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Editorial

Nicolae Ţucunel,
Presedinte ASFOR

Asociaţia Forestierilor din România participă activ 
la dezbaterea noului proiect de Cod Silvic, pe care 
Ministerul Apelor Pădurilor şi Pisciculturii intenţionea-
ză să îl propună Parlamentului, înlocuind astfel un alt 

proiect de modi�care a Codului Silvic a�at în lucru la Comisiile 
Parlamentului de aproximativ doi ani şi jumătate.

Atât în adunările generale de la Sucursalele ASFOR, cât şi în 
şedinţa Consiliului Director din luna aprilie, au fost puse în discuţia 
membrilor prevederile acestui nou proiect. Din punctul de vedere 
al agenţilor economici din exploatări forestiere şi prelucrare 
primară a lemnului, considerăm că este absolut necesar să �e luate 
în considerare următoarele propuneri:

1.  Administrarea unitară a fondului forestier naţional pe cele două 
componente principale, gospodărire şi economic, aplicând 
aceleaşi reguli şi principii, atât în pădurile proprietate publică a 
statului român, cât şi în pădurile proprietate privată.

2.  Administratorii fondului forestier, proprietate publică a statului 
sau unităţilor administrativ-teritoriale, să funcţioneze după 
un contract de administrare încheiat cu autoritatea publică 
centrală sau locală, după caz, şi nu ca unităţi economice 
conform Legii 31.

3.  Proprietarul de pădure sau, după caz, administratorul, are 
obligaţia de a asigura accesul în pădure, prin construcţia de 
drumuri forestiere şi întreţinerea acestora.

4.  Vânzarea masei lemnoase se face prin licitaţie, atât pe picior, 
cât şi la drum auto, de două ori pe an:

	 •	80%	în	toamna	anului	precedent	anului	de	producţie,
	 •	20%,	respectiv	cota	de	rezervă,	în	toamna	anului	următor.
5.  La licitaţie participă numai agenţii economici atestaţi. Admi-

nistratorul nu are dreptul să reţină preferenţial parchete de 
exploatare, ci poate exploata doar ceea ce nu se vinde prin 
licitaţie.

6.  Atestarea agenţilor economici de exploatare se face de către 
o comisie formată din reprezentanţi ai autorităţii centrale 
(minister), RNP şi organizaţii patronale recunoscute la nivel 
naţional, numită prin Ordin de Ministru.

7.  Regulamentul de vânzare a masei lemnoase este unic şi se 
aplică indiferent de forma de proprietate.

8.		 La	capitolul	“terminologie”	să	fie	făcută	următoarea	precizare:	
lemnul rotund sau sub formă de steri nu este un produs 
divizibil. În această categorie se încadrează: rumeguşul, coaja, 
tocătura.

9.  Actele normative ulterioare apariţiei Codului Silvic - şi referi-
toare la activităţile de pe suprafaţa fondului forestier - să �e 
întocmite şi prin consultarea organizaţiilor neguvernamentale 
din domeniu.

10.		 Prejudiciile	 inevitabile	 vor	 fi	 inventariate	 şi	 achitate	 la	 preţul	
de adjudecare al partizii. Pentru altfel de prejudicii, se instituie 
amendă în baza legislaţiei existente.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

CODUL SILVIC
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O
biectivele strategice 
privind diversi�carea 
pieţelor de desfacere 
pentru exporturile 

româneşti, ampli�carea şi 
e�cientizarea procesului de atragere 
a investiţiilor străine, identi�carea 
de noi iniţiative şi proiecte majore 
de cooperare care să conducă la 
ajustarea şi actualizarea Strategiei 
Naţionale de Export pentru 
perioada următoare preocupă 
constant �rmele membre ASFOR.

În multe împrejurări, reprezentanţii 
acestora au scos în evidenţă măsuri şi 
acţiuni strategice, dar şi recunoaşterea 
faptului că, în ceea ce priveşte creşterea 
investiţiilor străine în România, trebuie 
identi�cate �rme/grupuri cu bonitate 
indiscutabilă în domenii prioritare pentru 
ţara noastră: infrastructură, energie, 
sectoare productive orientate spre export, 
activităţi în domenii tehnologice de nivel 
înalt, printre care şi cel de valori�care a 
lemnului.

Un obiectiv prioritar în activitatea 
sucursalelor din reţeaua noastră de 
organizare trebuie să-l constituie, în acest 
context, de�nirea unor nişe de piaţă 
externă pentru produsele şi serviciile 
româneşti, prin care să se determine o 
sporire a volumului exporturilor României.

S-a scos în evidenţă şi faptul că, pe 
lângă analizarea şi evaluarea activităţii 
�ecăruia, se impune un program 
speci�c de documentare şi de pregătire 
informaţională.

De asemenea, s-au evidenţiat acţiunile 
principale care trebuie vizate în sarcina 
consilierilor şi care reprezintă interesele 

economice, comerciale şi investiţionale ale 
membrilor, şi anume:

•	acţionarea	pentru	redesenarea	reţelei	
de contacte internaţionale şi locale pentru 
facilitarea extinderii şi diversi�cării pieţelor 
de desfacere, uşurarea transferului de 
tehnologie şi know-how şi deplasarea 
produselor şi serviciilor într-o bandă 
superioară de valoare adaugată şi cu un 
grad sporit de valori�care;

•	identificarea	de	oportunităţi	eficiente	
de cooperare economică şi atragerea 
de investiţii străine în procesele de 
restructurare, cu precădere în domeniile 
care contribuie la creşterea bazei româneşti 
de export;

•	demararea	unui	concept	mai	eficient	
de conlucrare şi dialog cu mediul de 
afaceri, în primul rând prin lărgirea bazei 
de lucru cu asociaţiile patronale, camerele 
de comerţ şi alte structuri asociative 
neguvernamentale cu activitate în 
domeniul economic;

•	îmbunătăţirea	structurii	exporturilor	
şi importurilor, dezvoltarea echilibrată a 
schimburilor comerciale;

•	promovarea	imaginii	României	ca	
ţară cu economie dinamică şi integrată în 
demersurile de a�rmare a competitivităţii 
în interiorul Uniunii Europene.

Legat de târgurile şi expoziţiile 
tradiţionale cu destinaţie forestieră  
care se desfăşoară anual la Braşov, Cluj, 
Târgu Mureş, Bacău etc., şi care întrunesc 
�rme din ţară şi de peste hotare, acestea 
prezintă ofertă de echipamente, maşini, 
scule, instalaţii, dispozitive şi accesorii, 
instalaţii termice, de uscare şi exhaustare; 
materii prime, cherestea, semifabricate şi 
componente din lemn; feronerii, accesorii 
şi sisteme de asamblare şi �xare utilizate 

în construcţii din lemn; materiale pentru 
tratarea, �nisarea şi protecţia lemnului; 
produse din lemn, case din lemn, uşi, 
ferestre, scări, lambriu, parchet, ambalaje 
şi alte produse artizanale tradiţionale sau 
modern meşteşugite din lemn.

Prin activitatea lor, târgurile susțin, prin 
ediţiile anuale, dezvoltarea mediului de 
afaceri românesc, contribuie la promovarea 
investițiilor autohtone și străine în 
zona centrală a României, încurajează 
spiritul antreprenorial și dezvoltă relațiile 
economice ale regiunii cu celelalte zone ale 
țării și cu companii din străinătate, reunesc 
sute de companii cu tematici generale şi de 
specialitate dintre cele mai diverse şi sunt 
vizitate, de asemenea, de sute de mii de 
specialişti şi oameni de afaceri din întreaga 
ţară şi din străinătate.

Participarea internaţională la 
evenimentele expoziţionale organizate 
este semni�cativă, multe companii străine 
având o participare consecventă, venind 
din Germania, Italia, Austria, Elveţia, 
Ungaria, Polonia, Franţa, Anglia, Olanda 
şi multe altele, iar unele manifestări sunt 
onorate de participarea o�cială a unor ţări 
ca Germania, Austria, Olanda, Ungaria, 
Polonia, Slovacia.

Totodată, târgurile interne colaborează 
cu alţi organizatori şi agenţi economici 
la numeroase evenimente expoziţionale, 
între care menţionăm ROMEXPO Bucureşti, 
asociaţii profesionale, camere de comerţ şi 
industrie teritoriale, universităţi, ministere 
şi instituţii administrative naţionale, 
regionale şi locale. Un loc aparte îl ocupă 
colaborarea şi cooperarea cu Camera 
de Comerţ şi Industrie, relaţie bene�că 
deosebit de strânsă, care susţine şi 
contribuie permanent la dezvoltarea 
târgurilor.

ESTE NECESARĂ
O PREZENŢĂ MAI ACTIVĂ
LA EVENIMENTELE EXPOZIŢIONALE
ŞI LA TÂRGURI
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În ceea ce priveşte târgurile externe, 
în	primăvara	anului	2013,	marcată	de	
semnele di�cultăţilor economice, trebuie 
să existe viziunea şi curajul, mai mult 
decât oricând, de a face paşi importanţi în 
maximizarea experienţei şi succesului în 
exportul produselor lemnoase.

Evenimentele-lider în domeniu pot � 
considerate târgurile anuale de la Zow - 
Bad Salzu�en, Interzum - Köln (Germania) 
şi Pordenone (Italia).

În vederea atingerii obiectivelor de 
promovare speci�ce lemnului şi produselor 
pe bază de lemn, cu referire la export, se 

poate face aprecierea că există, pe lângă 
sprijinul �nanciar, un preocupant domeniu 
asigurat de instituţiile statului, cu servicii şi 
demersuri orientate spre o promovare cât 
mai dezvoltată.

Astfel :
•	se	organizează	târguri,	expoziţii,	

standuri de informare comercială, 
asigurând participarea şi/sau reprezentarea 
�rmelor româneşti în cadrul acţiunilor 
promoţionale	conform	HG	296/2007;

•	se	iniţiază	seminarii,	conferinţe	şi	
forumuri pe teme de promovare şi facilitare 
a comerţului şi participă la manifestări 
similare iniţiate de instituţii sau de 
organizaţii de pro�l, în ţară şi în străinătate;

•	se	pregătesc	şi	se	desfăşoară,	
acţiuni de promovare a exportului, la 
care participă �rme străine, potenţial 
importatoare de bunuri şi servicii 
româneşti. 

Participarea operatorilor economici 
la târguri şi expoziţii internaţionale 
se realizează pe pieţe de interes, prin 
organizarea de pavilioane naţionale, 
standuri specializate pe produse sau 
miniexpoziţii, pe bază de programe anuale 
elaborate de Ministerul Economiei, în 
consultare cu patronatele de ramură şi/sau 
asociaţiile profesionale de ramură aprobate 

de ordonatorul principal de credite şi cu 
acordul Consiliului de export.

Selectarea târgurilor şi expoziţiilor 
prevăzute în programul anual se face în 
baza următoarelor criterii:

a) asigurarea expansiunii şi diversi�cării 
geogra�ce a exportului românesc pe pieţe 
cu potenţial de import ridicat;

b) promovarea produselor şi serviciilor 
cu valoare adăugată ridicată;

c) importanţa târgurilor respective pe 
plan internaţional;

d) evaluarile participanţiilor români la 
ediţiile anterioare ale târgurilor respective, 
după caz. 

Acţiunile de promovare a exportului se 

referă la prezentări de produse, reuniuni 
de afaceri, seminarii economice, congrese 
sau	actiuni	de	„match-making”	şi	zile	
economice.

Provocările pieţei şi ale concurenţei cer, 
însă, performanţă, economisirea resursei, 
creşterea calităţii pentru o producţie mai 
bună şi un rezultat economic mai bun.

Toate aceste deziderate şi urmând o 
tradiţie veche selectează �rmele membre 
ASFOR, şi nu numai, în categorii care 
preţuiesc şi bene�ciază de seviciile 
incontestabile ale unei participări la târguri 

şi expoziţii şi altele care mai aşteaptă şi 
poate doresc o mână de ajutor atunci când 
doresc să comunice cu piaţa locală sau sunt 
în căutarea de noi pieţe externe. Şi să nu se 
uite că succesul se asigură garantat atunci 
când	vor	şti	să	adauge	“diferenţa”	faţă	de	
concurenţă. 

În postura de a iniţia în mod organizat 
acest tip de acţiuni, ASFOR speră într-un 
impuls şi, cu toate temerile legate de criza 
economică, într-o �exibizare de atitudine 
şi gândire în tot ce lansează ideea de cât 
mai multă promovare pentru economia 
forestieră. Petru Boghean,

Consilier ASFOR
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Lemnul destinat producerii de energie a fost constant un 
exemplu tipic de produs derivat, în sensul în care exploatatorul 
forestier de astăzi nu merge în pădure doar pentru a recolta 
lemn energetic, ci şi pentru a îngriji, supraveghea sau curăţa 

arboretele în vederea unei mai bune producţii viitoare de material 
lemnos.

Toate aceste intervenţii produc astfel sortimente de lemn calitativ 
inferior, nemaiputând � posibilă o utilizare rentabilă şi comodă altfel 
decât prin intermediul tocăturii de lemn destinate arderii. Aşadar, 
lemnul tocat prezent sub formă de plachete forestiere este acum în 
volum pe locul al doilea ca importanţă în producerea energiei, după 
lemnul	brut	propriu-zis,	în	stare	naturală.	Dacă	în	1990,	consumul	de	
lemn tocat se cifra la 132 232 m3,	în	2010,	acesta	depăşea	deja	milionul	
de metri cubi.

Limitele de evoluţie în creştere.
Care sunt acestea?
În situaţia unei creşteri progresive atât de puternice, ne întrebăm 

pe	bună	dreptate	care	sunt	“limitele”	naturale	ale	acestui	proces	şi	care	
este	potenţialul	încă	disponibil.	În	anul	2010,	o	ţară	precum	Elveţia	a	
consumat	un	 total	 de	4.360.598	de	m3 de lemn energetic. Această 
cifră cuprinde totodată şi lemnul folosit în uzinele de incinerare, 
care consistă îndeosebi din material recuperat. De această parte, 
potenţialul	total	al	lemnului	de	foc	este	estimat	la	7.558.250	m3, ceea 
ce lasă loc unei capacităţi disponibile de 3.197.652 m3.

Deşeurile provenite din lemn sunt în prezent foarte bine exploatate, 
în timp ce cantităţile existente, extrem de variabile  depind în mare 
măsură de sectorul construcţiilor. Aici, lemnul provenit din pădure 
dispune în mod evident de cel mai mare potential energetic.

Chestiunea de a cunoaşte în ce măsură şi la ce ritm de lucru va � 
utilizat acest potential crescut ţine mult şi de preţurile ce vor putea 
� determinate în perioada următoare. Acestea la rândul lor depind şi 
ele puternic de preţurile combustibililor energetici concurenţi (gaz 
natural, electricitate, păcură). Preţul stabilit de agenţii energetici 
actuali determină şi alegerile făcute de cumpărători, cum este şi �resc 
de altfel.

Condiţiile-cadru
O	suprafaţă	de	72	%	din	aria	forestieră	elveţiană	se	află	pe	domenii	

publice	 (corporaţii,	 cantoane,	 confederaţii	 ş.a.),	 iar	 28%	 sunt	 sub	
administraţie privată.

Se ştie din experienţă că este mult mai simplu să mobilizezi 
cantităţi importante de lemn de foc din pădurile publice decât din 
cele particulare. De fapt, proprietarul privat nu are în general nevoie 
să obţină un pro�t obligatoriu de pe suprafeţele sale forestiere. 

Totodată, se observă în atitudinea  proprietarilor de păduri un 
comportament anticiclic, în sensul că în perioadele de creştere a 
preţului pentru lemnul energetic, aceştia recoltează o cantitate mai 
mică de lemn decât înainte, ceea ce dovedeşte că se acţionează 
mai mult în funcţie de preţurile potenţiale decât de cele existente 
în perioada respectivă. Faptul în sine nu modi�că esenţial nivelul 
calitativ, în cazul în care lemnul energetic rămâne încă zece ani în 
pădure.

Majoritatea proprietarilor forestieri publici sunt în acelaşi timp 
deţinători de imobile, ceea ce i-a determinat deja să se echipeze 
cu sisteme de încălzire pe bază de lemn tocat şi să îşi utilizeze 
combustibilul extras din propriile păduri, creând totodată o poartă 
de ieşire pentru resturile de lemn provenite din lucrările de îngrijire 

CERERE CRESCUTĂ PENTRU TOCĂTURA DE LEMN ENERGETIC
Între anii 1990 şi 2010, consumul deşeurilor din lemn  în scop energetic a crescut 
cu mai mult de 650 %, iar potenţialul de creştere este departe de a fi epuizat. În 
maximum 10 ani, în cazul în care condiţiile-cadru rămân neschimbate, piaţa actuală, 
dominată de o ofertă bogată, va deveni din ce în ce mai mult o piaţă a cererii.
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a arboretelor. Rezultă de aici un preţ de cumpărare a lemnului pentru 
aceste	instalaţii	stabilit	cu	precădere	pe	baze	“politice”	şi	mai	puţin	ca	
rezultat al evoluţiei pieţei.

Sunt foarte rare cazurile în care întreprinderile forestiere dispun de 
propriile lor utilaje de tocare a lemnului, ceea ce afectează su�cient 
producţia acestor deşeuri energetice. Pentru acest lucru sunt angajaţi 
în general antreprenori privaţi, organizaţi în bresle profesionale ce 
deţin	40	%	din	piaţă.

Concurenţa pe piaţă
Un punct important de luat în considerare este reprezentat de 

procesul de deplasare a cererii de la un sortiment la altul. Lemnul de 
foc este în linii mari acelaşi tip de sortiment cu lemnul industrial şi cel 
folosit în producerea hârtiei.

În privinţa cererii, concurenţa între cumpărătorii lemnului 
energetic	 slăbeşte.	 În	anul	2008,	Cellulose	Attisholz	 (Borregaard)	 îşi	
înceta	 activităţile,	 după	 ce	 prelucrase	 până	 la	 400.000	m3 de lemn 
industrial de fag în �ecare an.  Cantitatea disponibilă de material 
lemnos utilizat în scopuri energetice era astfel în creştere, cu toate 
acestea	în	luna	iulie	a	anului	2011,	fabrica	de	hârtie	de	la	Biberist	care	
îşi	închidea	porţile,	iar	în	august	2011,	cea	din	Allbruck	(în	Germania,	
lângă Waldshut), îngroşa la rândul ei în mod considerabil volumul de 
lemn pus la dispoziţia pieţei. 

În ceea ce priveşte nivelul ofertei, lemnul tocat utilizat drept materie 
primă energetică este forţat să concureze cu piaţa combustibililor 
fosili, precum păcura şi gazul natural, dar şi cu mai noile metode de 
extracţie a energiei din mediul ambiant (pompele de căldură spre ex.).

Pentru încălzirea prin intermediul plachetelor forestiere cu reţea 
de distribuţie a căldurii, norma de calitate a încălzirii cu ajutorul 
materiei	 lemnoase	 defineşte	 o	 valoare-ţintă	 între	 16	 şi	 18	 centimi	
pe kWh. În cazul în care costurile complete nu depăşesc acest prag, 
centralele ce utilizează ca deşeuri plachetele forestiere sunt aproape 
la fel de rentabile ca şi procedurile de încălzire descentralizată pe 
bază de păcură, gaz sau pompe de căldură. Cifra exactă depinde 
de preţul momentan al păcurii, gazului natural sau electricităţii. Un 
supracost de ordinul a două centimi per kWh poate să �e în general 
„comercializat”	 clenţilor	 sau	proprietarilor	 graţie	 excelentelor	 atuuri	
ale energiei lemnoase (resursă regenerabilă, preţ stabil).

Cheltuielile	pentru	combustibil	reprezintă	aproximativ	30	până	la	
40	%	din	costurile	totale,	cele	de	investiţii	fiind	în	jur	de	50	%.	Potenţialul	
de reducere a costurilor şi deci de ameliorare a competitivităţii este în 
consecinţă cel puţin la fel de mare în ce priveşte instalaţiile şi costul 
�nal al combustibilului.

Constituirea preţurilor
În prezent, preţurile pentru lemnul tocat cu valoare energetică 

se sprijină în linii generale pe cele ale veniturilor efective, ne�ind 
determinate de cerere şi ofertă. Ele sunt legate în cea mai mare parte 
de faptul că numeroase contracte de aprovizionare se încheie pe 
termen lung, iar lemnul în cauză este livrat �e de către antreprenorul 
care răspunde de transportul acestuia, �e de către proprietarul 
forestier în cauză. Durata uzuală a contractelor de furnizare a cantităţii 
de	lemn	tocat	este	de	20	de	ani,	ceea	ce	corespunde	aproape	exact	cu	
durata de viaţă a cazanelor destinate instalaţiilor de încălzire dintr-o 
centrală termică.

În	anii	80	şi	90,	preţurile	acestui	 tip	de	combustibil	erau	 în	mod	

CERERE CRESCUTĂ PENTRU TOCĂTURA DE LEMN ENERGETIC
deliberat cuplate cu cele ale păcurii, care atunci atingeau mai puţin de 
40	centimi	per	litru.	Producătorii	de	lemn	energetic	sperau	prin	acest	
mijloc să pro�te de o eventuală creştere a produselor petroliere. În 
anul	2004,	preţul	la	păcură	a	sărit	cu	mult	peste	un	franc	pe	litru	şi	avea	
să	nu	mai	scadă	la	nivelul	întâlnit	în	anii	90.	Legând	preţul	lemnului	
tocat cu cel al petrolului, s-a renunţat practic la unul din atuurile 
principale ale utilizării energiei lemnoase, cel conferit de stabilitatea 
costurilor.

S-a elaborat în acest scop un indice comun al preţurilor pentru 
deşeurile din lemn (plachete forestiere, rumeguş, deşeuri forestiere 
etc) care este utilizat astăzi în masă de către Comunitatea Furnizorilor 
din Elveţia. Acesta este compus din cinci indici parţiali, furnizaţi de 
către O�ciul Federal de Statistică şi este actualizat de trei ori pe an.

Contractele de furnizare a căldurii de către marile centrale termice 
sunt încheiate cu abonaţii existenţi, iar preţul energiei termice trebuie 
să conţină, în mod proporţional, acelaşi indice de preţuri cu cel al 
lemnului tocat. Obiectivul de durată este constituit de evitarea unei 
discrepanţe între preţul pe care centrala este obligată să îl plătească 
pentru acest tip de lemn energetic şi cel pe care îl poate obţine în 
urma energiei furnizate pe toată durata contractului.

Perspective
Acum douăzeci de ani, marile instalaţii termice de lemn de foc 

tocat au fost construite de către comunităţile locale care controlau 
combustibilul în propriile întreprinderi forestiere. În zilele noastre, 
autorităţile contractante sunt din ce în ce mai des înlocuite de către 
antreprize	 de	 aprovizionare	 cu	 energie	 (aşa-numiţii	 „contractori”)	
care tind să îşi de�nitiveze cât mai rapid contractele cu fabricile de 
producţie de plachete.

Aceste întreprinderi forestiere facturează în general lemnul tocat 
în funcţie de energia măsurată în cazanul cu aburi, adică preferabil 
în kilowatţi/oră decât în metri cubi. Procedând astfel, furnizorul de 
lemn dispune de o marjă mai largă de libertate în ce priveşte calitatea 
plachetelor obţinute (randamentul instalaţiilor sale de tocare nu mai 
este atât de relevant).

Importante instalaţii forestiere puse în funcţiune în aceşti ultimi 
ani la Bâle, Zürich şi Berna, aprovizionate de mari organizaţii de 
comercializare au reuşit să mobilizeze o cantitate de lemn energetic 
neimaginată până acum, datorită unor preţuri destul de bune la 
produsele forestiere. Cu cheltuielile de producţie actuale, cererea şi 
oferta de lemn de foc tocat se a�ă într-un echilibru aproximativ. Dacă 
cererea, sub formă de noi echipamente, instalaţii, continuă să urce 
precum în ultimii ani, ne putem aştepta, ca în circa cinci ani, cererea 
să depăşească oferta disponibilă, în calitate de factor dominant în 
constituirea preţurilor.

Consumul de lemn energetic.
Tabel comparativ între anii 1990 şi 2010
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Notă:
Evoluţia consumului de lemn energetic în perioada 1990-2010, 

repartizată după forma de prezentare (brut, peleţi, plachete) şi catego-
rii conform Ordonanţei privind protecţia mediului (lemn din pădure, 
deşeuri rezultate din industria forestieră şi artizanat, lemn recuperat 
provenit din demolări, mobilă şi ambalaje). Toate cantităţile sunt expri-
mate în m3 lemn rotund. Lemnul din afara spaţiului forestier (arborii de 
pe marginea drumurilor, etc) este asimilat lemnului provenit din păduri. 

Consumul în anul 2010
şi potenţialul de exploatare a lemnului în Elveţia

La	Forêt,	nr	2/2013
( prelucrare: L. Marcu )

PINUL 
SILVESTRU, 

SPECIE 
LEMNOASĂ 

DURABILĂ
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Prezentare şi origine
Pinul silvestru sau Pinus Sylvestris aparţine genului Pinus şi poate 

� întâlnit sub mai multe denumiri generale: pin de pădure, pin de 
Auvergne (provincie în partea central-sudică a Franţei), pin de 
Hagenau (Alsacia) sau brad roşu din Nord. De origine nordică, pinul 
silvestru este foarte răspândit în Europa (Peninsula Scandinavă, 
Europa de Est), cât şi în Franţa unde îl găsim în zona muntoasă a 
Vosgilor, partea de est a Masivului Central, Alpii Meridionali şi 
Pirinei. Nepretenţios, pinul silvestru preferă terenurile silicioase 
şi acceptă chiar şi soluri acide. În schimb, nu se adaptează uşor 
terenurilor calcaroase. De aceea, a fost adesea plantat cu scopul de 
a reîmpăduri solurile sărace sau regiunile forestiere ce au suferit de 
pe urma acţiunii solurilor acide. Pinului silvestru îi priesc şi zonele 
de câmpie : câmpia Rinului, Valea Loirei, Normandia, Sologne, etc. 
Acest arbore cu creştere rapidă se bucură de o longevitate foarte 
mare. Dimensiunile sale variază în funcţie de zona geogra�că : 
câmpie sau munte. Cu o înălţime între 25 şi 45 de metri, pinul 

silvestru se recunoaşte după trunchiul său pe jumătate scobit, de 
culoarea roz somon, în partea sa superioară.

Aspect
Pinul silvestru prezintă diferenţieri destul de mari între duramen 

şi alburn. Culoarea duramenului oscilează de la roşu rosé la roşu 
grena. Alburnul, zona exterioară a lemnului, este distinctă, alb-
gălbuie, cu vasele de lemn  mai puţin pronunţate. Fibra lemnoasă 
este, în general, dreaptă şi perfect dreptunghiulară. Sămânţa este 
relativ variabilă în funcţie de origini şi cu precădere �nă. Inelele de 
creştere sunt, în general, la vedere datorită suprafeţelor lemnoase 
bine diferenţiate în sezonul de vară, mult mai adâncite, care apar 
vădit în contrast, în timpul primăverii. 

Caracteristici principale
Partea centrală a trunchiului este, în mod natural, rezistentă la 

atacurile ciupercilor lignivore  şi ale insectelor de diverse tipuri.
În stare proaspătă, alburnul este supus mucegaiului, �ind mult 

mai puţin rezistent în timp. În schimb însă, procesul de impregnare 
a lemnului de pin este extrem de facil în comparaţie cu celelalte 
specii. Astfel, putem distribui lemnul său în clasa de utilizare IV prin 
impregnarea în autoclavă.

Ca şi majoritatea speciilor de răşinoase, pinul silvestru este destul 
de accesibil la prelucrare, având un lemn de o rigiditate medie.

În sfârşit, acesta bene�ciază de o puternică rezistenţă mecanică 
în timpul compresiunii, �exiunii transversale sau şocurilor de 
diverse naturi (una din răşinoasele cele mai durabile din clasa sa, 
în acest sens).

Utilizări
Pinul silvestru poate suporta diverse modalităţi de prelucrare. 

Atât la exterior, cât şi la interior, datorită durabilităţii naturale a 
trunchiului său central, utilizările sale sunt foarte numeroase.

Fiind foarte impregnabil în cazul produselor de tratare, lemnul 
poate servi frecvent în amenajările exterioare : deck-uri lemn, 
pâlcuri decorative, etc. Având proprietăţi mecanice excelente şi 
un grad de omogenitate semni�cativ, pinul silvestru este folosit 
cu precădere în tâmplărie, construcţii de cadre şi schelete din 
lemn, şarpante ş.a. Totodată, lemnul său poate � util în construcţia 
ferestrelor, a lambriurilor, obloanelor şi plăcilor după procesul 
necesar de �nisare şi tratament.

Recomandări tehnologice
Procedura de uscare arti�cială a pinului silvestru este foarte 

simplă şi rapidă, întrucât lemnul său se usucă uşor şi în mod 
natural. Cu toate acestea, este necesar să se înceapă procesul de 
uscare la temperaturi foarte ridicate. Un coe�cient de umiditate a 
mediului	de	lucru	de	16-18	%	este	de	atins	pentru	a	reduce	riscul	
apariţiei mucegaiului. Coe�cientul în cauză este su�cient în timpul 
majorităţii formelor de utilizare a lemnului, dar în unele cazuri, 
va trebui redus ceva mai mult. Lemnul din pin silvestru prezintă 
noduri dure, uşor de prelucrat, acelaşi lucru petrecându-se şi în 
cazul găuririi, şlefurii şi prelucrării �nale. Rezistenţa ustensilelor 
de lucru (cuie, şuruburi) la extragerea aşchiilor este precisă, orice 
tip de adeziv putând � folosit după ce procesul de uscare a avut 
loc	 la	mai	mult	de	70˚C,	ceea	ce	conduce	 la	stabilizarea	răşinii	de	
lemn. Prelucrarea �nală a suprafeţelor nu ridică probleme, deşi este 
preferabil să se ia în considerare nevoia acesteia.

Revista Bois, Nr. 37
(Prelucrare: P. Boghean)
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În comunicatul său din data de 16 ianuarie a acestui an, Comisia 
de Reglementare a Pieţei subliniază tendinţa de comprimare a 
preţurilor, consecinţă a puternicei aprecieri a francului faţă de 

moneda euro. De asemenea, Comisia remarcă o creștere în sectorul 
construcţiilor din Elveţia, dinamismul acestei ramuri �iind accentuat 
de o revigorare a locuinţelor realizate din lemn. Antreprizele de 
construcţii ce utilizează pe scară largă lemnul ca materie primă 
cunosc prin urmare o rată favorabilă de ocupare a forţei de muncă. 
Cu toate acestea, se lucrează adesea cu produse �nite și semi-�nite 
provenite din afara ţării deoarece pieţele externe au devenit cu 
mult mai pro�tabile în urma supraevaluării francului. În consecinţă, 
producătorii de cherestea și proprietarii forestieri nu pot pro�ta 
su�cient de actualul boom al construcţiilor din lemn.

Calitate = cerere 
Situaţia comenzilor se prezintă inegal la producătorii de 

cherestea, având în vedere că unele fabrici dispun de rezerve 
mari de lemn brut, în timp ce alţii se a�ă chiar la limită în privinţa 
resurselor de materie lemnoasă.

Calităţile efective ale lemnului de molid, de pin și zadă sunt 
căutate asiduu pentru producerea unor sortimente de cherestea 
extrem de cerute pe piaţă. Lemnul de mari dimensiuni (cum este 
cazul bradului)  sau cel de calitate mai slabă este mult mai greu de 
plasat și vândut pe piaţă.

Piaţa lemnului din foioase cunoaște diferenţe importante, 
întrucât practic nu mai există o piaţă de desfacere pentru lemnul de 
fag, stejarul și frasinul �ind foarte căutaţi, având și preţuri deosebit 
de atractive.

Apel la continuarea producţiei
de masă lemnoasă 
În cursul ultimelor luni, proprietarii forestieri au recurs la mai 

puţină exploatare  în perspectiva vânzărilor cu tendinţă negativă, 
dar și din pricina condiţiilor atmosferice nefavorabile, îndeosebi 
în cazul pădurilor private. Comisia încurajează astfel creșterea 
producţiei lemnoase pentru a putea răspunde tuturor cererilor.

Economia forestieră și industria prelucrării lemnului depun 
eforturi comune în vederea promovării lemnului de provenienţă 
locală în rândul utilizatorilor �nali, drept singura măsură cu adevărat 
semni�cativă de contracarare a tendinţei de ascensiune a francului 
elveţian.

Una din reușitele foarte importante ale acestei întruniri a 
constituit-o reuni�carea recomandărilor separate și divergente 
existente până atunci într-o unică recomandare comună, valabilă 
începând	cu	luna	ianuarie	a	anului	2013.

La Forêt, nr. 2 / 2013
( Prelucrare: P. Boghean )

Recomandări de preţuri CMB
(comunicat comun al următoarelor asociaţii: IBS 
Industria lemnului din Elveţia și EFS O�ciul Federal 
al Economiei forestiere din Elveţia)

Recomandarea comună a Comisiei de Reglementare a Pieţei de Cherestea (CMB)  asupra 
preţurilor lemnului brut oferă un semnal clar de stabilitate ce ar trebui să permită o 
intensificare a producţiei de lemn, cu scopul de a evita instalarea unor disfuncţii în procesul 
de aprovizionare care să conducă la o pierdere a anumitor sectoare de piaţă destinate  
producătorilor de cherestea.

PIAŢA LEMNULUI BRUT -
STABILITATE ŞI REVIGORARE?
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Conform ultimei informări a Oficiului federal  de 
statistică (OFS) din Elveţia, referitoare la preţul 
pentru lemn brut, scăderea rapidă a preţului 
la cheresteaua din lemn de molid şi brad, care 
persistă din anul 2011, marchează acum  o 
încetinire.  În anumite situaţii, există chiar o 
uşoară creştere a preţurilor.

Tendinţa de scădere a preţurilor la lemnul din molid se 
atenuează și o ameliorare a curbei evolutive se observă chiar 
și  la sortimentele mai puţin cerute de cherestea. Oprirea 

tendinţei de scădere a preţurilor are loc, de asemenea, la lemnul de 
molid, altul decât cel destinat procesarii în cherestea. În perioada 
aprilie-august	 2012,	 nivelul	 preţului	 la	 molid	 a	 rămas	 aproape	
același.

Așadar,  preţul pentru loturile 3 B a scăzut foarte puţin, în timp 
ce pentru loturile 3 C,  preţurile au reușit să crească ușor. Preţul 
buștenilor de molid ar � putut chiar depăși creșterea generală, însă 
trebuie	să	aşteptăm	perioada	septembrie-decembrie	2012,	pentru	
a ști dacă această ipoteză este valabilă. Evoluţia preţurilor pentru 
buștenii de brad urmează o curbă similară celei avute de diferitele 
sortimente de molid.

Ţările vecine: o stabilizare a preţurilor
O explicaţie a acestei îmbunătăţiri generale ar putea � dată de 

consolidarea preţului la buștenii de cherestea din rășinoase din 
Austria și Germania.

În Austria, se constată că nivelul preţurilor, în ciuda unei 
prăbuşiri	 în	 jurul	perioadei	2011/2012,	a	 început	 	 să	 se	 redreseze	
încă	din	primele	luni	ale	anului		2012.	Piaţa	germană,	în	particular	
în regiunea Bade-Wurtemberg,  a cunoscut aceeași tendinţă 
ascendentă cu un ușor decalaj.

În prezent, preţurile de bază sunt ceva mai mari în restul Europei 
decât în Elveţia. În consecinţă, achiziţionarea de lemn brut elveţian 
este destul de tentantă, în po�da costurilor de transport.

Preţul foioaselor - mereu în scădere
De	la	sfârşitul	anului	2011	şi	până	la	începutul	lui	2012,	preţurile	

buștenilor de cherestea din fag 4 B au scăzut la jumătate, iar 
pentru	 perioada	 aprilie-august	 2012,	 diferenţa	 de	 calitate	 	 între	
sortimentele B și C a ajuns la mai puţin de 13 franci elveţieni / mc.

Preţurile buștenilor de stejar și frasin se a�ă într-o continuă 
diminuare. Scăderea este marcată în mod particular la buștenii 
de paltin, deși este adevărat că nivelul preţurilor era înainte foarte 
crescut. Paltinul, extrem de apreciat cândva în sectorul mobilei și al 
designului interior, nu mai este astăzi la fel de cerut.

La Forêt Nr. 12/2012, 
Eduard J. Belser

BUŞTENII
DE MOLID: 
PREŢURI
MAI BUNE?
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Reamintim că silvicultura a luat � inţă 
în	Germania,	acum	300	de	ani.	
Actul de naştere a fost Sylvicultura 

oeconomica  (1713) de Hans Carl von 
Carlowitz. Motivul a fost asigurarea 
lemnului necesar în exploatările miniere 
din regiunea Saxonia.

Între timp, lemnul şi-a găsit pretutindeni 
şi alte întrebuinţări.  Dar nu numai atât. 

Setea de lemn ameninţă să depăşească 
posibilităţile resurselor actuale. Urmarea 
este că şi ţările care dispun încă de păduri 
proprii le cruţă, pe cât se poate, şi importă 
lemn rotund din străinătate. 

Să luăm numai cazul răşinoaselor. Un 
exemplu elocvent este constelaţia China, 
Austria şi Germania  (vezi tab. de mai jos *).

Volumul total al masei lemnoase 
importate	în	anul	2010	la	nivel	global	se	
ridică	la	70	milioane	metri	cubi,	repartizaţi,	
conform	FAO	2012,	astfel:

Concludent în acest context este şi 
un studiu dus la bun sfârşit de instituţia 
cunoscută sub denumirea de EFSOS II 
(European Forest Sector Outlook Study). 
Este vorba de o comparaţie între cantitatea 
de biomasă lemnoasă  consumată în 
anul	2010	şi	necesitatea	(presupusă)	în	

anul	2030.	Studiul	cuprinde	nu	numai	
lemnul rotund, ci şi rămăşiţele inerente 
exploatărilor, rădăcini şi rezervele de lemn 
din anii trecuţi, încă neutilizate.

Ne mărginim aici la datele referitoare 
la lemnul rotund. Din acestea rezultă o 
creştere continuă a cerinţelor în materie de 
biomasă lemnoasă, de la 595,1 m3	(2010)	la	
684,7	m3	(2030).

Se ştie, însă, lemnul nu serveşte numai 
ca material de foc, ci şi spre a-şi face 
lingură, coadă de topor, casă, poartă sau 
locaş de rugăciune.

Prin urmare, distingem două categorii  
principale de întrebuinţări:

a) lemn destinat prelucrării; în unele 
cazuri, nu numai în vederea sporirii valorii, 
ci şi din motive de natură estetică - o 
“slăbiciune”	înnăscută	a	poporului	român	
şi bine documentată în cadrul muzeului de 
etnogra� e din Câmpulung Moldovenesc. 

b) lemnul ca resursă 
energetică; din studiul numit 
mai sus rezultă că cerinţele de 
natură energetică le depăşesc 
pe primele - acesta � ind cazul, în 
primul rând, în Europa apuseană 
(nu trecem la amănunte, ne-am 
ocupat de acest sector cu altă 
ocazie).

O evoluţie care preocupă din 
ce în ce mai mult nu numai pe 
posesorii de păduri. Promovarea 
biomasei lemnoase cu ţeluri de 
natură energetică a devenit în 
ultimele două decenii subiectul 
multor studii în spaţiul european. 
În miezul acestora stau plantaţiile 

de specii lemnoase cu creştere rapidă în 
afara pădurii.

Sprijin
de la Uniunea Europeană?
Demn de menţionat este faptul că şi 

Uniunea Europeană sprijină iniţiativele 

SE
POATE 
VORBI ŞI 
DESPRE
O LIPSĂ 
DE LEMN?
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care-şi propun promovarea plantaţiilor 
agro-silvice. Ne referim la aşa numitul 
program ELER. Este vorba de fonduri 
destinate promovării spaţiului rural 
al ţărilor membre. Or, pădurile sunt 
recunoscute  ca element constituent al 
sus-numitului spaţiu. Sprijinul acordat 
cuprinde perioade de câte 7 ani. Prima fază 
(2004-2014)	expiră	anul	acesta.

Cu ocazia unei şedinţe care a avut loc  
pe	12	octombrie	2011,	comisarul	de	resort	
pentru agricultură şi dezvoltarea rurală a 
propus o nouă formulă pentru perioada 
2014-2020.	Aceasta	prevede	anumite	
restricţii. Îndreptăţite la o subvenţie sunt 
pe viitor numai proiectele care

· aduc o contribuţie cu privire la un 
transfer de cunoştinţe şi inovaţii în sectorul 
agro-silvic,

· ameliorează orice fel de activităţi în 
vederea optimizării �uxului alimentar şi 
totodată diminuarea riscurilor,

· contribue la reconstituirea, întreţinerea 
şi optimizarea ecosistemelor de importanţă 
determinantă în agro-silvicultură,

· contribuie la îmbunătăţirea e�cienţei 
actualelor resurse din sectorul alimentar 
şi agro-silvic şi la sprijinul activităţilor care 
vizează o economie naţională stabilă în 
materie de emisiuni nocive şi extreme 
climatice,

· contribue la promovarea activităţilor 
de natură socio-economică, cu alte cuvinte, 
combaterea sărăciei.

Summa summarum: sistemele agro-
silvice nu-s �oare la ureche. Reuşita sau 
eşecul sunt  în funcţie de numeroase 
preliminarii.  Un fapt care în Germania a 
favorizat o grupă de lucru, care întruneşte 
oameni de ştiinţă, consilieri şi practicieni,  
înregistrată	sub	denumirea	“Agroforst	
Deutschland”	,	organizaţie	care	este	
totodată asociata unei grupări la nivel 
european, anume „European Agroforestry 
Federation“,	pe	scurt	EURAF.

Spre a termina, ţinem să mai subliniem 
că Institutul de resort (Institut für 
Waldwachtum) al Universităţii Freiburg 
a contribuit din plin la promovarea 
cunoştinţelor  în acest domeniu. 

Dr. rer. nat. Aurel Teuşan ,
consilier silvic, Germania

Bibliogra�e: 
· Setzer, F, Schurr,Chr.: Chancen für 
deutscheWaldbesitzer?!  EU-Vorschläge für die 
Förderung der ländlichen Entwicklung ab 2014.  
AFZ-DerWald 1/2012.
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Preambul 
Săgeţile din dreptul �ecărui interval de 

preţ indică poziţia în raport cu lista stabilită 
în perioada precedentă. Aceste valori sunt 
stabilite în funcţie de:

1. Condiţiile naturale de exploatare 
(teren plat sau în pantă uşoară, uşor 
accesibil, fără constrângeri în vederea 
efectuării tăierilor de rigoare...)

2. Condiţiile obişnuite ale pieţei 
(întârzieri de plată, taxa de vânzare, 
garanţii, amânări de plată şi perioadele de 
exploatare) 

3. Mărimea loturilor 
 

PREŢURILE MEDII ALE MASEI LEMNOASE PE PICIOR
STABILITE DE FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A EXPERŢILOR FORESTIERI ASBL BELGIA

Răşinoase
•	preţurile	sunt	date	pe	baza	unui	volum	

comercial cu coajă.
•	lemnul	trebuie	să	fie	de	bună	calitate,	

puţin rami�cat, necontaminat, fără 
elemente putrezite.

•		în	cazul	molidului,	preţurile	sunt	
prezentate pentru:

•	operaţiunile	de	degajare/rărire	
a arboretelor pentru categoriile de 
circumferinţe	de	20-39,	40-59,	60-69,	70-89	
şi	90-119,	se	adaugă	10%		la	preţurile	de	
tăiere	a	lemnului	pentru	categoriile	60-69,	
70-89	şi	90-119

•	tăierile	rase	a	arboretelor	pentru	
categoriile	120-149,	150-179,	180	şi	mai	sus

•	pentru	celelalte	răşinoase,	preţurile	
sunt prezentate în cazul lemnului rezultat 
în urma tăierilor. Pentru tăieri rase se 
adaugă	10%.

•	loturile	importante	(>	1000	m3)	se	
vând proporţional mai scump decât 
loturile cu un volum mai scăzut 

•	pentru	arborii	doborâţi,	este	
convenabilă aplicarea unei decotări. 
Importanţa decotării variază foarte mult în 
funcţie de circumstanţe.

    
Foioase
•	preţurile	sunt	date	pentru	cherestea	

brută ( buşteni de gater)
•	intervalurile	de	preţ	sunt,	pentru	un	

lot determinat,  în funcţie de procentajul 
de lemn cu calităţi speciale (de exemplu, 
culoare, retezare, rotaţie între tăieri, 
estetica etc). Pentru lemnul de excepţie 
(stejar, cireş sălbatic, lemn de alun), valorile 
nu pot � determinate decât printr-o 
analiză aprofundată a �ecărui element 
component.

Lemn pentru menaj
şi  încălzire
Cele mai multe tranzacţii constau în 

vânzarea loturilor mici către particulari
Important: există diferenţe majore în 

funcţie de regiuni şi situaţie (vecinătatea 
unei aglomerări mari, facilitatea de acces, 
relief, vegetaţie adventivă, dispersia 
lemnului, etc) şi natura tăierilor  (coroanele 
arborilor – arbuştii – puieţii – tăieri în crâng 
- balivaje - proporţia de lemn dur).

Lemn de celuloză
În cazul lemnului de celuloză, preţurile 

sunt exprimate în €/tonă, în loc de €/ster 
pentru a corespunde practicilor obişnuite 
în materie de vânzare a acestui tip de 
produs şi pentru a limita marjele de eroare 
în timpul conversiei între unităţile de 
măsură (m3->steri->tonă).

Federaţia Natională a Experţilor  
Forestieri- ASBL- Belgia

Toamnă-Iarnă 2012-2013
(Prelucrare: Lavinia Marcu) 
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Exploatarea pădurilor din ţara 
noastră presupune  ca şi proces 
tehnologic mai multe operaţii 
tehnologice.

Astfel, colectarea lemnului, care 
presupune deplasarea lemnului de 
la cioată până la o cale de transport 
cu caracter permanent, este cea care 
determină în mare masură nivelul de 
fundamentare a preţurilor pe specii 
şi sortimente dimensionale pentru 
preţurile de pornire a licitaţiilor la 
masa lemnoasă pe picior oferită la 
vânzare de către unităţile Regiei 
Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA. 
Aşadar,  preţurile de pornire la 
licitaţie pe specii, natura de produse 
şi sortimente dimensionale, 
reglementate pe parcursul timpului 
de către RNP – ROMSILVA prin decizii 
(Decizia1189/17.09.2009,	Decizia	
712/28.12.2010)	au	ca	element	de	bază	
gradul de accesibilitate în parchet, 
documentele de mai sus indicând 
5(cinci) grade de accesibilitate:

gradul			I													0	-250	m;
gradul		II												251-	500	m;
gradul	III												501	-	1000	m;
gradul	IV												1001	-	1500	m;
gradul		V												peste	1500	m;

Conform deciziilor, cităm: 
“încadrarea	în	grade	de	accesibilitate	
se face în funcţie de distanţa medie de 
scos - apropiat determinată pe baza 
măsurătorilor din teren, dintre centrul 
suprafeţei parchetului şi cea mai 
apropiată cale cu caracter permanent 
pentru transportul de mărfuri (rutier 
sau feroviar) sau punct naval de 
încărcare”.

Despre modul de stabilire a 
distanţei medii de scos – apropiat 
în baza căreia se stabileşte gradul 

de accesibilitate, facem următoarele 
obiecţiuni:

a)- operaţia tehnologică de 
colectare a lemnului presupune pe 
lângă fazele de scos –apropiat şi faza 
de adunat a lemnului, operaţie de care 
metodologia de stabilire a distanţei 
medii  nu ţine cont;

b)- în cele mai multe cazuri, centrul 
suprafeţei parchetului poate � într-o 
zonă innacesibilă pentru utilajul de 
scos-apropiat, astfel că determinarea 
distanţei din acest punct nu este 
relevantă;

c)- un alt aspect îl reprezintă acela 
când apropiatul lemnului se execută 
pe trasee diferite în cadrul unui 
parchet adică, atunci când parchetul 
are mai multe secţiuni tehnologice. 
În acest caz, distanţa medie de scos-
apropiat pe parchet este total diferită 
de distanţa medie de scos- apropiat 
măsurată aşa cum prevăd deciziile 
RNP- ROMSILVA;

d)- neglijând distanţa de adunat sau 
scos, gradul de accesibilitate devine 
unul inferior ( de ex: gradul III devine 
gradul II ).

Trecerea dintr-un grad de 
accesibilitate superior într-un grad 
inferior presupune o determinare a 
preţului de pornire la licitaţie mai mare 
cu	10-22%.

Prin creşterea acestui preţ de 
pornire	şi	majorat	cu	“pasul”	de	licitaţie,	
se ajunge la nişte sume de adjudecare 
nejusti�cate.

Pentru înlăturarea neajunsurilor 
menţionate mai sus, autorul 
recomandă stabilirea gradului de 
accesibilitate, conform literaturii de 
specialitate mai vechi şi mai noi (vezi 
Cicerone Rotaru, V. Andreescu, Arcadie 
Ciubotaru, Ilie Oprea, Ion Sbera si alţii ).

Autorii menţionaţi mai sus 

recomandă determinarea distanţei 
medii de colectare mai întâi pe postate 
şi apoi pe parchet, astfel:

•	distanţele	medii	de	adunat	din	
postate se măsoară de la centrele de 
greutate ale zonelor de adunat până la 
limita inferioară a acestor zone;

•	distanţele	medii	de	scos	pentru	
�ecare postată se măsoară de la 
proiecţia pe calea de scos a centrului 
de greutate al postatelor până la 
punctul de joncţiune dintre calea de 
scos şi cea de apropiat;

•	distanţele	medii	de	apropiat	se	
masoară la joncţiunea dintre căile 
de scos apropiat pană la platforma 
primară.

Distanţa medie de colectare se 
stabileşte   apoi cu relaţia:

în care:
Di -  distanţa medie de colectare cu 

mijlocul i;
dij   -    distanţa medie de colectare 

cu mijlocul i, pentru lemnul colectat 
din postata j (j =1….n);

Qij  -    volumul de lemn colectat cu 
mijlocul i, din postata j.

Nota: Volumul de lemn pe postate 
se determină cu uşurinţă efectuând 
marcarea pe postate, obligativitatea 
postatelor �ind reglementată de 
Ordinul 1540/3 iunie 2011, Anexa 4 
pct. f.

 Dipl. Ing. Ga�ţa-Chiruţă Gheorghe

GRADUL DE ACCESIBILITATE
ŞI FUNDAMENTAREA PREŢULUI DE PORNIRE
LA LEMNUL PE PICIOR
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situaţia în care tinerii sunt încredinţaţi că doar o carieră în birocraţie, 
privată sau publică, ar da sens vieţii. Or, fără motivaţie raţională 
su�cientă nu este performanţă.

În	 1998,	 România	 punea	 în	 aplicare	 Noul	 Curriculum	 Naţional	
al învăţământului preuniversitar – una dintre piesele de efectivă 
inovaţie intelectuală ale perioadei postdecembriste, potrivit evaluării 
institutelor internaţionale specializate. Atunci, la sfârşitul anilor 
nouăzeci, ţara noastră se angaja să-şi dea o soluţie proprie, cultivată, la 
o chestiune de profundă importanţă culturală. Succesul a fost remarcat 
de cei care se pricep: s-a reuşit o îmbinare a parcurgerii de către elev a 
diverselor materii cu concentrarea lui pe ceea ce îl pasionează,a însuşirii 
de noţiuni cu formarea de dexterităţi practice, a culturii generale 
cu formarea pentru o specialitate, a competenţelor cu formarea de 
abilităţi şi cu educaţia pentru valori – îmbinare care nu s-a mai repetat. 
Ceea ce a urmat a fost deteriorarea curriculum-ului naţional de atunci 
prin	tot	felul	de	cârpeli	socotite	„inspirate”	sau	„adecvate”.	 În	absenţa	
unei viziuni, s-a recurs la improvizaţii, care vin până în zilele noastre. 
Formarea pentru profesii nu a mai fost gândită sistematic şi practicată 
metodic, ci trecută în seama expedientelor. O interogare profundă şi 
pricepută asupra stării educaţiei nu s-a mai produs.

În învăţământul superior, aplicarea Declaraţiei de la Bologna 
(1999) este acum linia directoare în ţările europene. Cunoscuta 
declaraţie are, se ştie, două ţinte majore: mărirea competitivităţii 
cali�cărilor europene şi compatibilizarea sistemelor de învăţământ 
superior. Declaraţia aducea, textual, o soluţie: reorganizarea studiilor 
în tripticul bachelor, master, doctorat. Declaraţia de la Bologna nu 
modi�ca viziunea asupra educaţiei şi societăţii, dar avea să �e aplicată, 
mai ales în România, în mod greşit, într-o viziune sumară, în care se 
exaltă, fără a � înţelese (printr-o involuntară contiguitate cu vederi 
de	la	începutul	anilor	’30),	„competenţe”	(„capacităţi”),	cuantificări	ale	
prestaţiilor etc. Este motivul pentru care s-a ajuns în impasul cultural 
de astăzi. Declaraţia a fost aplicată eronat în România, iar malformările 
– simpli�carea primului ciclu, neînţelegerea masteratului, formalizarea 
doctoratului şi altele – îşi vădesc, pe o scară tot mai mare, efectele, pe 
care le-am semnalat în Implementing the Bologna Declaration, 1999. 
The	need	for	a	change	of	direction,	2011	(o	intervenţie	la	o	dezbaterea	
de la Viena). Cu cât se prelungeşte această aplicare distorsionată, cu 
atât vor � efecte nefaste.
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Este o observaţie larg împărtăşită aceea că nici meseriaşul, nici 
maistrul, nici inginerul, nici profesorul, nici profesorul universitar, 
nici directorul, nici oricare alt profesionist, cu excepţiile de 
rigoare, nu par să mai aibă calibrul profesional (pregătirea, 

viziunea, angajamentul) de odinioară. Nu este locul aici pentru o 
argumentaţie amplă, bazată pe analize ale capacităţilor şi rutelor 
profesionale ale absolvenţilor recenţi, comparativ cu cei de odinioară. 
De aceea, voi lua observaţia de mai sus drept punct de plecare. Mă 
interesează să circumscriu cauzele, mai ales pe cele structurale, ale 
declinului cali�cărilor în România, unde, de obicei, crizele iau o formă 
mai acută, chiar şi atunci când ele nu ocolesc nici alte regiuni.

Teza mea este aceea că, în ţara noastră, în ultima decadă, formarea 
pentru profesii a intrat pe panta declinului din multiple cauze, care 
s-au întrepătruns în timp, la fel ca şi efectele lor, iar discuţia pe această 
temă se poartă într-o direcţie sau alta, fără o concluzie limpede.

Destrămarea industriei autohtone a atras cu sine desconsiderarea 
meseriilor, încât orice măsură s-ar � luat (s-a aplicat, de pildă, 
programul	VET	european,	la	sfârşitul	anilor	’90)	nu	se	putea	contracara	
slăbirea	 meseriaşilor.	 Apoi,	 la	 nivelul	 anilor	 1998-2001,	 România	 a	
dispus de unul dintre cele mai bine elaborate curriculum-uri şcolare, 
dar l-a părăsit, în vreme ce, în alte ţări, s-a înaintat tocmai pe direcţii 
din care se inspira acel curriculum naţional. Mai departe, cântăresc 
tot mai greu efectele erorilor de aplicare a Declaraţiei de la Bologna 
(1999). Aceasta, în loc să �e luată ca bază de reorganizare competitivă 
a	 universităţilor,	 a	 devenit	 „legitimarea”	 unui	 cadru	 birocratizat	 de	
strivire a iniţiativelor. În continuare, legea educaţiei, adoptată fără 
dezbatere	 publică	 şi	 parlamentară,	 în	 2011,	 se	 dovedeşte	 funestă	
în efecte (organizări arti�ciale, criterii eronate, mecanism retrograd 
de stabilire a conducerilor, eliminare a specialiştilor etc.). În sfârşit, 
la toate acestea se adaugă politici generale practicate copios după 
2009	 –	 descurajarea	 profesiei	 de	 dascăl,	 antagonizarea	 generaţiilor,	
mediocrizarea decidenţilor, distrugerea construcţiei proprii în favoarea 
adaptării mărunte. Să examinăm pe scurt aceste cauze.

Slăbirea formării meseriaşilor s-a pus în seama unui decident sau 
altuia, fără vreo analiză serioasă. Fapt este că orice ar face sistemul 
în domeniul învăţământului vocaţional, rămâne din capul locului 
insu�cient. Nu dă rezultate formarea de meseriaşi, câtă vreme industria 
autohtonă se prăbuşeşte, căci, înainte de orice, motivaţia pentru 
o carieră de meseriaş este de la început absentă. S-a ajuns, la noi, la 

DESPRE                            CALIFICĂRILORDECLINUL
În “The Age of Turbulence” (2006), Alan Greenspan 
semnala declinul educaţiei în Europa. Emblematicul 
profesionalism încărcat de gravitate, generat de-a 
lungul secolelor pe continentul nostru, nu mai 
continuă. În “European Scholarship Today” (studiu 
apărut în „Daedalus”, Boston, 1997), am avut ocazia 
să examinez o discontinuitate la nivelul formării 
academice europene: personalitatea ce reuneşte 
cunoştinţe, abilităţi şi viziune şi este capabilă să ia 
decizii într-o lume complexă devine tot mai rară 
printre absolvenţi.
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DESPRE                            CALIFICĂRILOR
Nicio ţară nu şi-a dat, în condiţii de pace, o lege a educaţiei fără dezbatere publică şi 

parlamentară,	precum	a	făcut	România	în	2011.	Mulţi	au	obiectat	pe	loc,	dar	şi	
mai mulţi, în obişnuita manieră de a lăsa lucrurile să se consume, chiar dacă 
se anticipează neajunsurile, au aşteptat. Astăzi, este limpede că acea lege 
deteriorează în plus sistemul de învăţământ, în loc să-l pună în mişcare. 
Este destul să observi concentrarea din învăţământ pe rezultatul 
formal (notele la examene, de exemplu) şi prea puţin pe conţinut. 
Este destul să sesizezi stearpa birocratizare a administraţiei şi încă 
şi mai caducele criterii cantitative, privilegiate de decidenţi. Este 
su�cient să iei în seamă stabilirea conducerii universităţilor, 
printr-un mecanism care a adus în faţă senate nefuncţionale 
(care sunt mai curând adunări generale decât ceea ce 
înseamnă, în tradiţia europeană, senatele), rectori 
care nu au fost aleşi niciodată pentru vreo poziţie, 
prorectori fără acoperire profesională, decani 
deveniţi simpli funcţionari etc. Este îndeajuns 
să ne oprim asupra celei mai vaste eliminări 
de specialişti din societatea românească, 
operate în ultimii ani. Toate acestea cu un 
corolar: slăbirea atractivităţii universităţilor 
româneşti pentru studenţi indigeni şi străini, 
autoizolarea României universitare, pierderea 
de către ţara noastră a unor instituţii universitare 
europene	(de	pildă,	CEPES-UNESCO,	care	a	fost,	până	în	2011,	
singura instituţie internaţională amplasată în ţara noastră). Prin legea 
educaţiei	din	2011,	România	a	ajuns	la	un	sistem	de	învăţământ	lipsit	de	coerenţă,	
mimetic şi încărcat de probleme nerezolvate, cu o �ravă capacitate de autoanaliză şi 
autocorecţie, care nu oferă decât insular alternative competitive.

Aplicarea	legii	educaţiei	2011	duce	ea	însăşi	la	slăbirea	formării	pentru	profesii.	Efectele	
ei funeste au fost suplimentate de politica generală înăuntrul căreia a avut loc aplicarea. 
Bunăoară, profesia de dascăl nu numai că nu mai are prestigiu, dar a fost descurajată prin 
politici anacronice, ce au combinat disciplinarea cu mituirea, informarea cu manipularea, 
organizarea cu subminarea. Din demnitatea şi autonomia distinctivă a dascălului au 
mai rămas doar vorbele goale. Apoi, în România s-a practicat, din impulsuri politice, o 
antagonizare a generaţiilor, care a făcut ca mult preţuita comunitate a specialiştilor, 
ce dă soliditate unei universităţi sau unui sistem de învăţământ superior, să �e 
pe cale de dispariţie. Celor mai tineri li s-au promis funcţii, indiferent de calibrul 
profesional, cu preţul eliminării minţilor independente, devenite incomode, iar 
mulţi dintre cei eliminaţi au început să emigreze. Toate ţările îşi adună energiile 
şi atuurile, în vreme ce România şi le risipeşte prin revenirea la politici ale anilor 
treizeci (Nae Ionescu este reper).

În	sfârşit,	în	România	de	după	2009-2012,	la	toate	acestea	s-a	adăugat	
mediocrizarea decidenţilor. Altădată, cei a�aţi în funcţii erau distinşi 
intelectuali. În perioada menţionată, scena au ocupat-o, în mare 
parte, oameni neformaţi. De la Stendhal, la Thomas Mann, s-a atras 
atenţia asupra efectelor funeste ale implicării în decizii a celor mai 
nepregătiţi. România trăieşte din plin, în educaţie şi nu numai aici, 
efectele aducerii în roluri de decizie, la un moment dat, a persoanelor 
(grupurilor) slab pregătite. Iar ca un corolar al tuturor acestor politici, la noi, 
a avut loc distrugerea construcţiei proprii în învăţământ, în favoarea adaptărilor 
mărunte la conjuncturi, fără viziune şi cu redusă răspundere pentru consecinţe. 
Efectele, care nu pot � decât pe măsură, se amalgamează în �uviul declinului, a cărui albie 
continuă să se lărgească în absenţa contramăsurilor.

(sursă: Cotidianul,  Andrei  Marga)

DECLINUL
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De �ecare dată, aproape fără excepţii, opinia publică este 
informată de presa scrisă, radio, televiziune, mai ales 
de televiziunile de scandal, că activitatea de exploatare 
forestieră nu este condusă corect și rezultatul ei este 

distrugerea pădurii. Este acest lucru adevărat în totalitate?

Părerea noastră este că nu și în acest sens venim cu urmatoarele argumente:
-	munca	în	exploatările	forestiere	este	încă	“o	muncă	brută”	ce	se	desfăşoară	

în condiţii climatice nefavorabile deosebite (ploi, ninsori, viscol, vânt, ger, 
călduri excesive, etc.), condiţii pe care doar forestierii le pot înfrunta;

- executarea tăierilor de îngrijire la început și apoi a tăierilor de regenerare 
se impune ca o necesitate în creșterea și dezvoltarea pădurii și ulterior de  
valori�care a produselor lemnoase, adică, fără efectuarea acestor lucrări la timp 
și conform tehnologiilor speci�ce, aplicabile în România, pădurea moare;

- bazele viitoarei păduri sunt puse de metodele și tehnologiile de exploatare 
aplicate de forestieri, astfel:

a)-	 	 regenerarea	pădurii	este	asigurată	de	modul	de	exploatare	“curat”,	 în	
sensul ocrotirii seminţișului existent, al curăţirii parchetelor de resturi de 
exploatare, al realizării de tăieri de doborare a arborilor care să conducă la 
realizarea de cioate capabile de a lăstări și a asigura regenerarea naturală;

b)- adunatul, scosul lemnului cu vitele prin târâre, conduc la mobilizarea 
solului și instalarea seminţișului;

c)- amenajarea de drumuri de tractor pentru scos- apropiatul lemnului, 
servește apoi pentru desfășurarea activităţilor silvice (plantaţii, lucrări de 
îngrijire, etc.);

-   este aproape singura activitate care este veri�cată și evaluată la �nal nu 
de cei care au executat-o (forestierii) ci de proprietarul pădurii și în plus de 
Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Nu putem trece cu vederea că în procesul exploatării lemnului se pot 
produce prejudicii inevitabile care nu sunt generate de lucrătorul forestier sau 
de metoda de lucru, ci de cu totul alţi factori cum ar � :

-  structura internă a arborilor, necunoscută de fasonatorul mecanic, la 
simpla observare a acestora;

- terenul framântat pe care crește și se dezvoltă pădurea, cu versanţi și pante 
mari, con�guraţie care poate genera alunecarea gravitaţională a arborelui 
doborât și distrugerea semninţișului;

- contribuţia negativă a  unor factori externi pe parcursul efectuării operaţiei 
de doborâre (vânt, ploaie, ceaţă, etc.);

Oricum, cuanti�când rezultatele bene�ce ale exploatării lemnului, ele 
depășesc cu mult pe cele mai puţin dorite, astfel că această activitate este 
absolut necesară pentru insăși existenţa pădurii.

Pentru toate aceste rezultate bene�ce ale activităţii de exploatare forestieră 
Guvernul	României	“recompensează”	pe	forestieri	cu	impozit	de	0,5%	pe	cifra	
de	 afaceri,	“recompensă”	 prevăzută	 de	 Ordonanţa	 6/2013,	 contrară	 Codului	
silvic, art. 17 al.(2) pct. g, articol ce prevede, cităm: 

“(2)	 Proprietarii	 fondului	 forestier	 au	 urmatoarele	 obligaţii	 în	 aplicarea	
regimului silvic:

- (g) să exploataze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, 
autorizarea parchetului și eliberarea documentelor speci�ce de către 
personalul	abilitat”.

Se pune întrebarea: 
De ce tebuie să plătească impozit pe venit exploatatorul pădurii, când 

activitatea	de	exploatare	este	reglementată	prin	legea	46/2008,	Codul	silvic,	ca	
�ind o obligaţie a proprietarului de pădure?

Considerăm că este necesar, de urgenţă, rezolvarea acestei situaţii pe calea 
justiţiei.

În �nal, propunem a se interveni în mass-media prin toate mijloacele (presa 
scrisă, radio, televiziune, internet, etc.) pentru a prezenta corect locul și rolul 
activităţii de exploatare forestieră în dezvoltarea durabilă  a pădurii. 

Ing. Ga�ţa Chiruţă Gheorghe
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În	data	de	13	Martie	2013,
la invitaţia Comisiei de Agricultură
și Silvicultură de la Camera Deputaţilor, 
reprezentanţii ASFOR au participat
la o dezbatere referitoare
la Codul Silvic

S-a discutat pe marginea ultimei 
variante de Cod Silvic care a fost 
pregătită pentru votul �nal din luna 
noiembrie	2012.

Acest vot nu a mai avut loc, iar 
propunerea a fost întoarsă la Comisie.

 S-a constatat că toate propunerile 
făcute anterior de ASFOR sunt cuprinse 
în forma propusă a noului Cod Silvic.

În plus, ASFOR a făcut câteva 
propuneri noi:

1. Administrarea fondului forestier privind gospodărirea cât și vânzarea 
masei lemnoase, să �e făcută într-un mod unitar atât în pădurile statului cât 
și în cele care se a�ă într-o altă formă de proprietate.

2. Pentru vânzarea masei lemnoase, pe picior, sau ca produs fasonat, 
proprietarii au obligaţia de a asigura accesul cu drumuri forestiere noi și 
întreţinerea celor existente.

3. Codul Silvic trebuie să facă precizări sub aspectul terminologiei, astfel 
încât să nu se mai producă erori de genul celor care încadrează lemnul la 
“produsele	divizibile”,	ceea	ce	poate	conduce	la	acte	normative	eronate,	ca	
în	cazul	H.G.,	1373/2008.

4. Exploatarea masei lemnoase prevăzută de Amenajament prin planul 
decenal să respecte programarea făcută prin proiectele aprobate, iar în caz 
de forţă majoră să �e folosită PRECOMPTAREA ca procedură de compensare 
a volumelor exploatate anual.

ASFOR se pronunţă pentru o revizuire cât mai urgentă a Codului Silvic 
astfel încât în maximum trei luni să poată � supus votului �nal din Cameră. 

(Sursa: Nicolae Ţucunel, Președinte ASFOR)

Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice supune dezbaterii publice 
proiectul privind
aprobarea Procedurii de emitere
a certi�catelor de origine pentru 
biomasa provenită din deșeuri

În	 conformitate	 cu	 prevederile	 art.	 6	 din	 Legea	 nr.	 52/2003	 privind	
transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului 
și Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul privind 
aprobarea Procedurii de emitere a certi�catelor de origine pentru biomasa 
provenită din deșeuri industriale și municipale, utilizată drept combustibil 
sau materie primă pentru producţia de energie. 
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În �ecare an, în conformitate cu 
prevederile	art.	81	din	Legea	nr.	46/2008	
- Codul Silvic, în perioada 15 martie - 15 
aprilie, RNP-Romsilva organizează, atât la 
nivel central, cât și la nivelul unităţilor sale 
teritoriale, activităţi practice de împădurire 
și alte manifestări dedicate formării 
conștiinţei forestiere în rândul cetăţenilor, 
sub	egida	„Lunii	plantării	arborilor”.

În mod fericit, această perioadă 
coincide cu lucrările speci�ce campaniei de 
împăduriri de primăvară, în cadrul căreia 
se	vor	realiza	3713	ha,	din	cele	6120	ha	
program pe întregul an.

Luna
Plantării 
Arborilor

15 martie - 15 aprilie:
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În cadrul asociaţiei este asigurată 
preşedinţia Comitetului Tehnic 
de	standardizare	CT	118	-	Lemn	
şi produse �nite şi semi�nite 

de lemn, maşini şi utilaje pentru 
prelucrarea lemnului al cărui domeniu 
de activitate constă în standardizarea 
terminologiei, clasi�cării, metodelor 
de încercare pentru lemnul rotund 
şi cherestea, plăci pe bază de lemn, 
mobilier, precum şi pentru maşini 
şi scule destinate acestui domeniu. 
Comitetul	are	circa	20	de	ani	de	
existenţă şi funcţionează cu sprijinul şi 
ajutorul nemijlocit al unor specialişti 
şi experţi reprezentând instituţii  şi 
�rme de prestigiu. În conformitate cu 
programul	de	lucru	pe	anul	2013	în	
prima şedinţă a anului, s-a aprobat 
Raportul	de	activitate	pe	anul	2012	şi	
Programul	de	lucru	pe	anul	2013.	S-a	
hotărât, de asemenea, ca în consens 
cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă 
din România - APMR în Buletinele 
informative ale ambelor asociaţii să 
se în�inţeze o rubrică permanentă 
care să prezinte, aspecte şi noutăţi 
din activitatea de standardizare în 
domeniu. Faţă de această condiţie 
şi în acord cu obiectul de activitate 
a membrilor ASFOR apreciem 
utilă prezentarea patrimoniului 
de standarde care reglementează 
produsele de bază ale sectorului.

STANDARDIZARE

Ministrul Mediului și Schimbărilor
Climatice, Rovana Plumb, a participat 
joi,	14	martie	2013,	la	evenimentul	
de	lansare	a	sesiunii	2013	a	
Programului LIFE+, instrumentul 
�nanciar al Uniunii Europene pentru 
mediu

Evenimentul marchează  măsurile pe care le ia Guvernul României în 
ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Pentru cadrul �nanciar 
2014	–	2020,	România	doreşte	ca	 rata	de	cofinanțare	a	proiectelor	 să	fie	
de	60%,	iar	în	cazuri	excepționale	de	75%	(pentru	conservarea	speciilor	şi	
habitatelor prioritare). De asemenea, se susține eligibilitatea cheltuielilor 
cu TVA și se fac demersuri ca și pentru POS Mediu TVA-ul să devină eligibil.

Comitetul sectorial Silvicultură,
Exploatarea și Prelucrarea Lemnului, 
Industria Mobilei a solicitat
aviz favorabil Ministerului Educaţiei 
Naţionale și Autorităţii Naţionale 
pentru Cali�cări
în vederea reactualizării Nomenclatorului Cali�cărilor pentru care se pot 
obţine	 certificate	 de	 calificare	 prin	 radierea	 calificării	„DRUJBIST”	 cod	NC	
6141.1.2. 

Solicitarea are ca și susţinere aprobarea Ministerului Muncii și a 
Institutului	 Naţional	 de	 Statistică	 prin	 Ordinul	 comun	 nr.	 1759/2010	 şi		
1/2011	 privind	 completarea	 clasificării	 ocupaţiilor	 din	 România,	 şi	 de	
radiere din COR.

Din activitatea sindicală
Seminar regional de lucru 

Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat 
în staţiunea Herculane – Hotel Diana, jud. Caraş-Severin, în perioada 22-
23.03.2013,	 al	VIII-lea	 seminar	 de	 lucru	 privind	“Promovarea	 	 iniţiativelor	
comune în domeniul ocupării şi incluziunii sociale, în cadrul comisiilor de 
dialog social teritoriale din industria lemnului în Regiunea de Dezvoltare 
SUD-VEST	Oltenia”.

Evenimentul	 face	 parte	 din	 proiectul	 “Dezvoltarea	 şi	 consolidarea	
iniţiativelor	 comune	 ale	 partenerilor	 sociali	 din	 industria	 lemnului”	
co�nanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial	pentru	 	Dezvoltarea	Resurselor	Umane	2007	–	2013	„Investeşte	
în	 oameni!”	 ID	 93/3.3/S/50253	 axa	 prioritară	 3	 „Creşterea	 adaptabilităţii	
lucrătorilor	 şi	 a	 întreprinderilor”	 Domeniul	 major	 de	 intervenţie	 3.3	
“Dezvoltarea	parteneriatelor	şi	 încurajarea	iniţiativelor	partenerilor	sociali	
şi	societăţii	civile”.

Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului (FSLIL), în calitate de bene�ciar, în parteneriat cu Federaţia 
Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation 
of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Producătorilor de 
Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi 
Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

La	acest	seminar	au	participat	30	de	salariaţi,	membri	ai	grupului	ţintă,	
invitaţi din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi 
Uniunea Judeţeană a Sindicatelor CNSLR - FRĂŢIA. 
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