. Anul trecut, pentru 
această specificaţie, preţurile se situau 
la nivelul de 1.450-1.500 EUR/mc (cu 
menţiunea că pragul de 1.500 EUR/
mc a fost atins doar în câteva cazuri 
excepţionale). Pentru panourile de stejar 
ca material de construcţie, cu grosimi 
de 27 mm, îmbinate în dinţi, înfoliate, 
preţul pentru o calitate inferioară este 
de cca. 1.000 EUR/mc, iar pentru caltăţile 
superioare, poate urca până la 1.200 
EUR/mc. Comparativ, în vara anului 
trecut (2015), preţurile erau încă de 850 
EUR/mc (calitate inferioară), respectiv 
1.000 EUR/mc (calitate DIY superioară).

Nu în ultimul rând, datorită creşterii 
preţurilor şi a disponibilităţii limitate de 
stejar, a crescut cererea pentru panourile 
din lemn de frasin. Pentru acestea, 
preţurile se situează, în medie, cu 200 
EUR/mc sub preţurile pentru panourile 
de stejar. Dezavantajul la frasin, 
pentru cei care îl prelucrează, este că 
deocamdată firmele de comerţ nu deţin 
pe stoc o gamă dimensională şi calitativă 
suficient de variată.

*** Termen citat în articol, i.e. se 
referă la faptul că agenții economici 
au ales să nu liciteze.

Sursa:
Articol publicat în data de 11.02.2016,

în revista de specialitate EUWID –
Holz und Holzwerkstoffe

(EUWID – Europäischer Wirtschaftsdienst
GmbH, i.e. Serviciul Economic European -

editură independentă de specialitate),
Gernsbach, Germania. 

Traducere: Rosana Cozma,
Consilier ASFOR

Disputa continuă, 
iscată pe la mijlocul 
lunii noiembrie 
între Romsilva - 
administratorul 
fondului forestier 
proprietate publică 
a statului român - şi 
industria lemnului 
locală, a generat 
repercusiuni severe 
asupra producătorilor 
de produse din lemn.
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Reprezentanţii domeniului forestier 
din România, care au protestat în 
Piaţa Victoriei, au întocmit o listă 

cu zece revendicări, prin care solicită 
autorităţilor rezolvarea problemelor 
apărute în sectorul exploatarii şi 
prelucrării lemnului, una dintre acestea 
referindu-se la depolitizarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

Acţiunea de protest din faţa Palatului 
Victoria s-a desfăşurat în intervalul orar 
11.00 - 18.00.

Pe pancartele afişate de protestatari 
s-au putut citi mesaje precum: “Vrem 
licitaţie cu strigare / Nu vrem loz în 
plic!”, “Noi vrem să muncim, nu să 
cerşim!”, “Pădurea nu se vinde la loz în 
plic”, “Schimbarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase aprobat 
prin HG 924/4.11.2011”, “Ai noştri vor 
să ne distrugă pe noi” şi “Nu cumpărăm 
coajă la preţ de lemn de lucru”, scrie 
Agerpres.

Cu această ocazie, a avut loc la sediul 
Guvernului întâlnirea reprezentanţilor 
acestuia, domnul Sorin Chelmu - Secretar 
General al Guvernului şi doamna Erika 
Stanciu - Secretar de Stat MMAP, cu 
reprezentanţii agenţilor economici - 
doamna Sereny Aurica - Preşedinte 
APMR, domnul Nicolae Țucunel - 
Preşedinte ASFOR, domnul Bălănescu 
Cristian - Vicepreşedinte ASFOR, domnul 
Cătălin Tobescu - Vicepreşedinte 
Nostra Silva şi domnul Ciprian Muscă - 
organizator miting.

 Din discuţia cu reprezentanţii 
Guvernului, s-a reţinut următorul 
angajament: pe 27.01.2016, în cadrul 
Consiliului de administraţie al RNP 
Romsilva, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor va solicita acestuia:

• anularea deciziei nr. 691/12.11.2015 a 
Directorului General RNP Romsilva;

• recalcularea preţurilor de referinţă, ca 
urmare a situaţiei excepţionale create în 
ţară;

• programarea licitaţiei intermediare şi 
organizarea desfăşurării acestora în cel 
mai scurt timp posibil;

• negocierea unui contract cadru de 
vânzare-furnizare a masei lemnoase între 
RNP Romsilva şi partenerii comerciali.

 A fost depus la Guvern un memoriu 
în 10 puncte, la care se va da un răspuns 
punctual în următoarele zile.

Reprezentanţii domeniului forestier 
mai cer un sistem de urmărire a 
exploatării legale / trasabilităţii masei 
lemnoase eficient, bazat pe un sistem 
de monitorizare integrat de urmărire 
a aplicării amenajamentelor silvice / 
exploatarea masei lemnoase pe bază 
de acte de punere în valoare (APV) 
legal autorizate / bune practici privind 
interzicerea punerii pe piaţă a masei 
lemnoase fără provenienţă legală 
(due-dilligence, autoreglementare), 
precum şi susţinerea unei strategii 
pentru domeniul forestier, care să 
cuprindă: finanţarea /alocare echitabilă 
din Programul Naţional de Dezvoltare 

Manifestaţie
de protest în capitală, 
împotriva creşterii 
preţului lemnului

Rezumat
Potrivit estimărilor 

Jandarmeriei, numărul 
protestatarilor s-a situat 

între 4.000 şi 5.000, 
printre aceştia aflându-se 
reprezentanţi ai firmelor 

din domeniul forestier, 
sosiţi din judeţe precum 

Galaţi, Neamţ, Cluj, Dolj, 
Hunedoara, Suceava, 

Covasna, Harghita, Timiş, 
şi având ca principal 

obiectiv rezolvarea 
problemelor apărute 
ca urmare a creşterii 
alarmante a preţului 

lemnului pe picior.

Protest
in Bucharest 

against 
High-Priced 

Timber
Synopsis

About 4.000 to 
5.000 protesters, 

according to the Police 
estimation, manifested 

in Bucharest. Among 
them, representatives of 

forestry companies, came 
from various counties like 
Galaţi, Neamţ, Cluj, Dolj, 

Hunedoara, Suceava, 
Covasna, Harghita and 
Timiş. Their main issue 

was an objective solution 
to the problems derived 

from an alarming rise in 
standing timber prices.

Câteva mii de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale 
din domeniul forestier au protestat, marţi , 26 
ianuarie 2016, în Piaţa Victoriei, solicitind autorităţilor 
deblocarea activităţii din sectorul de profil şi rezolvarea 
problemelor apărute în urma licitaţiilor organizate 
de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva. Potrivit 
estimărilor Jandarmeriei, numărul protestatarilor s-a 
situat între 4.000 şi 5.000, printre aceştia aflându-se şi 
reprezentanţi ai firmelor din domeniul forestier, sosiţi 
din judeţe precum Galaţi, Neamţ, Cluj, Dolj, Hunedoara, 
Suceava, Covasna, Harghita şi Timiş.

Protestul forestierilor în Piaţa Victoriei 
(26 ianuarie 2016)
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Rurală (PNDR) pentru domeniul pădurilor, 
măsuri de accesibilizare a fondului 
forestier, eliminarea suprareglementării 
/ supraimpozitării sectorului şi norme 
de valorificare a masei lemnoase / 
susţinerea dezvoltării ramurii industriale 
a prelucrării lemnului conform principiilor 
de valorificare stabilite de Codul Silvic.

Prin măsura luată de Romsilva, 
România a ajuns să aibă printre cele 
mai mari preţuri de achiziţie a masei 
lemnoase din Europa, competitivitatea 
industriei de prelucrare a lemnului şi a 
mobilei fiind grav afectată. Peste 130.000 
de angajaţi din industrie, împreună 
cu familiile lor, îşi văd astfel pusă sub 
semnul întrebării posibilitatea asigurării 
traiului de zi cu zi. Soluţionarea rapidă 
a acestei situaţii este imperios necesară, 
orice zi de întârziere afectând poziţia 
industriei româneşti pe pieţele externe, 
o poziţie câştigată cu greu şi extrem de 
dificil de recuperat odată pierdută”, spun 
organizaţiile şi asociaţiile profesionale din 
sector.

Într-un comunicat dat la sfârşitul 
anului trecut, după ce reprezentanţii 
industriei şi-au arătat nemulţumirea, 
Romsilva precizează că “nivelul de piaţă 
al preţurilor de referinţă nu este un nivel 
apreciat sau un nivel determinat în mod 
aleator de către RNP - Romsilva, ci este 
rezultatul unui calcul matematic, foarte 
precis, care a luat în considerare preţurile 
pe care piaţa le-a format (preţurile de 
adjudecare) pentru masa lemnoasă care a 
făcut obiectul anului de producţie 2015.

Legat de această problemă, Ministerul 
Mediului a transmis, printr-un comunicat, 
că atât analiza pe care a efectuat-o, 
cât şi motivele invocate de operatorii 
economici privind eşecul licitaţiilor 
desfăşurate, arată că preţurile practicate 
de Romsilva sunt ridicate.

Reprezentanţii ministerului mai spun 
că au solicitat un nou punct de vedere 
al Consiliului Concurenţei cu privire 
la modul de stabilire al preţurilor de 
referinţă. Consiliul a fost de părere că 
preţurile de referinţă trebuie stabilite în 
funcţie de condiţiile de piaţă şi a arătat că 
Romsilva nu este obligată să stabilească 
preţurile luând în considerare preţurile 
medii ponderate de la nivelul anului 2015, 
aşa cum se susţine în fundamentarea 
deciziei directorului Romsilva privind 
stabilirea preţurilor de referinţă pe specii.

Totodată, Consiliul Concurenţei 
recomandă să se utilizeze ca preţ de 
referinţă preţul minim de adjudecare 
la ultimele licitaţii pe specii, grad de 
accesibilitate, sortiment şi tehnologie de 
exploatare.

Redacţia

Protestul forestierilor în Piaţa Victoriei 
(26 ianuarie 2016)
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Activitatea de bază se va putea relua, 
probabil, doar în luna octombrie, dacă se 
vor lua măsuri de către Guvern. Problema 
mai gravă este că sunt comenzi de onorat 
şi, în acest context, există riscul să se piardă 
clienţii (beneficiarii), care vor migra spre ţări cu 
stabilitate în acest domeniu, au spus sursele 
citate.

Potrivit acestora, situaţia a apărut după ce 
RNP a stabilit, printr-o decizie din noiembrie 
2015, că unele preţuri de plecare pentru masa 
lemnoasă pe picior, în cadrul licitaţiei pentru 
anul 2016, să depăşească cu până la peste 
300% preţurile stabilite printr-o decizie din 
2010.

În opinia reprezentanţilor Sortilemn Gherla, 
Guvernul ar trebui să intervină şi să anuleze 
ordinul care “majorează nejustificat” preţurile la 
masa lemnoasă, întrucât decizia RNP “afectează 
întreaga industrie a mobilei din România”.

Grupul de firme Sortilemn Gherla, din care 
fac parte SC Sortilemn SA, SC Becker Romania 
SRL şi SC CH Industrial Prod SRL, activează în 
domeniul prelucrării superioare a lemnului, 
în mobilier, 99% din producţie fiind destinată 
exportului în ţări precum Norvegia, Suedia, 
Germania, Canada.

Firmele au, în total, un numar de 1.580 de 
angajaţi.

Sursa : Sortilemn Gherla

Sortilemn Gherla,
fără resursă de lemn

Rezumat
Peste 900 de muncitori 

din grupul de firme 
Sortilemn Gherla, 

producător de mobilă, 
riscă trimiterea în şomaj 
tehnic, începând cu luna 

martie, reprezentanţii 
companiei susţinând 

că nu mai au materie 
primă din cauză că Regia 

Naţională a Pădurilor 
vinde materialul lemnos 

la preţuri inaccesibile.

Sortilemn 
Gherla,

lack of wood 
resources

Synopsis
Over 900 workers 

belonging to Sortilemn 
Gherla company group, 

a furniture producer, 
are facing technical 

unemployment 
starting with March, 

as the company’s 
representatives put 
forth the question 
of insufficient raw 

materials. This 
difficult situation has 

been caused by the 
recent actions of the 

National Autonomous 
Administration of Forests, 

which is setting quite 
unacceptable rates for 

timber products.
Source: Sortilemn Gherla

Reprezentanţii Sortilemn Gherla au declarat agenţiei Mediafax 
că problemele legate de aprovizionarea cu lemn vor afecta 
şi alţi întreprinzători locali, cu care firmele din grup au relaţii 
de colaborare, şi care, la rândul lor, ar putea trimite în şomaj 
tehnic 50 de persoane.
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Analiză
şi prognoză 

privind producţia 
de buşteni

şi de cherestele 
din lemn

de esenţă moale 
şi comerţul cu 

aceste produse
(Din concluziile rezultate în urma 

lucrărilor Conferinţei internaţionale 
privind lemnul provenit din specii 
de esenţă moale-Amsterdam, 4-6 

Noiembrie 2015)

Rezumat
În perioada 4-6 
noiembrie 2015, au avut 
loc, la Amsterdam, două 
evenimente importante 
pentru activitatea 
operatorilor economici 
din domeniul prelucrării 
primare a lemnului: 
Adunarea generală a 
Organizaţiei Europene 
a Producătorilor de 
Cherestele (EOS), în 
ziua de 4 noiembrie şi 
Conferinţa Internaţională 
(anuală) privind lemnul 
de esenţă moale, în zilele 
de 5 şi 6 noiembrie 

A prognosis 
analysis (EOS) 
regarding the 
production 
and trade 
of softwood 
saw logs and 
timber
Synopsis
Between 4th and 6th 
of November 2015 two 
important events took 
place in Amsterdam 
related to the activity 
of economic operators 
acting in the field of 
primary wood processing: 
The General Assembly 
of the European 
Organisation of the 
Sawmill Industry (EOS), 
on 4th of November, 
and The International 
Softwood Conference 
(yearly), on the 5th and 
6th of November

Dr. Eng. V. Marinescu, 
Consilier MMAP
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Câteva 
consideraţii
preliminare1 
Prezentul articol a fost “proiectat” 

pentru actualul număr al “Meridianelor 
Forestiere” la începutul lunii decembrie 
a anului 2015, după participarea la 
Conferinţa internaţională privind lemnul 
provenit din specii de esenţă moale 
(Amsterdam, 4-6 noiembrie 2015), cu 
intenţia de a prezenta informaţii preluate 
din comunicările din cadrul Conferinţei. 

De la participarea la Conferinţă şi, 
respectiv, de la “proiectarea” articolului, 
până la momentul scrierii acestuia, a 
trecut o perioadă de timp (de două luni), 
perioadă în care s-au înregistrat mai 
multe evenimente, cu impact (negativ!) 
şi în afacerile cu lemn.

Unele dintre aceste evenimente 
au marcat comunitatea mondială 
(atentatele teroriste din Paris din 13 
noiembrie 2015, intervenţiile armate 
intensificate, după atentate, în Asia 
Mică şi fluctuaţiile Bursei din China) şi, 
am putea spune, în mod semnificativ, 
afacerile cu lemn provenit (şi) din 
România.

Evenimente naţionale au marcat, de 
asemenea, în această perioadă, afacerile 
cu lemn! Exemplul cel mai elocvent îl 
constituie licitaţiile principale organizate, 
în majoritate, în luna decembrie a anului 
2015 pentru producţia anului 2016, şi 
eşuate, în cea mai mare parte. Acest 
lucru va determina, cu certitudine, o 
lipsă de lemn în piaţă în prima jumătate 
a anului 2016, ceea ce va atrage, după 
sine, preţuri mari la produsele din piaţă2!

În această conjunctură, este posibil 
ca unele dintre concluziile şi tendinţele 
care au fost preluate din comunicările 
Conferinţei, prezentate în articol, să nu 
mai fie conforme/aplicabile la realitatea 
determinată de evenimentele3 produse 
în aceste ultime două luni!

Date statistice
şi concluzii
prezentate în cadrul
Conferinţei
În programul Conferinţei au fost 

prezentate comunicări şi au fost purtate 
discuţii pe următoarele subiecte/teme:

• Asociaţia europeană
a producătorilor de cherestele;
• Federaţia europeană
a comercianţilor de lemn; 
• Privire de ansamblu
asupra datelor statistice
privind comerţul cu lemn;
• Evenimente în piaţa lemnului

şi producţia europeană de lemn;
• Analiză a pieţei lemnului
din Statele Unite ale Americii
şi Canadei;
• Analiză a pieţei lemnului
din Africa de Nord;
• Folosirea lemnului în structuri
de rezistenţă pentru construcţii înalte; 
• Analiză a pieţei lemnului din China;
• Analiză a pieţei lemnului
din Asia Mică;
• Analiză a pieţei lemnului din Rusia;
• Oportunităţi de afaceri în comerţul
cu lemn cu parteneri din Japonia
(ţară mică, dar care constituie o piaţă
mare pentru lemnul pentru şarpante);
• Paletizarea şi piaţa paleţilor;
• Celuloza şi hârtia.
O primă concluzie a fost că producţia, 

respectiv comerţul cu lemn/produse din 
lemn din esenţă moale este încă sub 
influenţa crizei economice globale care 
s-a manifestat în anii 2008-2012. 

Ca urmare, comerţul în acest domeniu 
se manifestă încă, în anumite situaţii, cu 
“timiditate”.

Pornind de la aceste premise, au fost 
identificate/propuse noi “oportunităţi” 
pentru afacerile cu produse din lemn de 
esenţă moale:

• Pieţele din ţările emergente
(printre care trebuie avute în vedere
Polonia şi Iranul);
• Regândirea “modelelor” de
producţie şi respectiv, de comerţ,
pentru produsele din lemn de
esenţă moale;
• Producţia şi comerţul cu elemente

Producţia totală de lemn de esenţă moale
Tabel 1

Europa

SUA

Canada

Total

107.836

48.301

39.417

195.554

108.101

50.482

41.424

200.007

113.470

53.543

41.891

208.904

113.644

53.804

42.654

210.102

114.597

54.000

44.422

213.019

2012 2013 2014 2015 2016

Producţia în anul

Ţara / Regiunea
mii metri cubi

Fig.1 Reprezentarea grafică a datelor din tabelul 1
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de construcţie care să fie folosite
la construcţiile din lemn, care,
ca urmare a principiului “durabilităţii”
şi pornind de la noul concept
de “bioeconomie” în domeniul
forestier, sunt promovate în ritm
accelerat.
Piaţa mondială a produselor de lemn 

de esenţă moale a crescut de la 275 

Consumul total de lemn de esenţă moale
Tabel 2

Europa

SUA

Canada

Total

76.667

62.457

15.792

154.816

76.026

64.799

14.962

155.787

76.697

72.234

14.425

163.356

76 114.597

54.000

44.422

213.019

2012 2013 2014 2015 2016

Consumul în anul

Ţara / Regiunea
mii metri cubi

Fig.2 Reprezentarea grafică a datelor din tabelul 2
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Canada
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Fig.3 Consumul de cherestele din lemn de esenţă moale
(din “Overview of global sawn softwood market”, prezentat în Conferinţă
de Rupert Oliver-Forest Industries Intelligence Ltd)
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in northern countries
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În tabelul 1 sunt prezentate cifrele 
totale privind producţia4 din Europa5, 
Statele Unite ale Americii şi Canada, iar 
în figura 1 este reprezentarea grafică a 
datelor din tabelul 1.

În ceea ce priveşte consumul, pentru 
aceeaşi perioadă6, în aceleaşi ţări din 
Europa, respectiv în SUA şi Canada, 
datele sunt prezentate în tabelul 2, 
respectiv în figura 2.

Conform comunicărilor, această 
creştere producţie/consum a fost 
determinată, în special, de cererea 
determinată de creşterea economică a 
Chinei pentru care principalul furnizor 
a rămas Europa, cu 101 milioane mc, 
urmată de SUA cu 95.7 milioane mc, 
respectiv Rusia, cu 36 milioane mc.

Furnizorii principali pentru China au 
fost: pentru buştean, Noua Zeelandă, 
Rusia şi SUA, iar pentru cherestele, Rusia, 
Canada şi Europa.

În aceeaşi perioadă, China şi-a mărit 
producţia proprie, de la 15,2 milioane 
mc în anul 2010 la 28,8 milioane mc 
în anul 2014. Totodată, şi-a dublat 
suprafaţa împădurită. 

O altă concluzie rezultată în urma 
analizei consumului de cherestele din 
lemn de esenţă moale (mc/locuitor) este 
că acesta este mai mare în ţările din 
emisfera nordică, în condiţiile în care, 
mai mult de 80% din populaţia lumii 
trăieşte în ţări cu un consum anual/
locuitor mai mic de 0,04 mc/locuitor. 
Potenţialul cel mai ridicat, în perspectivă, 
pe termen mediu, îl constituie China. 
În figura 3, este reprodus un grafic 
din raportul “Overview of global 
sawn softwood market” prezentat în 
Conferinţă de Rupert Oliver, Forest 
Industries Intelligence Ltd.

Analiza “de ansamblu” a Conferinţei 
şi rapoartele prezentate pot fi accesate 
integral pe pagina:

http://www.isc2015.nl/

Dr. ing. V. Marinescu,
Consilier MMAP 

1. Nu sunt rezultate din lucrările 
Conferinţei!

2. După regula: La ofertă scăzută, 
preţurile sunt mari!

3. Unele dintre ele menţionate anterior
4. Cifrele pentru anii 2015 şi respectiv 

2016 sunt estimate
5. Cumulat pentru Anglia, Austria, 

Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, 
Estonia, Finlanda, Franţa, Italia, 
Letonia, Norvegia, Olanda, România, 
Rusia, Suedia, 

6. Cifrele pentru anul 2015 şi repectiv 
2016 sunt estimate

milioane mc în anul 2010 la 315 milioane 
mc în anul 2014. Consumul, în aceeaşi 
perioadă, a crescut de la 272 milioane 
mc la 313 milioane mc.

Producţia de lemn de esenţă moale 
a înregistrat în ţările participante la 
Conferinţă o creştere anuală continuă, 
începând cu anul 2009 (162.407 mii mc), 
ajungând în anul 2014 la 208.904 mii mc.
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şi silvicultura, 
încotro?

Pădurea
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Rezumat
Pădurile sunt un fidel 
indicator de cultură şi 
civilizaţie şi sunt necesare 
şi celor care nu le deţin 
în proprietate, de aceea, 
proprietarii pădurilor nu 
pot dispune de ele după 
bunul lor plac. În ultimii 
ani, datorită amestecului 
politicului în toate sferele 
de activitate economică şi 
socială şi datorită libertăţii 
prost înţelese, s-au produs 
schimbări în detrimentul 
gestiunii durabile a 
acestora.

Forest and 
silviculture, 
whereto?
Synopsis
Forests represent a 
trustworthy indicator of 
culture and civilization 
as a necessary element 
also to those who do 
not own them, hence no 
forest owner can dispose 
of them as they wish. In 
the recent years, politics 
have tended to interfere 
with all the economic and 
social activity, culminating 
with a negative sense of 
freedom. Consequently, 
unfavourable changes 
have deeply affected the 
process of sustainable 
forest management.

Prof. Dr. Eng.
Dumitru Romulus Târziu,
Faculty of Silviculture and 
forest exploitation,
University of Transylvania, 
Braşov

Pădurea de răşinoase 
înseamnă mult mai mult 

decât lemn

În ultimul timp, silvicultura din ţara 
noastră a fost atacată din toate părţile, 
atât de către unele instituţii ale statului 
sau de unele ONG-uri, cât şi, mai ales, 
de către mass-media şi opinia publică, 
uneori pe bună dreptate, dar de cele 
mai mai multe ori din necunoaşterea 
realităţii sau pur şi simplu din rea 
credinţă. Din cauza acestui fapt, s-a 
ajuns în situaţia în care inginerul silvic 
este învinuit de toate relele din acest 
sector de activitate, dacă nu chiar 
blamat şi tratat ca infractor.

Care este de 
fapt realitatea?
În ultimii 25 de ani, datorită amestecului 
politicului în toate sferele de activitate 
economică şi socială şi datorită libertăţii 
prost înţelese, s-a produs o scindare în 
rândul corpului silvic, astfel încât cea 
care a suferit a fost şi este pădurea.

Regia Naţională a Pădurilor, care mai 
administrează încâ jumătate din fondul forestier 
naţional, a fost, în aceşti 25 de ani, cel mai bun 

agent electoral şi cel mai eficient sponsor pentru 
toate partidele aflate la guvernare. Fiecare partid a 
căutat să înregimenteze pe unii din mebrii din corpul 
silvic cu promisiunea că, odata ajunse la putere, 
aceştia vor fi promovaţi pe funcţii de conducere. 
Aşa se face că unii dintre lucrătorii din silvicultură, 
începând de la pădurari, şefi de ocoale, ingineri de 
la Direcţiile Silvice Judeţene şi din aparatul central 
al Regiei Pădurilor s-au înscris în partidele politice, 
devenid membri activi ai acestora, cu speranţa că vor 
promova în ierarhia administrativă. Toate promisiunile 
făcute pentru sprijinirea partidelor s-au făcut pe 
seama pădurii şi în detrimentul unei gestiuni durabile 
a acesteia.

Fiind numiţi pe criterii politice, unii conducători 
s-au simţit obligaţi faţă de partidele care i-a numit 
şi au răspuns solicitărilor acestuia, prin sprijinirea lor 
în campaniile electorale. Simţindu-se în siguranţă 
la adăpostul partidului de guvernământ, unii dintre 
conducătorii din silvicultură nu au rezistat tentaţiilor 
de corupţie, renunţând astfel la crezul şi datoria lor 
de a gestiona raţional şi durabil pădurile pe care 
le administrază. Flagelul corupţiei s-a extins, astfel, 
de sus în jos, până la nivelul şefilor de districte, al 
brigadierilor şi al pădurarilor. 

Extinderea corupţiei în silvicultură a fost favorizată 
şi de apariţia numeroşilor agenţi economici din 
domeniul exploatării lemnului, mai ales în condiţiile 
vânzării masei lemnoase pe picior. Cele peste 5.000 
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de societăţi care activează în domeniul 
exploatării lemnului au constituit o 
sursă permanentă de corupţie prin 
faptul că participând la licitaţii, unde 
ridică nejustificat preţul de adjudecare 
a lemnului pe picior, fără a dispune de 
mijloacele tehnice necesare, cu speranţa 
că, intrând în pădure, cu complicitatea 
personalului din silvicultură, se vor 
descurca. În acest fel, în pădure apar 
multe extrageri de arbori nemarcaţi, care 
duc la degradarea arboretului rămas 
după exploatare în condiţiile aplicării 
unor tratamente cu tăieri repetate sau 
continue. Situaţia este cu atât mai gravă, 
cu cât multe din SRL-urile de exploatare 
nu sunt administrate de oameni de 
specialitate, ci de afacerişti veroşi fără 
conştiinţă forestieră şi civică, care nu 
urmăresc decât câştigul imediat.

Deşi o societate de exploatare 
administrată de nespecialişti nu dispune 
decât de o pereche de cai, sau de un 
tractor amărât, ea se aruncă la licitaţii 
de mii de metri cubi şi la preţuri foarte 
ridicate, deşi ştie din capul locului că nu 
este capabilă să exploateze la preţurile pe 
care le-a acceptat, dar cu intenţia clară de 
a face extrageri de arbori nemarcaţi, de 
regulă de cea mai bună calitate, pentru 
a putea realiza un profit care să acopere 
cheltuielile făcute cu achiziţionarea 
lemnului pe picior.

Această situaţie, frecventă în domeniu, 
impune o revizuire a normelor şi criteriilor 
de atestare a societăţilor de exploatare 
şi mai ales la trecerea de la vânzarea 
masei lemnoase pe picior, la exploatarea 
acesteia prin prestări de servicii şi 
vânzarea ei la marginea drumurilor de 
transport, la care societăţile care au făcut 
exploatarea să nu poată participa.

Vânzarea masei lemnoase destinată 
exploatării pe picior este, după părerea 
noastră, cauza principală a degradării 
pădurilor şi sursa de corupţie din 
silvicultură. În pădure nu trebuie să intre 
orice neavenit, care nu înţelege rosturile 
acesteia, şi mai ales rolul ei ca factor de 
protecţie a mediului.

Referitor la vânzarea masei lemnoase 
destinată exploatării, considerăm că nu 
ar fi lipsit de importanţă să se schimbe 
sistemul actual de licitaţii, în sensul 
pornirii lui de sus în jos şi nu de jos în sus 
ca în prezent.

Fiecare proprietar de pădure care 
doreşte valorificarea masei lemnoase 
trebuie să-şi stabilească, pe baza unor 
criterii asemănătoare cu cele actuale, 
preţul maxim pe care doreşte să-l obţină 
prin vânzarea masei lemnoase. De la 
acest preţ maximal trebuie să primească 
licitaţia prin strigare şi în funcţie de care 
preţul să coboare până la adjudecare. 
În situaţia în care preţul coboară sub o 

anumită limită inferioară, proprietarul 
retrage partida de la licitaţii. În felul 
acesta, s-ar respecta regulile pieţei, adică 
cererea şi oferta, şi nu ar mai apărea 
discuţii referitoare la preţul minim de 
pornire de la care încep actualele licitaţii.

În perioada care am activat ca profesor 
asociat de silvicultură la “Ecole Nationale 
de Geni Rurale des Eaux et Forêts Nancy” 
am participat la două licitaţii desfăşurate 
în Aula Palatelor Congreselor din Nancy 
în prezenţa reprezentanţilor a peste 200 
de societăţi de exploatare a lemnului şi 
a proprietarilor de păduri (ONF) comune 
persoane publice şi private, etc. Cele 
mai bune partizi scoase la licitaţii sub 
raportul calităţii lemnului şi al condiţiilor 
de exploatare s-au adjudecat de la 
prima strigare. Dacă, însă, unele partizi 
erau solicitate la preţuri de licitaţie care 
coborau până la o anumită valoare 
limită, proprietarul retrăgea partida de la 
licitaţie.

“Pădurile sunt obrazul unei ţări”, 
spunea marele geograf Simeon 
Mehedinţi, iar renumitul profesor de 
silvicultură Marin Drăcea afirma că 
“arhitectura pădurilor unei ţări şi ale unei 
epoci este una din cele mai organice 
expresii ale condiţiilor în care trăieşte 
un popor”. Ea rămâne unul din cei mai 
fideli indicatori ai culturii şi civilizaţiei 
poporului dintr-o îndelungată epocă din 
viaţa sa. Arhitectul pădurii este inginerul 
silvic care prin sufletul său, prin munca şi 
personalitatea sa, transpune pe cuprinsul 
ţării, pentru un secol şi mai bine, 
arhitectura pădurilor. Anglo-saxonii spun 
că noi nu moştenim pădurea şi pământul 
de la părinţii şi bunicii noştri. Noi le 
împrumutăm de la copiii noştri şi suntem 
datori să le-o restituim în aceeaşi stare.

România, ca ţară Carpato-Dunăreană-
Pontică, aşezată în zona temperată, oferă 
condiţii favorabile pentru pădure în 
peste 70 % din suprafaţa ei. Cu excepţia 
Bărăganului şi a Burnazului, România este 
o ţară a pădurilor.

Pădurile constituie leagănul civilizaţiei 
poporului român. Ele ne-au fost adăpost 
şi casă, refugiu în faţa invadatorilor, 
sursă de materii prime, în special lemnul 
care ne însoţeşte de-a lungul existenţei 
noastre, de la leagănul copilăriei, la 
coşciugul trecerii noastre la cele veşnice.

Pentru neamul românesc, care şi-a 
menţinut fiinţa în cetatea vegetală de 
pe versanţii Cununii Carpaţilor, pădurea 
înseamnă mult mai mult decât pentru 
alte popoare. În luminişurile codrilor, 
în desişurile tăinuite, sau la poalele 
pădurilor unde s-au adăpostit şi apărat 
împotriva vitregiilor vremurilor, s-au 
născut versul şi ritmul popular, doinele 
şi cântecele folclorului nostru autentic, 
tezaurul spiritual din care în epoca 

modernă Eminescu şi Sadoveanu au 
şlefuit capodoperele poeziei noastre culte 
şi ale prozei literare”.

În prezent, marea masă a populaţiei, 
ca şi reprezentanţii mass-media, ca şi 
unele ONG -uri, nu înţeleg mecanismele 
de gestionare durabilă a pădurilor. 
Ei nu înţeleg faptul că exploatarea 
arborilor este o acţiune necesară prin 
transformarea lor din mijloace de 
producţie în produse şi că acest lucru nu 
se poate face decât prin tăierea acestora, 
operaţie extrem de dificilă care, ca şi o 
intervenţie chirurgicală lasă urme atât 
pe suprafaţa exploatată cât si în peisajul 
mediului înconjurător. Dar altfel nu se 
poate.

Recoltarea arborilor este o operaţiune 
culturală prin care arborii ajunşi la 
exploatabilitate, adică în starea la care 
exploatarea lor devine necesară, trebuie 
tăiaţi pentru ca în locul lor să se instaleze 
o nouă generaţie care să asigure 
perpetuarea arboretului şi a pădurii în 
ansamblu. Ambele laturi ale procesului 
de gestionare durabilă a pădurilor, adică 
recoltarea masei lemnoase, şi regenerarea 
suprafeţelor exploatate, cât şi îngrijirea 
arboretelor nou create, trebuie făcute de 
inginerul silvic care posedă cunoştinţele 
necesare acestei activităţi. 

Un alt factor care a favorizat dezbinarea 
din sectorul forestier, a fost şi acela al 
separării activităţilor de cultură de cele de 
exploatare a pădurilor. Această separare 
este de sorginte sovietică şi a fost adusă 
la noi odată cu instalarea comunismului. 
In concepţia silviculturii româneşti nu 
există decât un singur inginer silvic, 
capabil să efectueze cele două activităţi, 
de cultură şi exploatare . De aceea ni se 
pare nepotirvită despărţirea activităţilor 
de cultură de cele de exploatare şi 
existenţa a două categorii de ingineri 
silvici, unii care execută regenerarea 
şi conducerea arboretelor şi alţii care 
execută exploatarea masei lemnoase.

O altă cauză care a dus la degradarea 
pădurilor, a fost şi retrocedarea lor către 
foştii proprietari, publici sau privaţi, în 
condiţiile unei societăţi neaşezate, în care 
simţul de proprietate a fost alterat de 
sistemul comunist şi în care libertatea şi 
democraţia au fost greşit înţelese. Noii 
proprietari de păduri nu au înţeles că 
proprietatea asupra pădurilor nu este 
asemănătoare cu proprietatea asupra 
altor bunuri materiale. Pădurile sunt 
necesare şi utile şi celor care nu le deţin 
în proprietate, de aceea, proprietarii 
pădurilor nu pot dispune de ele după 
bunul lor plac.

Ei trebuie să înţeleagă că, dreptul de 
proprietate asupra pădurilor are anumite 
limite şi resticţii pe care nu le au alte 
forme de proprietate.
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De aceea, considerăm 
că restituirea pădurilor 
către foştii proprietari care 
le-au deţinut înainte de 
naţionalizarea din 1948, a fost 
neavenită datorită faptului 
că societatea românească 
nu era pregătită sub raport 
moral şi al conştiinţei civice şi 
forestiere.

În final, este de remarcat 
şi faptul că, imaginea pădurii 
în societatea românească 
s-a schimbat şi a evoluat în 
funcţie de evoluţia societăţii. 
Dacă în trecut pădurea 
apărea ca un prieten şi aliat al 
omului, aşa cum rezultă din 
versurile :

“Pădure dragă pădure, 
Frumos cântă cucu-n tine..” 
Sau

“Creşti pădure şi te-ndeasă, 
Numa-un loc de casă-mi lasă, 
Loc de casă şi cărare, Să mă 
duc la mândra-n vale.”

Azi, pădurea , în concepţia 
mercantilistă a societăţii este 
înţeleasă în primul rând ca o 
sursă de îmbogăţire, aşa cum 
rezultă din versurile:

“Creşti pădure şi te-ndeasă, 
Că răritu-i treaba noastră, 
Unde e pădurea deasă, Tot 
românu-şi face casă.... Sau, 
“Ţine-mi Doamne pădurea, 
Că bani frumoşi mi-aduce ea, 
Greu e Doamne cu buşteanu, 
Dar şi el aduce banu, Greu se 
face scândura, Bani frumoşi 
aduce ea.”

Viitorul pădurilor şi al 
silviculturii româneşti depinde 
în primul rând de noi, cei 
chemaţi să gospodărim 
acesată resursă rejuvenabilă, 
dar şi de societatea 
românească în ansamblu.

Numai împreună vom 
putea contribui la stoparea 
degradării pădurilor şi la 
declinul silviculturii româneşti.

Prof. Univ. Dr. Ing.
Dumitru Romulus Târziu,

Facultatea de Silvicultură
Şi Exploatări Forestiere,

Universitatea ’’Transilvania”
din Braşov
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Specificul colectării masei lemnoase 
în procesul de producţie constă în 
faptul că aceasta este concentrată 

cumulativ (în etape) prin deplasarea pe 
suprafaţa parchetului. Suprafeţele de 
teren mai mult sau mai puţin amenajate 
şi dotate special, destinate temporar 
deplasării lemnului de la un tason la 
o cale permanentă de transport, se 
numesc căi de colectare. Principalele căi 
de colectare sunt drumurile de tractor, 
instalaţiile cu cabluri, drumurile de tras 
cu animalele şi mai rar instalaţiile de 
alunecare. Locurile de concentrare şi 
stocare temporară a lemnului situate între 
cioată şi o cale permanentă de transport 
constutuie tasoanele.

Căile de colectare sunt considerate 
instalaţii pasagere, deoarece au caracter 
temporar de utilizare (doar pe durata 
lucrărilor de exploatare).

Recoltarea lemnului poate să 
determine, însă, atunci când nu este 
efectuată corespunzător, modificări 
substanţiale în ecosistemele forestiere, 
modificări care pot deregla echilibrul 
ecologic local.

Tehnologiile de exploatare trebuie, în 
special operatia de colectare, adaptate 
structurii pădurii şi trebuie să se integreze 
în sistemul gospodăririi durabile.

Aplicarea unor tehnologii de colectare 
concrete şi impactul acestora asupra 
elementelor mediului au fost studiate de 
către mulţi autori, atât la nivel naţional 
cât şi la nivel internaţional. Cel mai 
frecvent studiile se referă la impactul 
asupra componentelor vegetaţiei 

forestiere (seminţiş şi arbori remanenţi). O 
prea mică atenţie s-a acordat, mai ales pe 
plan naţional efectelor privind eroziunea 
solului produsă ca efect a colectării 
lemnului, în special cu tractoare. 

La nivel internaţional, s-au realizat o 
serie de experimente privind efectele 
colectării lemnului asupra degradării 
solurilor forestiere prin eroziune. Multe 
dintre aceste studii se referă la cantităţile 
de sedimente suspendate (SS), privind 
probleme legate de transportul acestora, 
influenţa asupra calitatăţii apelor, procese 
de colmatare, eroziunea solului şi pierderi 
prin eroziunea acestuia, dar şi impactul 
ecologic şi recreaţional. 

Stabilirea  judicioasă a liniilor de 
colectare a lemnului (Oprea şi Sbera, 
2004), se referă la o multitudine 
de factori, ale căror influenţe pot fi 
individuale sau conjugate. Aceşti factori 
se clasifică în două grupe: factori fizico-
geografici şi factori tehnico-economici.

Prima grupă se referă la condiţiile 
locului de muncă, reflectate prin 
suprafaţa parchetului care este un 
element al mediului natural. Sunt incluşi 
în această grupă factorii geomorfologici, 
factorii caracterizanţi ai suprafeţei 
terenului şi factorii climatici. 

Din cea de a doua grupă fac parte 
masa lemnoasă de exploatat, felul 
intervenţiei silvotehnice şi exigenţele 
ecologice, poziţia parchetului faţă de 
calea de transport, productivitatea 
muncii, costul lucrărilor şi consumul de 
carburanţi la colectarea lemnului. 

În ceea ce priveşte grupa celor 

Tractor
sau funicular?
Lipsă de reglementare,
nu dilemă    

Rezumat
Diferenţierea între soluţiile 

tehnologice de colectare a lemnului 
cu tractor sau funicular trebuie să ia 

în considerare şi influenţele asupra 
elementelor tot mai complexe care 
definesc valorile pădurii. Deoarece 
impactul tehnologiilor aplicate la 

colectarea lemnului asupra solului, 
arborilor şi seminţişului au fost 

intens studiate, analiza de faţă s-a 
concentrat pe punerea în evidenţă a 
elementelor comparative dintre cele 

doua utilaje conducătoare, cu accent 
pe latura prejudiciilor.

Tractor or funicular - 
lack of regulation, not 

just a dilemma
Synopsis

The differentiation between the 
collecting wood technological 

solutions by means of a tractor or 
a funicular should also consider the 
influences upon the more complex 

elements that define the forest 
functions. As new technologies affect 

soil, trees and seedling during the 
process of wood collection, their 

impact has been carefully studied. 
This analysis focuses on underlining 
the comparative elements between 
two leading equipments, bringing 

forth the negative side of this sector.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Ca şi activitate productivă, exploatările forestiere reprezintă 
ansamblul proceselor prin care se extrage şi se pune în valoare 
masa lemnoasă pentru atingerea celor doua scopuri esenţiale: 
cultural şi economic. Din acest punct de vedere, exploatările 
forestiere pot fi acceptate ca fiind cel mai fin act de cultură 
a pădurilor. Procesul tehnologic de colectare reprezintă 
partea procesului de producţie a exploatării forestiere în care 
materialul lemnos după recoltare este deplasat de la cioată 
până în platforma primară, lânga o cale permanentă de 
transport. 
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două mari categorii de utilaje (tractor 
/ funicular), colectarea lemnului prin 
folosirea tractoarelor poate fi realizată 
integral, caz în care procesul are în 
structură operaţii de adunat şi apropiat 
sau apropiat direct de la cioată. Există şi 
situaţii în care tractorul este folosit numai 
în apropiatul masei lemnoase adunate 
sau adunate şi scoase cu alte mijloace, 
cât şi numai în operaţiile de adunat şi 
scos, caz în care apropiatul se efectuează 
cu alte mijloace, obişnuit funiculare 
(Oprea, 2008). Cu cât structura procesului 
parţial de colectare a masei lemnoase cu 
tractoare este mai complexă, intervenind 
mai multe operaţii de colectare, cu atât 
eficienţa tehnico-economică este mai 

scăzută (Oprea şi Sbera, 2004). Datorită 
randamentului şi mobilităţii superioare 
a tractoarelor, liniile tehnologice de 
colectare integrală cu tractorul reprezintă 
cazurile cele mai favorabile sub aspect 
tehnico-economic, în condiţiile unui teren 
mai aşezat. 

Productivitatea muncii şi costurile 
asociate depind de tehnologiile aplicate 
şi de condiţiile locului de muncă. 

În cazul instalaţiilor cu cablu, panta 
traseelor este, la funicularele instalate în 
schema gravitaţională, cuprinsă între 15 
şi 100%. În schimb, funicularele universale 
pot fi amplasate şi pe pozitii cu declivităţi 
de 0-15%, precum şi în contrapantă.

Lăţimea culoarului deschis în arboret 

pentru instalarea unui funicular este 
limitată de reglementările silvice la 4-6m  
(în tăierile selective).

În cazul instalaţiilor amplasate în 
schemă gravitaţională, este necesară o 
pantă minimă de 15% pentru a se asigura 
coborârea liberă a cârligului de sarcină 
la sol şi funcţionarea gravitaţională a 
căruciorului la cursa în plin.

Traseele de funicular se amplasează 
pe direcţii izolate sau în reţea de trasee. 
Primul caz este specific instalaţiilor 
amplasate în poziţii de apropiat, iar cel 
de-al doilea este specific instalaţiilor care 
realizează şi adunatul lateral. Atunci când 
sunt amplasate în reţea de trasee, liniile 
montate şi deomontate succesiv pot fi 



ACTUALITATE / IN THE NEWS

20 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

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

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

Legendă:

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

ru
m

 a
u

to

dispuse paralel sau în evantai pe versanţii 
conici (divergent sau convergent). 
Traseele favorabile instalării funicularelor 
sunt de versant în diferite poziţii faţă 
de linia de cea mai mare pantă sau de 
talveg (Oprea, 2008). Distanţele de tras 
lateral ajung până la 40-50 m, în tăierile 
rase chiar mai mult, prin intermediul unui 
cablu suplimentar în prelungirea cablului 
trăgător.

Legat de competiţia dintre aceste două 
utilaje conducătoare, unul din indicatorii 
apreciaţi ca fiind pe de o parte sintetici, 
iar pe de altă parte cu mare capacitate de 
a exprima diferenţele dintre procedeele 
de lucru este costul orar.

În vederea evaluării costului orar în 
diferitele ipoteze de lucru şi dotare şi 
ulterior pe baza acestuia să se deducă 
costul total, se întocmesc machetele 
pentru determinarea prin calcul a 
acestora  (cheltuieli fixe şi variabile).

Printre alte categorii de cheltuieli 
cheltuielile financiare pentru ambele 
utilaje (tractor şi funicular), se calculează 
cu o formulă comună, ceea ce oferă 
posibilitatea surprinderii elementelor cu 
influenţă majoră:

                 

K reprezintă cheltuelile financiare (lei/
oră);

P reprezintă costul utilajului (lei/buc);
d rata dobânzii (%);
n durata de amortizare  (ani) ;
H numărul anual de ore productive (ore 

utilaj)

De asemenea, productivitatea normată 
este identică pentru ambele utilaje:

în care W este productivitatea normată 
corelată cu anumiţi factori de influenţă 
exprimată în unitati fizice (mc sau mst) 
deplasat într-un interval de timp (8 ore 
sau o oră);

n - numarul de cicluri de lucru în 
inervalul de timp considerat;

Q - cantitatea medie de lemn deplasat 
în timpul unui ciclu (mc sau mst).

Ciclul de lucru cuprinde numai timpii 
operativi, de bază sau auxiliari.

Baza finală de comparaţie este 
constituită din  următorii indicatori 
tehnico-economici:

• formaţia de lucru (număr lucrători);
• salarii (lei/ora);
• cost orar utilaj (lei/oră);
• productivitatea fizică (mc/om/zi );
• cost total (lei/mc).

Numărul mare al factorilor direcţi, 
prezenţi parţial sau integral, concomitent 
sau izolat, în diferite stadii ale procesului 
de colectare, exercită influenţe de 
intensităţi şi sensuri diferite, ceea ce 
determină diferenţieri mai mari sau mai 
mici, în tehnica de lucru, precum şi în 
munca şi în rezultatele acesteia (costuri).

Productivitatea muncii şi a mijloacelor 
de colectare, indicii cantitativi şi calitativi 
de producţie, costurile de producţie etc. 
depind de aceşti factori, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, după cum şi 
măsurile de organizare tehnică reuşesc să 
reducă la minimum influenţele  negative 
ale acestora.

Spre exemplu, costul orar al utilizarii 
unui tractor din productia autohtonă faţă 
de al unui funicular, de asemenea din 
producţia autohtonă,  este (lei/oră) dublu, 
dar care introdus in calculul costului total 
(lei/mc) inversează sub influenţa altor 
factori, raportul dintre cele două mijloace.

Prin urmare, colectarea, ţinând seama 
de amplasarea majorităţii pădurilor 
din ţara noastră, se face în condiţii de 
teren accidentat şi conduce la costuri 
de exploatare, consumuri de manoperă 
şi combustibil ridicate, acestea fiind 
direct proporţionale cu energia de relief 
şi distanţa. Executată prin târârea sau 
chiar semitârârea lemnului,  provoacă, de 
asemenea, prejudicii solului, seminţişului, 

P * d * (n+1)
200 * n * H

K =

n * QW =
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subarboretelui şi arborilor rămaşi 
în picioare.

Mesajul punerii în discuţie a 
“disputei” tractor-funicular este 
acela în primul rând de a găsi 
soluţii pentru colectarea lemnului 
în condiţiile unor zone forestiere 
greu accesibile, fezabile sub raport 
tehnico-economic şi silvicultural-
ecologic, mai ales în contextul 
general forestier din ţara noastră, 
unde o mare parte dintre arborete 
se află în asemenea situaţii. Faptul 
că utilajele folosite în colectarea 
lemnului, atât tractoarele cât şi 
funicularele au progresat sub 
raport tehnologic, se impune 
şi realizarea unor studii-analize 
privind domeniile lor specifice 
sau de suprapunere. Diferenţierea 
între soluţiile tehnologice de 
colectare a lemnului trebuie 
să ia în considerare şi impactul 
asupra elementelor tot mai 
complexe  care definesc valorile 
pădurii. Deoarece impactul 
tehnologiilor aplicate la colectarea 
lemnului asupra solului, arborilor 
şi seminţişului au fost intens 
studiate, analiza de faţă s-a 
concentrat mai mult pe punerea 
în evidenţă a elementelor 
comparative dintre cele doua 
utilaje conducătoare cu accent pe 
latura prejudiciilor.

Apreciem că din punct de 
vedere tehnic sunt riguros stabilite 
domeniile în care operează 
eficient fiecare din cele două 
utilaje, fineţea unei tehnologii 
alese depinzând de  corelarea lor 
optimă cu cerinţele protective ale 
pădurii şi implicit cu indicatorii 
economici. 

Daca avem în vedere informal 
şi cota de suprafeţe de pădure 
exploatate efectiv prin tehnica 
funicularului: Austria - 789.000 
ha, Slovenia - 91.000 ha, Italia - 
132.000 ha şi România - 69.000 ha, 
avem, contrar aşteptărilor, înca un 
argument legat de poziţionarea 
ţării noastre la un nivel inexplicabil.

Viitorul, în varianta reglementată 
juridic (nu opţională), nu poate 
fi altul decât reconsiderând 
ponderea funicularelor, şi 
începutul trebuie marcat prin 
utilizarea relativ generalizată a  
tipurilor gravitaţonale la scosul sau 
adunatul lemnului în terenuri cu 
pantă mai mare de 15%.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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sau politica
struţului?

Politică forestieră

Produsul şi producţia silvică
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sau politica
struţului?

Politică forestieră
Rezumat
Sunt enumerate situaţiile 
de blocaj semnalate în 
ultimii ani la diverse 
nivele de decizie, de 
informare şi de formare a 
orizontului de aşteptare 
în ceea ce priveşte 
pădurile (blocaje cauzate 
fie de neînţelegerea 
complexităţii relaţiilor 
socio-economice, fie de 
ancorarea în concepte şi 
teorii care nu au legatură 
cu gestionarea durabilă a 
pădurii)

Forest policy 
or let us not 
act like an 
ostrich!
Synopsis
One enumerates the 
blocking situations that 
have been lately noted 
on different decisions 
levels or means of 
information, shaping a 
horizon of expectation 
regarding forests 
(blockings caused either 
by a misunderstood 
complexity of social and 
economic relations or by 
insisting upon concepts 
and theories not related 
with a sustainable 
management of the 
forest)

Prof. Dr. Eng. M. Drăgoi

Lăcomia unui investitor străin a 
declanşat un şir de evenimente 
care au trezit brusc interesul 
societăţii asupra unei probleme 
de destul de mult timp uitate, cea 
a pădurilor: mai întâi, Nostra Silva 
şi WWF au introdus în proiectul 
de cod silvic un articol care ar fi 
trebuit să se regăsească în legislaţia 
antitrust (pe care oricum nu o 
avem), apoi articolul respectiv a 
fost contestat de preşedinte, pentru 
ca, în final, societatea civilă să 
conteste atât poziţia preşedintelui, 
cât şi a întregii clase politice, 
considerată responsabilă pentru 
haosul creat. Poate că societatea 
civilă şi mass-media vor fi fiind 
ele puternice, însă s-ar putea ca 
interesul lor în povestea pădurilor 
să se stingă asemeni unui foc de 
paie, urmând a fi, eventual, reaprins 
de următoarele inundaţii. Cu 
aceeaşi putere.

În psihologia comportamentală, ascunderea 
capului în nisip (“efectul struţului”) desemnează 
situaţiile în care un grup de oameni, inteligenţi de 

altfel, nu recunosc adevăratele probleme cu care se 
confruntă şi ajung în situaţia de a se bloca reciproc. 
Ceea ce înseamnă că se mulţumesc cu tratarea 
efectelor, iar nu a cauzelor, sau că rămân veşnic în 
faza “adevărului potrivit căruia”, în timp ce lucrurile 
continuă să se schimbe, dar într-un sens rău. Din 
păcate, cam aceasta este abordarea organizaţiilor 
profesionale ce ar trebui să reprezinte sectorul 
forestier: Societatea “Progresul Silvic” iese din când în 
când cu luări formale de poziţie, Asociaţia Forestierilor 
din România la fel, în timp ce gestionarul pădurilor 
statului român - Romsilva - îşi vede de ale lui.

În cele ce urmează, ne propunem doar să 
enumerăm situaţiile de blocaj semnalate în ultimii 
ani la diverse nivele de decizie, de informare şi 
de formare a orizontului de aşteptare în ceea ce 
priveşte pădurile. Blocaje cauzate fie de neînţelegerea 
complexităţii relaţiilor socio-economice, fie de 
ancorarea în paradigme depăşite (“continuitatea 
recoltelor”, “maximizarea mărimii fondului de 
producţie”, “statul e cel mai bun/cel mai prost 
administrator”) sau, de ce să nu o spunem, pur şi 
simplu din simple şi mici orgolii personale. Iar singura 
concluzie care vine de la sine este aceea că fără 
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depăşirea stărilor de fapt enumerate 
în continuare - doar câteva din cele 
existente! - nu vom putea să mergem mai 
departe.

Diferenţierea bazelor de amenajare,
în funcţie de forma de proprietate
şi mărimea acesteia
Singura dată când un reprezentant 

al unei autorităţi a exprimat clar şi fără 
echivoc necesitatea diferenţierii bazelor 
de amenajare în funcţie de forma de 
proprietate a fost cu ocazia consultării 
publice organizate la lansarea proiectului 
de dezvoltare forestieră al Băncii 
Mondiale, în anul 2003. Domnul ing. 
Dominic Deneş, pe atunci director tehnic 
al RNP Romsilva, a exprimat foarte plastic 
acest imperativ: “Statul este etern, omul 
se bucură de viaţă până la 60 ani”. De 
atunci, nimic altceva, exceptând câteva 
situaţii de cenzură sau acuze manifestate 
în spaţiul public: “la fiecare schimbare de 
regim, se găseşte câte un trădător care 
vrea să reducă vârsta exploatabilităţii”.

Prin 2008, fostul Institut al Lemnului 
a evaluat necesarul de lemn de foc din 
localităţile neracordate la reţeaua de 
distribuţie a gazului metan şi a ajuns 
la concluzia că acest necesar, adăugat 
posibilităţi totale, conduce la un volum 
al recoltelor de cel puţin 24 milioane mc. 
Adică 6 milioane mc în plus faţă de datele 
oficiale. Nimeni nu a luat în serios acel 
studiu, bazat pe date statistice oficiale şi 
pe ipoteze extrem de prudente în ceea 
ce priveşte consumul. Pe de altă parte, 
paradoxal, în ultimi 25 de ani presa nu a 
semnalat nici un protest al celor rămaşi 
fără lemn de foc peste iarnă. 

Continuăm să ne facem că nu ştim? 
Căutăm o soluţie sustenabilă pe termen 
lung? Sau considerăm că problema 
este deja rezolvată, din moment ce 
jumătate din păduri sunt în proprietate 
privată. Ce ar presupune asta? Să-i 
lăsăm pe proprietari să-şi aleagă ţelul 
de gospodărire: dacă vor lemn de foc, 
lemnul de foc să fie sortimentul ţel, nu 
buşteni de cherestea, care să ajungă pe 
foc. Mai puţină ipocrizie când vorbim 
de gestionare durabilă cred că ne-ar 
prinde bine. Nu de alta, dar modul în care 
înţelegem gospodărirea multifuncţională 
a pădurilor aminteşte tot mai des de una 
din legile lui Murphy: “Ca să cureţi un 
lucru, trebuie să murdăreşti un alt lucru. 
Dar poţi foarte bine să le murdăreşti pe 
amândouă, necurăţând niciunul”.

Permanenta contestare
a metodologiei şi rezultatelor
inventarului forestier naţional
Timp de două decenii, nu am avut 

nici o dată credibilă în ceea ce priveşte 
mărimea fondului de producţie la nivel 
naţional. În anul 1984, am avut ultimul 

inventar forestier, bazat pe însumarea 
datelor din amenajamentele silvice, 
iar încercările de resuscitare a acestui 
tip de inventar, după 1990, au fost 
sortite eşecului. Abia în anul 2006 a fost 
instituţionalizat sistemul de inventariere 
statistică, şi doar în 2015 am avut 
rezultatul primului ciclu de măsurători. 
Faptul că apar diferenţe între volumele 
rezultate prin însumarea datelor din 
amenajamente şi cele furnizate de IFN, 
deşi alarmant, nu este surprinzător, astfel 
de diferenţe apar şi în alte ţări, inclusiv 
în cele cu politici forestiere foarte bine 
articulate, precum Franţa sau Finlanda. 
Acceptarea de către societatea civilă şi de 
către mediul academic a rezultatelor IFN 
a fost şi rămâne o mare (dar nu neapărat 
fundamentată) problemă: în condiţiile în 
care toată lumea vorbeşte de tăieri ilegale 
şi de „defrişări abuzive”, a spune că avem 
mai multă pădure şi mai mult lemn decât 
ne aşteptam poate fi interpretat ca o 
legitimare tacită a actualelor practici. 
Atâta doar, că IFN spune şi cât s-a tăiat 
ilegal, ceea ce înseamnă că marasmul din 
silvicultură nu poate fi încurajat de IFN, ci 
eventual de menţinerea actualului sistem 
de gestionare a pădurilor.

Autismul instituţional în ceea ce
priveşte intervenţiile silviculturale
permise în siturile Natura 2000
De la bun început, din cauza încadrării 

neadecvate a ariilor speciale de 
conservare, respectiv a ariilor de protecţie 
specială avifaunistică în categoria ariilor 
protejate, s-a blocat dialogul inter-
instituţional ce ar fi trebuit să se finalizeze 
cu o listă a lucrărilor permise şi a celor 
interzise în pădure, particularizată pentru 
fiecare sit în parte; fireşte, periodizate, 
în funcţie de efectul respectivelor lucrări 
asupra stării favorabile de conservare 
- un concept cheie în filozofia reţelei. 
Siturile au fost declarate fără consultare 
publică, iar “Direcţia de conservare a 
biodiversităţii” din cadrul ministerului 
de resort aşteaptă ca soluţiile tehnice să 
fie date de planurile de management. A 
căror aprobare se amână până în ultima 
clipă, ca nu cumva să avem timp pentru 
corecţii şi pentru atât de necesarul feed-
back.

Neclarităţile de natură juridică
în ceea ce priveşte drumurile
forestiere
În baza legilor proprietăţii, s-au 

retrocedat doar terenurile forestiere, nu 
însă şi drumurile forestiere construite 
pe aceste terenuri. Corect din punct de 
vedere contabil, pentru că respectivele 
drumuri au fost construite după 
naţionalizare. Dar ce facem acum? Nici 
proprietarii particulari nu pot întreţine 
drumurile, pentru că ar însemna să 

facă cheltuieli pe un mijloc fix ce nu le 
aparţine, nici Romsilva nu le mai întreţine, 
pentru că respectivele drumuri deservesc 
acum păduri private.

Nu poţi înlocui vânzarea pe picior 
cu vânzarea din platforme primare sau 
din depozite fără a avea o reţea de 
transport funcţională. Și nu poţi stopa 
tăierile ilegale dacă nu separi exploatarea 
şi colectarea lemnului de transportul 
propriu-zis, pentru speciile şi sortimentele 
căutate pe piaţă. Din păcate, acest 
raţionament ori nu a fost dus niciodată 
până la capăt, fără patimă, la rece, ori a 
fost politizat, poate tocmai pentru că nu a 
fost dus până la capăt.

Prelungirea în mod repetat
a unor situaţii de provizorat
instituţional la nivel central
şi în teritoriu
Două studii recente, unul bazat pe 

date din 44 ţări în curs de dezvoltare 
(Masino 2015), altul pe date referitoare la 
85 ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare 
(Dort, et al. 2014), au demonstrat statistic 
un fapt intuit de fiecare dintre noi: 
instabilitatea instituţională nu înseamnă 
doar indicatori macro-economici instabili, 
dar şi investiţii diminuate în sectoare 
inovative. Cu consecinţele aşteptate. Din 
păcate, silvicultura nu prea s-a bucurat de 
stabilitate instituţională: de la al Doilea 
Război Mondial cele mai lungi perioade 
de stabilitate au fost de zece (1990-
2000, sub Ministerul Mediului), respectiv 
nouă ani (2001-2009) sub Ministerul 
Agriculturii.

Cadru legislativ actualizat
doar în funcţie de interesele
electorale
Legile retrocedării au fost pur şi simplu 

iniţiative electorale. Un mare proprietar 
privat a spus odată că cel mai mare rău 
pentru pădurea privată l-au făcut chiar 
legile retrocedării: dacă fiecare proprietar 
şi-ar fi câştigat în instanţă dreptul de 
proprietate situaţia ar fi fost cu totul alta. 
Dar faptul este consumat, iar a invoca 
în continuare acest mare rău înseamnă 
păstrarea capului în nisip.

Silvicultori nu prea apar în structurile 
de conducere ale partidelor politice şi, 
chiar dacă ar fi, ne îndoim că disciplina 
de partid nu ar înăbuşi conştiinţa 
profesională. Care conştiinţă profesională 
se bazează şi ea pe nişte paradigme, 
adică pe ceva ce tocmai se schimbă, dar 
la un nivel mult mai profund. Aşa că e 
uşor de înăbuşit. Datorită multitudinii de 
informaţii venite din toate direcţiile, unele 
mai credibile, altele mai puţin, altele 
scoase din context, lucrurile sunt atât de 
amestecate încât am ajuns în situaţia în 
care orice afirmaţie are un grăunte de 
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adevăr. Motiv pentru care mesajele ce vin 
de la politicienii silvici sunt disonante în 
esenţă, dar consonante în formă, graţie 
limbajului de lemn.

Revenind la subiect, una din cauzele 
pentru care avem tăieri ilegale este 
şi lipsa unei legi clare de finanţare a 
partidelor, care să excludă finanţările 
dubioase, venite de la firme sau chiar de 
la persoane private. De asemenea, pentru 
a putea discuta liber noi reglementări 
(sau de-reglementări, de ce nu?), în afara 
unor proiecte sau unor aşa-zise dezbateri 
publice, avem nevoie şi de o lege a 
lobby-ului, pentru a delimita dezbaterile 
publice, de care avem atâta nevoie 
anterior unor propuneri legislative, de 
situaţiile ce pot fi uşor catalogate ca trafic 
de influenţă.

A transforma brusc struţul într-un 
vultur sau – mai bine – într-o pasăre 
Phoenix, ar fi de dorit, însă nu şi posibil în 
realitate. De aceea, dacă marea perdantă 
al celor 25 de ani de democraţie mai 
mult sau mai puţin originală – şi  ne 
referim aici la pădurea românească – ar 
fi poziţionată deasupra micilor orgolii de 
orice fel, iar starea ei reală de sănătate 
ar fi corect analizată, s-ar putea prescrie 
şi medicaţia adecvată şubrezeniilor, 
cunoscute de altfel de toată lumea, dar 
trecute sub tăcere sau negate, adesea 
în nuanţe uşor infantile. Aşadar, să nu 
ne mai îmbătăm cu apă rece: o politică 
forestieră responsabilă şi sustenabilă 
nu se poate construi decât pe premise 
adevărate şi pe aspiraţii realiste, acceptate 
de toata lumea.

Prof. Univ. Dr. Ing. M. Drăgoi

Acest editorial a fost publicat mai întâi 
în Bucovina Forestieră nr 15 (1) 2015  
şi este reprodus cu acordul autorului. 
Articolul nu este o reacţie la ceea ce 
a făcut sau nu a făcut autoritatea 
publică ci vrea doar să demonstreze 
necesitatea unei abordări sincere a 
proceselor ce au dus la o imagine atât 
de nefavorabilă domeniului forestier. 
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Preţurile 
lemnului
şi ale produselor 
din lemn,
sub tensiune
în Europa

Rezumat
Producătorii de cherestea din 
centrul Europei accentuează 
presiunea asupra nivelului 
preţurilor, într-un context de piaţă 
deja complicat.  Se reacţioneaza 
inclusiv  la multiplicarea 
constrângerilor juridice din caietul 
general de sarcini.

Wood and tmber
products prices,
under pressure
in Europe
Synopsis
The timber producers from 
Central Europe underline the 
pressure upon the market 
price level due to an already 
complicated context. They also 
react against the multiplication 
of the legal constraints written in 
their general tender book.

Source: Silva Belgica, Nr. 6/2015, 
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Producătorii
Administratorii publici din numeroase 

state europene, îndeosebi din Franţa 
şi Belgia, au remarcat un fenomen 
de boicotare a anumitor tranzacţii cu 
lemn şi produse derivate din partea 
cumpărătorilor, un fenomen extrem de 
neobişnuit în sectorul forestier. Cu toate 
acestea, puţine vânzări au fost anulate, 
iar calendarul anual al acestora nu a 
suferit perturbări importante.

În cazul răşinoaselor, proprietarii 
constată o scădere generală a preţurilor 
de la cumpărare. În Germania spre 
exemplu, Ministerul Apelor şi Pădurilor 
a negociat tarife mai reduse cu 5 şi 
8 euro/mc pentru răşinoase în cursul 
ultimului trimestru al anului 2015. Cea 
mai mare parte a loturilor este destinată 
în integralitate cumpărătorilor, doar 
foarte puţine loturi fiind retrase. Acestea 
din urmă rezultă uneori dintr-o situaţie 
dificilă de exploatare sau dintr-o lipsă a 
omogenităţii tuturor categoriilor. Este de 
observat că vânzările lemnului din molid 
masiv (peste 3 mc bucata) încep să pună 
tot mai multe probleme pieţei.

Cumpărătorii au tendinţa de a oferi 
câţiva euro în minus pe mc pentru 
acest tip de lemn. Fenomenul este este 
deja binecunoscut în Germania, unde 
aceste categorii lemnoase - tot mai 
abundente - sunt valorificate la preţuri 
între 5 şi 10 euro/mc, mai mici decât 
cele pentru lemnul de 1,5 până la 2 mc. 
În landul Bavaria, lemnul masiv nu mai 
este la cea mai mare căutare, acest lucru 
nefiind valabil doar pentru molid. Chiar 
şi pinul douglas, care fusese scutit de 
această tendinţă până acum, a început 
să întâmpine acelaşi tip de probleme. 
Dificultăţile principale provin de la 
procesul de valorificare a cherestelei de 
mari dimensiuni. Piaţa construcţiilor cere 
tot mai puţin lemn din această categorie 
în ultima perioadă, ceea ce contribuie la 
adâncirea acestui fenomen negativ.

La foioase, lemnul de stejar rămâne 
o categorie bine vândută. Proprietarii 
belgieni, printre alţii, profită de prezenţa 
a două mari fabrici de cherestea din 
Franţa (cea din Ardeni şi uzina Baret), 
localizate la frontiera cu Belgia. În plus, 
piaţa chineză nu pare a fi dornică să 
corijeze preţul de cumpărare, în pofida 
taxelor suplimentare (cu până la 15 
euro/mc) rezultate din noile norme 
fitosanitare impuse. În acelaşi mod, 
frasinul se vinde în aceleaşi condiţii 
bune, în ciuda unei oferte importante 
provenită în urma deciziei numeroşilor 
proprietari de a tăia arborii bolnavi, 
atacaţi de ciuperca Chalara fraxinea, 
care în 2012 a afectat peste 90% 
din plantaţiile din Marea Britanie. 

Recomandările de tăiere riguroasă a 
arborilor infestaţi sosite din partea 
organismelor din domeniu au accelerat 
punerea pe piaţă a unor volume mari 
de lemn de frasin. Cu toate acestea, în 
estul Franţei, măsurile de limitare severă 
a creşterii frasinilor de mari dimensiuni 
au dat rezultate satisfăcătoare până în 
prezent, deşi randamentul economic 
în această situaţie nu poate fi pozitiv. 
Procesul permite salvarea anumitor 
arbori situaţi în zone sensibile, precum 
parcurile sau aleile.

Exploatările forestiere
În Belgia, ca şi în alte state europene, 

clienţii au reacţionat la multiplicarea 
constrângerilor juridice din caietul 
general de sarcini. Accesul în pădure 
pentru exploatări devine un factor 
esenţial în decizia de cumpărare. În 
fapt, anumite loturi propuse vânzării nu 
permit decât accesul timp de 4 luni în 
pădure pentru o întîrziere de exploatare 
de 17 luni. Aceasta înseamnă că tăierea, 
deplasarea pe sol şi repunerea pe piaţă 
nu pot fi efectuate respectând un anumit 
caiet strict de sarcini.

În Olanda, de exemplu, unele regiuni 
impun perioade de restricţii, astfel încât 
întreprinderile primesc compensaţii 
fiscale. În consecinţă, numeroase 
societăţi olandeze se stabilesc fiscal 
în ţări precum Germania sau Belgia în 
perioadele de restricţie menţionate 
mai sus. Aceasta pune probleme de 
concurenţă care determină fabricile 
să dimineze preţurile în paralel cu 
compensaţiile primite în ţara vecină.

În Franţa, exploatările forestiere 
boicotează majoritatea vânzărilor 
publice în virtutea aplicării unei directive 
care să vizeze interdicţia de exportare 
a cherestelei de stejar. Fabricile de 
cherestea franceze au reuşit să convingă 
autorităţile guvernamentale să adopte 
condiţii extrem de restrictive pentru 
atribuirea loturilor de stejar pe întreg 
teritoriul ţării. Pentru a putea participa 
la predarea celei mai mari părţi de 
lemn din stejar (70%), cumpărătorul 
trebuie să semneze un document 
specific care să ateste că acea cherestea 
achiziţionată va fi prelucrată în Europa. 
Exploatatorii forestieri se confruntă cu 
vânzări semnificative de cherestea pe 
piaţa publică, iar proprietarii privaţi ar 
putea beneficia de un număr mare de 
cumpărători în următoarele săptămâni.

Aşa-numitul boicot din Franţa a fost 
susţinut pe larg de către fabricile de 
cherestea care au la bază răşinoasele. 
De această dată, nu este vorba de 
probleme de export, ci de modificări 
aduse la plăţile efectuate cu întârziere. 

Prima tranşă a plăţilor urcă acum la 70% 
din vânzări faţă de 30% cât era anterior 
stabilită. Această creştere în trezorerie 
are loc într-un context economic 
defavorabil, de aceea negocierile 
sunt încă în curs de desfăşurare cu 
autorităţile.

Fabricile de cherestea
Anul 2015 va rămâne un an cu 

rezultate negative pentru producătorii 
de cherestea din răşinoase. Volumul 
de lucru, esenţial pentru rentabilitatea 
fabricilor de cherestea, nu s-a bucurat 
de cote favorabile în anul ce a trecut. 
Unele unităţi cunosc perioade de 
şomaj economic încă de la începutul 
lunii septembrie. Recentele scăderi 
ale preţurilor la cherestea reflectă 
dificultăţile pe care le cunosc fabricile 
din sector. Piaţa construcţiilor nu s-a 
revigorat în numeroase state europene, 
aşa cum este şi cazul Belgiei sau Franţei. 
Preţul la vânzarea produselor conexe, 
cum ar fi aşchiile, plachetele, scoarţa 
rămân stabile. Producătorii de cherestea 
din Germania şi Suedia accentuează 
presiunea asupra nivelului preţurilor, 
într-un context de piaţă deja complicat. 
În sudul Germaniei şi în Austria 
aceştia profită de preţul competitiv al 
cherestelei, în urma resturilor rezultate 
din doborâturile de vânt ce au loc în 
primăvară.

În situaţia foioaselor, doar cheresteaua 
de stejar înregistrează o activitate bună. 
Lemnul de fag nu a putut fi valorificat de 
fiecare dată, cu excepţia celui desemnat 
a urma calea pieţei asiatice. Cea mai 
mare parte a lemnului de fag sfârşeşte 
prin a servi drept lemn de încălzire.

Panouri din lemn
Uzinele din acest sector produc la 

capacitate maximă, în ciuda faptului 
că vânzările întâmpină şi ele unele 
obstacole. Este cazul OSB-ului, 
un panou strâns legat de ramura 
construcţiilor. Fabrica Norbord, 
deschisă la Genk (Belgia) a adaptat 
echipamentul său de producţie la 
normele internaţionale şi poate lucra 
după luna septembrie cu lemn de 3 m 
dimensiune. Această lungime permite 
fabricii să se aprovizioneze mai uşor 
pe pieţele internaţionale. Chestiunea 
utilizării lemnului local devine tot mai 
semnificativă luând în considerare faptul 
că pinii din regiunea Campine (nord-
estul Belgiei şi sud-estul Olandei) şi 
din Olanda oferă cantităţi de lemn de 
miliarde de mc la lungimile de 2 şi 2,5 m.

În prezent, fabrica, situată de-a lungul 
canalului Albert, importă de mulţi 



ani mai mult de o treime din 
necesităţile sale de lemn.

Această situaţie a determinat 
cumpărătorii să menţină preţurile 
stabile în următoarele luni. În 
plus, oferta pentru anumite 
produse din lemn, precum 
buştenii din foioase, depăşeşte cu 
mult cererea. Scăderi importante 
ale preţurilor rămân foarte 
probabile în continuare, întrucât 
buştenii din foioase sunt destinaţi 
în mod tradiţional lemnului de 
foc, însă cum această piaţă este 
deja suprasaturată, vânzătorii 
se îndreaptă şi către sectorul 
industrial.

Fabricile de celuloză

Contextul economic a evoluat 
foarte puţin în acest sector 
industrial. Global, sunt necesare 
economii importante în fiecare 
fabrică de celuloză pentru 
ca acestea să poată rămâne 
competitive pe piaţă. Preţul la 
cumpărarea lemnului se află sub 
o presiune constantă, de aceea 
orice creştere a acestuia este 
exclusă.

Producătorii de pastă de hârtie 
lucrează în condiţii net mai 
favorabile. Scăderea monedei 
euro şi a tarifului la petrol din 
ultimele luni ajută piaţa celulozei. 
Preţurile la vânzare pentru pastă 
rămân totuşi ridicate (NBSK – 850 
USD/t în luna august 2015 faţă 
de 550 USD/t în aprilie 2009).

Lemnul energetic
În plină iarnă, producătorii 

de peleţi aprovizionează marile 
centrale de distribuţie, iar 
preţurile la vânzare au devenit în 
prezent destul de competitive. 
Astfel, constatăm, în raport cu 
anul 2014, scăderi ale preţurilor 
de până la 20% pentru sacii de 
peleţi.

Tariful biomasei continuă 
şi el să scadă. Concurenţa cu 
alte forme de energie obligă 
vânzătorii să reducă preţul de 
vânzare a biomasei. Oferta este, 
de altfel, foarte atractivă, iar 
numeroase produse de acest tip 
aşteaptă să intre în procesul de 
livrare de pe marginea şantierelor 
de lucru.

Sursa: Silva Belgica,
Nr. 6/2015
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Asociaţiile forestiere elveţiane şi, în 
general, cele europene, salută hotărârile 
legislative parlamentare care contribuie 

la frânarea dezvoltării speciilor exotice invazive 
pe baza unei strategii naţionale comune. 
Necesitatea stringentă de a acţiona a devenit 
unanimă, întrucât preocuparea sectorului 
industrial se îndreaptă în mod particular 
către ecosistemul forestier şi multiplele 
sale funcţii. Cu toate acestea, noile strategii 
naţionale sunt respinse, în linii mari, de 
majoritatea proprietarilor forestieri pe motiv 
de ignorare a rolului primordial al acestora în 
economia generală, participarea lor fiind astfel 
minimalizată.

Pentru punerea în aplicare şi finanţarea 
acestor măsuri, proprietarii forestieri au 
devenit un fel de “sperietoare”, iar drepturile 
de proprietate ar urma să fie şi ele devalorizate 
în timp. Proprietarii vor fi nevoiţi să îşi asume 
obligativitatea plăţii unor taxe pentru existenţa 
unor consecinţe negative la a căror apariţie 
aceştia nu au avut niciun rol, neputându-le 
influenţa în vreun fel sau altul. În plus, toţi 
posesorii de terenuri forestiere s-ar vedea cu 
mâinile legate în lupta lor împotriva speciilor 

Proprietarii forestieri, 
nemulţumiţi de 
strategia de combatere 
a speciilor exotice 
invazive

Rezumat
Toţi posesorii de terenuri 

forestiere se văd cu 
mâinile legate în lupta  

împotriva speciilor 
invazive, din cauza 

noii legislaţii extrem de 
severe din domeniu. Cel 

mai bun exemplu este 
interdicţia de folosire a 
unor anumite tipuri de 
pesticide sau ierbicide.

Forest Owners, 
dissatisfied 

with the 
strategy of 

fight against 
the invasive or 
exotic species

Synopsis
All the forest landowners 
have their hands tied in 

fighting against invasive 
species because of a 

new extremely severe 
legislation imposed to 

this sector. The best 
known example is that of 
the implementation of a 
new measure, forbidding 

the usage of certain 
types of pesticides or 

herbicides.
Source: La Forêt, Nr. 

11/2015

Ecosistem forestier 
afectat de castori

invazive din cauza noii legislaţii extrem de severe 
din domeniu. Cel mai bun exemplu este interdicţia 
de folosire a unor anumite tipuri de pesticide sau 
ierbicide. Toate aceste restricţii ar putea conduce la 
cheltuieli şi costuri majore, cu consecinţe negative 
în raport cu chestiunea speciilor forestiere de acest 
tip. Taxele suplimentare vor afecta fără îndoială şi 
orice alte măsuri eficiente de prevenţie a creşterii 
numărului de specii cu caracter invaziv.

Conform celor mai recente estimări, aproximativ 
2.800 de castori trăiesc numai în Elveţia, iar 
numărul lor ar urma să crească rapid în următorii 
ani. Aceştia reprezintă o importantă specie de tip 
invaziv, care transformă mediul în care trăieşte, iar 
în situaţiile în care încep procesul de distrugere 
a arborilor, scobind vizuini şi construind baraje 
de trecere, problema devine din ce în ce mai 
complicată. Iată cum “Conceptul Castor”, aşa cum 
a fost denumit de către Oficiul Federal pentru 
Mediu din Elveţia, vine în ajutorul unei readaptări a 
raporturilor cu animalele protejate. Oficiul a supus 
consultării publice noul proiect chiar în această 
vară. Asociaţiile forestiere elveţiene şi-au prezentat 
şi ele poziţiile, alături de interesele proprietarilor 
forestieri. Posesorii în drept de terenuri (inclusiv 
cele forestiere) vor fi obligaţi să îşi asume singuri 
cheltuielile provocate de pagubele aduse de specii 
precum castorii, amintiţi mai sus, lucru ce nu este 
nici pe departe corect în măsura în care protejarea 
acestei specii  în Elveţia spre exemplu este de 
interes public.

În ciuda faptului că daunele care depăşesc o 
anumită limită vor putea fi decontate, măsurile 
de prevenţie nu vor fi rambursate în niciun fel, iar 
acestea ar putea fi tot mai necesare şi urgente în 
timp. În pădure, ca exemplu general,  costul acestor 
noi reglementări cu rol preventiv ar putea depăşi 
rapid o eventuală creştere a compensaţiilor pentru 
daunele totale. În privinţa cheltuielilor destinate 
dezvoltării infrastructurilor, situaţia nu este nici aici 
mai bună. O dată în plus, se vor diferenţia rutele 
forestiere din pădurile de protecţie şi cele din afara 
acestor zone, în timp ce o mare parte a reţelei 
de drumuri forestiere va răspunde unor diferite 
interese de ordin public. Industria forestieră din 
întreaga Europă speră ca solicitările sale în favoarea 
ameliorării poziţiei proprietarilor forestieri să fie 
luate în calcul cât mai curând posibil.

Sursa: La Forêt, Nr. 11/2015



Director general: Scânteianu Gilda
Asociaţi: Scânteianu Junior şi Scânteianu Junior II
Locaţia agentului economic se află în comuna
Boloteşti, jud. Vrancea.
Comuna este situată la poalele de sud-est ale 

Măgurii Odobești, pe râul Putna, la 15 km de Panciu. 
Este străbătută de șoseaua națională DN2D, care leagă 
Focșaniul de Târgu Secuiesc.

Societatea a fost înfiinţată în anul 1994, axată la început 
pe exploatarea produselor de balastieră, iar la data actuală 
a are ca principal obiect de activitate prelucrarea primară 
a lemnului, precum şi activitate de exploatare a masei 
lemnoase, având atestat pentru cantitatea de 20.000 mc 
anual.  Fabrica de prelucrare se întinde pe o suprafaţă 
de 7 ha, cea mai mare parte fiind ocupată de uscătoare 
şi aburitoare, maşini pentru debitarea buştenilor, restul 
pentru depozitarea cherestelei şi a buştenilor. Activitatea 
de prelucrare şi exploatare are la data actuală un numar de 
127 de salariaţi, iar pe măsura extinderii activtăţii, numărul 
acestora va creşte. Capitalul societăţii este în totalitate 
românesc, uneori accesându-se şi fonduri europene. 
Fabrica este dotată cu utilaje de mare productivitate pentru 
prelucrarea buştenilor de fag, stejar şi tei, capacitatea 
anuală de prelucare este de cca. 30.000 mc buşteni. 
Cheresteaua de fag se prelucrează în specificaţiile solicitate 
de client, ponderea  sortimentelor fiind specificaţiile: TAL, 

TAS, TASS. Societatea dispune de aburitoare şi uscătoare 
de mare capacitate, până la 150 mc de cherestea pe şarjă, 
aburul fiind obţinut prin arderea rumeguşului în cazane de 
mare capacitate. Socitatea mai are în proprietate cca. 1.000 
ha de pădure, administrate de un ocol silvic privat, pădure 
în care ponderea o deţine, ca specie, fagul. După prelucrea 
buştenilor în cherestea, din sortimentele care rezultă după 
sortare, se produc lamele pentru panouri îmbinate în 
dinţi atât din fag, cât şi din stejar, iar din buştenii de tei se 
produce numai cherestea care se exportă în Italia.
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Lemnul este un material de construcţii cu multe proprietăţi favorabile cerinţelor 
din mediul de locuit sau din alte medii specifice activităţii umane, pentru 
construcţii civile, industriale, agrozootehnice şi construcţii inginereşti. La acestea 

contribuie structura, compoziţia chimică şi proprietăţile tehnice şi tehnologice, care 
fac din lemn un material de lucru adecvat pentru realizarea de structuri şi elemente 
din lemn pentru construcţii, fără să se ignore aspectele legate de preţul de fabricaţie 
scăzut, datorat sursei de provenienţă naturală şi regenerabilă. Acestor calităţi li se 
adaugă însuşirile principale pentru care lemnul viu, sub formă de arbore pe picior şi 
produs vegetal în pădurile Terrei, este un material indispensabil vieţii şi mediului, fiind 
generator de oxigen şi depozit de carbon prin funcţia de fotosinteză, astfel contribuind 
la întreţinerea vieţii şi la reducerea efectului de seră prin absorbţia bioxidului de carbon 
din aer, având un rol esenţial în menţinerea echilibrului în subsol, pe sol şi în atmosferă. 

Lemnul este un material ecologic, prietenos pentru om şi mediu, eficient energetic, 
contribuind la confortul utilizatorului dar în acelaşi timp este un material biologic cu 
durabilitate naturală limitată după pierderea funcţiei vitale. Natura biologică vegetală, 
structura poroasă şi compoziţia chimică lignocelulozică fac din lemn un material 
perisabil, higroscopic şi combustibil. Construcţiile sunt alcătuite din elemente de 
rezistenţă şi decorative, expuse în interior sau în exterior, cu influenţe şi acţiuni ale 
agenţilor agresivi din mediul de exploatare. Sub acţiunea agenţilor agresivi biotici şi 
abiotici, inclusiv factorul antropic, au loc frecvente degradări pe durata exploatării, 
lucrărilor de reamenajare şi la demolare, lemnul pierzând calitatea de produs pentru 
construcţii şi devenind un deşeu, uneori chiar periculos datorită conţinutului de 
substanţe cu care a venit în contact (compuşi chimici periculoşi, biocizi, COV-uri, 
metale grele şi compuşi cu efect de seră). 

Ca politică în gestionarea deşeurilor de lemn din construcţii şi demolări este corectă 
reducerea cantitativă a deşeurilor prin creşterea durabilităţii naturale a lemnului în 
diverse etape de prelucrare, începând cu exploatarea forestieră până la punerea în 

Sistem
eco-eficient 
pentru
protecţia integrală
a lemnului
din construcţii

Rezumat:
Lemnul din construcţii este expus 

la acţiunea agenţilor agresivi 
din interior şi din exterior, fiind 
permanent supus unui proces 
lent de îmbătrânire naturală, 

de degradare, care conduce la 
scoaterea din uz, sub forma de 

deşeuri. Pentru construcţiile noi 
şi existente, a fost conceput un 
sistem eco-eficient de protecţie 
integrală a lemnului cu scopul 
măririi semnificative a duratei 

de exploatare. Sistemul este 
constituit din produse de 

protecţie şi un pachet tehnico-
informativ pentru protecţia 

lemnului axat pe conservarea şi 
restaurarea lemnului în vederea 
folosirii şi refolosirii lui printr-o 

dublă creştere a durabilităţii 
naturale într-un cadru lărgit 
de management al lemnului 

din sectorul construcţiilor civile 
şi industriale către construcţii 

tradiţionale şi monumente istorice 
din patrimoniul cultural. 

Eco-Efficient 
System of Complete 

Protection of Timber 
Used in Construction

Synopsis
Timber, as a construction material, 

can be always be exposed to the 
action of corrosive agents from 
inside and outside, developing 

a slow natural aging process of 
degradation which leads to a 
gradual phasing-out as wood 

waste. A new system, eco-efficient 
has been developed for the most 

recent existant buildings, a system 
that completely protects wood 

materials so that the exploitation 
period may be significantly raised. 
It is built upon protection products 

and a technical and informative 
packet regarding wood protection, 

leading to a better conservation 
and restoration of this material, 
thus making possible its usage 
and re-usage by doubling the 

wood natural durability. A larger 
framework of wood management 

inside the civil and industrial 
construction sector stimulates the 

traditional buildings and historical 
monuments belonging to our 

cultural patrimony.

Mariana Prună, CS3_drd. 
chem., Wood Division Director, 

Programme of Development-
Inovation-Agreement for new 

Products in Construction Sector, 
Research Institute for Construction 

Equipment and Technology - 
ICECON SA

mariana.pruna@icecon.ro

Lemnul este util în stadiul de arbore viu, 
doborât sub formă de buşteni şi cherestea 
pentru construcţii, fiind un material 
tradiţional, de actualitate şi de perspectivă, 
datorită numeroaselor sale funcţii şi 
utilizări în natură şi în societate, încă de la 
începuturile civilizaţiei umane, fără să îşi 
piardă adevăratele semnificaţii în faţa nici 
unui alt material nou sau de altă natură. 
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Pădure de răşinoase
şi lemn exploatat pentru construcţii 

operă şi întreţinerea construcţiilor cu 
elemente din lemn. Efectul reducerii 
cantitative a acestor deşeuri se răsfrânge 
asupra tăierilor masive de păduri 
ale Terrei şi valorificării superioare a 
biomasei. De asemenea, se dezvoltă un 
nou sector de activitate de restaurare şi 
recondiţionare, care preia elementele din 
lemn rezultate din construcţii şi demolări 
şi le valorifică în regim second hand, 
la un preţ inferior, tot pentru piaţa de 
construcţii. 

1.Metode şi materiale utilizate: 
Cercetarea protecţiilor pentru lemnul 

din construcţii s-a desfăşurat în Institutul 
de Cercetare pentru Echipamente si 
Tehnologii pentru Constructii - ICECON 
SA Bucureşti, în cadrul Departamentului 
Dezvoltare-Inovare-Agrementare Produse 
noi în Construcţii, Divizia Structuri 
din Lemn. Astfel, s-a facut o analiză a 
factorilor agresivi care degradează lemnul 
din construcţii şi împotriva cărora să se 
aplice protecţii specifice şi complete, 
conform schemei următoare: 

Pentru elaborarea sistemului eco-
eficient pentru protecţia integrală a 
lemnului pentru construcţii în scopul 
măririi semnificative a duratei de 
exploatare, în perioada 2012-2014 s-au 
desfăşurat două proiecte de anvergură 
naţională, unul de elaborare a unei 
reglementări tehnice pentru protecţia 
lemnului din construcţii, finanţat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice-MDRAP, şi unul de 
cercetare şi transfer tehnologic pentru 
produse de protecţia lemnului, finanţat 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării-MEC, 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării 
Dezvoltării şi Inovării-UEFISCDI. Produsele 
elaborate au fost testate în condiţii de 

factori abiotici, naturali
şi industriali

• soare, precipitaţii, vânt,
radiaţii ultraviolete, temperatură,
umiditate, gaze poluante

aa

factori biologici

• mictoorganisme:
bacterii, ciuperci, insecte

bb

factorul uman

• necunoaştere, neglijenţă,
management defectuos,
instituţii publice indiferente

cc
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laborator în ICECON SA, Departamentul Încercări de Laborator şi “in situ”, Laboratorul 
ICECON TEST , Divizia 1, Tehnologii în construcții, materiale, sisteme şi elemente 
structurale, Gupa Produse şi Structuri din Lemn - PSL, în regim acreditat conform SR 
EN ISO 17025:2005, prin încercări biologice, climatice şi la foc. 

La baza studiului au stat metodele de aplicare şi scopul protecţiei lemnului din 
construcţii, asa cum rezultă din tabelul 3.

Rezultatul obţinut, respectiv punerea în fabricaţie şi comercializarea produselor, a 
fost premiat în anul 2015 de Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania - AGIR. 

Aceasta cercetare propune soluţii pentru tratarea şi conservarea inteligentă a 
lemnului cu un sistem eco-eficient de tratamente, elaborate pentru protecţia integrală 
a lemnului pentru construcţii în scopul măririi semnificative a duratei de exploatare. 
Sunt cunoscute în acest domeniu tratamente de scurtă şi pentru lungă durată, metode 
de suprafaţă şi de profunzime, metode fizice, chimice şi termice, şi protecţii insecto-
fungicide, ignifuge şi hidrofuge. 

În acest scop, au fost elaborate principalele cerinţe şi criterii de performanţe ale 
protecţiei elementelor din lemn pentru construcţii precum şi produsele de protecţia 
lemnului concepute şi destinate pentru protecţia de prevenire şi combatere a atacului 
biologic precum şi pentru protecţia şi finisarea decorativă semitransparentă a lemnului 
din construcţii, cu scopul creşterii semnificative a duratei de exploatare.

Rezultate obţinute: 
Sistemul eco-eficient de protecţie integrală constă în pachetul tehnico-informativ 

/1/ şi produsele de protecţie /2/ puse la dispoziţia lucrătorilor din construcţii şi din 
administraţia publică pentru a beneficia de acesta în etapele de luare a deciziei privind 
utilizarea şi reutilizarea corectă a lemnului în construcţii. 

În lucrarea de reglementare tehnică elaborată, ST 049:2014, sunt prezentate date 
privind legislaţia naţională şi europeană privind standardele de calitate şi durabilitate 
a lemnului, de eficacitate a produselor de protecţia lemnului, regulamentele europene 
pentru punerea pe piaţă a produselor pentru construcţii şi a produselor biocide. 

Modul de aplicare a produselor
Tabel 3

Tratamente preventive

Tratamente combative

1...2 reprize

140-160 g/mp

2 reprize

250-300 g/mp

15 minute

15-18 kg/mp

-

-

în găurile vizibile la

suprafaţa lemnului*

Pensulare
sau pulverizare

Imersie
de scurtă durată

Injectare
cu seringa

Metode de aplicare

Tipul tratamentelor

* pentru mobilier, obiecte muzeale

Casă cu elemente de construcţii
din lemn, pereţi, tâmplărie, balcoane,
acoperişuri



 Tendinţa actuală, de refolosire a lemnului şi produselor pe bază de lemn în regim de 
restaurare este aplicată cu succes în domeniul mobilierului şi, în acest caz, poate fi o 
soluţie viabilă pentru industria de restaurare a monumentelor istorice, a construcţiilor 
vechi din zonele protejate şi a caselor din lemn din muzeele în aer liber, unde 
lemnul vechi este predominant şi intervenţiile trebuiesc făcute respectând principiile 
specifice din domeniul conservării şi restaurării. De asemenea, există o tendinţă în 
amenajarea locuinţelor private de instalare a unor elemente de lemn vechi, cu intenţia 
de a combina presiunea agresivă a materialelor şi modelelor arhitecturale noi din 
construcţii cu materiale şi linii arhitecturale tradiţionale. 

Concluzii:
Viabilitatea sistemului eco-eficient de protecţie a lemnului rezultă din necesitatea 

unei inovări în patrimoniul construit, de reutilizare a lemnului vechi în domeniul 
patrimoniului cultural-istoric şi în construcţii rezidenţiale. 

Tratarea lemnului influentează pozitiv cerinţele fundamentale aplicabile 
construcţiilor prevăzute în Regulamentul UE 305/2011: 1) rezistenţa mecanică şi 
stabilitatea, 2) siguranţa în exploatare, 3) igiena, sanatate şi mediu înconjurător. 

Aplicarea măsurilor de conservare şi protecţia lemnului asigură creşterea de 3 
până la 5 ori a durabilităţii naturale, mărirea semnificativă a duratei de exploatare şi 
reducerea cu peste 30% a declasărilor calitative ale lemnului.  

Mariana Prună,
CS3_drd. chim., Șef Divizie Structuri din Lemn,

Departamentul Dezvoltare-Inovare- Agrementare Produse noi în Construcţii,
Institutul de Cercetare pentru Echipamente şi Tehnologii pentru Construcţii

ICECON SA

Bibliografie: 
/1/ Contract nr. 525/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

“Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva 
agenţilor agresivi. cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere 
- Indicativ ST 049-2014” aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale 
şi administrației publice nr.713 din 3 aprilie 2015, obligatorie la data publicării în 
Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, Nr. 318 bis/11.V.2015 

/2/ Contract nr. 32CI/11.06.2012, PN-II-IN-CI -2012 -1- 0060, UEFISCDI “Produse 
biocidate insectofungicide pentru protecţia integrală a lemnului pentru construcţii în 
scopul măririi semnificative a duratei de exploatare”, Acronimul proiectului: XYLOCON
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Produse insecto-fungicide şi hidrofuge realizate
Tabel 4

Sorexin super Sorexif super Xylocon Super Xylocon Super decor

Soluţie insecticidă,
produs pentru
prevenirea
şi combaterea
atacului insectelor
xilofage (inclusiv
termite), pentru
lemn de foioase şi
de răşinoase
(buşteni, cherestea,
semifabricate, frize,
parchet, lemn pentru
construcţii sau aflat
în construcţii, bunuri
culturale din
patrimoniul mobil şi
imobi, mobilier etc.)

Soluţie
insecto-fungicidă,
produs pentru
prevenirea şi
combaterea
atacului insectelor
şi ciupercilor
xilofage, pentru
lemn de foioase
şi de răşinoase

Grund
insecto-fungicid,
produs pentru
prevenirea şi
combaterea atacului
biologic asupra
lemnului în
construcţii şi a
altor produse din
lemn (uşi şi ferestre
de exterior, obloane,
elemente de
rezistenţă şi
şarpante, lambriuri,
îmbrăcăminţi
exterioare, mobilier
de grădină, grajduri,
grilaje, remize,
şoproane etc.)

Produs de protecţie
şi finisare decorativă
semitransparentă a
lemnului, destinat prevenirii
atacului biologic şi
hidrofobizării suprafeţei
lemnului, realizat în nuanţe
diferite de culori, pentru
construcţii şi alte domenii
unde lemnul este expus
riscului de biodegradare

Obiective tratate cu produsele realizate
Tabel 6

Bucureşti Giurgiu Călăraşi Buzău

2014
Prevenirea atacului
biologic la coloanele
din stejar

2013
Prevenirea atacului
biologic

2013
Prevenirea atacului
biologic

2015
Combaterea atacului
insectelor la parchetul
de stejar

Biserica
Sf. Ilie, Gorgani

BIserica din lemn
Sf. Nicolae,
Călugăreni

Biderica
sf. Paraschiva,
Salciva - Zam,
jud. Hunedoara,
strămutată

Muzeul Judeţean
Buzău

Casă cu elemente de construcţii
din lemn, pereţi, tâmplărie, balcoane,
acoperişuri
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Activitatea de exploatare forestieră se 
concretizează, la final, prin obţinerea de 
sortimente de lemn brut sau uneori multipli 

de sortimente de lemn brut, care sunt transportate 
cu mijloace de transport prevăzute cu dispozitive 
de încărcat moderne (în general hidraulice) la 
consumatori (beneficiari).

În ultimul timp, tot mai mulţi consumatori de 
lemn preferă să cântărească şi chiar să plătească 
sortimente de lemn în kg (tone) în loc de metri cubi, 
cu toate că expediţia se face de la pădure în mc, 
conform HG 470/4 iunie 2014. Mai mult, în baza art. 
11 al. 4 lit. d din Normele de aplicare a HG 470 /4 
iunie 2014, în situaţia în care lemnul este cu coajă, 
volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv 
coaja, în mc.

Faţă de cele afirmate mai sus, se impune 
necesitatea de a stabili de comun acord, furnizor- 
beneficiar, greutatea specifică a lemnului sau masa 
unităţii de volum, sau densitatea aparentă a lemnului.

În sens fizic, prin densitate se înţelege masa unităţii 
de volum şi se exprimă în kg/mc sau t/mc, conform 
relatiei: ∫ = m/V (kg/mc).

În cazul lemnului natural, care este un material 
poros, raportul dintre masă şi volumul aparent 
(inclusiv volumul porilor şi al găurilor) reprezintă 
densitatea aparentă. Lemnul fiind un material 
higroscopic, densitatea aparentă este în strânsă 
legatură cu umiditatea acestuia.

Pentru lemnul livrat direct din exploatări forestiere 
la beneficiari, interesează densitatea lemnului în stare 
verde sau umed (∫u).

Greutatea specifică a lemnului variază în funcţie de 
mai mulţi factori, principalul fiind umiditatea.

Pentru determinarea greutăţii specifice a lemnului 
în stare verde sau a densităţii lemnului în stare 
verde, se procedeaza conform SR 13569-2013, adică 
se cântăreşte pe un cântar pod-basculă, calibrat, 
masa autovehiculului + încărcătura, din care, dupa 
descărcare, se scade masa autovehiculului. Apoi, 
materialul lemnos descărcat, se măsoară în prezenţa 
părţilor (furnizor, beneficiar) rezultand mc pentru 
lemnul rotund sau mst pentru lemnul sectionat, 
despicat sau deşeuri, materialul fiind figurat mai 
întâi şi apoi folosind un coeficient de transformare, 
rezultat în urma determinării factorului de aşezare, 
se transformă în mc. Facând raportul între masa 
cântărită cu tot cu coajă şi volumul determinat cu tot 
cu coajă, se obţine greutatea specifică a lemnului cu 
coajă.

Se efectuează mai multe “cântăriri de probă”, care 
conduc în final la greutatea specifică a lemnului 
pentru o anumita specie în stare verde, specie care 
provine din acelaşi parchet de exploatare sau acelaşi 
depozit.

Odată determinată greutatea specifică, stabilirea 
volumului la beneficiar se face direct prin împărţirea 
masei la greutatea specifică stabilită de comun acord.

Este interzisă impunerea unui volum unilateral de 

furnizor la stabilirea greutăţii specifice. Scăderea din 
gestiunea furnizorului a masei lemnoase preluate 
prin APV se face funcţie de volumul rezultat în urma 
confirmării de beneficiar tot în mc, aşa cum s-a 
încărcat în gestiune cu mc.

Deoarece furnizorul, în baza HG 924/2015 privind 
Regulamentul de valorificare  a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică, a cumpărat 
volum brut pe picior, adică lemn plus coajă, este 
necesar ca şi beneficiarul să recepţioneze masa 
lemnoasă în volum brut, cu toate că unele sortimente 
de lemn brut exclud coaja.

Metoda determinării volumului pe baza greutăţii 
specifice este absolut utilă pentru piesele de lemn 
rotund cu diametre sub 20 cm prin faptul că exclude 
măsurarea de către beneficiar de fiecare dată a 
pieselor existente într-o încărcătură (cca. 200-300 
piese).

Dipl. ing. Gafiţa Chiruţa Gheorghe,
Expert judiciar

Gestionarea lemnului 
(ne)utilizând 
greutatea specifică

Rezumat
Practica curentă 

impune necesitatea 
de a stabili de 
comun acord, 

furnizor-beneficiar, 
greutatea specifică 

a lemnului (masa 
unităţii de volum 

sau densitatea 
aparentă) a cărei 
importanţă creşte 

odată cu nevoia 
unei rigori sporite 

în gestionarea 
acestuia.

Wood 
Management 

by (not) 
using specific 
gravity data

Synopsis
The current 

practice enforces 
the necessity to 

fix the specific 
gravity data for 

wood by common 
agreement 

between the 
deliverer and the 

beneficiary (the 
volume mass 

unity or apparent 
density). Its 

significance grows 
simultaneously 

with an increased 
exactness in the 

process of the 
wood gravity 

management.
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Faza de transport, proces cheie în gestiunea 
şi gospodărirea lemnului



Proiecţia
principalilor
indicatori
macroeconomici
pentru perioada
2015 - 2019

Notă: Eventualele neconcordanţe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.

Evoluţia Produsului Intern Brut
pe ramuri

Industrie

Agricultură, silvicultură, pescuit

Construcţii

Total servicii

Impozite nete pe produs

Produs Intern Brut

0,8

0,1

0,0

1,3

0,5

2,8

0,7

-0,1

0.4

2,2

0,5

3,6

1,2

0,1

0,4

1,8

0,6

4,1

1,2

0,1

0,4

2,1

0,4

4,2

1,3

0,1

0,4

2,2

0,4

4,5

1,2

0,1

0,4

2,4

0,4

4,7

Contribuţia la creşterea reală
a Produsului Intern Brut 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produs Intern Brut
Industrie
Producţie

Valoare adăugată brută

Agricultură, silvicultură, pescuit
Producţie

Valoare adăugată brută

Construcţii
Producţie

Valoare adăugată brută

Total servicii
Producţie

Valoare adăugată brută

Total economie
Producţie

Valoare adăugată brută

Impozite nete pe produs

2,8

5,2

3,6

2,2

1,5

-2,3

0,3

3,0

2,6

3,3

2,6

4,0

3,6

2,9

3,0

-3,7

-3,0

6,2

5,8

4,0

4,1

3,4

3,5

4,0

4,1

5,0

5,2

3,1

3,0

5,3

5,5

3,4

3,3

4,1

3,9

5,0

4,2

5,2

5,3

2,0

1,9

5,8

5,9

4,0

3,9

4,4

4,3

3,2

4,5

5,5

5,7

2,0

1,9

6,2

6,3

4,2

4,2

4,7

4,6

3,4

4,7

5,2

5,4

2,0

1,9

6,5

6,6

4,6

4,6

4,9

4,8

3,6

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comisia Naţională de Prognoză
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În 11 iulie 2015, absolvenţii 
promoţiei 1965 s-au întâlnit la 
Braşov pentru aniversarea a 5 
decenii de la absolvirea facultăţii; 
noi le-am definit la 50 de ani de 
recunoştinţă pentru dascălii care 
ne-au format, de credinţă pentru 
profesia de inginer silvic, de echilibre 
şi dezechilibre în existenţa noastră, 
de bucurii, împliniri, suferinţe şi 
pierderi de fiinţe dragi, de schimbare 
a regimului politic, de contemplare a 
chipurilor umanităţii şi de şansa de a 
fi prezenţi.

Evenimentul a debutat cu 
momentul “in memoriam” dedicat 
profesorilor şi colegilor care au 
plecat pentru eternitate, exprimat 
printr-o scurtă audiţie muzicală live 
cu două piese muzicale adecvate din 
J. Massenet, “Meditaţie” şi Ciprian 
Porumbescu, “Balada”. La întâlnire, 
ne-au onorat cu prezenţa domnii 

profesori dr. ing.:  Lucian Curtu - 
decan, Rostislav Bereziuc (ultima 
prezenţă în public), Nicolae Boş, 
Filofteia Negruţiu, Dumitru Târziu şi 
38 de colegi.

S-au primit mesaje cu felicitări 
şi regrete că nu au putut participa 
de la profesorii Aurel Rusu, 
Constantin Costea, Darie Parascan, 
Olimpia Marcu, Marin Marcu, care, 
lecturând componenţa grupelor 
şi-au reamintit de noi ca studenţi şi 
implicit de tinereţea domniilor lor. 

S-au rostit cuvinte emoţionante 
de reflecţii asupra vieţii şi profesiei 
de silvicultor, care au marcat o 
dedublare a fiinţelor noastre, pe 
de o parte dragostea pentru aurul 
verde, pentru frumos şi lirică, iar pe 
de altă parte, forţa şi menirea de 
gospodar al fondului forestier.

În partea a doua a evenimentului, 
ne-am împrospătat sufletele cu 

veselie la Aro Palace, în acelaşi 
salon în care, în anul 1965, serbam 
absolvirea facultăţii 130 de tineri 
naivi şi optimişti, împrăştiati apoi ca 
puful de păpădie acolo unde ne-a 
chemat destinul.

Ne-am despărţit acum nostalgici, 
cu speranţa că ne vom revedea 
undeva în ţară, acolo unde şi alţi 
colegi binevoitori vor respecta 
tradiţia de a ne convoca în fiecare 
an.

O, dulce-amară glorie!

Elena-Maria Târziu
Braşov, 18 noiembrie 2015

Promoţia 1965
a Facultaţii de Silvicultură 
şi Exploatări Forestiere
din Braşov
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Lista preţurilor 
de referinţă
pe specii
şi sortimente,
stabilite pentru anul 2016,
pentru a fi folosite la calculul contravalorii 
materialelor lemnoase prevăzute
la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice
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1 Răşinoase Buşteni pentru furnir estetic mc 462

2 Buşteni pentru furnir tehnic mc 379

3 Buşteni pentru gater mc 338

4 Lemn rotund pentru celuloză mc 150

5 Lemn pentru mină mc 198

6 Lemn pentru PAL, PFL mc 128

7 Lemn de lucru pentru construcţii mc 159

8 Lemn de foc mc 87

9 Cherestea mc 462

10 Fag       Buşteni pentru furnir estetic mc 609

11 Buşteni pentru furnir tehnic mc 477

12 Buşteni pentru gater mc 314

13 Lemn rotund pentru celuloză mc 135

14 Lemn pentru mină mc 144

15 Lemn pentru PAL, PFL mc 161

16 Lemn de lucru pentru construcţii mc 122

17 Lemn de foc mc 120

18 Cherestea mc 475

Specia
sau grupa 
de specii

Sortiment * UM Preţ de
referinţă
(lei/UM)
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19 Stejar, gorun      Buşteni pentru furnir estetic mc 2087

20 Buşteni pentru furnir tehnic mc 1474

21 Buşteni pentru gater mc 611

22 Lemn rotund pentru celuloză mc 149

23 Lemn pentru PAL, PFL mc 168

24 Lemn de lucru pentru construcţii mc 144

25 Lemn de foc mc 101

26 Cherestea mc 1013

27 Cer, gârniţă      Buşteni pentru furnir estetic mc 2135

28 Buşteni pentru gater mc 377

29 Lemn rotund pentru celuloză mc 168

30 Lemn pentru PAL, PFL mc 283

31 Lemn de lucru pentru construcţii mc 94

 32 Lemn de foc mc 83

33 Salcâm      Buşteni pentru gater mc 257

34 Lemn rotund pentru celuloză mc 140

35 Lemn pentru mină mc 229

36 Lemn pentru PAL, PFL mc 179

37 Lemn de lucru pentru construcţii mc 188

38 Lemn de foc mc 127

39 Cherestea mc 661

40 Cireş Buşteni pentru furnir estetic mc 2186

41 Buşteni pentru furnir tehnic mc 1728

42 Buşteni pentru gater mc 475

43 Lemn rotund pentru celuloză mc 149

44 Lemn pentru PAL, PFL mc 171

45 Lemn de lucru pentru construcţii mc 126

46 Lemn de foc mc 124

47 Cherestea mc 1032

48 Paltin Buşteni pentru furnir estetic mc 1026

49 Buşteni pentru furnir tehnic mc 350

50 Buşteni pentru gater mc 247

51 Lemn rotund pentru celuloză mc 98

52 Lemn pentru mină mc 120

53 Lemn pentru PAL, PFL mc 155

54 Lemn de lucru pentru construcţii mc 142

55 Lemn de foc mc 144

56 Frasin Buşteni pentru furnir estetic mc 832

57 Buşteni pentru furnir tehnic mc 660

58 Buşteni pentru gater mc 408

59 Lemn pentru PAL, PFL mc 137

60 Lemn de lucru pentru construcţii mc 124

61 Lemn de foc mc 104

62 Cherestea mc 773

Specia
sau grupa 
de specii

Sortiment * UM Preţ de
referinţă
(lei/UM)
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63 Tei Buşteni pentru furnir estetic mc 545

64 Buşteni pentru furnir tehnic mc 390

65 Buşteni pentru gater mc 274

66 Lemn rotund pentru celuloză mc 89

67 Lemn pentru PAL, PFL mc 77

68 Lemn de lucru pentru construcţii mc 103

69 Lemn de foc mc 89

70 Cherestea mc 568

71 Nuc negru Lemn rotund pentru furnir estetic mc 3902

72 Sorb Lemn rotund pentru furnir estetic mc 8010

73 Anin Negru Cherestea mc 700

74 Plop Buşteni pentru furnir tehnic mc 186

75 Buşteni pentru gater mc 143

76 Lemn rotund pentru celuloză mc 108

77 Lemn pentru PAL, PFL mc 90

78 Lemn de lucru pentru construcţii mc 96

79 Lemn de foc mc 65

80 Cherestea mc 404

81 Diverse tari**) Buşteni pentru furnir tehnic mc 370

82 Buşteni pentru gater mc 201

83 Lemn rotund pentru celuloză mc 156

84 Lemn pentru PAL, PFL mc 170

85 Lemn de lucru pentru construcţii mc 131

86 Lemn de foc mc 108

87 Cherestea mc 614

88 Diverse moi***) Buşteni pentru gater mc 125

89 Lemn rotund pentru celuloză mc 112

90 Lemn pentru mină mc 145

91 Lemn pentru PAL, PFL mc 189

92 Lemn de lucru pentru construcţii mc 84

93 Lemn de foc mc 93

94 Brad Pomi de Crăciun – talia 0,7 – 1,3 m buc 25

95 Pomi de Crăciun – talia 1,31 – 2,0 m buc 28

96 Pomi de Crăciun – talia 2,01 – 3,0 m buc 33

97 Molid Pomi de Crăciun – talia 0,7 – 1,3 m buc 12

98 Pomi de Crăciun – talia 4,01 – 6,0 m buc 403

99 Pomi de Crăciun – talia 6,01 – 10,0 m buc 565

100 Pomi de Crăciun – talia 10,01 – 14,0 m buc 806

101 Duglas Pomi de Crăciun – talia 1,31 – 2,0 m buc 17

102 Pomi de Crăciun – talia 1,31 – 2,0 m buc 200

Specia
sau grupa 
de specii

Sortiment * UM Preţ de
referinţă
(lei/UM)

*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul 
apropierii valorice a sortimentului.
**) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari din Lista speciilor şi asimilările de 
specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului 
de lemn destinat comercializării. 
***) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi din Lista speciilor şi asimilările de 
specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului 
de lemn destinat comercializării.
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Accidentele
de muncă
în exploatarea
şi prelucrarea primară
a lemnului
Vătămarea organismului sau intoxicaţia 
acută profesională, care au loc în timpul 
procesului de muncă sau în îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu, aşa cum este 
definit accidentul de muncă, pot provoca 
incapacitate temporară de muncă, 
invaliditate ori deces. Numeroasele 
accidente de muncă înregistrate în acest 
domeniu se datorează unor multitudini de 
cauze, care pot debuta chiar cu lipsa de 
instruire şi calificare.
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Legat de cauzalitate, câteva din deficienţele 
constatate, sunt prezentate în cele ce urmează:

a) La exploatări forestiere:

1. Nu se întocmesc proiecte tehnice de exploatare 
pentru lucrările din parchetele forestiere şi nu se 
face autorizarea acestora din punct de vedere al 
protecţiei muncii, precum şi lucrările pregătitoare 
înainte de începerea exploatării propriu-zise;

2. Nu sunt respectate, în general, elementele 
geometrice corecte ale tapei, la operaţia de 
doborâre a arborilor, din parchetele de exploatare, 
ceea ce constituie o sursă permanentă de accidente 
de muncă, în special iarna, când seva din arbori este 
îngheţată şi lemnul crapă foarte uşor;

3. Starea necorespunzătoare a drumurilor auto 
forestiere, având porţiuni de drum cu gropi adânci şi 
ogăşii, şanţuri înfundate şi necurăţate, apă circulând 
in voie, pe ampriza drumului, degradând continuu 
starea tehnică a acestora. 

4. Instructajul periodic, la locul de muncă, 
consemnat în fişele individuale, este de cele mai 
multe ori neconform cu activitatea desfăşurată, 
incomplet şi efectuat superficial, existând situaţii 
când în fişă s-a consemnat că a fost prelucrată 
numai Legea nr. 319/2006 şi nici o altă prevedere 
din legislaţia SSM (Securitate şi Sănătate în 
Muncă). La instruirea tuturor membrilor echipei de 
exploatare, aceasta se efectuează, în majoritatea 
cazurilor, necorespunzător, instructajul nefiind însoţit 
de probe practice, iar rubrica de instructaj  nu este 
verificată de către şeful ierarhic superior.

5. Recepţionarea şi prelucrarea materialului 
lemnos pe platforma drumului auto forestier şi în 
apropierea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, 
aspect care provoacă degradarea acostamentului şi 
înfundarea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale. 
De asemenea, se remarcă secţionarea materialului 
lemnos gros direct din stivă, ori a materialului 
subţire direct din grămadă.

6. Din dotarea tractoarelor şi TAF-urilor care 
lucrează în exploatările forestiere, lipsesc, în mod 
frecvent, unele dispozitive şi sisteme de protecţie 
cum ar fi: lanţuri de siguranţă la uşi, bride pentru 
prinderea cârligelor la cablurile de tracţiune, plase 
de protecţie şi bare metalice la geamurile cabinei, 
sistem de avertizare sonoră etc.

 7. Neasigurarea ferăstaielor mecanice în locuri 
sigure, sub cheie, şi neparcarea tractoarelor şi TAF-
urilor în locuri dinainte stabilite, încuiate şi asigurate 
pentru prevenirea sustragerii şi utilizării abuzive 
a acestora, în perioadele când nu se lucrează cu 
acestea, ori la sfârşit de săptămână.

b) La prelucrarea primară
a lemnului: 

• Nefuncţionarea celor 2 sisteme de avertizare 
sonoră, înainte de pornire şi la apariţia avariilor 
tehnice a gaterului, cel de la subsolul halei, cât şi cel 
din hala de debitare a cherestelei.

• Lipsa apărătorilor de protecţie la părţile în 
mişcare ale gaterului şi la transportoarele din faţa şi 
din spatele acestuia, cât şi la cele de la subsolul halei 
gatere.

• Stivele de buşteni din depozit nu sunt aranjate 
corespunzător şi nu au opritori la baza acestora, iar 
stivele de cherestea se află într-un echilibru instabil 
şi au înălţimea peste înălţimea maximă admisibilă la 
stivuire.

• În subsolul halei gatere lipseşte îngrădirea 
corespunzătoare a organelor de acţionare ale 

gaterului, nu sunt asigurate uşile de acces cu lăcat 
pentru prevenirea pătrunderii în interior, pe timpul 
funcţionării gaterului, sau nu sunt dotate benzile 
trasportaoare cu sistem de oprire instantanee din 
orice punct.

• Lipseşte sistemul de blocare a ramei gaterului, 
în punctul mort superior, la opririle acestuia, lipseşte 
vergeaua metalică pentru scoaterea deşeurilor 
dintre pânze, nu se utilizează ciocanele de bronz 
la baterea penelor (penele nu trebuie să prezinte 
“floare”), lipsesc tărgile speciale din lemn pentru 
trasportul pânzelor.

• Echipamente de muncă (ferăstraie de spintecat) 
neomologate şi necertificate, confecţionarea 
artizanală a acestora, neutilizarea apărătorilor de 
protecţie omologate, din 2 bucăţi, neutilizarea 
sistemului antirecul, cât şi nerespectarea în 
permanenţă a geometriei cuţitului divizor - curbura, 
grosimea, distanţa faţă de pânza tăietoare.

• Neîntocmirea şi neafişarea instrucţiunilor 
proprii de lucru, în spaţiile de producţie, nedotarea 
muncitorilor cu EIP, respectiv burtiera, ochelari 
de protecţie etc. şi neverificarea calificării şi a 
cunoştinţelor practice deţinute de către operatorii 
de la maşini şi utilaje din halele de fabricaţie.

• Instructajul periodic, la locul de muncă, 
consemnat în fişele individuale, este de cele mai 
multe ori neconform cu activitatea desfăşurată, 
incomplet şi efectuat superficial, existând situaţii 
când în fişă s-a consemnat că a fost prelucrată 
numai Legea nr. 319/2006 şi nici o altă prevedere 
legală de SSM.

c) În exploatarea forestieră şi la 
transportul tehnologic al lemnului:

• Neextragerea arborilor periculoşi înainte de 
începerea exploatării propriu-zise şi neautorizarea 
parchetelor din punct de vedere al protecţiei muncii.

• Angajarea şi utilizarea fasonatorilor mecanici şi 
a mecanizatorilor forestieri fără calificarea necesară 
(atenţie: în caz de accident de munca mortal, acest 
lucru constituie infracţiune), cât şi organizarea şi 
supravegherea necorespunzătoare a echipelor de 
exploatare.

• Desfăşurarea activităţii în platformele primare 
din parchetele forestiere, în neconcordanţă cu 
procesul tehnologic care să asigure securitatea 
lucrătorilor, adică secţionarea materialului lemnos 
direct în stivă sau a sarcinii transportate de 
tractor, stivuirea şi încărcarea necorespunzătoare 
a materialului lemnos în mijloacele de transport, 
blocarea căilor de acces şi a celor de circulaţie din 
platformă, etc.

• Parcarea la întâmplare a mijloacelor de 
transport, folosirea abuzivă şi neasigurarea în 
vederea pornirii necontrolate a ferăstraielor 
mecanice şi a utilajelor din parchetele de exploatare.

• Asigurarea de EIL în concordanţă cu toate 
riscurile de la locurile de muncă (cască, bocanci cu 
colţari şi bombeu metalic, palmare, vizieră, antifoane 
etc.

• La unii agenţi economici, exploatarea 
parchetelor forestiere este făcută numai cu 
fasonator mecanic şi mecanizator forestier 
(tractorist), în lipsa ajutorului de fasonator şi a 
legătorului de sarcină la scos apropiat lemnul, 
lucru care faciliteaza producerea mult mai uşor a 
accidentelor grave decât în condiţiile unei formaţii 
de lucru complete.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL
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Realizările 
comerţului
cu produse 
lemnoase
(trei trimestre 2015)

Situaţia exporturilor şi a importurilor
pentru importuri extracomunitare şi intracomunitare
(anul 2015, 9 luni, date provizorii)

Lemn de foc sub formă de trunchiuri, buşteni, ramuri, rumeguş

Total export

Total import

Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit

Total export

Total import

Buşteni de gater (pentru cherestea) de conifere

Total export

Total import

Buşteni de gater (pentru cherestea) de stejar

Total export

Total import

Buşteni de gater (pentru cherestea) de fag

Total export

Total import

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal

Total export

Total import

Marfa kg euro euro/kg

423.939.693

297.877.523

126.134.747

290.453.120

516.202

980.599

11.769.195

4.698.479

14.216.752

13.609.866

1.320.740.737

6.767.091

57.720.433

10.228.479

19.281.216

8.528.836

66.322

-

2.797.054

1.770.527

1.857.242

1.162.282

496.715.014

28.231.120

0,14

0,03

0,15

0,03

0,13

-

0,24

0,38

0,13

0,09

44010000

44030000

44032091

44039110

44039210

44070000
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Nr. 
crt.

Indicativ standard Indicativ standard
român

Titlu standard Data
aprobare

Me-
todă

1 EN 1021-1:2014 SR EN 1021-1:2015 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat. Partea 1: Sursă de aprindere: ţigară 
aprinsă

30.01.2015 NC

2 EN 1021-2:2014 SR EN 1021-2:2015 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat. Partea 2: Sursă de aprindere: flacără 
echivalentă unui chibrit

30.01.2015 NC

3 EN 1156:2013 SR EN 1156:2013 Plăci pe bază de lemn. Determinarea factorilor de durată a încărcării şi de fluaj NCT

4 EN 12871:2013 SR EN 12871:2013 Plăci pe bază de lemn. Determinarea caracteristicilor de performanţa ale plăcilor portante 
utilizate în planşee, acoperişuri şi pereţi

NCT

5 EN 13228:2011 SR EN 13228:2011 Pardoseli de lemn. Lamele de parchet din lemn masiv pentru acoperire, inclusiv blocuri 
englezeşti, cu sisteme de ghidare

NCT

6 EN 13647:2011 SR EN 13647:2011 Pardoseli de lemn şi lambriuri şi placări de lemn. Determinarea caracteristicilor geometrice NCT

7 EN 13986:2004+ A1:2015 SR EN13986+A1:2015 Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi 
marcare

29.05.2015 NC

8 EN 16122:2012/AC:2015 SR EN16122:2012/
AC:2015

Mobilier pentru depozitare, de uz casnic şi colectiv. Metodă de încercare pentru determin-
area rezistenţei, durabilităţii şi stabilităţii

31.03.2015 ER

9 EN 1870-17:2012+A1:2015 SR EN 1870-17+A1:2015 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie 
circulare pentru secţionat manuale cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie 
circulare radiale manuale)

30.09.2015 NC

10 EN 1870-3:2014 SR EN 1870-3:2015 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Maşini de 
retezat cu tăiere descendentă şi maşini de retezat mixte cu tăiere pe masă

30.04.2015 NC

11 EN 252:2014 SR EN 252:2015 Încercare în poligon pentru determinarea eficacităţii de protecţie a unui produs de protecţie 
a lemnului în contact cu solul

30.04.2015 NC

12 EN 326-2:2010+A1:2014 SR EN 326-2+A1:2015 Plăci pe bază de lemn. E şantionare, debitare şi control. Partea 2: Încercare de tip iniţială şi 
controlul producţiei în fabrică

NCT

13 EN 326-2:2010+A1:2014 SR EN 326-2+A1:2015 Plăci pe bază de lemn. Eşantionare, debitare şi control. Partea 2: Încercare de tip iniţială şi 
controlul producţiei în fabrică

30.01.2015 NC

14 EN 330:2014 SR EN 330:2015 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie a unui produs 
de protecţie a lemnului pentru utilizare sub o acoperire şi în afara contactului cu solul. 
Încercare în câmp: metodă cu îmbinare în L

30.04.2015 NC

15 EN636:2012+A1:2015 SR EN636+A1:2015 Placaj. Cerinţe NCT

16 EN 73:2014 SR EN 73:2015 Produse de protecţie a lemnului. Încercări de îmbătrânire accelerată a lemnului tratat 
înainte de încercări biologice. Încercare de evaporare

31.03.2015 NC

17 EN 747-1:2012+A1:2015 SR EN 747-1+A1:2015 Mobilier. Paturi suprapuse şi paturi supraînălţate. Partea 1: Cerinţe de securitate, rezistenţă 
şi durabilitate

30.10.2015 NC

18 EN 747-2:2012+A1:2015 SR EN 747-2+A1:2015 Mobilier. Paturi suprapuse şi paturi supraînălţate. Partea 2: Metode de încercare 30.10.2015 NC

19 EN 839:2014 SR EN 839:2015 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive faţă de ciuperci 
lignicole basidiomycete. Aplicare prin tratament de suprafaţă

30.04.2015 NC

20 SR 13569:2013/ C91:2015 SR 13569:2013/C91:2015 Lemn rotund şi alte sortimente de material lemnos. Metode de măsurare 30.06.2015 EL

• Total standarde adoptate: 20 • Adoptare prin metoda notei de confirmare: 13 • Adoptare prin traducere: 6 • Elaborare erată la standard român 
original: 1 • Legendă: NCT - notă de confirmare tradusă • NC - notă de confirmare • EL - elab

CT118 - Standarde adoptate în anul 2015

Şedinţa din 07.12.2015:
• urmărirea programului de lucru al CT 

118 pe anul 2015 - 2016 cu modificările 
aferente conform contractului cu 
MDRAP; • definitivarea examinării 
standardelor din patrimoniul ASRO/
CT 118 pe anul 2015 (conform anexei 
H, completate de fiecare membru ); 
• urmărirea proiectelor de standarde 
europene aflate în special în faza de 
anchetă publică şi propunerea de vot 
pentru standardele care prezintă interes 
pentru membrii CT 118; • definitivarea 
versiunii române a ediţiei consolidate a 
standardului SR EN 636+A1:2015, Placaj. 

Hotărâri: • în prezent, programul de 

lucru pe 2016 cuprinde standardele 
contractate cu MDRAP, urmând să se 
completeze cu standarde de interes, 
solicitate de membrii CT 118, sau 
standarde care se pot finanţa de ME, 
MMFPS, sau revizuiri de standarde, 
care au rezultat în urma examinării 
patrimoniului de standarde al CT 118 ;

 
Şedinţa din 25.01.2016:
• raportul de activitate al CT 

118 pentru anul 2015; • stabilirea 
programului de lucru al CT 118 pe 
anul 2016; • definitivarea unei liste de 
standarde originale care se utilizează 
în prezent şi care trebuie revizuite 

pentru a fi actualizate şi puse de acord 
cu standardele în vigoare; • votarea 
documentelor europene şi internaţionale 
- tipuri de formulare de vot, stabilirea 
unei strategii în vederea votării acestor 
documente în timp util, cu exprimarea 
punctului de vedere naţional şi a altor 
drepturi şi obligaţii legate de calitatea 
ASRO/CT 118 de membru permanent  
CEN si ISO; • definitivarea versiunii 
române a standardului transmis în 
anchetă, în vederea aprobării până 
la 29.01.2016, conform programului 
de lucru: SR EN 15644:2009, Scări 
prefabricate de concepţie tradiţională 
din lemn masiv. 

Din activitatea curenta a Comitetului Tehnic CT 118
Standardizare
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În luna decembrie a anului trecut, la Ettenheim, 
în Germania, a plecat dintre noi, discret, un distins 
coleg, cunoscut şi preţuit silvicultor, apreciat şi 
stimat, dr. rer. nat. Aurel Teuşan.

Marea familie a silvicultorilor deplânge dispariţia 
lui Aurel Teuşan şi exprimă adâncă durere şi sincere 
condoleanţe apropiaţilor în legătură cu încetarea lui 
din viaţă. Şi după plecarea sa în eternitate, rămâne o 
prezenţă constantă, unanim apreciată şi respectată, 
în viaţa noastră profesională. A activitat permanent, 
mai bine de o jumătate de secol, ca om de ştiinţă, 
teoretician şi evaluator avizat al fenomenului 
forestier naţional şi universal. Dispariţia sa lasă un 
gol imens în domeniul şi breasla noastră. Silvicultura 
şi toti cei ce l-au cunoscut îi vor păstra vie amintirea. 

Această succintă prezentare a personalităţii lui 
Aurel Teuşan nu poate fi încheiată fără a menţiona 
că excepţionalele sale calităţi de dascăl, om de 
ştiinţă şi inginer au fost însoţite de calităţi sufleteşti 
remarcabile: generozitate, modestie, disponibilitate 
la dialog, gentileţe înnăscută, blândeţe, putere de 
adaptare la nou, exigenţă.

Foştii şi actualii colegi de la redactia  revistei 
Meridiane forestiere, specialişti sau oamenii de 
succes în afaceri, îi vor cinsti opera remarcabilă 
care i-a inspirat ca slujitori ai destinelor pădurii 
româneşti.

Dintre numeroasele preocupări, parte din ele 
abordate în decursul timpului în paginile revistei 
noastre, pot fi menţionate doar câteva titluri:

• Munţii, pădurea şi turismul
• Pădurea şi vânatul: un “tour d’horizon” în unele 
ţări din Uniunea Europeană
• Germania Federală, îndreptar în materie de 
privatizare a pădurilor statului?
• Un principiu, un nume: prof. dr. dr. h. c. Mihail 
Prodan la 85 de ani
• Strategie sau program silvic naţional? Probleme de 
politică forestieră
• Uniunea Europeană: o şansă şi pentru industria 
lemnului în România?
• Certificarea în silvicultură văzută în lumina a două 
aniversări
• Pădurile Austriei: între protecţia mediului şi 
societate pe acţiuni

Ca multe alte personalităţi de prim rang, 
cu clarviziune şi ataşament faţă de valoarea 
inestimabilă a pădurii, care au militat pentru 
învăţământ, ştiinţă şi producţie dar în primul rând 
pentru unitatea silvicultorilor, Aurel Teuşan nu mai 
este printre noi. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 

Asociaţia Forestierilor din România,
Redacţia revistei “Meridiane Forestiere”

In memoriam

Aurel Teuşan
30 sept. 1919 - 24 dec. 2015

Dr. rer. nat. Aurel Teuşan
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Orange Wood, Ukraina
Produse din stejar, pin, mesteacăn, arin
• Colaborare tehnico-comercială
Alyona Kutanova
• http://orange-wood.co.ua/about/

Forst Garten, Germania
• mangal (cerere) • contract până în 2019
Max Reichpietscs - Weg 11, D - 23968 Wismar
• an.kurtz@web.de

Metropolight, Franţa
• lemn inferior (la cerere)
• prelucrat artizanal pentru corpuri de iluminat
Angelique Chaumont • 8 avenue Pierre Blanck
Z.I. La Voivre, CS 50035, 88026 Epinal

Earthimportexport, Italia
• lemn de foc şi deşeuri de lemn
• paletizat şi alte condiţii la comandă
Maurizio Gonzaga • Tel.: +39.02.4507.3593
Fax: +39.02.4507.5593
3-20123 Milan (MI) Italy

Kleine Wolke, Germania
• produse pe bază de lemn pentru băi
• caiet de sarcini
Fritz-Tecklenborg-Str. 3 
28759 Bremen, Germania
Tel.: +49 (0) 421.62.61
Fax: +49 (0) 421.62.61-230
export@kleinewolke.co

SDR Immobiler & Entreprise, Elveţia
• case structură de lemn
• nespecificate
5 Rue des Remparts
1400 Yverdon les Bains, Switzerland
srdc@bluewin.ch

G & J Mosbach, Germania
• parchet masiv şi stratificat
• caiet de sarcini
Alsenzstrasse 35 D-67808 Imsweiler Germany
Tel.: +49 (0) 636.145.83.90

Brian Clarke, Irlanda
• kit de asamblare vioară
• se negociază
Tel.: +353.825.66.84
brianckarke1943@gmail.com

Youngwon, Coreea de Sud
• cherestea de fag (cerere) • 4 containere pe lună
Mr. Kyun Chul Lee • tel.: 008225886781
• caseylee629@naver.com

Novawood Company, Ukraina
Parchet şi alte produse • Stejar, frasin, nuc
Kateryna Pivak • Lviv, Ukraine
+380.974.423.072 • novawoodco@gmail.com
www.novawood.blogspot.com

Europa Inversion Estrategica, Spania
Pin / brad / molid • Semifabricate uscate
şi certificate fitosanitar (cerere) • Livrare lunară, 
cu contract pe termen lung
Anca Mustăţea
• tel.: 0720.063.386, 021.320.71.63

Iosef Ungr, Cehia
Peleţi 8 mm, fără aditivi, 400 kg, lot pentru
teste. Cherestea diversă de răşinoase
Iosef Ungr • Rubesova 12, 12000 Praga 2
+420.774.139.222 • j.ungr@seznam.cz

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

ENR, Egipt
• Grinzi stejar pentru traverse de cale ferată
• licitaţie, caiet de sarcini
5th floor above Shobra Subway, Cairo
support@enr.gov.eg
Tel.: 002.02.25.761.337 / 27.736.285

Label Habitation, Franţa
Adăposturi din lemn pentru grădină •
Brad, mai multe modele, un camion pe lună
140, Boulevard Haussmann, 75008, Paris
0033.153.421.095
c.dosreis@labelhabitation.com

Ofertă de certificare a filierei produselor
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania,
certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody)
conform sistemelor FSC sau PEFC.
Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze
la e-mail: teusan@scscertified.eu

54 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Vă informăm asupra interesului Cancelariei de 
Stat a Republicii Moldova, adresat Domnului 
Ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Achim Irimescu, de a încheia parteneriate cu 
România care să faciliteze implementarea 
unor strategii cheie de dezvoltare a Republicii 
Moldova (Strategia Naţională de Dezvoltare 
Regionala 2013-2015, Strategia de Dezvoltare 
a Agriculturii şi a Mediului Rural 2014-2020, 
Strategia Natională de Protecţie a Mediului, etc.) 
şi îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul 
Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană, respectiv:
a.  Un parteneriat cu Federaţia Naţională a 
Grupurilor de Acţiune Locală din România,
b. Parteneriate cu asociaţii de producători agricoli 
şi alte entităţi relevante din România, care să 
contribuie la dezvoltarea sustenabilă a sectorului 
agricol din Republica Moldova.
Sectoarele cheie de interes: agricultură, 
economie, eficienţă energetică, etc.
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să 
ne comunicaţi disponibilitatea organizaţiei 
reprezentată de dumneavoastră de a se angaja 
în astfel de parteneriate, în vederea centralizării şi 
comunicării acestor informaţii către Cancelaria de 
Stat a Republicii Moldova.
Va mulţumim anticipat pentru sprijinul Dvs.
 
Cu stima,
Adrian Potorac,
Şef Serviciu RNDR
Direcţia Generală Dezvoltare Rurală AM PNDR
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 






