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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

A fost, de asemenea, stabilit un nivel 
maxim de masă lemnoasă, din volumul total, 
pe care administratorii de fond forestier îl pot 
exploata în regie proprie şi care nu mai poate 
fi reţinut selectiv, ci prin tragere la sorţi în 
prezenţa reprezentanţilor ASFOR.

Acest volum trebuie regăsit, proporţional, 
atât în tăierile de produse principale, cât 
şi în cele de produse secundare. Pentru 
aceste partizi exploatate în regie proprie, 
administratorii de fond forestier trebuie să 
înregistreze şi să prezinte public rezultatele 
economice ţinute în evidenţe contabile 
separate.

Administratorii sunt obligaţi, prin HG 
617/2016, să ia în calcul, la stabilirea eficienţei 
economice, preţul masei lemnoase pe 
picior, plecând de la preţul de pornire.

În lunile noiembrie - decembrie 2016, 
s-au desfăşurat, la nivelul Direcţiilor Silvice, 
licitaţiile principale de masă lemnoasă. 
Nu au fost semnalate incidente. Ceea ce 
reţine, însă, în mod deosebit atenţia, este 
continuarea creşterii preţurilor de adjudecare, 
atât ale masei lemnoase pe picior, cât şi ale 
materialelor lemnoase fasonate.

În urmă cu un an, prețurile de pornire au 
fost contestate de agenții economici ca fiind 
prea ridicate și, din acest motiv, nu au luat 
parte la licitații într-un număr important de 
Direcții Silvice.

Pentru anul de producţie 2017, având în 
vedere experienţa anterioară, preţul mediu 
de pornire al RNP Romsilva a fost de 142 lei/
mc, respectiv cu aproximativ 10% mai mic 
faţă de anul precedent. Preţul de adjudecare 
mediu a înregistrat, însă, un plus considerabil 
de 31% faţă de preţul de pornire, situându-
se la un maximum istoric de 186 lei/mc, ca 
rezultat al mediei obţinute din preţurile de 
adjudecare pe natură de produse.

Aceasta este urmarea firească a numărului 
considerabil de societăţi comerciale atestate 
pentru activităţi de exploatări forestiere şi 
a investiţiilor din domeniul industrializării 
lemnului, multe dintre aceste capacităţi fiind 

cu capital străin, fapt care determină nivelul 
ridicat al cererii de lemn.

De remarcat că societăţile comerciale de 
exploatare sunt în exclusivitate cu capital 
românesc şi depăşesc ca număr cinci mii de 
unităţi. Este, de altfel, cea mai expusă şi cea 
mai grea activitate a domeniului forestier, 
ceea ce face ca, pe acest segment, interesul 
investitorilor străini să fie scăzut.

Creşterea cererii de lemn pe piaţa internă, 
ca urmare a creşterii capacităţilor de 
industrializare, având consecinţă imediată 
creşterea preţurilor materiei prime, nu este, 
însă, în aceeaşi măsură corelată cu o creştere 
a preţurilor pe pieţele internaţionale, unde 
această cerere este sensibil constantă.

Preţurile produselor din lemn cresc, într-
adevăr, în câteva cazuri, cu procente foarte 
mici, până la 5%, existând, însă, şi situaţii de 
descreştere a celor care au avut preţuri mari, 
piaţa fiind, în general, pe medie, stabilă.

Se ridică întrebarea dacă industria va 
reuşi să transfere, prin produsele sale, 
creşterea preţurilor la materiile prime, pe 
care furnizorii de masă lemnoasă pe picior 
şi firmele de exploatare le-au adus în piaţă. 
Răspunsul va fi dat atât de unităţile de 
industrializare a lemnului rotund, cât şi de 
populaţia consumatoare de lemn de foc, 
care, în această iarnă, s-a confruntat cu o 
lipsă acută de lemn de foc pentru încălzire 
sau prepararea hranei. În acest caz, lucrurile 
se pot complica şi mai mult, având în vedere 
atât interesul industriei care poate prelucra, la 
nevoie, lemn de foc, cât şi al clienţilor externi 
interesaţi de acest sortiment, în cantităţi şi cu 
oferte de preţ în creştere.

Anul 2017, chiar în primele luni, până 
la Paşte, va aduce multe clarificări în ceea 
ce priveşte stabilitatea pieţei lemnului în 
România şi sustenabilitatea preţurilor la 
materiile prime, într-o astfel de situaţie de 
“maximum istoric” în care se află preţul 
“masei lemnoase pe picior”.

Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR

Preţul masei
lemnoase pe picior -
maximum istoric!
Ce urmează?…
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin HG 617 din 2016, a adus 
câteva prevederi noi privind modul de organizare a lictaţiilor de 
“masă lemnoasă pe picior” sau ca “materiale lemnoase fasonate”.
Prin acest Regulament, a devenit obligatorie prezentarea “listei de 
partizi” pentru anul de producţie următor, de către administratorii 
fondului forestier proprietate publică.
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Rezumat
În şedinţa de Consiliu Director, 

convocată la sfârşitul anului 
2016, asociaţia îşi face bilanţul 

de an şi decide căi şi mijloace 
prin care să acţioneze, în 

interacţiune cu politicile care se 
prefigurează în noul program de 

guvernare.

ASFOR, 2016 annual 
review 
Synopsis

The ASFOR Board of Directors 
meeting, held at the end of 
2016, presented the annual 

report, deciding the modalities 
and approaches to action 

correlated with the policies 
foreseen in the new Government 

programme.

Bilanţ 2016

ASFOR funcţionează ca organizaţie 
patronală şi profesională a agenţilor 
economici din industria de exploatare 
şi prelucrare primară a lemnului, 
reprezentând, susţinând şi apărându-
le interesele economice, tehnice, 
comerciale şi sociale în relaţiile cu 
autorităţile publice, cu sindicatele şi cu 
alte persoane juridice şi fizice, pe plan 
naţional şi internaţional. 
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ACTUALITATE / IN THE NEWS

La început de an, se pune foarte mare 
accent pe noul program de guvernare. 
Un extras din acest program, partea 
care se refera la păduri, precizează că 
prioritatea “zero” a Guvernului în materie 
de politică de mediu va fi aceea de 
protejare a fondului forestier naţional. 
Guvernul nu este şi nu a fost niciodată 
împotriva exploatării raţionale a fondului 
forestier din România. Dimpotrivă, 
lemnul este o resursă regenerabilă. O 
exploatare durabilă a pădurilor este 
esenţială în lupta împotriva schimbărilor 
climatice etc.

În acest context, Consiliul Director al 
asociaţiei, prin cadrul constituit, reunind 
membri, consilieri şi câţiva invitaţi, în 

ziua de 20 decembrie 2016, a permis, 
pe baza dezbaterilor punctuale, sa 
prefigureze o serie de soluţii şi măsuri 
îndreptate spre mai buna funcţionare 
organizatorică şi operaţională a 
asociaţiei şi a legăturilor sale cu 
instituţiile naţionale şi europene.

Având în vedere rolul de apărător 
reprezentativ al intereselor operatorilor 
economici din industria de exploatare 
şi prelucrare a lemnului, Asociaţia 
Forestierilor din România trebuie să se 
implice mai mult în dezvoltarea durabilă 
a economiei forestiere, creşterea 
performanţelor societăţilor forestiere 
şi promovarea pe piaţa externă a 
produselor sale.

Împreună cu reprezentanţii tuturor 
actorilor importanţi din sectorul 
forestier românesc, ASFOR are menirea 
identificării paşilor necesari pentru 
modernizarea continuă a acestuia, 
regăsindu-se din plin în noua politică 
forestieră.

Ordinea de zi a cuprins analiza şi 
discutarea următoarelor acţiuni şi 
documente:

1. Actele normative de interes pentru 
domeniul forestier promulgate recent 
sau aflate încă în dezbatere publică.

2. Modul de desfăşurare a licitaţiilor 
de masă lemnoasă pentru producţia 

Aspect de la şedinţa Consiliului Director al ASFOR 
din 20 decembrie 2016
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anului 2017, organizate conform 
HG nr. 617/2016, cu prezentarea de 
către preşedinţii de sucursale a unor 
informări punctuale asupra modului 
de desfăşurare a licitaţiilor din raza de 
responsabilitate.

3. Preliminarea execuţiei Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2016. 
Prezentarea proiectului Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2017.

4. Aprobarea listelor cu firmele care au 
depus adeziuni pentru a deveni membri 
ASFOR, precum şi a firmelor care din 
diverse motive îşi pierd calitatea de 
membru.

5. Diverse.

Din analiza detaliată a discuţiilor, 
s-au putut desprinde câteva probleme 
comune, care au şi primit răspunsuri 
relativ identice, iar o altă serie de 
semnalări pot fi considerate particulare 
sau tipice zonei, pentru a căror 
soluţionare trebuie întreprinse unele 
demersuri.

Principalele declaraţii şi puncte de 
vedere care s-au exprimat au fost:

• legat de licitaţia mare de lemn 
pentru anul de producţie 2017, acestea 
au fost anunţate în prealabil pe site-uri 
şi în ziare reprezentative la nivel regional 
şi national;

• s-au publicat detalii despre masa 
lemnoasă pusă în vânzare ca: volum, 
număr de partidă, locul unde se află 
dispusă partida (harta), esenţa lemnului, 
calitatea lemnului, accesibilitate pentru 
exploatare, etc.;

• înainte de fiecare licitaţie, la unele 
direcţii, la cererea celor interesaţi, de 
comun acord, s-au organizat sesiuni de 
vizitare ale parchetelor ce urmează a fi 
exploatate; 

• pe fondul unei relative normalităţi, la 
licitaţii s-au evidenţiat unele neajunsuri 
(lipsa catalogului masei lemnoase pentru 
anul de producţie 2017, lipsa precizării 
distanţei medii de colectare etc.), care 
au îngreunat la unele direcţii silvice 
procesul propriu-zis de vânzare prin 
licitare;

• nevoia de “iniţiative şi reglementări” 
prin care sectorul de exploatare şi 
prelucrare a lemnului să fie mai bine 
apărat;

• sprijinirea unui program de 
investiţii, necesar atât pentru creşterea 
gradului de accesibilizare, cât şi pentru 
retehnologizarea sectorului; 

• preocupare majoră a ASFOR pentru 
schimbarea imaginii şi percepţiei actuale 

a sectorului.

În urma analizării în ansamblu a 
punctelor de pe ordinea de zi şi a 
propunerilor făcute cu ocazia discuţiilor, 
s-a hotărât redactarea unei hotărâri, a 
carei esenţă conţine următoarele:

1. Aprobă de principiu rectificarea 
bugetara pe 2016 care va fi prezentată 
în forma finală în următoarea şedinţă a 
Consiliului Director;

2. Se reţine propunerea de analizare 
a oportunităţii modificării cotizaţiei 
ASFOR şi a consultanţei tehnice, în 
vederea supunerii aprobării în Adunarea 
Generală;

3. Aprobă lista cu cele 32 de adeziuni 
depuse pentru a deveni membri ASFOR  
(de la precedenta şedinţă a CD până în 
prezent), numărul membrilor ASFOR la 
data de 20.12.2016 fiind de 1.314.

Totodată, se aprobă lista cu cele 16 
firme membre ASFOR care îşi pierd 
calitatea de membru (din cauza neplăţii 
cotizaţiei sau a încetării activităţii).

Întâlnirea organizată cu activul ASFOR 
în preajma unor reorganizări de instiţutii 
şi politici în domeniu a fost un succes, 
reuşind să-şi atingă scopul de a găsi căi 
şi mijloace prin care, în mod responsabil, 
actori ai aceleiaşi scene se reunesc 
animaţi, mai puţin de vreo competiţie 
sau rivalitate, cât de dorinţa de a 
decide împreună, fără nici o ierarhie, 
ţeluri social-economice comune, în 
interacţiune cu ecosistemul naţional 
forestier.

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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3.079.579
1.211.364

2.154
4.293.097

164,79
83,84
123,78
141,92

775.708
446.561

1.222
1.223.491

181,86
86,75

126,43
147,09

1.249.480
299.878

619
1.549.977

157,96
79,95
127,12

142,86

277.659
53.206

138
330.913

246,60
121,10

108,97
226,36

341.381
211.051

145
552.577

152,90
84,76

104,06
126,86

435.441
200.668

30
636.139

111,10
72,31

110,02
98,87

Produse principale
Produse secundare
Produse de igienă
Total

Sursa: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Natura produselor Preţ mediu Volum brut

Răşinoase Fag Stejari Diverse specii tari Diverse specii moi

Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu

Masa lemnoasă oferită şi adjudecată la licitaţia principală pentru producţia anului 2017,
pe natură de produse
A. Masa lemnoasă oferită, din care:

mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mcmc lei/mc

2.579.068
756.265

1.257
3.336.590

167,50
88,05
130,12

149,48

730.156
282.039

362
1.012.557

182,38
91,09

149,08
156,94

1.088.456
214.118

619
1.303.193

157,63
85,29
127,12

145,73

225.470
33.453

103
259.026

252,90
122,95
123,75
235,19

234.541
123.114

143
357.798

154,14
86,32
103,91

130,79

300.445
103.541

30
404.016

114,22
76,29
110,02

104,50

Produse principale
Produse secundare
Produse de igienă
Total

Volum brutNatura produselor Preţ mediu Volum brut

Răşinoase Fag Stejari Diverse specii tari Diverse specii moi

Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu

B. Preţul de pornire aferent masei lemnoase adjudecate, din care:

mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mcmc lei/mc

2.579.068
756.265

1.257
3.336.590

209,86
113,24

150,06
185,64

730.156
282.039

362
1.012.557

242,71
117,05

156,87
203,01

1.088.456
214.118

619
1.303.193

193,39
108,26
156,53
177,30

225.470
33.453

103
259.026

312,23
150,42

131,91
289,87

234.541
123.114

143
357.798

185,01
110,41
121,39

159,76

300.445
103.541

30
404.016

132,31
104,48
133,44
125,13

Produse principale
Produse secundare
Produse de igienă
Total

Volum brutNatura produselor Preţ mediu Volum brut

Răşinoase Fag Stejari Diverse specii tari Diverse specii moi

Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu

C. Preţul de adjudecare

mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mcmc lei/mc

Rezumat
Masa lemnoasă stabilită, 

potrivit legii, pentru a 
se recolta din fondul 
forestier proprietate 

publică a statului 
administrat de Regia 

Naţională a Pădurilor 
- Romsilva în anul de 

producţie 2017.

Concrete figures 
of the timber 

auction held in 
2017

Synopsis
According to the law, this 

is the established wood 
mass that is about to be 

harvested from the forest 
fund, public property of 
the State and managed 
by the National Forest 

Administration - 
Romsilva during the 

production year of 2017.

Masa lemnoasă stabilită, potrivit legii, pentru a se recolta 
anual din fondul forestier proprietate publică a statului 
administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva se 
vinde, de către aceasta sau prin direcţiile silvice/Institutul de 
Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti (ICAS), prin licitaţie, 
prin negociere sau în mod direct, în condiţii specifice 
economiei de piaţă, în conformitate şi cu respectarea 
prevederilor regulamentului in vigoare. Masa lemnoasă care 
face obiectul vânzării prin modurile prevăzute provine din 
produse principale, produse secundare, produse accidentale 
şi produse de igienă, precum şi din orice material lemnos 
rezultat în urma efectuării lucrărilor de regenerare şi de 
îngrijire a arboretelor.

Cifre concrete 
pentru licitaţia
de masă lemnoasă 
pe anul 2017

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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145
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152,90
84,76

104,06
126,86

435.441
200.668

30
636.139

111,10
72,31

110,02
98,87

Produse principale
Produse secundare
Produse de igienă
Total

Sursa: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Natura produselor Preţ mediu Volum brut

Răşinoase Fag Stejari Diverse specii tari Diverse specii moi

Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu

Masa lemnoasă oferită şi adjudecată la licitaţia principală pentru producţia anului 2017,
pe natură de produse
A. Masa lemnoasă oferită, din care:

mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mcmc lei/mc

2.579.068
756.265

1.257
3.336.590

167,50
88,05
130,12

149,48

730.156
282.039

362
1.012.557

182,38
91,09

149,08
156,94

1.088.456
214.118

619
1.303.193

157,63
85,29
127,12

145,73

225.470
33.453

103
259.026

252,90
122,95
123,75
235,19

234.541
123.114

143
357.798

154,14
86,32
103,91

130,79

300.445
103.541

30
404.016

114,22
76,29
110,02

104,50

Produse principale
Produse secundare
Produse de igienă
Total

Volum brutNatura produselor Preţ mediu Volum brut

Răşinoase Fag Stejari Diverse specii tari Diverse specii moi

Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu

B. Preţul de pornire aferent masei lemnoase adjudecate, din care:

mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mcmc lei/mc

2.579.068
756.265

1.257
3.336.590

209,86
113,24

150,06
185,64

730.156
282.039

362
1.012.557

242,71
117,05

156,87
203,01

1.088.456
214.118

619
1.303.193

193,39
108,26
156,53
177,30

225.470
33.453

103
259.026

312,23
150,42

131,91
289,87

234.541
123.114

143
357.798

185,01
110,41
121,39

159,76

300.445
103.541

30
404.016

132,31
104,48
133,44
125,13

Produse principale
Produse secundare
Produse de igienă
Total

Volum brutNatura produselor Preţ mediu Volum brut

Răşinoase Fag Stejari Diverse specii tari Diverse specii moi

Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu Volum brut Preţ mediu

C. Preţul de adjudecare

mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mcmc lei/mc

Masa lemnoasă se vinde ca 
“lemn pe picior” sau ca “lemn 
fasonat”.

Modul de vânzare a masei lemnoase 
prin modalităţile prevăzute se hotărăşte 
de comitetul director al direcţiei silvice/
ICAS, la propunerea ocolului silvic şi pe 
baza unei fundamentări economice.

RNP - Romsilva administrează 3,154 
milioane de hectare de fond forestier 
proprietate de stat, asigură servicii 
publice şi administrează alte un milion 
de hectare de pădure privată. Regia 
deţine administrarea a 22 de parcuri 
naturale şi naţionale, o direcţie pentru 
caii de rasă şi o structură dedicată 
Muzeului Cinegetic al Carpaţilor Posada.

Romsilva a obţinut la licitaţiile de masă 
lemnoasă organizate în lunile noiembrie 
şi decembrie 2016 o creştere cu 24% a 
preţului mediu, iar cantitatea adjudecată 
a depăşit media anilor trecuţi, totalizând 
3,33 milioane metri cubi.

“Am încheiat licitaţiile pentru 2017 
pe 19 decembrie şi am respectat 
reglementarea în vigoare, cea care a 
fost schimbată în vară de Guvern. În 
cifre concrete, pot spune că am scos 
la licitaţie 4,3 milioane metri cubi de 
masă lemnoasă, iar preţul este foarte 
interesant. Anul trecut au fost discuţii pe 
preţul de referinţă, preţul de pornire şi 
unde s-a putut adjudeca. Acum, conform 

legii, preţul de referinţă a pornit de la un 
nivel normal de piaţă în România, acesta 
fiind racordat la tot ceea ce înseamnă 
piaţa europeană. Am plecat de la un preţ 
de pornire de 149,48 lei pe metru cub, 
iar rezultatul la nivel naţional a ajuns 
la 185,64 lei pe metru cub. Practic, prin 
licitaţie, s-a obţinut o creştere a preţului 
mediu cu 24%”. (Sursă: Ciprian Pahonţu- 
Romsilva, Conferinţa de bilanţ)

În opinia directorului Romsilva, preţul 
mediu obţinut la licitaţie creează premise 
favorabile unui business durabil atât 
pentru Romsilva, cât şi pentru cei câteva 
mii de agenţi economici cu care lucrează 
Regia pe partea de lemn, în condiţiile în 
care 85% - 87% din veniturile sale provin 
din valorificarea lemnului. 

Acesta a adăugat că, din întreaga 
cantitate oferită spre licitare, au fost 
adjudecate 3,33 milioane metri cubi, 
însemnând aproape 78% din volumul 
brut oferit agenţilor economici atestaţi. 

“Din tot ceea ce am oferit la licitaţie, 
s-a adjudecat un procent peste media 
anilor trecuţi, de 78%, respectiv 3.336.590 
de metri cubi au fost adjudecaţi la 
această dată şi vor intra în faza de 
contractare şi de exploatare după 1 
ianuarie 2017”, a adăugat Cristian 
Pahonţu. 

Romsilva a organizat, între 24 
noiembrie şi 19 decembrie 2016, în toate 
direcţiile silvice, licitaţia principală pentru 
producţia de masă lemnoasă pentru 
anul 2017. Prin această licitaţie, firmele 
autorizate obţin dreptul de recoltare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
administrat de Romsilva. 

La licitaţia principală a fost oferită 
minimum 50% din masa lemnoasă ce 
urmează a fi recoltată în 2017, urmând 
ca în 2017 să mai fie organizate licitaţii 
publice, cu strigare sau în plic, pentru 
adjudecarea masei lemnoase. 

Din cei 4,29 milioane metri cubi de 
masă lemnoasă oferiţi la licitaţie, circa 
1,22 milioane de metri cubi au fost de 
răşinoase, 1,54 milioane de metri cubi 
de fag, 330.913 metri cubi de stejar, 
552.577 de metri cubi diverse specii tari 
şi 636.139 metri cubi, diverse specii moi.
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61.928

112.794

139.925

192.615

51.321

14.065

35.840

22.009

23.114

52.888

34.045

287.249

28.410

20.918

38.611

36.326

65.175

6.129

44.610

68.527

33.812

125.752

30.442

62.538

15.006

114.760

63.171

153.893

324.882

37.792

106.686

20.475

21.630

61.875

577.227

11.482

56.367

50.562

56.959

50.969

23.874

3.336.590

194,13

210,60

203,04

151,96

226,07

156,81

212,97

89,29

226,22

190,21

133,62

148,36

189,10

102,89

217,63

279,01

139,80

124,82

203,31

177,06

192,76

184,05

132,59

191,62

247,17

189,63

160,85

221,35

187,45

173,84

213,60

187,44

268,37

260,36

194,05

194,58

203,99

176,66

247,49

119,99

182,60

185,64

24.851

2.833

21.981

67.566

14.671

2.708

1.076

9.259

7.022

0

15.600

12.121

20.586

4.833

0

24

2.206

25.974

30.330

4.077

40.279

869

73.254

153.310

5

20.524

648

194

19.033

419.852

1.550

0

12.768

42

2.511

1.012.557

214,17

96,16

179,84

172,89

251,17

188,02

127,25

215,85

200,96

0

148,73

215,92

220,52

170,79

0

109,00

190,28

185,91

237,11

168,80

163,28

127,13

232,54

213,83

147,00

175,32

69,00

145,17

281,61

211,11

148,73

0

225,14

110,00

239,02

203,01

28.113

44.695

92.084

89.714

25.703

8.806

12.696

9.171

31.871

0

190.003

4.592

15.892

8.464

154

53.258

6.535

82.136

10.479

59.910

37.667

58.547

130.619

79

61.716

5.833

9.354

22.366

124.129

29.850

0

27.998

5.314

15.445

1.303.193

191,15

206,29

199,13

150,79

208,09

161,17

216,09

204,49

191,43

0

149,56

168,67

219,11

249,00

189,00

177,14

221,53

173,62

196,50

202,10

141,53

211,27

168,81

296,73

206,29

191,72

233,42

246,94

144,64

206,03

0

240,03

170,37

171,82

177,30

3.117

31.716

13.271

3.312

4.678

217

5.866

2.885

2.612

1.678

21.606

5.206

622

719

12.342

8.971

199

13.666

9.462

291

2.676

236

7.022

7.245

3.908

10.032

5.618

5.212

11.411

6.957

8.250

7.792

3.784

5.025

6.128

10.376

2.117

7.667

4.279

855

259.026

218,54

311,10

324,71

282,65

341,55

158,29

293,92

381,66

233,21

141,53

254,77

196,84

117,28

293,50

389,41

229,19

173,49

240,20

188,25

243,00

143,00

101,00

468,90

269,00

319,09

235,77

263,16

379,03

282,27

456,68

222,96

361,86

415,51

358,44

208,30

245,33

205,49

406,78

154,68

375,69

289,87

3.977

23.735

9.344

18.423

5.849

1.520

9.852

1.799

5.469

4.652

31.708

5.544

4.001

935

7.228

4.251

2.206

9.001

2.822

737

8.824

5.395

21.008

5.206

9.704

8.122

14.551

23.403

4.998

6.184

4.029

3.503

16.336

22.140

3.889

11.055

5.922

6.228

21.052

3.196

357.798

113,72

128,96

165,55

116,88

158,94

118,67

212,04

141,10

178,28

231,61

106,40

152,87

125,96

120,10

233,21

218,77

138,10

217,94

143,10

166,92

112,49

228,27

170,63

246,25

178,68

185,69

198,50

123,24

183,75

226,73

150,42

191,48

221,81

138,62

193,03

176,89

124,26

168,75

121,59

190,77

159,76

1.870

9.815

3.245

13.600

420

814

6.350

22.009

5.914

27.715

28.332

947

16.295

479

3.459

51.799

3.700

21.943

779

275

1.786

24.811

19.925

2.555

959

6.481

1.923

12.338

21.236

11.305

1.715

787

356

6.081

1.465

3.536

42.523

2.298

20.282

1.867

404.016

103,00

135,93

81,32

71,37

98,59

76,70

147,91

89,29

162,90

116,70

105,90

114,38

96,68

121,17

205,46

117,69

114,39

174,33

121,31

182,24

178,10

112,09

118,23

187,15

120,36

130,52

152,95

97,82

112,79

166,22

133,68

130,84

87,17

90,55

141,30

174,49

182,52

144,59

97,83

93,48

125,13

Alba

Arad

Argeş

Bacău

Bihor

Bistriţa Năsăud

Botoşani

Brăila

Braşov

Buzău

Călăraşi

Caraş-Severin

Cluj Napoca

Constanţa

Covasna

Dâmboviţa

Dolj

Galaţi

Giurgiu

Gorj

Harghita

Hunedoara

Ialomiţa

Iaşi

Ilfov

Maramureş

Mehedinţi

Mureş

Neamţ

Olt

Prahova

Sălaj

Satu Mare

Sibiu

Suceava

Teleorman

Timiş

Tulcea

Vâlcea

Vaslui

Vrancea

Total

Diverse specii moiRăşinoaseTotal Fag Stejari Diverse specii tariDirecţia silvică

din care:

mc lei/mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc mc lei/mc

Rezultatele licitaţiei principale pentru anul de producţie 2017

Sursa: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
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Umiditatea 
lemnului,

termen tehnic 
sau comercial?

Rezumat 
De la recoltare şi inclusiv 
în produsul final, apa din 
structura lemnului joacă un rol 
determinant în transformarea, 
transportul şi manipularea 
lui în procesele ulterioare 
de prelucrare şi, în final, în 
valoarea şi durabilitatea sa în 
ansamblu.

The moisture content 
of wood, a technical 
or commercial term?
Synopsis
From the harvesting stage to 
the final product, the water level 
inside a wood structure plays a 
key role in the process of wood 
manufacturing, transport and 
manipulation in the sequent 
phases of processing and 
finally, in its general value and 
durability.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

ACTUALITATE / IN THE NEWS

Lemnul constituie, după cum se ştie, una dintre 
marile bogăţii naturale ale ţării noastre. Este un 
material de construcţii indispensabil diferitelor 

etape sau soluţii tehnice alese şi nu numai, care 
trebuie folosit raţional şi chibzuit, prin prisma 

multor avantaje pe care le oferă, comparativ cu 
alte materiale. 
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Lemnul constituie, după cum se ştie, 
una dintre marile bogăţii naturale 
ale ţării noastre. Este un material 

de construcţii indispensabil diferitelor 
etape sau soluţii tehnice alese şi nu 
numai, care trebuie folosit raţional şi 
chibzuit, prin prisma multor avantaje 
pe care le oferă, comparativ cu alte 
materiale. Pentru a putea fi întrebuinţat, 
mai ales în construcţii, dar nu numai, 
lemnul trebuie să îndeplinească 

anumite condiţii de calitate. 
Proprietăţile lemnului în acest context 
trebuie să fie bine cunoscute  la 
prelucrare sau în perioada de utilizare.

Proprietăţile lemnului depind, în 
cea mai mare măsură, de alcătuirea şi 
structura lui. 

Unele proprietăţi pot fi observate 
printr-o cercetare exterioară a lemnului 
(greutatea, umiditatea, aspectul, 
culoarea). Acestea se numesc proprietăţi 
fizice.

Alte proprietăţi pot fi observate prin 
prelucrarea sau încercarea lemnului 
(tăria, durabilitatea, elasticitatea, uzura, 
rezistenţa). Acestea alcătuiesc grupa 
proprietăţilor mecanice.

Greutatea unui metru cub de lemn 
este cunoscută sub denumirea de 
greutate specifică. Deoarece lemnele 
stivuite (aşezate) într-un metru cub 
prezintă goluri între ele, această greutate 
se mai numeşte greutate specifică în 
stivă. Daca lemnele dintr-un metru 
cub sunt aşezate fără goluri între ele, 
greutatea lemnului se numeşte greutate 
specifică aparentă (în acest caz, lemnul 
are pori şi canale).

Greutatea lemnului variază, aşadar, 
după esenţă, după modul de aşezare 
a materialului lemnos, după alcătuirea 
(configuraţia) lui. Ea depinde mult şi 
de cantitatea de apă pe care o conţine 

lemnul (gradul de umiditate). Lemnul 
este, în general, mai uşor decât apa, şi 
de aceea el pluteşte în apă. Lemnele 
moi (molidul, bradul, pinul) cântăresc, în 
stare uscată, 450 - 600 kg/mc, iar în stare 
umedă, până la 750 kg/mc. Lemnele 
tari (stejarul, fagul, carpenul, frasinul, 
salcâmul) cântăresc, în stare uscată, 600-
800 kg/mc, iar în stare umedă, până la 
1.000 kg/mc.

În practica curentă, într-un vagon de 
10 tone se pot încărca, de obicei, 22 - 24 
mc cherestea uscată de brad sau molid 
şi 14-16 mc de stejar uscat.

Cantitatea de apă pe care o conţine 
lemnul se numeşte umiditate. Ea se 
exprimă în procente faţa de greutatea 
lemnului în stare uscată. 

Din punct de vedere al umidităţii, 
lemnul se împarte astfel:

• lemn de construcţii verde, cu 
umiditatea mai mare de 35%;

• lemn de construcţii semiuscat, cu 
umiditatea de 20-35%;

• lemn de construcţii uscat la aer, cu 
umiditatea de 12-20%

• lemn perfect uscat, cu umiditatea 
de 0% (nu se poate obţine decat în 
laborator).

Lemnul proaspat tăiat are o umiditate 
de circa 50%. Lemnul tăiat şi lăsat în aer 
liber pierde din umiditate, pâna când 
aceasta ajunge egală cu umiditatea 
aerului. În această stare, se obţine lemnul 
uscat la aer. În timpul verilor călduroase, 
umiditatea lemnului scade pana la 
12%, adică până la umiditatea cea mai 
scăzută a aerului. Umiditatea normală 
pentru climatul nostru este de 15% şi 
reprezintă cantitatea de apă conţinută 
de lemnul de construcţii uscat la aer. În 
timpul toamnei, umiditatea lemnului 
creşte, deoarece el absoarbe o parte din 
umiditatea aerului (vezi exemplul).

Lemnul păstrat în condiţii naturale nu 
poate fi complet uscat, întrucât nici aerul 
nu este niciodată lipsit de umiditate. 
Schimbarea umidităţii lemnului este 
însoţită de măriri sau micşorări de 
volum.

Lemnul are însuşirea de a-şi micşora 
volumul (a scădea) când este ţinut 
într-un loc uscat, sau de a-şi mări 
volumul (a se umfla) când este ţinut 
într-un loc umed. Scăderea volumului 
lemnului, numită şi contracţia lemnului, 
se datorează evaporării apei conţinute. 
În felul acesta, vasele lemnului se 
micşorează, ceea ce duce la micşorarea 
dimensiunilor sale. Această contracţie se 
observă mai ales la uscarea scândurilor.

Datorită uscării neegale a straturilor 
lemnului, se produce deseori crăparea 
lui.  Straturile exterioare îşi pierd repede 
umiditatea, micşorându-şi mai repede 
volumul. Straturile interioare îşi pierd 
greu umiditatea, pastrându-şi aproape 
aceleaşi dimensiuni. În acest fel, se 
produc crăpăturile de la suprafaţă spre 
centru. Umflarea lemnului se datorează 
umidităţii pe care lemnul uscat o 
absoarbe din aer. În felul acesta, vasele 
şi fibrele se măresc, ceea ce duce 
la mărirea dimensiunilor lemnului. 
Umflarea poate provoca strâmbarea 
lemnului, însă în sensul opus uscării. 

În cazul cherestelelor, pentru 
condiţiile de prelucrare, transport sau 
comecializare, în general, sunt stabilite 
prin standarde sau norme tehnice 
mărimea supradimensiunilor care 
trebuie prevăzute pentru contragerea 
lemnului prin uscare, la grosimea şi 
lăţimea cherestelei debitată din buşteni 
sau din cherestea cu umiditate ridicată, 
pentru ca la umiditatea de referinţă, 
piesele rezultate să aibă dimensiunile 
nominale cerute.

Mărimea supradimensiunilor pentru 
contragere s-a stabilit, pentru cazul 
pieselor, aşa cum rezultă la debitările 
curente, în care inelele anuale ale 
lemnului au, în secţiunea transversală 
a pieselor, o poziţie semiradială. 
Supradimensiunile pentru contragere, în 
general, nu se aplică pieselor debitate 
perfect radial (în rezonanţă) şi a 
cherestelei rindeluite.

Vara

Iarna

Lemn
verde

1
lună

2
luni

3
luni

4
luni

5
luni

6
luni

1.120

1.095

988

1.063

903

1.047

867

1.037

867

1.033

861

990

Exemplu: Greutatea in kilograme a unui metru cub
de lemn stocat de fag (lemn rotund-necojit) în depozit,
devine, după o durată de la fasonare de:

Asemănător, după 6 luni, lemnul de steri pentru foc, despicat şi rotund (fag) scade,
vara, de la 634 kg/ster, la 447 kg / ster (sursă: I. M. Pavelescu).

Pentru a putea fi întrebuinţat, mai ales în construcţii, 
dar nu numai, lemnul trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii de calitate. Proprietăţile lemnului 
în acest context trebuie să fie bine cunoscute  la 
prelucrare sau în perioada de utilizare.
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Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 17

Conţinutul de apă din lemn şi influenţa asupra
principalelor sale caracteristici
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Un exemplu concret al acestor practici 
poate fi înţeles prin următoarea situaţie:

• mărimea supradimesiunilor pentru 
contragerea la dulapii de molid, de 48 
mm grosime şi lăţimea de 200 mm, la 
umiditatea de referinţă de 20%, debitaţi 
din buşteni cu umiditatea mai mare de 
50%;

• din date tabelare, la grosimea de 
48 mm corespunde o supradimensiune 
de 1,6 mm, iar la lăţimea de 200 mm 
corespund 5,6 mm, deci dimensiunile 
iniţiale ale dulapilor trebuie să fie de 
49,6 mm şi 205,6 mm.

Există şi posibilitatea operării cu 
procente, caz în care, pentru exemplul 
dat, la grosimea de 48 mm corespunde 
o supradimensiune de 3,3%, iar la 
lăţimea de 200 mm corespunde 2,8%, 
deci dimensiunile iniţiale se calculează 
aplicând procentele menţionate la 
dimensiunile nominale (sursă: STAS 
6455-71).

Lemnul fiind un material higroscopic, 
umiditatea lui este condiţionată, aşa 
cum s-a menţionat, în orice moment, 
de umiditatea şi temperatura mediului 
înconjurător. Orice schimbare a acestor 
două elemente aduce după sine şi o 
schimbare a umidităţii lemnului. În 
întrebuinţările curente ale lemnului, 
aceasta are o deosebită importanţă, 
nu atât direct, cât prin faptul că la 
orice schimbare a umidităţii lemnului, 
urmează, în mod inevitabil, şi o 
schimbare a dimensiunilor lui. Se 
produce aşa numita “contragere” sau 
“umflare” a lemnului, inegal în cele trei 
direcţii anatomice (longitudinal, radial 
şi tangenţial), şi care constitue unul 
dintre inconvenientele acestui material. 
Credinţa că un lemn, după mulţi ani 
de păstrare în încăperi bine uscate, 
îşi pierde însuşirile higroscopice, s-a 
dovedit a fi greşită. Chiar după sute de 
ani de păstrare într-un mediu constant, 
lemnul rămane cu aceleaşi însuşiri 
higroscopice. Deteriorarea obiectelor 
construite din lemn în urma contragerii 
şi umflării trebuie întotdeauna explicată 
fie printr-o greşeală de construcţie, 
fie de uscare a materialului. Practic, 
problema care se pune pentru a evita 
inconvenientele arătate mai sus este de 
a folosi în fiecare caz, afară în aer liber, 
în încăperi încălzite sau neîncălzite etc. 
un material bine uscat, înţelegând prin 
aceasta un material cu umiditatea cerută.

Lemnul care se prelucrează pentru 
a obţine mobilă, uşi, ferestre, parchet, 
lambriuri, instrumente muzicale etc. 
trebuie mai întâi uscat până ajunge la 
o umiditate de echilibru. Umiditatea 
recomandată pentru mobilă şi lemn 
folosit la interior este cuprinsă în 
intervalul 8-12%, lemnul pentru 

instrumentele muzicale are o umiditate 
mai scăzută, de 6%, iar cel folosit la 
exterior, mai mare, 14-16% şi este 
măsurată cu higrometrul. Problema 
nerespectării acestor valori este că, de 
foarte multe ori, urmările nu se văd 
imediat în fabrică, când încă se mai 
poate face ceva, ci mai târziu, când 
lemnul sub diverse forme este deja în 
casele noastre.

În trecut, uscarea se făcea natural, 
scândurile debitate din buştean erau 
stivuite cu spaţii între rânduri, în aşa fel 
încât aerul să poată circula. Uscarea dura 
minimum 9 luni, timp în care lemnul 
era plouat, bătut de soare şi de vânt, şi 
astfel eliminarea apei se făcea încet, fără 
şocuri, obţinându-se lemn uscat de bună 
calitate. Lemnul putea sta în stivă şi ani 
de zile, şi cu cât stătea mai mult, cu atât 
era mai stabil dimensional. Şi acum se 
mai usucă aşa lemnul, şi sunt firme şi 
persoane care lucrează numai cu astfel 
de lemn.

Nevoia tot mai mare de materie primă 
din industrie a făcut ca timpul necesar 
uscării naturale să devină prea lung. 
Astfel a apărut uscarea artificială, în 
uscătoare performante, care reproduc 
principiul uscării naturale a lemnului, 
dar reduc foarte mult timpul. Sunt 
cicluri diferite de uscare în funcţie de 
natura, grosimea şi utilizarea ulterioară 
a lemnului, transpuse în diagrame care 
trebuie respectate întocmai pentru a 
elimina apariţia tensiunilor în lemn, sau a 
variaţiei lui dimensionale.

Lemnul care nu a fost bine uscat şi nu 
a ajuns la echilibru este mult influenţat 
de variaţiile de temperatură şi umiditate 
din atmosferă. Umiditatea prea mare 
poate duce la dezlipiri de furnir, 
schimbări ale culorii baiţului, la albiri sau 
dezlipiri ale peliculei de lac.

Când umiditatea lemnului este 
mare, tensiunile care apar în lemn în 
urma variaţiilor mari de temperatură 

şi umiditate pot duce la apariţia unor 
crăpături în lemn foarte vizibile.

Uneori, crăpăturile pot apărea pe 
suprafaţa lacului. Înainte de a blama 
lacul, ele trebuie analizate mai bine. 
Dacă lemnul este masiv şi crăpăturile 
sunt paralele cu fibra lemnului, 
este foarte posibil ca problema să 
fie umiditatea crescută a lemnului. 
Posibilitatea apariţiei crăpăturilor este cu 
atât mai mare cu cât lacul este mai dur, 
mai lipsit de elasticitate (cazul lacului 
poliuretanic).

Variaţia dimensională a lemnului din 
cauza umidităţii este foarte vizibilă mai 
ales în cazul obiectelor cu lungimi mari, 
cum sunt uşile şi ferestrele. Ele se pot 
deforma atât de mult, încât ajung să se 
închidă foarte greu, sau chiar să nu se 
mai închidă deloc.

Domeniul unde uscarea greşită a 
lemnului se vede cel mai bine şi are 
cele mai neplăcute urmări este cel al 
pardoselilor (parchet, duşumea). Dacă 
lemnul nu a fost bine uscat, după 
montaj, apar mişcări ale lemnului 
care duc la umflări sau contrageri ale 
pardoselii. În ambele cazuri, pardoseala 
trebuie refăcută.

Din motivele de mai sus, umiditatea 
lemnului trebuie cunoscută şi înţeleasă, 
atât din considerente tehnice, cât şi, 
deopotrivă, comerciale, şi pusă în 
valoare prin prisma intereselor noastre 
faţă de nevoia valorificării sale integrale 
şi superioare.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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Expoziţie
cu vânzare

pentru
specii valoroase

de lemn
Întreprinderile forestiere din regiunea nord-

vestică a Lombardiei au organizat o licitaţie care 
a vizat produsele din lemn valoros. Evenimentul 

a evidenţiat aspecte particulare pe piaţa lemnului 
de esenţă valoroasă. Asociaţia Regională a 

Întreprinderilor Forestiere din Lombardia (ARIBL) 
a organizat în localitatea Erba, lângă provincia 

Como, o expoziţie cu vânzare pentru lemn preţios. 
O premieră a industriei forestiere regionale, o 

oportunitate majoră pentru producătorii şi clienţii 
din domeniu. 25 de esenţe, peste 400 piese, cu 

un volum de aproape 400 mc, au fost puse la 
dispoziţia publicului avizat.
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Cele aproximativ 40 de exploatări 
forestiere prezente la Erba şi-au început 
pregătirile încă din iarna trecută, 

recoltând lemnul conform rapoartelor lunare 
2015-2016 publicate de Serviciul Forestier din 
Bolzano. În martie-aprilie, tehnicienii ARIBL 
au procedat la o preselecţie a produselor 
lemnoase expuse, reţinându-le doar pe cele 
ce beneficiau de o calitate adecvată în cazul 
vânzăriii lemnului de esenţă preţioasă.

În final, 408 piese provenite din pădurile 
lombarde şi din parcurile sau grădinile 
ornamentale locale au fost alese pentru a 
figura în catalog. Un preţ de achiziţie de 80 
euro/mc a fost fixat ulterior, însă vânzătorii pot 
stabili un tarif mai ridicat în situaţia esenţelor 
de înaltă calitate.

Peste 25 de firme cumpărătoare şi-au 
manifestat interesul, printre care fabricanţi 
de placaje, comercianţi din sectorul lemnului, 
lutieri, producători de cherestea sau artişti 
meşteşugari în timpul celor trei zile ale 
expoziţiei până la procesul final de adjudecare. 
Un procent mic de 13% din produse a 
rămas nevândut, în timp ce 564 de oferte au 
fost depuse, o cifră peste aşteptări pentru 
organizatorii evenimentului.

Marea majoritate a vânzătorilor şi a firmelor 
participante şi-au reafirmat dorinţa de a 
participa la un nou eveniment de acest gen. 
Întreaga expoziţie şi rata vânzărilor actuale 
au demonstrat că există atât o cerere, cât şi o 
ofertă în sectoare în care producătorii nu par 
a se înţelege perfect (lemn provenit din zadă, 
cedru, stejar roşu din America, arţar, castan, 
frasin). Astfel, s-au putut constata preţuri net 
superioare pentru piaţa italiană în registrul 
speciilor menţionate anterior, valori înalte şi 
pentru piaţa europeană actuală. De asemenea, 
piesele izolate de dimensiuni speciale suscită 
şi ele un interes tot mai mare, ajungând la 
preţuri de plecare duble sau triple pentru 
trunchiurile cu diametru mare sau prea lungi  
(larice sau molid până la 12 metri).

Toate aceste constatări şi rapoarte 
favorabile pieţei lemnului de esenţă preţioasă 
conduc la posibilitatea tot mai accentuată 
a  îmbunătăţirii experienţei favorabile din 
primăvara lui 2016, pe plan regional şi 
European, în ceea ce priveşte piaţa lemnului.

Sursa: La Forêt, Nr. 12/2016
Prelucrare: Lavinia Marcu

Rezumat
Tendinţa în creştere 
de căutare a lemnului 
superior se confirmă 
şi prin investiţii noi 
semnificative ale unor 
grupuri industriale. 
De asemenea, acest 
fenomen este corelat cu o 
nouă reaşezare pe piaţă 
a esenţelor lemnoase şi a 
categoriilor de diametre 
cu unele influenţe şi 
asupra lemnului de foc. 
Evenimentul organizat 
în Lombardia, Italia, 
constând într-o expoziţie 
cu vânzare a lemnului  
provenit din specii 
valoroase, a evidenţiat 
aspecte nebănuite pe 
piaţa lemnului.

Selling Exhibition 
for precious 
wood species
Synopsis
The tendency to an 
increasing demand for 
superior wood has been 
also confirmed by new 
significant investments 
of certain industrial 
groups. Furthermore, 
this phenomenom 
is correlated with a 
new market reorder 
of wood essences and 
categories of diameters 
influencing firewood 
products. The event was 
organised in Lombardy, 
Italy, consisting in a 
wood selling exhibition 
dedicated to valuable 
species, marking out 
some unexpected aspects 
regarding the wood 
market.

Source: La Forêt,
No. 12/2016
Adapted by
Lavinia Marcu

Sicomor

Frasin

Nuc

Molid

Zadă

Pin elveţian

Stejar

Ulm

Sequoia

Măr

Salcâm

Dud

Castan

Platan

Cedru

Tei

Pin silvestru

Fag

Plop

Brad

Stejar roşu

Mesteacăn

Tuia

Nevândut

Total

23

28

11

61

20

11

21

7

1

26

5

1

36

1

46

5
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7
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3

1

54
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26

29

9

2

30

5

1

59 

1
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5

13

7

16

19

17

4

1

564

12,9

20,5

7

62,5

26,5

5

17,5

3

8

17

3,5

2

21

1

87

3,5

9,5

5,5

9,5

12,5

   10

     1

     1

40,5

386,5

200,21

111,49

176,11

96,13

162,66

218,29

102,66

97,97

333,00

102,68

84,60

88,00

95,84

82,00

191,34

116,61

83,00

91,47

80,70

86,31

108,00

87,68

80,00

124,99

1.595,00

250,00

400,00

210,00

200,00

250, 00

150,00

120,00

333,00

350,00

90,00

88,00

120,00

82,00

370,00

140,00

88,00

120,00

85,00

100,00

130,00

100,00

80,00

1.595,00

Rezultatele expoziţiei cu vânzare
a lemnului din specii valoroase (Erba, Lombardia, Italia)

Număr
produse
lemnoase mediu maxim

Număr
oferte

Volum PreţSpecie

buc. buc. mc euro/mc euro/mc
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Sectorul 
forestier

şi ariile protejate 
în Cuba

În regiunea Caraibelor, Cuba 
este un exemplu în materie de 

gestionare a mediului înconjurător. 
Numeroasele arii protejate 

contribuie la conservarea florei şi 
faunei de o largă biodiversitate. 
Parcul Naţional Alexander von 
Humboldt reprezintă una din 
bijuteriile naturale ale insulei.

Peisaj cubanez
în Parcul Naţional
Alejandro de Humboldt,
Baracoa, Cuba
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Rezumat
Un obiectiv de bază 
al ultimelor decenii în 
Cuba a fost reprezentat 
de restaurarea 
mediului forestier, cu 
precădere a funcţiei de 
protecţie a pădurilor. 
În paralel cu eforturile 
de reîmpădurire, noi 
arii protejate, precum 
parcuri naţionale sau 
jurisdicţii de conservare, 
au fost create în timp 
scurt. Prin urmare, Cuba 
contabilizează în prezent 
263 de arii protejate, 
adică 22% din întreaga 
suprafaţă a insulei.

Forestry sector 
and protected 
areas in Cuba
Synopsis
A basic objective during 
the last decades for Cuba 
has been represented by 
the restoration of forest 
environment, mostly of 
its protective function. 
New protected areas, as 
well as national parks or 
conservation jurisdictions 
have been created during 
a short period of time, 
simultaneously with 
larger efforts dedicated 
to the reforestation 
process. Therefore, Cuba 
adds up a total of 263 
protected areas now, 
meaning 22% of the 
entire island surface.

Source: La Forêt,
No. 12/2016
Adapted by
Lavinia Marcu

Protecţia mediului este adeseori prezentată ca un lux 
rezervat exclusiv ţărilor bogate. În centura de climă 
tropicală a planetei, în regiunile cele mai sărace ale 

globului, preocuparea primordială a oamenilor de rând este 
garantarea necesităţilor minime de hrană şi adăpost.

Cu toate acestea, Cuba a devenit un veritabil simbol 
opus acestei tendinţe negative din întreaga lume. Aici, 
după răsturnarea dictatorului Batista, la 1 ianuarie 1959, 
conducătorii noului regim comunist au stabilit ca priorităţi 
dezvoltarea unei conştiinţe ecologice în rândul populaţiei. 
Odată cu instalarea regimului condus de Fidel Castro, 
pădurea număra cu greu 1,5 milioane hectare, în stare 
destul de proastă pe întreg teritoriul cubanez. Astăzi, insula 
se bucură de un număr dublu de hectare împădurite.

Obiectivul de bază a fost reprezentat de restaurarea 
mediului forestier, cu precădere a funcţiei de protecţie 
a pădurilor. În paralel cu eforturile de reîmpădurire, noi 
arii protejate, precum parcuri naţionale sau jurisdicţii de 
conservare au fost create în timp scurt. Prin urmare, Cuba 
contabilizează în prezent 263 de arii protejate, adică 22% 
din întreaga suprafaţă a insulei.

Pentru a ne face o idee cât mai corectă despre această 
tendinţă de dezvoltare a sectorului forestier din Cuba 
trebuie să analizăm partea estică a insulei, o regiune 
muntoasă situată la aproape 2.000 metri altitudine. Într-o 
atmosferă mirifică de capăt de lume, descoperim Parcul 
Naţional Alejandro de Humboldt, patrimoniu naţional 
UNESCO.

În această frumoasă regiune montană se află cel mai 
mare ecosistem forestier din ţară, delimitat de trei zone 
administrative: Baracoa, Nipe şi Sagua. Suprafaţa acestui 
teritoriu ocupă aproape de 70.000 de hectare, la care 
se adaugă o zonă-tampon de 35.000 de hectare care 
încadrează limitele spaţiului protejat. Altitudinea maximă a 
Parcului atinge 1.175 metri, fiind considerat cel mai mare 
ecosistem forestier montan din zona Caraibelor.

Contrar multor altor locuri de pe insulă, masivul muntos 
din această regiune nu a suferit intervenţii majore ale 
oamenilor la nivel de exploatare forestieră. Acesta este unul 
din motivele pentru care pădurea densă, tropicală, cu grad 
înalt de umiditate, presărată cu specii florale autohtone şi 
diverse formaţiuni împădurite, alcătuieşte un peisaj natural 
de o deosebită frumuseţe.

UNESCO apreciază că Parcul Naţional Alejandro de 
Humboldt se distinge drept unul din locurile cele mai 
importante ale emisferei nordice în ceea ce priveşte 
consnervarea florei endemice. Geografia sa complexă, 
completată de topografia sa variată favorizează în fapt o 
diversitate mare a ecosistemelor şi a speciilor de neegalat în 
această parte a lumii.

Conform oamenilor de ştiinţă, gradul de toxicitate pentru 
flora anumitor stânci subterane ar fi indus o puternică 
adaptare a vegetaţiei la mediu, de aici apariţia unui număr 
impresionant de specii vegetale endemice.

Un număr de 16 ecosisteme diferite, din cele 20 
inventariate în Cuba, sunt deja prezente în parc, un loc 
de maximă relevanţă pentru biodiversitatea insulei. 
Nominalizăm aici peste 400 specii de ferigi, iar dintre 1.300 
plante cu seminţe recenzate până acum, 900 sunt specifice 
insulei.

Parcul Naţional Alejandro de Humboldt din Cuba nu 
şi-a dezvăluit încă toate secretele, noi specii urmând a fi 
descoperite în viitorul apropiat, un model de biodiversitate 
şi protecţie forestieră la nivel universal.

Sursa: La Forêt, Nr. 12/2016
Prelucrare: Lavinia Marcu
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Originea şi 
impactul 

schimbărilor 
climatice

Schimbările climatice - mare ameninţare 
asupra mediului înconjurător
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Evoluţia acestora va depinde de felul în care omenirea 
va şti să reducă consecinţele emisiilor de carbon 
cu efect de seră din atmosferă. Acestea din urmă 

sunt principalele responsabile pentru evoluţia progresivă 
a temperaturilor de pe glob şi reducerea precipitaţiilor în 
cursul verii. Programul de cercetări ”Pădurea şi schimbările 
climatice” elaborat de Oficiul Federal al Mediului (OFEV) 
din Elveţia tratează impactul modificărilor climatice asupra 
pădurii într-o manieră exhaustivă, propunând căi de 
combatere eficientă a efectelor negative ale acestora.

În articolul de faţă este prezentat scenariul A1B, ipoteză 
bazată pe o valoare intermediară a emisiilor de carbon. 
Specialiştii în domeniu lucrează cu diferite modele regionale 
dintre care noi am ales două care indică, în cazul scenariului 
A1B, gama evoluţiilor climatice posibile. Baza acestei game 
este constituită de modelul ”RegCM3” ce prevede până la 
sfârşitul secolului o reducere cu 2% a nivelului precipitaţiilor 
pentru Elveţia şi o încălzire de 3,1° C în medie în timpul 
perioadei estivale (aprilie-septembrie). Baza superioară 
va fi alcătuită din modelul ”CLM”arătând o scădere a 

Rezumat 
Este esenţial ca exploatările forestiere să accepte şi să ia în 
calcul riscurile legate de schimbările climatice, pentru a putea 
interveni la timp în prevenirea efectelor negative. Adaptarea 
progresivă a compoziţiei arboretelor devine o prioritate a 
silviculturii actuale pe întreg continentul.

The origins and and the impact of climate 
changes
Synopsis
It is essential for the forest exploitations to accept and 
consider all the risks related to climate changes in order to 
prevent the negative effects on schedule. The progressive 
adaptation of the stands composition has become a top 
priority for the actual forestry sector all over the continent.

Source: La Forêt, no. 12/2016
Adapted by Lavinia Marcu

Climatul continuă să se 
încălzească pe planetă, iar 
verile vor fi tot mai uscate. 
Impactul general asupra 
pădurilor, la nivel global, 
încă nu poate fi stabilit 
cu exactitate. Efectele 
programului “Pădurea şi 
schimbările climatice” arată 
că efectele depind de siturile 
forestiere şi de arboretele 
actuale. Schimbările climatice 
sunt, însă, provocate de 
acţiunea omului. 
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precipitaţiilor de 19% şi o creştere a 
temperaturii de 4,3° C. Întrebarea va 
fi care din aceste “viitoruri climatice” 
va corespunde cel mai exact evoluţiei 
reale a climatului. Răspunsul rămâne în 
continuare o necunoscută.

Cu toate acestea, indiferent care 
previziune ar urma să se adeverească, 
toţi arborii actuali vor beneficia de tot 
mai puţină apă în perioada de vegetaţie 
până la finalul acestui secol. Între timp, 
necesităţile lor hidrologice se vor 
intensifica treptat, ceea ce va conduce 
la o situaţie dificilă pe termen lung. 
Odată cu diminuarea precipitaţiilor 
din sezonul estival va mai apărea şi 
fenomenul de evapotranspiraţie la grad 
din ce în ce mai înalt, drept consecinţă 
a încălzirii climatice. Lipsa cantităţilor de 
apă suficientă va afecta nu doar zonele 
considerate apriori uscate (cantonul 
Valais), ci şi pe cele care beneficiază 
acum de debite suficiente ale cursurilor 
de apă (precum cantoanele Ticino şi 
regiunea Platoului Elveţian).

În principiu, arborii se dezvoltă mai 
repede dacă are loc procesul de încălzire 
globală, însă numai în cazul unui nivel 
suficient al umidităţii. Diminuarea 
disponibilităţii apei va limita tot mai mult 
creşterea arborilor la altitudini joase. 
Creşterea şi volumul pe picior ar trebui 
să se diminueze pe termen lung. La 
altitudini mari, dezvoltarea arborilor ar 

trebui să fie tot mai accelerate întrucât 
disponibilitatea cantităţilor de apă 
suficientă ar rămâne în parametrii buni.

O perioadă de secetă ar putea avea 
ca urmări un grad de mortalitate mai 
mare a arborilor, îndeosebi pentru că 
verile uscate (precum cea din 2003 în 
numeroase părţi ale Europei) vor fi tot 
mai frecvente şi consecutive. Până în 
prezent, majoritatea speciilor de arbori 
nu prezentau un nivel important al 
mortalităţii cauzate de secetă.

Dăunătorii contribuie în aceeaşi 
măsură la acest fenomen negativ. 
Temperaturile ridicate favorizează 
reproducerea organismelor dăunătoare, 
precum diverşi paraziţi sau insecte care 
afectează scoarţa arborilor. În acest 
sens, molizii sunt cei mai predispuşi 
contaminării cu insecte dăunătoare.

De altfel, reacţia arborilor la creşterea 
temperaturii şi a uscăciunii depinde de 
fiecare specie forestieră în parte. Speciile 
afectate vor creşte mult mai lent şi vor 
dispărea mai repede, fapt ce va afecta 
evoluţia pe termen lung a altor arbori.

Populaţiile de molid şi fag prezintă 
deja o creştere redusă la altitudini joase, 
raportul actual evidenţiind o continuare 
a acestei tendinţe. La aceasta se adaugă 
problemele de reîntinerire a arboretelui 
situate la altitudini mici. În plus, esenţele 
termofile (stejarul, mărul) vor putea 
profita, extinzându-se ca urmare a 

temperaturilor ridicate. Modelele de 
repartiţie a speciilor prevăd o diminuare 
a domeniilor arborilor din zonele 
montane (fagul şi bradul de exemplu) 
şi o evoluţie pozitivă a speciilor ce se 
dezvoltă în regiunile deluroase.

Felul în care schimbările climatice 
acţionează asupra pădurilor depind 
atât de locaţie, cât şi de arboretele 
actual. Migraţia speciilor arboricole 
va urma evoluţia climatică de pe glob 
cu un decalaj cronologic, având în 
vedere faptul că arborii pot subzista 
o lungă perioadă în arealele unde nu 
mai au capacitatea de reproducere, iar 
colonizarea spontană a noilor teritorii 
cere timp.

Perturbările aferente ar accelera 
astfel evoluţiile prezente, precum şi 
evenimentele extreme de tipul caniculei. 
Toate acestea vor juca un rol tot mai 
important în viitorul apropiat.

Este esenţial ca exploatările forestiere 
să recunoască şi să ia în calcul riscurile 
legate de schimbările climatice pentru 
a putea interveni la timp în prevenirea 
efectelor negative descrise mai sus. 
Adaptarea progresivă a compoziţiei 
noilor populaţii de arbori devine o 
prioritate a silviculturii actuale pe întreg 
continentul.

Sursa: La Forêt, nr. 12/2016
Prelucrare: Lavinia Marcu



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 25

ACTUALITATE / IN THE NEWS

Pentru exploatare forestieră, oferim 
utilaje marca Ponsee. Gama de 
harvestere produse de firma Ponsee 
cuprinde 7 utilaje capabile să doboare 
arbori cu diametrul maxim de 80 cm, dar 
şi utilaje care operează cu diametre mai 
mici şi la rărituri. Forwarderele marca 
Ponsse au sarcina utilă cuprinsă între 
10 t şi 20 t, cu menţiunea că utilajul cu 
sarcina de 14 t, Ponsee Buffalo, are şi 
alternativa de utilaj dual. Ponsee Buffalo 
Dual este un harvester şi un forwarder în 
acelaşi utilaj.

După exploatare, rezultă mai multe 
sortimente de lemn. Lemnul de foc este 
unul din aceste sortimente. 

Ne străduim să oferim toată gama 
de utilaje necesare pentru producţia 
lemnului de foc. Despicătoarele 
Lancman, în diferite variante 

constructive, orizontale, verticale, pe 
remorcă, oferă soluţii complete pentru 
despicarea lemnului, indiferent de 
diametrul buşteanului. Liniile de tăiere-
despicare Tajfun produc lemn de foc 
din buştean de până la 48 cm diametru. 
Ataşamentele tip cleşte produse de 
firma Westtech completează gama 
utilajelor de despicat pe care le găsiţi, de 
asemenea, la firma noastră.

Pentru cei care se ocupă cu tocarea 
lemnului, oferim tocătoarele produse 
de firma Jenz. Aceste tocătoare au o 
productivitate şi o fiabilitate foarte mari, 
iar din punct de vedere constructiv, pot 
fi fixe, cu acţionare electrică, mobile, 
cu motor propriu, acţionate de la priza 
de putere a tractorului sau montate pe 
camion. Din punct de vedere al modului 
de tocare, utilajele produse de Jenz 

sunt cu cuţite, tocătoarele clasice sau cu 
ciocănele.

Dintre accesoriile necesare exploatării 
forestiere, oferim lanţuri antiderapante 
marca Rud pentru utilaje forestiere, 
camioane forestiere, dar şi pentru alte 
aplicaţii, cabluri de tracţiune pentru 
TAF, skidder, funicular marca Haase şi 
anvelope forestiere Tianli, Alliance, BKT, 
Nokian si Trelleborg. 

Oricare ar fi utilajul sau accesoriul 
de care e nevoie, stăm cu placere şi 
profesionalism la dispoziţie, încercând 
să oferim cele mai bune servicii, atât în 
momentul alegerii utilajului, cât şi after-
sales. 

Irimina Florin, 
www.ifconst.ro 

IF Const SRL
Specialistul forestier

Producerea lemnului de foc 
prin despicare
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Pentru a putea face exploatare forestieră, este nevoie, în primul rând, de 
utilaje şi accesorii forestiere. Firma noastră, SC IF Const SRL, cu sediul în Sibiu, 
oferă celor care fac exploatare o serie de utilaje şi accesorii care să uşureze şi 
să rentabilizeze această activitate.
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În actualitate:
Securitatea muncii 
la recoltarea
lemnului

Supravegherea zonei de cădere a arborelui
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După rolul lor, lucrările din cadrul 
procesului de producţie şi 
de exploatare a lemnului se 

grupează, după cum se ştie, în operaţii 
sau procese tehnologice de bază, 
cum ar fi de recoltare a lemnului, de 
colectare a lemnului, de transport şi 
lucrări în depozite.

În principiu, acest proces cuprinde 
totalitatea lucrărilor care se aplică 
arborilor exploatabili, de la starea lor ca 
arbori pe picior, până când este livrat 
ca sortiment brut de material lemnos 
industriei de prelucrare sau altor diverşi 
beneficiari. 

Este unanim acceptată ideea că 
exploatarea lemnului, prin cauze 
identificate şi descrise în literatura de 
specialitate, prin natura şi gravitatea 
accidentelor sau prin consecinţe, este 
un domeniu periculos, susceptibil să 
genereze o diversitate de surse cu 
riscuri şi pericole.

La modul general, aplicarea 
măsurilor de securitate a muncii prin 
conceptele şi condiţionările particulare, 
preîntâmpină situaţiile în care un 
lucrător este expus unor pericole 
(leziune sau afectare a sănătăţii).

Observând şi analizând de mai 
mulţi ani, însă, activitatea desfăşurată 
în cadrul operaţiilor tehnologice 
menţionate, am constatat că, într-o 
mare măsură, accidentele de muncă 
se înregistrează în cadrul recoltării 
lemnului.

Pentru a preîntâmpina aceste 
accidente, vă redăm mai jos câteva 
propuneri (proceduri) suplimentare 
la măsurile de securitate şi sănătate 
cunoscute, care pot contribui 
semnificativ la reducerea atât 
a gravităţii, cât şi a frecvenţei 
accidentelor, precum şi a riscurilor 
asociate.

1.  Nu incepeti faza de doborâre 
a arborelui fără a fi echipaţi cu 
bocanci de protectie, cască cu vizieră 
şi antifoane, mănuşi de protecţie, 
pantaloni de protecţie, îmbrăcăminte 
exterioară anti-agăţătoare.    

2.  Dotare obligatorie cu trusă 
medicală de prim ajutor.

3.  Operatorul la recoltarea şi 
toaletarea lemnului, lucrând singur, 
va avea asupra lui fluier, telefon 
mobil, eventual staţie radio, pentru 
posibilitatea de a comunica cu cei din 
jur.

4.  De fiecare dată, operatorul va 
verifica dacă în coroana arborelui care 
se doboară nu exista crăci agăţate.

5.  Frâna de lanţ cu ferăstrăul oprit 
şi în funcţiune trebuie verificată 
frecvent (pentru funcţionarea în deplină 
siguranţă).

6.  Un lanţ întins presupune 
etanşeitate cu lama, astfel încât vizual 
să nu se observe lumina privind 
ansamblul lamă-lanţ.

7.  De fiecare dată, corpul ferăstrăului 
în funcţiune nu va fi mai sus de 
înalţimea umerilor.

8. Unghiul tapei trebuie executat la  
45-60° faţă de verticala trunchiului.

9. Adâncimea tapei să fie la 1/3 din 
diametrul arborelui de doborât.

10. Zona de siguranţă să fie de 
minimum 1/10 din diametrul arborelui.

11. Tăierea din partea opusă tapei să 
fie la mai mult de 10% din diametrul 
arborelui, deasupra nivelului tapei.

12. La toate procedeele de tăiere din 
partea opusă tapei este obligatorie 
folosirea penelor.

13. În momentul în care arborele dă 
semene de cădere, operatorul va da 
avertismentul verbal şi apoi va urmări 
arborele în cădere.

14. Retragerea obligatorie a  
operatorului la minimum 2 m de 
cioată, pe cărarea de refugiu aleasă, 
la un unghi de 45º faţă de direcţia de 
doborâre.   

15. La cepuitul arborelui, operatorul 
va evita deplasarea cu ferăstrăul cu 
lanţul în mişcare pe aceeaşi parte a 
arborelui.

16. La secţionarea lemnului, capul/
gâtul nu sunt premise dincolo de linia 
lanţului.

17. Operatorul nu va permite, în zona 
de lucru, staţionarea unor persoane 
neautorizate, pe raza a două lungimi de 
arbore sau direct pe povârniş.

18. Este interzisă dezaninarea 
arborelui aninat prin doborârea 
arborelui suport sau prin doborârea 
altor arbori peste arborele aninat.

19. La dezaninarea arborelui se vor 
folosi obligatoriu dispozitive şi trolii 
adecvate, care să elimine pericolul de 
accidentare a muncitorilor.

20. Conducătorul formaţiei de muncă 
va efectua zinic, la începutul lucrului, 
instruirea operatorilor cu normele in 
vigoare (atenţionare zilnică).

Consider că sugestiile şi propunerile 
menţionate, rezultate din experienţa 
personală în domeniu, sunt utile pentru 
instruirea operatorilor la recoltarea şi 
toaletarea arborilor şi pot fi incluse în 
instrucţiunile proprii SSM ale fiecărui 
agent economic atestat pentru lucrări 
de exploatare forestieră. 

Dipl. Ing Gafiţa Chiruţa Gheorghe,
Evaluator european EFESC

Rezumat
Autorul aduce cu 
argumente teoretice şi 
practice, câteva concepte 
de bază şi principii 
generale noi care pot 
contribui direct la 
îmbunătăţirea setului de 
instrucţiuni care vizează 
securitatea muncii în 
cadrul activităţii de 
recoltare a lemnului.

Focus on the 
safety standards 
related to wood 
harvesting 
process
Synopsis
The author provides 
theoretical and practical 
arguments, a few basic 
concepts and new 
general principles which 
could directly contribute 
to the improvement of a 
new set of rules related 
to occupational safety 
standards during the 
wood harvesting process.

Dipl. Eng. Gafiţa 
Chiruţa Gheorghe,
European expert EFESC
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Practica
din Germania
Crearea de noi culturi este 

fundamentală pentru dezvoltarea unui 
fond forestier sănătos şi performant, 
acestui aspect acordându-i-se o atenţie 
deosebită în Germania. În pădurile 
certificate PEFC şi FSC din Germania este 
permisă exclusiv folosirea de sămânţă 
şi material săditor forestier din sursă 
identificată.

În această activitate se face deosebirea 
între regenerarea naturală, folosirea 
de sămânţă şi material săditor pentru 
crearea unui fond forestier. În cazul în 
care pe amplasament sunt şi arbori vitali 
din specii adaptate condiţiilor de loc, 
prima opţiune va fi, desigur, regenerarea 
naturală, ceea ce nu implică costuri. 
Adesea, dacă sunt cultivate într-un fond 
existent, arborii se dezvoltă mai bine, 
deoarece pot creşte lent, beneficiind de 
protecţia celor existenţi şi vor prezenta 
un sistem radicular bine dezvoltat. 
Folosirea seminţei se pretează mai 
ales pentru speciile cu sistem radicular 
adânc: fag, brad sau stejar. În acest caz, 
contează foarte mult calitatea seminţei 
şi pregătirea corespunzătoare a fondului 
forestier.

Folosirea materialului săditor este 
principala şi cea mai utilizată metodă 
la nivel european pentru crearea de 
păduri în mod artificial. Pepinierele 
germane produc anual mai bine de 
250 de milioane de puieți, folositi ca 
material săditor, precum şi milioane de 
plante ornamentale, asigurând astfel 
speciile admise şi autohtone de arbori 
pentru proprietarii germani de păduri. 
De regulă, cultivarea se face primăvara şi 
toamna, folosindu-se puieți cu rădăcini 
goale. Pepinierele oferă şi puieți în 
containere (cum sunt containerele 
LIECO, care nu au bază) sau în ghivece 
din material uşor asimilabil, acestea 
putând fi plantate şi în afara sezonului. 
Acești puieți sunt mai costisitori, dar 
potriviți pentru speciile sensibile de 
arbori care se pot usca în scurt timp. 
Folosirea puieților în containere este 
avantajoasă şi pe terenuri mai dificile, 
ratele de înrădăcinare fiind mai mari.

Metoda de plantare
se alege în funcţie
de rădăcină
Arborii rezultaţi din regenerarea 

naturală şi din seminţe au de cele 
mai multe ori un sistem radicular 
bine dezvoltat, în schimb, arborii 
plantaţi prezintă frecvent deformări 
ale rădăcinilor şi, deci, o creştere 

Printre cele 
mai importante 

investiţii de viitor 
se numără crearea 

de noi fonduri 
forestiere. Acesta 

este motivul pentru 
care crearea de noi 

fonduri forestiere 
şi împădurirea 

constituie o temă 
prioritară a Forest 
Romania, primul 
târg profesional 

din România, 
cu demonstrații 

practice, în pădure. 
Următorul sezon 
de plantare este 
foarte aproape, 

pentru proprietarii 
de păduri, 

administratori 
de pepiniere, 
silvicultori şi 

contractori începe o 
perioadă de muncă 

intensă.

mai redusă. Potrivit unui studiu al 
Autorităţii Bavareze pentru Păduri şi 
Silvicultură, aproape 80% dintre arborii 
plantaţi analizaţi prezintă deteriorări 
ale rădăcinilor. De aceea este extrem 
de importantă alegerea metodei 
adecvate pentru plantare, în funcţie 
de mărimea plantei şi a rădăcinilor 
acesteia. Numărul de arbori la hectar 
(între 500 şi 10.000 plante/ha) diferă 
în funcţie de specie, dimensiuni 
şi condiţiile iniţiale. La început, se 
stabileşte schema de plantare, fiindcă 
aici intervin diferenţe de la specie la 
specie. Dacă speciile de foioase sunt 
plantate la distanţe prea mari între ele, 
crengile nu se dezvoltă prea mult faţă 
de trunchi, astfel încât arboretul să fie 
închis. Dacă desimea este prea mare, 
se generează costuri ridicate pentru 
plantare, iar ulterior, pentru întreţinere. 
Plantarea pe o suprafaţă triunghiulară, 
respectiv dreptunghiulară se dovedeşte 
a fi, adesea, mai convenabilă faţă de 
suprafeţele pătrate, deoarece poate 
fi mai bine valorificat spaţiul necesar 
dezvoltării (vezi tabelul 1). 

Plantarea manuală
De regulă, plantarea se face manual. 

Se folosesc metode de plantare 
cu echipamente care nu conduc la 
deformarea sau deteriorarea rădăcinei. 
Cea mai bună metodă este plantarea 
cu ajutorul lopeţii pentru sădit. Aceasta 
se foloseşte la plantarea foioaselor şi 
răşinoaselor, dacă adâncimea este de 

Fig. 1 - Deformări ale rădăcinii
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Molid / Picea

Brad / Abies

Pin / Pinus

Stejar / Quercus

Fag / Fagus

Arţar / Acer

Specie Sortiment Înălţime Schemă de plantare Număr de puieţi / ha

cm m x m buc.

Exemple de sortimente uzuale şi număr de puieţi pe principalele specii de arbori
Tabel 1

2 + 2

2 + 2

1 + 0

2 + 0

1 + 0

2 + 0

1 + 0

2 + 0

1 + 1

1 + 2

2 + 0

25 - 50

15 - 30

20 - 40

25 - 50

15 - 30

30 - 50

30 - 50

(50 - 80)

50 - 80

80 - 120

2 x 2,5 / 2 x 2

2,5 x 2,5 /

2 x 2,5

1 x 1 (1,5) /

2 x 1

1 x 1 (1,5) /

1,5 x 0,75

1,5 x 1 /

1,25 x 1

2 x 1,5 /

1,5 x 1,5

2.500 - 3.500

2.000 - 3.000

1.500 - 3.000

2.000 - 2.500

6.000 - 10.000

8.000 - 10.000

6.000 - 7.000

5.000 - 7.000

4.000 - 5.000

3.000 - 5.000

2.500 - 4.000

până la 30 cm pe soluri fără piatră şi 
rădăcini.

O altă metodă larg răspândită este 
plantarea cu sapa Rhoden. Datorită 
formei mai alungite, aceasta protejează 
rădăcina puieţilor, fiind folosită la 
săparea gropii necesare plantării 
speciilor de foioase cu rădăcină 
pivotantă. În acelaşi timp se pretează 
şi pentru solurile scheletice şi cele cu 
densitate redusă. 

Sistemul de plantare cu sapă forestieră 
(Harzer) este foarte potrivit pentru soluri 
cu conţinut ridicat de rădăcini, acoperit 
cu buruieni sau înierbat. Avantajele 
ergonomice deosebite ale acestor 
diferite tipuri de unelte pot fi puse în 
valoare numai dacă sunt folosite în 
mod adecvat, iar mişcările sunt făcute  
corect. De aceea, sunt absolut necesare 
îndrumarea şi exerciţiul.

Amplasamente
speciale
În Germania, cultivarea mecanizată 

în interiorul pădurii reprezintă mai 
degrabă o excepţie. Practica folosirii 

echipamentelor pentru plantare, cu 
tractor, este întâlnită pe suprafeţele fără

arbori, în procesul de reîmpădurire sau 
în pepinierele pentru pomi de Crăciun, 
pe terenuri care nu ridică probleme. 
Pentru plante mai înalte (puiet de talie 
înaltă) se folosesc burghie plantatoare, 
cum este motoburghiul pentru forat 
gropi, în special pe soluri cu vegetaţie 
ierboasă şi sălbăticită. În acest fel, se pot 
realiza gropi cu adâncimea de la 30 la 40 
cm şi un diametru de până la 30 cm.

În Germania sunt mai puţin răspândite 
echipamentele pentru plantare, 
provenite din Scandinavia, folosite la 
braţul maşinilor de plantare. Acestea au 
fost dezvoltate prioritar pentru plantaţii 
de răşinoase cu plante mai mici, aşa cum 
se obişnuieşte în Scandinavia, la foioase 
mai mari acestea atingând însă, în scurt 
timp, limitele parametrilor lor tehnici.

În privinţa speciilor înalte, cu sistem 
radicular dezvoltat, rezultatele de 
înaltă calitate sunt oferite de utilajul 
multifuncţional pentru curăţat terenul şi 
săpat. Utilajele speciale pentru cultivare, 
cum sunt cele în formă de cuvă sau pană 
ori burghiul, asigură săparea găurilor 
potrivite, chiar şi în condiţii de teren 

dificil, făcând mai uşoară sarcina celui 
care plantează. Având în vedere costurile 
foarte ridicate, această tehnologie se 
foloseşte doar pentru plante înalte şi 
pe suprafeţe care prezintă un grad de 
dificultate deosebit de mare.

Mai bine optim,
decât mult
Indiferent de metoda folosită, cea mai 

mare provocare la crearea unei suprafeţe 
forestiere o va reprezenta păstrarea 
vitalităţii plantei. Pentru o rată ridicată 
de înrădăcinare, se recomandă plantarea 
imediată, la livrare, precum şi udarea 
porţionată înainte de plantare. În mod 
frecvent, aceste aspecte sunt neglijate.

La Forest Romania 2017 vor fi 
prezentate procedeele de plantare, 
echipamentele şi maşinile cel mai 
frecvent folosite şi răspândite la nivel 
mondial.

Dr. Verena Sohns,
DLG International

Fig. 3 - Sapa RhodenFig. 2 - Lopata
pentru sădit

Fig. 5 - Plantarea cu utilajul 
multifuncţional pentru curăţat
terenul şi săpat

Fig. 4 - Motoburghiul 
pentru forat gropi
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 39,625 64,061 15,714 10,195

  Diferenţa %      - 38,2     + 54,1

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 2,981 2,607         3,305        0,564

  Diferenţa   %     + 14,3 + 5,8 ori

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 8,992 19,468 85,189 78,601

 Diferenţa   % - 53,8 + 8,4

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini,ţăruşi Milioane euro 3,603 4,198 0,707 0,376

 Diferenţa   % - 14,0 + 88,0

5 44.05.0000-total  Lână de lemn; făină de lemn Milioane euro 0,200 0,198 0,153 0,067

 Diferenţa   % + 5,3 + 2,3 ori

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 3,827 4,614 0,356 0,530

 Diferenţa   % - 17,0 - 32,8

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat,….) Milioane euro 379,130 496,479 59,792 28,123

 Diferenţa   % - 23,6 + 2,1 ori

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 68,407 68,342 20,966 24,617

 Diferenţa   % + 0,09 - 14,8

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 16,426 16,517 12,953 11,772

 Diferenţa   % - 0,6 + 10,0

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL ;OSB) Milioane euro 293,123 295,042 40,228 27,196

 Diferenţa   % - 0,7 + 48,0

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 79,472 89,344 105,539 89,288

 Diferenţa   % - 11,0 + 18,2

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 59,954 61,705 25,995 25,329

 Diferenţa   % - 2,8 + 2,6 ori

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 4,457 6,522 2,410 1,239

 Diferenţa   % - 31,7 + 94,5

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 1,178 4,696 1,687 0,861

 Diferenţa   % - 75,0 + 95,9

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 26,219     26,854 17,904       14,557

Diferenţa % - 2,4 + 23,0

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 4,130 4,289 0,769 0,579

 Diferenţa   % - 3,7 + 32,8

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,592 1,856 1,045 0,911

 Diferenţa   % - 14,3 + 14,7

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 133,291 103,818 68,953 59,042

 Diferenţa   % + 28,4 + 16,8

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 11,361 11,700 2,615 2,136

 Diferenţa   % - 2,9 + 22,4

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, incrustat… Milioane euro 7,649 5,479 1,825 1,766

 Diferenţa   % + 39,6 + 3,3

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 105,001 99,353 12,247 10,851

 Diferenţa   % + 5,6 + 12,8

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 1.250,618 1.386,846 480,046 388,600

     90,18% 123,50 %

Diferenţa   % -9,82 +23,5

Cod produs comercializat

Export 9 luni Import 9 luni

2016 2015 20152016
Unitate
de măsură

Realizările comerţului cu produse lemnoase
date cumulate pe 9 luni în 2016

 Sursa: MEC
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“E demn de reţinut faptul că am 
construit o strategie energetică prin care 
am scanat sectorul atât pe orizontală, 
cât şi pe verticală, astfel încât să avem o 
imagine exactă a locului în care ne aflăm 
astăzi şi să ne putem construi scenarii 
solide pentru direcţiile pe care ni le dorim 
în viitor”, a spus ministrul de resort.

Strategia energetică a României are 
cinci obiective fundamentale: securitate 
energetică, pieţe de energie competitive, 
baza unei economii competitive, energie 
curată şi sustenabilitatea sectorului 
energetic, modernizarea sistemului 
de guvernanţă energetică şi protecţia 
consumatorului vulnerabil şi reducerea 
sărăciei energetice. 

“Pentru întemeierea solidă a 
opţiunilor strategice, a fost realizat un 
studiu complex şi detaliat de modelare 
macroeconomică, cu simularea numerică 
şi compararea a aproape 50 de scenarii, 
subscenarii şi senzitivităţi. Modelarea a 
fost realizată de consorţiul internaţional 
Ernst & Young”, precizează Ministerul 
Energiei. 

Potrivit datelor din proiectul strategiei 
energetice a României 2016-2030, 
prezentate la finalul lunii octombrie 
2016 de Radu Dudău, coordonatorul 
documentului, gazele naturale ar putea 
deveni principalul combustibil în anul 
2030 pentru producţia internă de energie, 
cu o pondere de 45%, urmate de energia 

Strategia energetică a României
pe perioada 2016-2030

Strategia energetică 
este rodul efortului 

specialiştilor din 
domeniul energetic. 

La realizarea ei au 
contribuit aproximativ 

300 de experţi din 
domeniu.
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Strategia energetică a României
pe perioada 2016-2030

nucleară. Investiţiile necesare în sectorul 
energetic românesc se ridică la 1,5 - 2 
miliarde de euro pe an, potrivit aceloraşi 
date preliminare. 

România anului 2030 va arăta altfel, 
din punct de vedere al mixului energetic. 
Astfel, dacă acum ponderea cea mai 
importantă în producţia naţională de 
electricitate este arondată de ape şi 
termocentralele pe cărbuni, peste 15 ani 
lucrurile vor arăta cu totul altfel. Astfel, 
scenariul de bază pentru 2030 include 
o producţie bazată pe gaze naturale 
în proporţie de 45%, nuclear - 12%, 
combustibil solid (cărbune), petrol şi 
hidro - câte 7%, vânt şi biomasă - câte 
6% şi fotovoltaic - 2%. În prezent, din 

hidrocarburi (petrol şi gaze) se asigură 
circa 15% din producţia naţională 
de electricitate, potrivit datelor 
Transelectrica. Cărbunele produce circa 
30% din total, iar energia hidro reprezintă 
25%.

Creşterea ponderii gazelor în 
energie poate însemna şi o creştere a 
dependenţei de Rusia. “Deci în niciun caz 
nu ne dorim ca în strategie să ajungem 
cumva să fim dependenţi. Acesta este 
motivul pentru care, în scenariul optim, 
am cerut consultantului să facă o rulare în 
care cărbunele rămâne important, pentru 
a nu balansa dintr-o extremă într-alta”, au 
precizat surse din Ministerul Energiei. Pe 
de altă parte, trend-ul internaţional este 

de reducere treptată a capacităţilor de 
producţie pe bază de cărbune, pentru că 
sunt poluante şi costisitoare.

În  2030, puterea instalată în energie 
scade de la 18.000 MW spre 16.000 
MW, precizează, coordonatorul, din 
partea Ministerului Energiei, a Strategiei 
Energetice. Tot atunci, România va avea 
patru reactoare nucleare funcţionale, 
cu două mai multe decât în prezent, 
dacă parteneriatul Nuclearelectrica cu 
chinezii de la CGN va deveni funcţional. 
La acel moment, va mai exista cel puţin o 
hidrocentrală de mari dimensiuni – Islaz 
iar sursele de producţie verzi vor conta în 
proporţie de 20% în mixul energetic de 
producţie.
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Astăzi, pădurile virgine sunt mai 
vulnerabile ca niciodată în faţa presiunilor 
economico-sociale.

Cererea tot mai mare de lemn pe piaţă, 
diversificarea formei de proprietate legată 
de obiectivele economice ale noilor 
proprietari, construcţia de noi drumuri 
care facilitează accesul spre pădurile 
pâna acum ferite de pericol şi avansul 
tehnologic al utilajelor de exploatare 
forestieră sunt principalele motive care 
ne fac să ne ingrijorăm cu privire la şansa 
acestor păduri de a supravieţui, fără o 
lege care să le protejeze.

Salvarea pădurilor virgine se poate 
face doar prin asigurarea statutului de 
protecţie integrală.

Un statut pe care l-ar primi imediat ce 
autorităţile ar schimba încadrarea lor, din 
“păduri de protecţie” (în care se poate 
interveni şi pentru extragerea materialului 
lemnos), în “păduri strict protejate”, şi ar 
accepta să ofere compensaţii celor care 
deţin aceste păduri şi care nu le vor mai 
putea valorifica. 

Ce este Catalogul
naţional al pădurilor
virgine şi cvasivirgine?
Catalogul naţional al pădurilor virgine 

şi cvasivirgine din România este un 
instrument de evidenţă a pădurilor 
virgine şi cvasivirgine din ţara noastră şi 
de asigurare a protecţiei stricte pentru 
aceste păduri. Catalogul s-a constituit 
în baza Ordinului Ministrului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor nr. 1417/11.07.2016. 
Acesta include suprafeţele de pădure 
care îndeplinesc criteriile şi indicatorii 
de identificare a pădurilor virgine şi 
cvasivirgine definiţi în Ordinul Ministrului 
Mediului şi Pădurilor nr. 3397/2012.

Îndeplinirea criteriilor şi indicatorilor 
de identificare a pădurilor virgine şi 
cvasivirgine trebuie certificată prin 
studii de specialitate avizate de Comisia 
tehnică de avizare pentru silvicultură 
care funcţionează în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Studiile se elaborează în conformitate 
cu prevederile Ordinului nr. 1417/2016. 
Conform alin (2) al articolului 1 al 
aceluiaşi ordin de ministru, “constituirea 
şi actualizarea permanentă a Catalogului 
se face de către autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură” 
şi se publică pe pagina de internet a 
acesteia.

Cum vor fi protejate pădurile virgine 
şi cvasivirgine din Catalog? Pădurile 
incluse în Catalog sunt supuse unei 
protecţii stricte, ceea ce înseamnă că 
nu sunt permise nici un fel de lucrări 
sau activităţi umane care le pot afecta. 
Singurele activităţi permise sunt cele de 
cercetare, educaţie şi de vizitare, dar şi 
acestea sunt permise doar cu condiţia 
să nu afecteze naturalitatea pădurilor 
respective. În prima etapă, autoritatea 
publică centrală care răspunde de 
silvicultură a înscris în Catalog pădurile 
virgine şi cvasivirgine certificate ca atare 
prin amenajamentele silvice.

Catalogul naţional
al pădurilor virgine
şi cvasivirgine
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Principalul rol al comitetelor sectoriale 
constă în dezvoltarea, actualizarea şi 
validarea calificărilor, prin participarea 
partenerilor sociali, la nivelul sectoarelor 
de activitate. Acordul tripartit privind 
Cadrul Naţional al Calificărilor a fost 
încheiat în februarie 2005. Autoritatea 
naţională pentru calificări (ANC) este 
prevăzută în acest acord încheiat între 
reprezentanţii Guvernului şi partenerii 
sociali. 

La modul general, atribuţiile 
comitetelor sectoriale sunt:

• acordă aviz consultativ solicitanţilor în 
vederea actualizării clasificării ocupaţiilor 
din România;

• propun furnizorilor de formare 
profesională calificările şi competenţele 
asociate acestora, precum şi corelarea 
calificărilor cu ocupaţiile care pot fi 
practicate; 

• stabilesc prin statutul propriu alte 
activităţi în interesul ramurii de activitate 
pe care o reprezintă

De asemenea, comitetele sectoriale:
• participă la elaborarea strategiilor 

naţionale şi sectoriale în domeniul 
formării profesionale;

• participă la dezvoltarea cadrului 
normativ privind formarea, evaluarea şi 
certificarea competenţelor;

• susţin promovarea sistemului 
de formare şi evaluare pe bază de 
competenţe;

• participă la dezvoltarea şi actualizarea, 

sub coordonarea Consiliului naţional al 
calificărilor şi al formării profesionale 
a adulţilor, a calificărilor aferente 
sectoarelor din care fac parte;

În cadrul atribuţiilor, comitetetele 
sectoriale:

• colaborează în scopul realizării 
obiectului lor de activitate, cu ministere 
şi alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, cu 
autorităţi administrative autonome, cu 
organizaţii neguvernamentale naţionale 
şi internaţionale, cu furnizorii de formare 
profesională şi cu alte instituţii publice;

• realizează analize ocupaţionale şi 
studii cu privire la cererea de forţă de 
muncă pentru ramura reprezentată;

• acordă aviz consultativ solicitanţilor în 
vederea actualizării Clasificării ocupaţiilor 
din România;

• propun furnizorilor de formare 
profesională calificările şi competenţele 
asociate acestora, precum şi corelarea 
calificărilor cu ocupaţiile care pot fi 
practicate;

• stabilesc prin statutul propriu alte 
activităţi în interesul ramurii de activitate 
pe care o reprezintă.

Preşedinţia Comitetului sectorial 
silvicultură, exploatarea şi prelucrarea 
lemnului, industria mobilei (CSSEPLIM) 
şi un post de vicepreşedinte al acestui 
organism sunt exercitate de specialişti din 
cadrul ASFOR.

Periodic, executivul acestui comitet 
analizează, dezvoltă şi prezintă în 
contextul noii legislaţii preocupările 
partenerilor sociali ai comitetului sectorial 
din industria lemnului, având ca obiectiv 
sprijinirea societăţilor comerciale pentru 
menţinerea şi creşterea locurilor de 
muncă în scopul realizării unei incluziuni 
sociale permanente.

Pentru realizarea acestui deziderat, 
CSSEPLIM analizează şi prezintă, ori 
de câte ori este nevoie, preocupările 
partenerilor de dialog social la nivel de 
ramură şi întreprindere, punând accent 
pe acţiunile de consiliere, orientare 
profesională, calificare şi recalificare.

Spre exemplu, în şedinta din 
14.12.2016, ordinea de zi a cuprins :

• Informare privind activitatea 
Comitetului Director al CSSEPLIM, de la 
ultima şedinţă până în prezent;

• Relaţia ANC - comitete sectoriale, ca 
procedură de lucru;

• HG privind aprobarea Registrului 
calificărilor şi structura Registrului 
naţional al calificărilor (RNC);

• Standarde ocupaţionale (SO) - 
promovarea conceptului de standard de 
calificare;

• Reprezentarea sectoarelor de 
activitate la nivelul ANC/ANC S R 
emiterea deciziei ANC de aprobare a 
repartizării;

• Diverse.

CSSEPLIM
Comitetul sectorial “Silvicultură, exploatarea
şi prelucrarea lemnului, industria mobilei”

Şedinţă de lucru în cadrul 
CSSEPLIM

Comitetele sectoriale 
sunt  structuri de dialog 
social la nivel sectorial. 
Pentru domeniul 
forestier, această 
structură (CSSEPLIM) 
cuprinde silvicultura, 
exploatarea lemnului şi 
industria mobilei. Iniţial, la 
constituire, a fost cuprins 
şi sectorul de celuloză, 
care, ulterior, şi-a retras 
reprezentarea. CSSEPLIM 
s-a înfiinţat la 12 mai 
2010.
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Art. 1.
Se aprobă Procedura de emitere a 

certificatelor de origine pentru biomasa 
provenită din silvicultură şi industriile 
conexe şi utilizată în producerea de 
energie electrică din surse regenerabile 
de energie, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.
La data intrării în vigoare a prezentului 

ordin, Ordinul ministrului mediului 
şi pădurilor nr. 1.341/2012 privind 
aprobarea Procedurii de emitere a 
certificatelor de origine pentru biomasa 
provenită din silvicultură şi industriile 
conexe, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 

2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă.

Art. 3.
(1) Pentru biomasa provenită din 

silvicultură şi industriile conexe, aşa 
cum este definită la art. 1 din anexa 
la Ordinul ministrului mediului şi 
pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările 
şi completările ulterioare, achiziţionată 
până la intrarea în vigoare a prezentului 
ordin, avizele şi certificatele de origine 
se vor emite conform actului normativ în 
vigoare la data achiziţiei.

Derogări
(1), (2) Prin excepţie de la prevederile 

alin. (1), pentru biomasa prevăzută la 

Numărul obiectelor de activitate 
potrivit nomenclatorului CAEN, precum 
şi numărul angajaţilor pe care îi poate 
avea o persoană fizică autorizată (PFA) 
sau o întreprindere individuală (II) se vor 
limita, începând cu data de 16 ianuarie 
2017.

Potrivit Legii nr. 182/2016 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice 
de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale (publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I în data de 19.10.2016), se modifică 
modul de înregistrare şi de funcţionare 
a persoanelor fizice autorizate (PFA), 
întreprinderilor individuale (II) şi 
întreprinderilor familiale (IF). Principalele 
modificări vizează numărul maxim 
de angajaţi şi numărul activităţilor 
pe care PFA/II le pot avea în obiectul 
de activitate. Astfel, art. 16 alin. (1) 
prevede că PFA poate avea în obiectul 
de activitate cel mult 5 clase de activităţi 
prevăzute de codul CAEN, în timp ce art. 
24 alin. (1) stipulează că “întreprinderea 
individuală poate avea în obiectul de 

activitate cel mult 10 clase de activităţi 
prevăzute de codul CAEN”.

În ceea ce priveşte numărul de 
angajaţi, art. 17 alin. (1) prevede că “PFA 
poate desfăşura activităţile pentru care 
este autorizată singură sau împreună 
cu cel mult 3 persoane angajate de 
aceasta, în calitate de angajator cu 
contract individual de muncă încheiat şi 
înregistrat în condiţiile legii”.

Întreprinderea individuală poate 
angaja cel mult 8 salariaţi, terţe 
persoane, cu contract individual de 
muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile 
legii şi poate stabili relaţii contractuale, 
în condiţiile legii.

“Persoanele fizice autorizate şi 
întreprinderile individuale vor solicita 
oficiului registrului comerţului 
competent modificarea, în mod 
corespunzător, a menţiunilor din 
registrul comerţului în termen de 2 
ani de la intrarea în vigoare a legii. 
Potrivit alin. 4, modificarea menţiunilor 
referitoare la obiectul de activitate şi 
emiterea noilor certificate de înregistrare 
se realizează, pe baza cererii, de oficiul 
registrului comerţului, cu titlu gratuit”.

Întreprinderea individuală
şi PFA în 2017

Ministerul Mediului, Apelor
şi Pădurilor
Ordinul nr. 1534/2016 (publicat în Monitorul Oficial nr. 608 
din 9 august 2016) privind aprobarea Procedurii de emitere 
a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din 
silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de 
energie electrică din surse regenerabile de energie.
În vigoare de la 09.08.2016
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art. 1 lit. a) -c) din anexa la Ordinul 
ministrului mediului şi pădurilor 
nr. 1.341/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, structurile 
teritoriale ale autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură sunt 
competente să emită avize pentru 
biomasa provenită din silvicultură 
şi industriile conexe din materialele 
lemnoase care au fost achiziţionate, 
conform datelor înscrise în avizele de 
însoţire (a mărfii).

În Monitorul Oficial 1046
din 23.12.2016 a fost publicată

Hotărârea nr. 1004/2016 
pentru aprobarea Normelor 
referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaţiilor de depozitare 
a materialelor lemnoase şi 
al instalaţiilor de prelucrat 
lemn rotund, precum şi a 
unor măsuri de aplicare 
a Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligaţiilor ce revin 
operatorilor care introduc 
pe piaţă lemn şi produse din 
lemn şi Normele de aplicare 
ale acesteia.

Hotarârea va intra în vigoare în 
22.04.2017, 

Articolele esenţiale ale noii HG sunt:

Art. 3.
Aplicaţiile SUMAL disponibile 

utilizatorilor definiţi în prezentele norme 
sunt:

a) Aplicaţia SUMAL Amenajament;
b) Aplicaţia SUMAL Ocol;
c) Aplicaţia SUMAL Agent - Registrul 

electronic;
d) Aplicaţia SUMAL Wood-Tracking, 

având ca şi corespondent în limba 
română denumirea de Aplicaţia SUMAL 
pentru urmărirea materialele lemnoase;

f) Aplicaţia SUMAL IWood-Tracking, 
având ca şi corespondent în limba 
română denumirea de Aplicaţia SUMAL 
pentru verificarea materialele lemnoase;

g) Aplicaţia SUMAL Contravenţii;
h) Aplicaţia SUMAL Rapoarte;
j) Aplicaţia SUMAL Inspectorul Pădurii
 
(3) Aplicaţia SUMAL Agent - Registrul 

electronic prevăzută la art. 3 lit. c) este 

utilizată pentru: înregistrarea intrărilor, 
recepţia cantitativă şi dimensională 
a materialelor lemnoase, intrate în 
depozite/depozite temporare;

a) generarea proceselor-verbale 
de sortare a materialelor lemnoase 
depozitate prin înregistrarea cantităţilor 
şi sortimentelor supuse sortării şi a 
cantităţilor şi sortimentelor rezultate;

b) generarea proceselor-verbale de 
debitare a materialelor lemnoase prin 
înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor 
supuse debitării şi a cantităţilor şi 
sortimentelor rezultate;

c) generarea proceselor-verbale de 
transformare a materialelor lemnoase 
prin înregistrarea cantităţilor şi 
sortimentelor supuse transformării şi a 
cantităţilor şi sortimentelor rezultate;

d) generarea proceselor-verbale de 
consum prin înregistrarea cantităţilor şi 
sortimentelor supuse consumului intern;

e) înregistrarea ieşirilor de materiale 
lemnoase din depozite;

f) înregistrarea ieşirilor de lemn şi 
produse din lemn, care nu fac parte 
din categoria materialelor lemnoase, 
rezultate în urma procesării, conform art. 
14 alin (1);

g) generarea de rapoarte de 
producţie.

(4) Aplicaţia SUMAL Wood-Tracking 
prevăzută la art. 3 lit. d) este utilizată 
pentru:

a) înregistrarea şi confirmarea 
provenienţei materialelor lemnoase 
transportate;

b) înregistrarea avizului de însoţire;
c) înregistrarea destinatarului;
d) înregistrarea locului de descărcare;
e) înregistrarea datelor de identificare 

ale mijlocului de transport;
f) înregistrarea volumelor transportate 

pe specii şi sortimente în cazul cubajului 
tehnic;

g) completarea specificaţiei în cazul 
stabilirii volumului prin inventarierea 
piesă cu piesă;

h) generarea codului unic online sau a 
codului offline după caz;

i) înregistrarea momentului începerii 
transportului, a timpului în care se 
efectuează transportul şi a momentului 
finalizării transportului;

j) înregistrarea traseului parcurs de 
mijlocul de transport de la locul începerii 
transportului materialelor lemnoase 
până la locul de descărcare;

k) confirmarea descărcării materialului 
lemnos;

l) generarea avizului de însoţire a 
materialelor lemnoase în format PDF.”

 
Art.8
(5) Nu se emit avize de însoţire şi nu 

există obligaţia transmiterii informaţiilor 
standardizate în SUMAL pentru:

a) materialele lemnoase comercializate 
al căror volum/mijloc de transport este 
de până la 0,1 mc; “

 
Art. 10.
(1) La momentul începerii 

transportului materialelor lemnoase, 
emitentul avizului de însoţire este 
obligat să introducă în aplicaţia SUMAL 
informaţiile standardizate prevăzute 
de aceasta, iar după obţinerea codului 
online sau offline, după caz, este 
obligatorie înscrierea acestuia pe avizul 
de însoţire.

(2) Emitentul avizului de însoţire este 
obligat să încarce, după caz, online sau 
offline, informaţiile standardizate în 
aplicaţia SUMAL la momentul începerii 
transportului materialelor lemnoase de 
la locul de recoltare, folosind dispozitivul 
aflat în dotarea transportatorului, dacă 
volumul materialelor lemnoase care se 
transportă este de cel puţin 1 mc.

(3) După recepţionarea informaţiilor 
standardizate prevăzute la alin. (1) şi (2), 
transmise în format corect şi complet, 
SUMAL generează un cod offline sau 
online, după caz, precum şi data, ora 
şi minutul, pentru care există obligaţia 
înscrierii în avizul de însoţire.

(4) După obţinerea informaţiilor 
prevăzute la alin. (1) şi înscrierea lor în 
avizul de însoţire, emitentul avizului 
semnează avizul de însoţire pentru 
înscriere împreună cu conducătorul 
mijlocului de transport.

(5) Emitentul avizului de însoţire 
nu este obligat să introducă în sistem 
informaţiile standardizate la momentul 
începerii transportului de la locul de 
recoltare, dacă materialele lemnoase 
care se transportă îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:

a) volumul pentru care se întocmeşte 
avizul este de până la 3 mc;

b) sunt transportate cu atelaje de la 
locul de recoltare;

c) destinatarul acestora este o 
persoană fizică/juridică care nu are 
calitatea de profesionist;

d) locul de descărcare este domiciliul/
sediul destinatarului.

(6) În cazul prevăzut la alin (5), la 
momentul emiterii avizelor de însoţire 
primare, emitentul acestora nu are 
obligaţia înscrierii codului unic, a 
datei, orei şi minutului, existând doar 
obligaţia înscrierii datei şi orei plecării 
transportului, precum şi a datei, orei şi 
minutului până la care este valabil avizul.

(7) În cazul prevăzut la alin. (5) 
emitentul acestor avize de însoţire a 
materialelor lemnoase are obligaţia 
ca, în termen de maximum 7 zile de 
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la data şi ora plecării transportului, să 
obţină codul unic de pe dispozitivul din 
dotarea sa, pentru fiecare aviz emis şi să 
îl înscrie pe exemplarul 2 şi 3 al avizelor 
de însoţire.

(8) În cazul transportului materialelor 
lemnoase cu un volum cuprins între 0,1 
mc şi 1 mc, informaţiile standardizate 
se transmit în SUMAL de pe dispozitivul 
aflat în dotarea emitentului, acesta 
având obligaţia de a înscrie în avizul de 
însoţire codul offline/online, precum 
şi data, ora şi minutul, generate de 
aplicaţie/SUMAL, fără a exista obligaţia 
ca dispozitivul emitentului să însoţească 
transportul.

(9) Materialele lemnoase expediate cu 
încălcarea dispoziţiilor alin. (2)-(8) nu au 
provenienţă legală, dacă pentru avizele 
de însoţire emise nu au fost obţinute 
codurile offline/online în condiţiile 
reglementate.”

 
“Art. 12.(1) Nu sunt materiale 

lemnoase, aşa cum sunt definite în 
anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul 
Silvic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, următoarele:

a) produsele din lemn sub formă de 
aşchii sau particule, rumeguş, deşeuri 
şi resturi de lemn, chiar aglomerate, 
brichete, pelete sau forme similare 
aferente codului 4401;

b) produsele din lemn lipit prin 
îmbinare cap la cap cu o grosime de 
peste 6 mm sau lemn derulat aferente 
codului 4407.

(2) Produsele din lemn prevăzute 
la alin. (1) trebuie să fie însoţite pe 
perioada transportului de avize de 
însoţire a mărfii, pe care se înscrie codul 
unic generat de aplicaţia SUMAL Agent - 
Registrul electronic. “

 
Art. 14.
(1) Stabilirea volumului materialelor 

lemnoase şi produselor din lemn se 
realizează, după caz:

a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu 
diametrul la capătul subţire mai mare 
sau egal cu 20 cm, se determină volumul 
în mc pe specii pentru lemnul brut, 
cu două zecimale, în baza măsurării 
la fiecare piesă a lungimii în metri şi a 
diametrului la mijloc în centimetri;

b) pentru lemnul rotund cojit, cu 
diametrul la capătul subţire mai mare 
sau egal cu 20 cm se determină volumul 
în mc pe specii pentru lemnul net, cu 
două zecimale, în baza măsurării la 
fiecare piesă a lungimii în metri şi a 
diametrului la mijloc în centimetri;

c) pentru lemnul rotund, cu diametrul 
la capătul subţire mai mic de 20 cm, 
dacă nu se aplică metodele prevăzute la 
lit. a) sau lit. b), acesta se aşază în figuri 
geometrice, iar volumul se determină 

în mc prin utilizarea factorilor de cubaj 
stabiliţi pe grupe de specii;

d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn 
de foc, grămezi de crăci şi fascine, se 
determină volumele exprimate în unităţi 
convenţionale şi echivalentul în mc, cu 
două zecimale;

e) pentru cherestele volumul se 
exprimă în mc şi se determină cu 
respectarea metodelor specifice pentru 
cherestelele vrac şi pachetizat;

f) celelalte materiale lemnoase şi 
produse din lemn se măsoară după 
metodele specifice, iar volumul exprimat 
în unităţi convenţionale se echivalează 
în mc.

(2) În cazul măsurării lemnului rotund 
conform alin. (1) lit. a) şi b), emitentul 
avizului de însoţire are obligaţia de a 
înscrie în aplicaţie sortimentul, specia, 
diametrul la mijloc şi lungimea pieselor. 
Aplicaţia va genera automat volumul 
şi numărul de piese pentru fiecare 
specie şi sortiment. Emitentul va înscrie 
datele generate de aplicaţie în avizul de 
însoţire.

(3) În cazul inventarierii lemnului 
rotund, al cărui diametru la capătul 
subţire este mai mic de 20 cm, emitentul 
avizului de însoţire nu are obligaţia 
înscrierii în aplicaţie a diametrului la 
mijloc şi a lungimii pentru fiecare piesă. 
În acest caz emitentul are obligaţia 
înscrierii în aplicaţie a sortimentului, a 
speciei şi a volumului aferent, obţinut 
prin cubaj tehnic. Această metodă de 
cubaj este permisă în cazul în care toate 
piesele aşezate în figuri geometrice, 
supuse aceluiaşi transport, au diametrul 
la capătul subţire mai mic de 20 cm.

(4) În cazul inventarierii lemnului 
rotund, supus aceluiaşi transport, al cărui 
diametru la capătul subţire se încadrează 
în ambele categorii, emitentul avizului 
de însoţire are obligaţia de a înscrie în 
aplicaţie sortimentul, specia, diametrul 
la mijloc şi lungimea tuturor pieselor, 
chiar dacă sunt şi piese cu diametrul la 
capătul subţire mai mic de 20 cm. “

 
Art. 20
Deţinătorii depozitelor prevăzute la 

art. 19 alin. (1) - 3) din prezentele norme 
au următoarele obligaţii:

a) să utilizeze aplicaţia SUMAL Agent 
- Registrul electronic pentru fiecare 
depozit/depozit temporar, identificat 
prin număr unic, în care să opereze 
transformările - sortări, declasări, 
consumuri, gaterări -, ori de câte ori 
este necesar, dar cel puţin o dată pe 
lună; în cazul în care înregistrarea 
se face o singură dată pe lună, 
termenul de operare este data de 15 
a lunii următoare lunii în care se face 
transformarea.”
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Ordin nr. 2526
din 30 decembrie 2016 (M.O. 
22 din 09.01.2017) pentru 
completarea Metodologiei 
privind organizarea şi 
funcţionarea SUMAL, 
obligaţiile utilizatorilor 
SUMAL, precum şi structura 
şi modalitatea de transmitere 
a informaţiilor standardizate, 
aprobată prin Ordinul 
ministrului delegat pentru 
ape, păduri şi piscicultura nr. 
837/2014

Având în vedere Referatul de aprobare 
nr. 166.318 din 21 decembrie 2016 al 
Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, 
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) 
din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 
pentru aprobarea Normelor referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul 
spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat 
lemn rotund, precum şi a unor măsuri 
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn 
şi produse din lemn, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale 
art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 38/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, cu modificările 
şi completările ulterioare, ministrul 
mediului, apelor şi pădurilor emite 
următorul ordin:

Art. I
După articolul 37 din Metodologia 

privind organizarea şi funcţionarea 
SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, 
precum şi structura şi modalitatea de 
transmitere a informaţiilor standardizate, 
aprobată prin Ordinul ministrului 
delegat pentru ape, păduri şi piscicultura 
nr. 837/2014, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 
13 noiembrie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce un 
nou articol, articolul 371, cu următorul 
cuprins:

Art. 371
(1) Stabilirea volumului materialelor 

lemnoase se realizează, după caz:
a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu 

diametrul la capătul subţire mai mare 
sau egal cu 20 cm se determină volumul 
în mc pe specii pentru lemnul brut, 

cu două zecimale, în baza măsurării 
la fiecare piesă a lungimii în metri şi a 
diametrului la mijloc în centimetri;

b) pentru lemnul rotund cojit, cu 
diametrul la capătul subţire mai mare 
sau egal cu 20 cm se determină volumul 
în mc pe specii pentru lemnul net, cu 
două zecimale, în baza măsurării la 
fiecare piesă a lungimii în metri şi a 
diametrului la mijloc în centimetri;

c) pentru lemnul rotund, cu diametrul 
la capătul subţire mai mic de 20 cm, 
dacă nu se aplică metodele prevăzute 
la lit. a) sau b), acesta se aşază în figuri 
geometrice, iar volumul se determină 
în mc prin utilizarea factorilor de cubaj 
stabiliţi pe grupe de specii;

d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn 
de foc, grămezi de crăci şi fascine, se 
determină volumele exprimate în unităţi 
convenţionale şi echivalentul în mc, cu 
două zecimale;

e) celelalte materiale lemnoase şi 
produse din lemn se măsoară după 
metodele specifice, volumul exprimat în 
unităţi convenţionale se echivalează în 
mc.

(2) La calculul volumului lemnului 
rotund inventariat în condiţiile alin. 
(1) lit. a) şi b) se admit următoarele 
toleranţe:

a) ± 2% din volumul total în cazul 
inventarierii unui număr de piese mai 
mare de 100 bucăţi;

b) ± 3% din volumul total în cazul 
inventarierii unui număr de piese cuprins 
între 50 şi 100 bucăţi;

c) ± 4% din volumul total în cazul 
inventarierii unui număr de piese mai 
mic de 50 bucăţi.

(3) La calculul volumului lemnului 
aşezat în figuri geometrice, toleranţa 
de măsurare admisă este de ± 2% din 
volumul total.

(4) La evaluarea volumului de 
lemn pe picior destinat valorificării 
se admit toleranţele aferente fiecărei 
metode dendrometrice prevăzute de 
reglementările în vigoare”.

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, şi se aplică 
până la data de 21 aprilie 2017.
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Comitetul tehnic de standardizare CT 118- 
Lemn şi produse finite şi semifinite de lemn, 
maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului, 
având ca obiect standardizarea terminologiei, 
clasificării, metodelor de încercare pentru lemn 
rotund şi cherestea, plăci pe bază de lemn, 
mobilier, precum şi pentru plută şi produse 
de plută, ca şi pentru maşini şi scule destinate 
prelucrării materialelor, precum şi utilaje de 
condiţionare a lemnului, se întruneşte periodic 
în şedinţe de lucru având ca principal scop 
îndeplinirea obiectivelor din planul anual de 
activitate.

Astfel, s-au colectat şi transmis voturile pentru 
proiectele elaborate de comitetele tehnice 
europene (decembrie 2016), în şedinţa din 
13.12.2016 s-au analizat şi soluţionat o serie de 
sarcini specifice sfârşitului de an.

Întrunirea din decembrie a avut ca ordine de 
zi: 

• definitivarea versiunii române a standardelor 
transmise în anchetă, în vederea aprobării până 
la 16.12.2016, conform programului de lucru: SR 
EN 859+A2:2012, Securitatea maşinilor pentru 
prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat cu 
avans manual; SR EN 940+A1:2012, Securitatea 
maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini 
combinate pentru prelucrarea lemnului; SR EN 
1870-10:2013, Securitatea maşinilor pentru 
prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 
10: Ferăstraie automate şi semiautomate cu o 
pânză pentru tăiere ascendentă; 

• propuneri pentru programul de lucru al CT 
118 pe anul 2017; 

• definitivarea examinării periodice a 
standardelor din patrimoniul CT 118 şi stabilirea 
unei liste de standarde originale care se 
utilizează în prezent şi care trebuie revizuite; 

• alte probleme. 

Hotărâri: 
• standardele SR EN 859+A2:2012, SR 

EN 940+A1:2012 şi SR EN 1870-10:2013 se 
definitivează conform exemplarelor de lucru în 
care s-au introdus toate modificările convenite 
în urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei 
precum şi observaţiilor transmise prin e-mail ;  

• din cauza prezenţei reduse la şedinţă 
precum şi a lipsei răspunsurilor membrilor CT cu 
privire la propunerilor primite din partea ASRO 
nu s-a definitivat programul de lucru al CT 118 
pe 2017 şi nici examinarea standardelor pentru 
listele, defalcate pe domenii, cu standardele 
examinate în cursul anilor 2014 şi 2015.

Programul
European
de Standardizare
2017

Acesta conţine o prezentare generală a celor mai importante activităţi 
de standardizare care urmează să fie dezvoltate în acest an, în diferite 
domenii şi sectoare la care organizaţiile europene de standardizare – CEN 
şi CENELEC se adresează.

Aceste activităţi răspund nevoilor pieţei şi sunt strâns corelate cu 
priorităţile Programului anual de lucru al Uniunii pentru standardizarea 
europeană în 2017, a fost adoptat de către Comisia Europeană în iunie 
2016.

Aici se pot gasi, de asemenea, informaţii privind activităţi de informare 
în ceea ce priveşte cooperarea internaţională, în sprijinul participării 
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) şi a părţilor interesate din cadrul 
societăţii, promovarea educaţiei despre standardizare şi obiectivele de 
implicare a comunităţii de cercetare şi inovare.

ISO 50001
Managementul energiei

Energia este esenţială pentru 
organizaţii, dar adesea generează 
costuri semnificative, atât pentru 
producerea energiei, cât şi pentru 
mediu. Consumul mondial de 
energie este în creştere. El s-a 
dublat în ultimii 40 de ani şi se 
estimează o creştere de până 
la 30% până în 2030. Producţia 
şi utilizarea energiei generează 
aproximativ două treimi din emisiile 
de gaze cu efect de seră (GHG) 
care sunt cauza predominantă a 
schimbărilor climatice.

Reducerea utilizării energiei 
este una dintre cele mai sigure 
căi de scădere a emisiilor GHG, 
reducând astfel impactul nostru 
asupra climei, susţinând în acelaşi 
timp creşterea economiei şi 
stimulând securitatea energetică 
pentru toţi. În plus, aceasta ajută la 
economisire. Conform unui studiu, 
recent comandat de fundaţia 

Climate Works, o organizaţie 
neguvernamentală care este ca o 
pârghie pentru puterea filantropiei 
colective în lupta împotriva 
schimbărilor climatice, punând 
eficienţa energetică în fruntea 
agendelor, până în 2030 costurile 
totale  vor scădea, pentru reducerea 
gazelor de seră, până la 2,5 trilioane 
USD.

ISO 50001 furnizează un set de 
cerinţe care permit organizaţiilor:

• să elaboreze o politică pentru 
utilizarea mai eficientă a energiei,

• să stabilească ţinte şi obiective 
pentru a satisface această politică,

• să colecteze date pentru o 
mai bună înţelegere şi să ia decizii 
privind utilizarea şi consumul de 
energie,

• să măsoare rezultatele obţinute,
• să analizeze eficacitatea politicii,
• să îmbunătăţească continuu 

managementul energiei.

Din
activitatea
curentă 
a comitetului 
naţional CT 118
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Carte:
Pădurea
şi schimbările climatice
Bază pentru strategii
de adaptare
Oficiul Federal al Mediului,
Birmensdorf, Institutul de Cercetare
WSL, Berna, Stuttgart, Viena

Pădurea nu va fi în măsură să menţină 
prin ea însăşi serviciile sale, cum ar fi 
producţia de lemn, protecţia împotriva 
riscurilor naturale şi zona de recreere 
pentru populaţie, astfel cum rezultă 
din programul de cercetare “Pădure şi 
climă” - Oficiul Federal pentru Mediu 
(OFM) şi WSL. Acest lucru (întreţinerea 
şi gestionarea pădurilor) se produce 
“la întâmplare”. Cu ocazia întrunirii 
organizate de către WSL, “Forumul de 
cunoştinţe”, pe 29 noiembrie 2016, în 
Uitikon (ZH), oamenii de ştiinţă, mai 
mult de 240 de specialişti forestieri, şi-
au prezentat constatările lor la această 
tematică.

Climatologii prezic că seceta şi 
precipitaţiile mai abundente în cursul 
încălzirii globale se vor acumula. Acest 
lucru va afecta pădurea. Dar cum 
reacţionează şi cum să se pregătească 
proprietarii de păduri? Pentru a 
răspunde la aceste întrebări, precum şi 
pentru a evalua impactul schimbărilor 
climatice şi al măsurilor de gestionare a 
pădurilor mai bine, este bine de văzut 
Forest Programul Climate, lansat de 
Oficiul Federal pentru Mediu (OFM), 
împreună cu WSL. Directorul Konrad 
Steffen, cu ocazia “Forumului pentru 
cunoaştere”, împreună cu aproximativ 
300 de persoane, au studiat, în 42 
de proiecte, impactul schimbărilor 
climatice asupra pădurii şi au elaborat 
recomandări pentru gestionarea 
pădurilor.

Târg:
Salon Bois
& Technibois 2017
Wood Fair a fost locul de întâlnire 

şi schimb de opinii al profesioniştilor 
cu cei interesaţi de lemn şi locuinţe. A 
zecea ediţie a Salon & Bois Technibois 
2017 s-a desfăşurat în întregime sub 
egida lemnului şi utilizării acestuia. În 
sălile Centrului de Congrese al Space 
Gruyere Bulle, au participat aproape 120 
de expozanti, acoperind peste 5.000 

de mp cu tot ce este necesar pentru 
construcţia, modificarea sau renovarea 
unei case.

La vizionare, vizitatorii, într-o 
atmosferă relaxată, au avut întâlniri 
cu experţi privind nevoile specifice 
în ceea ce priveşte casele din lemn, 
amenajari interioare, mobilier şi finisaje 
pentru lemn. Acestia au beneficiat, de 
asemenea, de sfaturi valoroase pentru 
întreţinerea şi protecţia lemnului, de 
exemplu, la elementele expuse sau la 
vedere.

Technibois rămâne, aşadar, un punct 
de întâlnire pentru construcţiile din 
lemn. Cele mai recente evoluţii în 
maşini şi unelte pentru prelucrarea 
lemnului au fost aici prezentate. În 
afară de zona de expoziţie, au avut 
loc mai multe demonstraţii de unelte 
speciale, strunguri CNC şi multe altele. 
Technibois a avut loc în acelaşi timp, cu 
scopul de a accentua locul lemnului în 
viaţa şi funcţionarea unei construcţii, nu 
neapărat din lemn.

În total, organizatorii au salutat, 
pe parcursul celor 3 editii anterioare, 
aproximativ 80 de expozanti si 3.500 de 
vizitatori anual. Puteţi găsi mai multe 
informaţii pe site-ul www.salonbois.ch

Eveniment:
Concurs de schi
şi jocuri forestiere
EFNS 2017, Letonia
Organizat şi desfăşurat în perioada 

20-25 Februarie 2017, la doar 170 km 
de capitala Riga, într-o frumoasă zonă 
dedicată sporturilor de iarnă, în directa 
influenţă climatică a Mării Baltice. 
Precedenta ediţie s-a desfăşurat la Oslo 
(Norvegia).

 
Carte:
Foret et carbone
Întelegere, acţiune,
valoare
La momentul Conferinţei climatice 

(COP21), această carte demonstrează 
că pădurile joacă un rol cheie în lupta 
împotriva schimbărilor climatice. 
Pădurea, receptor, în fiecare an, a unei 
părţi din emisiile antropice de gaze 
cu efect de seră (aproximativ 12% în 
Franţa), atenuează efectele schimbărilor 
climatice. Aceasta se numeşte generic 
“3S”: sechestrare, stocare, substitut. 

Cartea este o sinteză de cunoştinţe 
pentru a înţelege şi a optimiza pădurea.

Aceasta prevede, de asemenea, 
instrumentele necesare pentru a realiza 
proiecte de atenuare a schimbărilor 
climatice sustinute de pădure si 
raspunde la întrebări cum ar fi “Ce este 
o rută forestieră “carbon +”?”, “Ce tipuri 
de lucrări forestiere sunt necesare?” 
Cum se combină proprietăţile?”, “Ce 
acorduri de finanţare pentru companii 
sau comunităţi trebuiesc?”, “Ce interese 
actionează pentru proprietari şi 
finanţatori?”.

Proprietarul care se întreabă despre 
partea pe care o poate datora pădurii în 
atenuarea schimbărilor climatice şi care 
vrea să dezvolte un proiect de carbon, 
societatea sau comunitatea care doresc 
să participe la îmbunătăţirea pădurii 
franceze prin politica sa de dezvoltare 
durabilă, vor găsi în această lucrare 
sintetică tot ce trebuie ştiut despre acest 
subiect.

Carte:
Evaluarea
resursei forestiere
globale în 2015
FRA 2015
Lucrarea s-a elaborat în baza QCFR 

(Collaborative Forest Resources 
Questionnaire), acoperind colaborarea 
a 104 ţări şi reprezentând 88% din 
pădurile mondiale. Materialul editat sub 
egida FAO, în format de carte, se află în 
librării.

Publicaţii şi evenimente ştiinţifice
de specialitate
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Trebuie amintit că în perioada de 
tranziţie, după 1990, fosta economie 
planificată a fost restructurată din temelii 
(sau dezindustrializată), ceea ce a condus 
la o multitudine de probleme structurale 
în economie şi o înaltă rată de şomaj cu 
unele consecinţe dezastruoase nu numai 
în plan social, respectiv un eşec pe piaţa 
muncii în vederea creării de noi locuri, 
concomitent cu creşterea ratei şomajului 
şi în rândul ţărilor noi intrate în UE, 
ceea ce a dus la plecarea masivă în alte 
ţări în căutarea de locuri de muncă, 
instabilitatea politică cu dese schimbări 
de guverne, cu privatizări mafiote şi 
corupţii adânc înrădăcinate, fără a pune 
interesul naţional mai presus de toate, 
apariţia companiilor multinaţionale 
odată cu dezindustrializarea 
întreprinderilor mari şi mijlocii.

Nu trebuie neglijată nici perioada 
2010-2016 mai ales prin guvernarea 
PDL (Boc) cu măsuri extrem de dure 
chiar dictatoriale prin apariţia Legii nr. 
62/2011 a dialogului social, fără a ţine 
cont de opiniile şi acţiunile de protest 
a majorităţii confederaţiilor sindicale 
şi patronale, conducând la schimbări 
majore în legislaţia muncii şi a sistemelor 
relaţiilor instituţiei de dialog social, 
ceea ce a condus la descentralizarea 
negocierilor colective CCM, iar caracterul 
nonobligatoriu de negociere la nivel de 
ramură şi naţional.

Pe lângă cele menţionate, amintim 
şi integrarea europeană neoliberală şi 
politicile de austeritate recomandate 
de UE, inclusiv consecinţele crizelor 
financiare şi globale, pe lângă 
promisiunile partidelor politice, 
indiferent de culoare, de stânga sau de 
dreapta, la amendamentele propuse de 
confederaţiile sindicale pentru legislaţia 
muncii, inclusiv în preajma alegerilor 
locale, parlamentare sau prezidenţiale.

În calitate de fondatori ai CSSEPLIM, 
instituţie de dialog social de utilitate 
publică cu personalitate juridică, alături 
de cele două asociaţii patronale (APMR 
şi ASFOR), INL, MAPDR am susţinut şi 
susţinem în permanenţă dezvoltarea 
resurselor umane şi promovarea 
formării profesionale continue pe tot 
parcursul vieţii salariaţilor din silvicultură, 
exploatarea şi prelucrarea lemnului, 
industria mobilei.

De asemenea, FSLIL a încurajat şi a 
susţinut de fiecare dată toate proiectele 
de modificare a legii educaţiei naţionale 
privind dezvoltarea formării profesionale, 
prin înfiinţarea de SAM sau şcoli 
profesionale, în ultimii 20 de ani, dar fără 
rezultatele scontate.

FSLIL este alături de Asociaţia 
Producătorilor de Mobilă din România 
(APMR) în analizarea aspectelor legate 

Formarea 
profesională,

piaţa muncii 
şi sistemul 

educaţional
în viziunea

FSLIL
Federaţia sindicatelor Libere din 

Industria Lemnului (FSLIL) consideră 
că în cadrul dezvoltării şi promovării 

dialogului social, formarea profesională 
în România, piaţa muncii şi sistemul 

educaţional, cu întrebarea “unde 
suntem, ce facem mai departe?”, 

reprezintă tema de actualitate care 
trebuie să preocupe toţi factorii 

responsabili implicaţi în activităţi 
sindicale şi economice caracteristice 

domeniului forestier şi al industriei 
mobilei.

BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 47

de angajarea forţei de muncă (selectare, 
angajare, perfecţionare, formare 
profesională, avantaje pe piaţa muncii şi 
în spaţiul european) ce au fost dezbătute 
la conferinţa din 8 decembrie 2016, la 
Universitatea Transilvania Braşov.

FSLIL şi CSSEPLIM au consultat 
lansarea în dezbatere publică de către 
MENCS a proiectului de modificare 
a legii educaţiei naţionale privind 
dezvoltarea învăţământului dual în 
cursul anului trecut şi evident susţinem 
concluziile consultărilor din grupul 
interministerial privind necesitatea 
introducerii programelor de formare 
în sistem dual şi asumarea de către 
operatorii economici a responsabilităţii 
pentru pregătirea practică a elevilor, 
asigurarea reprezentanţilor operatorilor 
economici în CA al unităţii de 
învăţământ, flexibilizarea duratei 
programelor de informare profesională, 
adoptarea curricumului la nevoile pieţei 
muncii locale şi regionale, asumarea 
costurilor formării în stagiile de practică 
între operatorul economic şi stat prin 
deduceri fiscale acordate operatorului 
economic.

FSLIL a informat participanţii 
la conferinţă că în recomandarea 
Consiliului UE nr.2016/C299 din 12 iulie 
2016, de reformă a României pentru 
2016, în urma avizelor comitetelor 
pentru politica economică, socială, 
financiară, pentru ocuparea forţei 
de muncă şi rezoluţia Parlamentului 
European, sunt prezentate o serie 
de măsuri cu privire la îmbunătăţirea 
condiţiilor de pe piaţa forţei de muncă 
(formare profesională, învăţare continuă 
pe tot parcursul vieţii, la salariul minim 
care este printre cele mai scăzute din 
uniune, la legea privind egalizarea 
vârstei de pensionare pentru bărbaţi şi 
femei, confruntarea României cu unul 
dintre cele mai ridicate riscuri de sărăcie 
şi de excluziune socială din uniune cu 
provocări în domeniul educaţiei şi starea 
deficitară a sănătăţii populaţiei prin 
nivelul scăzut de finanţare, a sistemului 
de sănătate şi utilizarea ineficientă a 
resurselor publice).

Recent, la întâlnirea din 16.11.2016 a 
grupului de lucru desemnat în vederea 
elaborării unui mecanism transparent de 
stabilire a salariului de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată, d-na Iolanda 
Stăniloiu, secretar de stat, şi ceilalţi 
vorbitori au subliniat participanţilor 
(UGIR, CNS, Cartel Alfa, BNS, MFP, 
CNIPMMR) că:

• există o necorelare a sistemului de 
învăţământ cu cererile pieţei muncii, 
existând mulţi necalificaţi;

• există lipsa de interes a angajaţilor 
pentru calificarea continuă;

• că este necesar studierea impactului 
general şi pe sectoare de actvitate 
datorat creşterii salariului minim pentru 
că va exista o influenţă în cheltuielile cu 
masa salarială;

• susţine ideea reintroducerii CCM la 
nivel de sector de activitate;

• susţine ca anagajaţii să beneficieze 
de bonuri de masă şi decontarea 
transportului.

În concluzie, FSLIL şi CSSEPLIM susţin:
• finalizarea standardelor ocupaţionale 

de pregătire profesională pentru 
ocupaţiile ce aparţin silviculturii, 
exploatării, prelucrării lemnului şi 
fabricării mobilei, actualizate la nivel 
european cu noi standarde prin 
introducerea de noi competenţe la toate 
nivelurile; 

• proiectul de modificare a legii 
educaţiei naţionale prin dezvoltarea 
învăţământului dual, prin prisma unor 
noi competenţe, abilităţi şi aptitudini, 
cerinţele de pregătire profesională cu 
care se vor confrunta viitorii angajaţi 
(tinerii până în 26 ani), ţinând cont de 
evoluţia tehnologiei şi materialelor, a 
legislaţiei cu privire la protecţia mediului, 
sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă 
şi a organizării muncii;

• asumarea de către operatorii 
economici a responsabilităţii pentru 
pregătirea practică a elevilor;

• asigurarea prezenţei reprezentanţilor 
operatorilor economici în CA al unităţilor 
de învăţământ;

• flexibilizarea duratei programelor de 
formare profesională;

- adaptarea curricumului la nevoile 
pieţei muncii locale şi regionale;

• asumarea costurilor formării în 
stagiile de practică între operatorul 
economic şi stat prin deduceri fiscale 
acordate operatorului (fiscalităţi la plata 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, 
sume datorate bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale, bugetului 
fondurilor speciale sau a bugetelor 
locale etc.);

• pregătirea profesională, însuşirea 
unor noi metode şi procedee de lucru 
dezvoltarea abilităţilor de utilizare a 
tehnologiei moderne, a aparaturii cu 
comandă numerică, cu efecte pozitive 
asupra dezvoltării competenţelor 
profesionale şi creşterii nivelului de 
operativitate a personalului. În acest 
context şi activitatea de formare 
profesională continuă a salariaţilor 
din sectorul de activitate al industriei 
lemnului;

• pregătirea profesională a salariaţilor 
în vederea implementării unui sistem 
de management al calităţii, aşa cum se 
doreşte la standarde europene pentru 
nivelele 4,5,6,7.

Preşedinte FSLIL,
Dan Anghel

Activul sindical 
în dezbatere pe 

problema formării 
profesionale
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Târguri interne
Expowood 2017
30.03 - 01.04.2017, Braşov
Ediţia anului 2017 a târgului Expowood va 

avea loc în perioada 30 martie - 1 aprilie. Se 
va păstra locaţia ediţiei trecute, adică Centrul 
de Evenimente şi Conferinţe Lux Divina din 
Braşov. Situat pe fosta platformă Rulmentul, 
astăzi complexul este foarte modern, reînnoit, 
multifuncţional şi include săli generoase de 
expunere, conferinţe, hotel, restaurant şi 
parcare organizată. Locaţia este situată la 500 
de metri de centura Bucureşti-Târgu Mureş, 
în apropiere de Shoping Center-ul Coresi şi 
Mall-ul Auchan.

Expowood 2017 va fi organizat în sala 
Dacia a complexului Lux Divina, într-un 
spaţiu expoziţional generos, de 2.000 mp la 
interior, sala Parc, de 500 mp şi 1.000 mp la 
exterior. Hala este dotată cu podea industrială, 
curent electric industrial şi o intrare de mari 
dimensiuni, potrivită pentru amenajarea şi 
punerea în funcţiune a utilajelor şi maşinilor 
cu scop demonstrativ.

Accesul se poate face direct de pe artera 
principală a străzii 13 decembrie, în curtea 
complexului, pe o şosea lată care permite 

intrarea TIR-urilor până la uşa sălii. Suprafaţa 
de expunere exterioară se va amenaja în 
curtea complexului. 

Ambient Construct
& Instal / Electric
22 - 25.02. 2017, Cluj
În perioada 22-25 februarie 2017, la 

Centrul Expozitional Expo Transilvania din 
Cluj-Napoca, se desfăşoară târgul Ambient 
Construct & Instal / Electric, specializat în 
construcţii, instalaţii, decoraţiuni şi amenajări 
interioare.

Acest eveniment se înscrie într-o tendinţă 
ascendentă, ediţia din 2016 reuşind să 
reunească companii din Romania, Polonia, 
Italia şi Germania.

Tematica targului este urmatoarea: • 
materiale şi echipamente pentru construcţii, 
• piatră naturală / granit, marmură, • uşi şi 
ferestre PVC, • produse şi accesorii pentru 
finisaje în construcţii, vitralii, • spume 
termoizolante şi fonoabsorbante, • vopsele, • 
led-uri, • sobe şi şeminee, tuburi de ventilaţie 
şi coşuri de fum, focare, • instalaţii de încălzire, 
climatizare, electrice şi pe gaz, centrale 
termice pe bază de peleţi, brichete rumeguş, • 
aparate de măsură şi control pentru presiune, 

temperatură, nivel, • reviste şi cataloage 
specializate.

Mobila Expo
23 - 26.03 2017, Romexpo, Bucureşti
Mobilă, utilaje forestiere, silvicultură.

Târgul de mobilă
Totul pentru casă şi Familie
2 - 5.03.2017, Centrul expoziţional
Constanţa
Mobilă, utilaje forestiere, silvicultură.

Târguri externe
Interzum
16 - 19.05.2017, Köln
Târgul reprezintă o expoziţie internaţională 

de componente pentru industria mobilei, 
semifabricate, prefabricate, accesorii etc., 
prezentând interes pentru furnizorii din 
industria de mobilier care se întâlnesc pentru 
a dobândi informaţii în legătură cu produsele 
specifice, activităţi comerciale şi pentru 
inspiraţie în proiectele viitoare.

Începând cu luna septembrie 2016, pentru 
inscrierea firmelor la târgurile şi misiunile 
din programului de promovare a exportului 
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pe 2017, ASFOR, în intenţia constituirii unui 
pavilion naţional, a coordonat formarea 
grupului de agenţi economici participanţi, 
insă, ulterior, MECMA, analizând noile 
bugete pe trimestrele anului 2017, a exclus 
evenimentul de la finanţare (considerându-l a 
nu fi de referinţă). Urmare a acestei hotărâri, 
participarea fiecărei firme la târg se poate face 
doar pe cont propriu.

Magna Expomueblera
18-21 ianuarie 2017, Mexico City, Mexic
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 

prelucrare, mobilă, materiale pentru industria 
mobilei, materiale de construcţii, case / 
decoraţiuni, parchet/lambriuri, uşi şi accesorii, 
ferestre, tratarea suprafeţelor şi finisare.

Windows, Doors & Profiles
24 - 26.01.2017, Kiev, Ukraina
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 

prelucrare, materiale de construcţii, uşi şi 
accesorii, ferestre.

Lake Home & Cabin Show
27 - 29.01.2017, Madison, Wisconsin, USA
Produse din lemn, combustibili din lemn, 

silvicultură, maşini şi utilaje de prelucrare, 

materiale de construcţii, case / decoraţiuni.

SamuLegno
2 - 4.02.2017, Pordenone, Italia
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 

prelucrare, mobilă, materiale pentru industria 
mobilei, materiale de construcţii

Drevostavby
2 - 5.02.2017, Praga, Republica Cehă
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 

prelucrare, materiale de construcţii, case / 
decoraţiuni.

IHLA Convention
7 - 9.02.2017, Indianapolis, USA
Produse din lemn, combustibili din lemn, 

maşini şi utilaje de prelucrare, materiale de 
construcţii, transport / logistică

Technibois
10 -12.02.2017, Bulle, Elveţia
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 

prelucrare, materiale de construcţii.

Legno & Edilizia
9 -12.02.2017, Verona, Italia
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 

prelucrare, materiale de construcţii, case 
/ decoraţiuni, parchet / lambriuri, uşi şi 
accesorii, ferestre

Turning Days Sud
14 - 17.02. 2017, Friedrichshafen, Germania
Maşini şi utilaje de prelucrare, materiale de 

construcţii, case / decoraţiuni.

Lumber And Building Material Expo
15 - 17.02.2017, Providence, USA
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 

prelucrare, materiale de construcţii.

Mebel Expo
1 - 3.03.2017, Taşkent, Uzbekistan
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 

prelucrare, mobilă, materiale pentru industria 
mobilei, materiale de construcţii, case / 
decoraţiuni, parchet / lambriuri.

Furniture technologies,
components, textiles
1 - 3.03.2017, Kiev, Ukraina
Maşini şi utilaje de prelucrare, mobilă, 

materiale pentru industria mobilei, materiale 
de construcţii, case / decoraţiuni.
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Ioan Curtu 
1942-2016

În luna decembrie 2016, s-a 
stins din viata distinsul profesor 
universitar Ioan Curtu.

Moartea sa fulgerătoare a lăsat 
un gol atât în rândul cadrelor 
didactice, dar şi în rândul 
oamenilor obişnuiti, numărul 
persoanelor prezente la funeralii 
(26 decembrie 2016, Codlea, jud. 
Braşov) fiind de ordinul sutelor.

Nascut în 5 iulie 1942, în 
comuna Racoviţa (Timiş), 
frumoasă localitate bănăţeană 
renumită ca aşezamânt cu 
instituţii culturale, biserici, 
mânăstiri, locaşe de cult, 
monumente ale eroilor şi opere 
comemorative închinate ale 
ostaşilor români şi străini. 

Absolvent al Institutului 
Politehnic Braşov, specializarea 
“industrializarea lemnului”, 
doctor inginer din 1972, cu 
teza “Contribuţii la optimizarea 
batiurilor maşinilor pentru 
prelucrarea lemnului”; profesor 
universitar din 1990; conducător 
ştiinţific de doctorat din 1988, în 
domeniul rezistenţei materialelor, 
elasticitate şi plasticitate, 17 teze 
de doctorat finalizate, Doctor 
Honoris Causa al Academiei 
Tehnice Militare Bucureşti (2008), 
premiul “Traian Săvulescu” al 
Academiei Române (1990). 

A efectuat peste 412 studii şi 
cercetări în domeniul rezistenţei, 
elasticităţii şi testării lemnului şi 
compozitelor lignocelulozice. A 
publicat la edituri centrale peste 
24 de cărţi, iar pe plan local, 17 
manuale universitare. A coordonat 
programe Tempus, cu Banca 
Mondială, fiind director la peste 
20 proiecte de cercetare ştiinţifică. 
A efectuat stagii de informare şi 
specializare în străinătate, bursier 
DAAD. A fost Preşedinte ARACIS 
din 2006. 

Învăţat cu rigoarea muncii, şi-a 
cultivat calitatea, de a rămâne 
activ până în ultimele clipe ale 
vieţii. Aceasta a fost deviza căreia 
i-a fost fidel eminentul profesor 
universitar Ioan Curtu, plecat atât 
de nedrept dintre noi. Un crez 
de viaţă pe care îndelungata sa 
activitate de dascăl, cu precădere 
dedicată industriei lemnului, l-a 

confirmat întru totul.
Nu putem încheia fără a invoca 

faptul că profesorul Ioan Curtu 
a avut o familie model, care a 
constituit oaza sa de linişte şi de 
încredere.

Avea un caracter tare şi 
înzestrat cu o personalitate atât 
de puternică încât trebuia să 
fii atent în preajma sa, pentru 
a nu te domina. Un tip de o 
politeţe şi un bun simţ deosebite, 
demonstrând că provenea dintr-o 
familie aleasă.

A ales să plece mai repede 
decât ar fi trebuit, dar cu 
siguranţă consătenii, colegii, foştii 
săi studenţi sau oamenii care pur 
şi simplu l-au cunoscut, nu-l vor 
uita niciodată. A fost un profesor 
model, un tovarăş de nădejde şi 
un prieten adevărat. Dumnezeu 
să-l odihnească şi să aibă grijă de 
sulfetul lui! 

Rugăm să fim scuzaţi dacă 
am accentuat latura umană a 
relaţiilor, însă acestea constituie 
cea mai importantă trăsătură a 
unui dascăl, iar un mic amănunt 
poate rămâne pentru totdeauna 
în memoria unui om.

Cea mai frumoasă coroană 
ramâne, aşadar, cea din sufletele 
noastre, ale acelora care l-am 
cunoscut bine şi cărora ne sunt 
rezervate întâlniri permanente 
cu moştenirea sa ştiinţifică şi 
didactică.

Ioan Curtu a plecat să îşi 
întâlnească mentorii, într-o lume 
mai dreaptă şi mai senină. Iar noi, 
cei care am avut privilegiul de 
a-l fi cunoscut şi de a-i fi ascultat 
şi citit cuvântul său inspirat şi 
înţelept, îi vom păstra un loc 
aparte în cel mai frumos ungher 
al sufletului.

Redacţia

Gheorghe 
Constantinescu

1932-2016

In memoriam
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Despre fostul ministru al 
industriei lemnului si a materialelor 
de construcţii (MILMC), dr. Ing. 
Gheorghe Constantinescu, care, la 
finalul anului 2016 ne-a părăsit, la 
vârsta de 84 de ani, se cuvine ca 
cei care l-am cunoscut mai bine 
şi care am participat nemijlocit 
alături de domnia sa la “valorificarea 
lemnului din pădurile României”, 
să nu-l uităm, să-l mai pomenim, 
să-i reliefăm personalitatea, să-i 
subliniem rolul şi meritele pe care 
cu prisosinţă le-a avut în special 
la conducerea ministerului, într-o 
perioadă deosebit de intensă şi 
complexă, să-l facem cunoscut şi 
generaţiilor tinere de forestieri care 
nu l-au cunoscut, sau care au aflat 
prea puţine lucruri despre dânsul.

Mă număr printre cei care au avut 
privilegiul să-l cunoasca bine. Am 
început activitatea de producţie în 
aceleaşi UP-uri din cadrul sectorului 
de exploatare a lemnului Baru Mare, 
Haţeg, unde şi dînsul, cu câţiva ani 
mai înainte, şi-a început activitatea.

Dragostea şi pasiunea pentru 
meseria de forestier şi-a manifestat-o 
încă de la început, când, repartizat 
fiind la sectorul de exploatare a 
lemnului Baru Mare, deşi şef de 

promoţie, a acceptat funcţia de 
ajutor de maistru de exploatare, 
o practică a ing. Aurel Răduţiu, 
director al DREF Hunedoara - Deva. 
După şase luni de stagiu pe lângă 
un maistru de exploatare destoinic, 
însuşindu-şi abc-ul meseriei, a fost 
promovat la conducerea CFF-ului 
din cadrul sectorului, apoi a fost 
promovat ca şef al Ocolului Silvic 
Petroşani, iar după altă perioadă 
de timp, a fost promovat ca şef al 
biroului de producţie de la IFET 
Petroşani.

Datorita calităţilor incontestabile 
de excelent manager, de 
profesionalism remarcabil, o 
conduită etică şi morală exemplare, 
a cunoscut o rapidă ascensiune 
profesională, de la director de IFET 
(Jiblea), director de DREF (Piteşti), 
director general de CEIL şi TETIL 
(Argeş), director general al Centralei 
de exploatare a lemnului Bucureşti, 
ministru adjunct şi ministru plin până 
în anul 1990.

În calitate de ministru, a participat 
nemijlocit la edificarea Casei 
Poporului, MILMC a suportat într-o 
proporţie covârşitoare constructia 
Casei Poporului, având în subordine 
industriile materialelor de construcţii, 
cimentul, marmura, industria mobilei, 
industria sticlăriei, industria celulozei 
şi hartiei, construcţiile forestiere şi 
industriale şi, bineînteles, industria 
exploatării forestiere.

A fost perioada cea mai dificilă 
a activităţii, perioadă care a lasat 
“amprente” asupra sănătăţii sale.

Noua putere politică instalată după 
decembrie 1989, necunoscându-i 
capacitatea profesională, l-a 
menţinut în guvernul Roman o 
perioadă de timp, până când dansul 
a cerut eliberarea din funcţia de 
ministru.

Acceptand schimbările preconizate 
în economia românească după 
revolutie, s-a numărat de la început 
printre susţinătorii transformării IFET-
urilor în societăţi comerciale.

A activat mai bine de 10 ani 
în economia privată, atât ca 
administrator la SC Grivco SRL, cât şi 
într-o societate comercială cu profil 
forestier.

În ultima perioadă a vieţii, dr. ing. 
Gheorghe Constantinescu a activat în 

cadrul ASFOR ca membru în consiliul 
director şi membru în comisia de 
atestare a agenţilor economici 
forestieri, iar timp de aproape 10 ani, 
a condus sucursala ASFOR Argeş, 
în componenţa căreia intră cele 6 
judeţe din sud-vestul ţării, iar in 
ultimii ani a fost consilier ASFOR la 
sucursala Argeş.

A contribuit în mod esenţial la 
consolidarea ASFOR ca organizaţie 
profesională a forestierilor din 
România.

Dr. ing. Gheorghe Constantinescu 
a făcut istorie în industria exploatării 
forestiere din România şi va rămane 
în istoria forestieră românească drept 
o figură proeminentă, dedicată cu 
precădere exploatărilor forestiere şi 
valorificării lemnului.

În ciuda aparenţei dure, 
intransigent ca manager, în adâncul 
sufletului era un om de mare 
omenie, principial, un iubitor de 
viaţă, de familie, de profesie, de 
pădure, de oameni.

Şi-a preţuit colaboratorii, a 
contribuit la lansarea multor 
conducători de întreprinderi din 
sectorul forestier din România. A fost 
iubit nu numai de colaboratori, dar 
şi de toţi cei care l-au cunoscut mai 
îndeaproape.

În întreaga activitate dedicată 
sectorului forestier, dr. ing. Gheorghe 
Constantinescu a dovedit calităţi 
de autentic militant pe tărâm 
profesional, a slujit cu obiectivitate 
şi demnitate adevărul şi dragostea 
faţă de pădure, personalitatea sa 
puternică punându-şi în mod evident 
amprenta pe destinele sectorului 
forestier din România.

Prin tot ceea ce a realizat în 
prodigioasa carieră, se poate afirma 
că şi-a câştigat pe deplin şi meritat 
un loc demn în marea galerie a 
spiritualităţii forestiere româneşti.

Îi vom păstra amintirea mereu 
vie, şi ne vom mândri că am fost 
contemporani cu omnul dr. ing. 
Gheorghe Constantinescu.

Ing. Iulian Borza,
Consilier ASFOR 

Gheorghe 
Constantinescu

1932-2016
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Forst Garten, Germania
• mangal (cerere) • 4 containere pe lună
Max Reichpietscs - Weg 11, D - 23968 Wismar
• an.kurtz@web.de

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

SDR Immobilier / Entreprise, Elveţia
• Case pe structură de lemn
• se negociază
5 Rue de Remparts, 1400 Yverdon-les-Bains,
Switzerland • sdrc@bluewin.ch

BPCE Montreal
• Cherestea de răşinoase şi foioase
• Diferite dimensiuni
Prin reprezentant BPCE Montreal,
Vladimir Ciobănaşu • tel.: 514.504.8235

Jisan Industry Co. Ltd Corea
• Cherestea de molid • După primirea ofertei
1650-4, Songjung-dong, Gangseo-gu,
Busan, Korea • tel.:82.51.831.4587
• mobil: +82.10.916.44576
• fax: +82.51.831.5678

Energy Green House SRL România
• Stâlpi din lemn de pin
Mariana Ivanovici, Buzău, str. Milcov nr. 128
tel.: 0763.684.776

Firme private China
• cherestea din stejar şi răşinoase, case din lemn
Consulatul General al României
502 Room, Honi International Plaza
199 Chengdu North Road, Jing an District
Shanghai, P. R. China

Cocchieri Meccanica Generale Italia
•  europaleţi EPAL 240x240, franco Italia
Pedriali Samuele, Via San Giuseppe 6,
San Paolo di Jesi, 60038 Ancona (AN)
Tel.: +39.0731.78.71

Wood One Co. Ltd , Coreea
• Fag şi furnir de fag
• După primirea ofertei
Toegye-Dong 5, Togyegongdan I-gil,
Chuncheon-si, Gangwondo Koreea
ckfami@hanmail.net • Tel.: 822.557.6257

Transcontinental Intenting Co. ,
Emiratele Arabe Unite
• Plăci MDF de 4,9 şi 12 mm • Peste 6 containere
Manish Gajaria • ticdubai@ticdubai.ac
Transcontinental Intending Co. LLC
Centurion Star, Tower A, Office 1003/1004
tel.: +971.4.2237887
fax: +971.4.2238638 / 2228118

Wood Equipment Co. , Egipt
• Lemn de stejar, frasin, pin şi fag
• Transport containerizat
Merghem Industrial Zone, km. 26
Alexandria - Cairo, Desert Road st. nr. 1700
Alexandria • info@woodek.com
Tel. +203.470.0149, +203.470.0150

Camera de Comerţ Pieria , Grecia
• Peleţi
• Se negociază
Pieria, Grecia • Elias Chatzichristoulou
• domna_c@hotmail.com

World of Pallets Co. Ltd, Arabia Saudită
• Lemn de brad pentru paleţi şi ambalaje
• Se negociază
Jeddah, Arabia Saudită • Tel.: 00966.555.347.455
• ahmed.ridal@hotmail.com

Novawood Company, Ukraina
Parchet şi alte produse (cerere) • Stejar, frasin, nuc
Kateryna Pivak • Lviv, Ukraine
+380.974.423.072 • novawoodco@gmail.com
www.novawood.blogspot.com
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SOCIETATEA
DE CERTIFICARE
ICECON-CERT S.R.L.
Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266,
etaj 1, biroul 7, sector 2
Începând cu anul 2011, ICECON S.A. a 
dezvoltat şi activitatea de cercetare în 
domeniul lemnului, în noul departament 
„Produse şi structuri din lemn”; în paralel 
cu activitatea de cercetare s-a înfiinţat 
în cadrul Departamentului de Încercări “in 
situ” grupa de încercări Produse şi Structuri 
din Lemn, autorizată de ISC şi acreditată 
RENAR cu certificatul de acreditare nr. LI 
779/7.04.2014.
ICECON S.A. are tradiţie în domeniul 
încercării la foc a uşilor şi ferestrelor din 
lemn şi a soluţiilor de protecţie a lemnului.

SC QUALITY CERT SA
prin  Laboratorul Naţional pentru Industria 
Lemnului şi Mobilă execută testarea 
produselor din lemn, uşi, ferestre , mobilier 
( Bucureşti, Şos. Panduri nr. 94, manager 
tehnic ing. Ene Neagu: 0744.974.774 )

Cereri

Oferte

1) Curs autorizat tehnician în 
silvicultură http://sbinfo.ro/curs-
tehnician-in-silvicultura/
2) Curs autorizat Pădurar 
http://sbinfo.ro/curs-padurar/
3) Curs autorizat paznic de 
vânătoare http://sbinfo.ro/curs-
paznic-de-vanatoare/
4) Curs autorizat operator 
la colectatul şi manipulatul 
lemnului http://sbinfo.ro/curs-
operator-la-recoltatul-si-manipulatul-
lemnului/
5) Curs autorizat
operator la recoltarea 
şi toaletarea arborilor 
forestieri http://sbinfo.ro/curs-
operator-la-recoltarea-si-toaletarea-
arborilor-forestieri/

ICG
Institut pentru Calificări

tel: 0269.244.911
0745.369.686

Institutul pentru Calificări
INFO CENTER GROUP
organizează cursuri în domeniul 
silviculturii:






