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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Președinte ASFOR

Domeniul forestier este deservit de 
unități silvice, aparținând statului 
sau de tip privat, care asigură 

administrarea celor 6,65 milioane ha fond 
forestier național.

Volumul total de lemn este estimat la 
1,45 miliarde mc, ceea ce echivalează cu un 
volum mediu de aproximativ 223 mc/ha.

Economia forestieră din România 
a contribuit, în anul 2012, la P.I.B., cu 
aproximativ 5%, �ind un angajator 
important, cu peste 160.000 de salariați.

Asociația Forestierilor din România 
- ASFOR promovează oportunitățile 
de afaceri din domeniul exploatării 
și industrializării primare a lemnului 
din România, încercând să �e o sursă 
relevantă de informații despre piață, 
politici publice și comerciale, companii de 
succes. Pe măsură ce economia forestieră 
din România se confruntă, în anul 2014, 
cu un nivel ridicat de incertitudine şi 
complexitate, rolul ASFOR devine cu atât 
mai important.

Pentru a asigura dezvoltarea economică 
a sectorului forestier, sunt imperios 

necesare stabilitatea, claritatea și 
predictibilitatea legislativă, întărite de 
sprijinirea investițiilor în drumuri forestiere, 
educație profesională și retehnologizare.

Având în vedere că domeniul exploatării 
și prelucrării primare a lemnului realizează 
anual cifre de afaceri de peste 15 miliarde 
lei și asigură peste 75.000 locuri de muncă, 
se impune acordarea atenției cuvenite de 
către cei care guvernează țara.

Punem la dispoziția dumneavoastră, 
în paginile următoare, analiza succintă 
a activităților economice din domeniul 
forestier în anul 2012, întocmită în baza 
situațiilor �nanciare a�ate la Registrul 
Comerțului din România.

Vom reactualiza, apoi, această situație, 
după depunerea situațiilor �nanciare 
referitoare la anul 2013.

Nicolae Țucunel
Președinte

al Asociației Forestierilor
din România - ASFOR

Domeniul 
forestier, 
date 
economice
Pădurile din România constituie o resursă 
regenerabilă valoroasă, care are potențialul de a 
contribui la dezvoltarea economică națională prin 
exploatarea și valorificarea masei lemnoase.
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La eveniment au fost prezenţi 
preşedintele Consiliului judeţean, 
Radu Moldovan, directorul general 

al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, 
Adam Crăciunescu, preşedintele Asociaţiei 
Administratorilor de Păduri, Gabriel Stanciu 
şi preşedintele ASFOR, Nicolae Ţucunel.

La dezbatere au participat primari, 
şe� do ocoale silvice de stat şi private, 
antreprenori din zona exploatării lemnului. 

Proiectul noului Cod Silvic a fost aprobat 
în decembrie de Senat şi a ajuns în Camera 
Deputaţilor. De atunci, ministrul a fost 
schimbat şi, probabil, şi �loso�a acestui act 
normativ. 

În cuvântul său, doamna ministru Doina 
Pana a informat că va iniţia o Hotărâre 
de Guvern cu care va � de acord oricine 
are bune intenţii. Pe termen mediu, se 
intenţionează, astfel, să scadă drastic furtul 
din păduri. Din statisticile disponibile la 
minister, rezultă că volumul furturilor fără 
acte reprezintă sub 5%. Restul se fură cu 
acte, iar aici vor interveni măsuri care să 
reglementeze acest lucru. Pădurea trebuie 
privită nu doar ca o sursă economică foarte 
importantă, ci ca o valoare inestimabilă, 
care trebuie îngrijită, preţuită, apărată şi 
dezvoltată. 

Din partea asociatiei proprietarilor de 
păduri şi păşuni din Romania ( dl. Catalin 
Tobescu) s-a a�rmat că “proprietarii de 
păduri sunt puşi în situaţia de a-şi vinde 
proprietăţile la preţuri derizorii sau de 

Bistriţa, 22 martie 2014,

Dezbatere - 
consultare
pe probleme 
forestiere
actuale
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, Doina Pană, a participat 
sâmbătă, 22 martie, începând cu ora 10.00, la Hotel Metropolis din Bistrița, la o 
nouă consultare pe tema Codului Silvic și a legislației subsecvente, organizată 
de către Consiliul județean Bistrița-Năsăud, din dorința ca toate propunerile 
din teritoriu să fie nu doar auzite ci și luate în considerare în dezbaterea actului 
normativ aflat în acest moment la Camera Deputaților.

Zona forestieră Ilva, Bistiţa

a tăia ilegal masă lemnoasă, pentru că 
veniturile sunt între 8-10 euro/hectar 
la Romsilva şi 30-40 de euro/hectar în 
administraţia privată. Ţinând cont că 
un hectar de pădure are între 200-300 
de metri cubi de masă lemnoasă, un 
proprietar de pădure are un capital de 
8.000-10.000 de euro. Dacă din aceşti bani 
ai numai cheltuieli, taxe la stat, să aperi 
pădurea, nu poţi decât să vinzi pădurea. 
O vând oamenii de bună-credinţă şi o 
cumpără samsarii care bagă banii în 
buzunar”.

În cadrul dezbaterii pe Codul Silvic de la 
Bistriţa, preşedintele Asociaţiei Patronale 
a Forestierilor din România (ASFOR), 
Nicolae Ţucunel, a precizat faptul că este 
nevoie urgent de amenajarea a 22.000 de 
kilometri de drumuri forestiere la nivel 
naţional, pentru a se putea ajunge în 
zone greu accesibile. Acesta a mai spus 
că sumele alocate domeniului silvic sunt 
insu�ciente.

Sursa: Adevărul de Bistriţa

Prezidiul întâlnirii de la Bistriţa

ACTUALITATE / NEWS
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1. Un dezechilibru cronic
Creșterile prețurilor pentru lemnul pe picior 

devin tot mai spectaculoase, a�șând un progres 
de la 15% la 30% la toate categoriile, odată cu 
luna septembrie a anului 2013. Ar trebui să 
revenim la anul 1989 pentru a reîntâlni aceeași 
tendință ascensională rapidă. Prețul buștenilor 
creștea, în acea perioadă, la 25 euro/mc în doar 
patru luni. Toată lumea avea să își amintească 
elementul-cheie care a produs acest fenomen. 
O succesiune de furtuni de iarnă a doborât 
sute de mii de arbori în păduri în timpul anului 
1990, provocând imediat o cădere bruscă a 
prețurilor. Un bilanț general anunța o cifră de 
80 de milioane de mc de lemn doborât în cadrul 
pădurilor din Belgia, Germania și Franța. Au fost 
necesari nu mai puțin de zece ani pentru a se 
putea reveni la tarife comparabile, însă furtuni de 
același nivel aveau să se dezlănțuiască din nou 
în Germania și Franța (anul 1999), doborând la 
pământ 140 de milioane mc de lemn.

Astfel, furtunile au fost și rămân un veritabil 
coșmar pentru proprietarii forestieri. Chiar dacă 
unii silvicultori încearcă să limiteze pagubele, 
intensitatea acestor fenomene transformă într-o 
iluzie încercările de prevenție și luptă împotriva 
acestor provocări naturale. Singura cale de 
păstrare intactă a patrimoniului forestier este 
replantarea rapidă după doborâturile de vânt.

În prezent, în regiunea valonă, primele cantități 
de lemn de pe plantațiile forestiere sunt puse 
la vânzare, după furtunile din 1990. De aceea 
sunt și foarte bine valori�cate, cumpărătorii 
�nd și ei extrem de disponibili. Aceștia au, însă, 
o misiune complicată, întrucât pe piața locală, 
cererea și oferta nu și-a găsit încă echilibrul 
necesar. În timp ce costul tuturor categoriilor 

lemnoase crește, prețul de vânzare al produselor 
prelucrate crește foarte puțin sau chiar stagnează. 
Anumite întreprinderi forestiere au decis să își 
reducă semni�cativ producția în urmăoarele luni. 
Altele au optat preponderent pentru importuri, 
toate acestea reprezentând măsuri de refacere a 
echilibrului pieței lemnului.

2. Perspectivele
În po�da tuturor acestor fapte, dezechilibrul 

local între cererea de lemn și oferta disponibilă 
va exista și în următoarele luni, chiar în lipsa 
vreunui fenomen climatic negativ de importanță 
majoră. Pe piața globală a rășinoaselor, însă, 
se preconizează curând o limitare a prețului 
lemnului pe picior.

În cazul foioaselor, China tocmai a interzis 
importurile de lemn de frasin pentru o perioadă 
de cel puțin șase luni. Acest embargou este 
luat din motive �tosanitare, până în prezent 
caracteristicile mecanice ale lemnului bolnav 
ne�ind clari�cate în totalitate. Ciuperca chalara 
fraxinea a afectat majoritatea țărilor europene 
începând cu anul 2009, prejudiciind enorm 
valori�carea lemnului din frasin. Cu adevărat, de 
câțiva ani buni, frasinul a revenit “la modă”. Acesta 
este folosit în producția de mobilă, chinezii �ind, 
de altfel, mari producători în acest domeniu. Iată 
de ce China reprezintă încă principalul client al 
acestei esențe lemnoase. Este real și faptul că 
sunt căutate alternative de vânzare, cum ar � 
zona Vietnamului sau India, piețe a�ate într-un 
dezechilibru major. Proprietarii sunt din ce în ce 
mai preocupați și se tem să nu �e nevoiți să taie 
toți frasinii bolnavi fără a mai avea cumpărători.

Producția de peleți, în Belgia și Luxemburg, 
cunoaște actualmente o perioadă nouă de 
progres fundamental, odată cu punerea în 

Dezechilibre
pe piaţa 
europeană
a lemnului

Rezumat
Echilibrul şi constanţa 

în raportul cerere / ofertă 
de lemn, care înseamnă, 

printre altele, o succesiune 
de avantaje pentru ambele 

zone, cu referire atât la 
furnizorii de resursă, cât şi 
la consumatori, este tema 

şi îngrijorarea analizei 
prezentate.

Irregularities 
across

the european 
wood market

Source:
Silva Belgica, 1/2014

Adaptation:
Lavinia Marcu

Synopsis
The main theme 

concerning this analysis 
is represented by the 

balance and stability of 
the proportion between 

supply and demand across 
the wood market, leading 

to a sequence of bene�ts 
among other things for 

both resource suppliers and 
consumers.

Perturbațiile climatice şi alertele repetate de furtună 
declanșate odată cu luna noiembrie a anului trecut au 
provocat adevărate nopți albe proprietarilor de păduri. 
Pentru cumpărătorii produselor din lemn, coșmarul abia 
acum începe. Prețul acestora nu încetează să crească, în 
timp ce volumul disponibil rămâne insuficient.

Pădure
cu rol funcţional
de producţie şi protecţie.

serviciu a trei noi centrale - IBV, Kiowatt, 
Wood Energy. Aceste linii vor produce 
exclusiv peleți destinați utilizării domestice. 
În anul 2014, Belgia se va baza pe o 
capacitate anuală de peste 500.000 de 
tone anual. Principala provocare ar putea 
�, așadar, descoperirea unei noi relații 
de echilibru între nivelul producției și 
resursa forestieră existentă. Prețul de 
vânzare al peleților tinde și el spre o 
limită determinată de cotele practicate la 
importurile mari.

În Franța, producția de electricitate și 
căldură mobilizează cantități importante 
de lemn energetic, îndeosebi buștenii 
de foioase. Producătorii de lemn pentru 
încălzire nu bene�ciază de stocuri 
su�ciente și se confruntă cu di�cultăți 
semni�cative de aprovizionare. Importurile 
periodice de peleți din țări aparținând 
Europei de Est, precum Ukraina, Bulgaria, 
România, au și început deja. Prețul 
concurențial de pe aceste piețe a limitat, 
oarecum, posibilitățile de cumpărare a 
exploatatorilor forestieri locali.

3. Căutarea
echilibrului de piață
În mod inexorabil, piața lemnului se va 

reechilibra, și abia atunci prețul lemnului 
pe picior va deveni ceva mai stabil. Apariția 
unor noi actori generează anumite tensiuni 
naturale la nivelul achiziționării lemnului. 
Volumul cerut de întreaga rețea forestieră 

din Europa este enorm. Un studiu relevant 
McKinsey din 2007 anunța un de�cit al 
lemnului pe continentul european cuprins 
între 250 și 400 de milioane de mc până 
aproape de anul 2020. Scadența pare din 
ce în ce mai aproape pentru cumpărătorii 
de astăzi.

Proprietarii forestieri se vor confrunta, 
de asemenea, cu diminuarea posibilităților 
de valori�care a lemnului din pricina pieței 
importurilor. Con�ictul dintre lemnul 
energetic și cel industrial este în creștere, 
iar resursele sunt limitate în mod intrinsec. 
În plus, tendințele silviculturale și de 
mediu din ultimii ani nu au mai motivat 
proprietarii în vederea creșterii producției.

Căutarea echilibrului se poate realiza, 
uneori, de o manieră destul de brutală. 
În acest sens, Bloomberg a publicat 
recent un articol referitor la utilizarea 
biocarburantului. În Statele Unite, �liera 
etanolului întâmpină di�cultăți serioase, 
după ce a fost susținută de către Consiliul 
Federal din 2005 până în prezent, când 
guvernul american se pregătește să 
oprească subvențiile și obligațiile legate de 
producția de etanol. Ra�năriile americane 
sunt obligate să dețină cel puțin 10% 
conținut de etanol în componentul de 
amestec, începând cu 2005. Rezultatul este 
că în prezent, 40% din porumbul american 
este transformat în carburant.

Con�ictul elementar aici este între 
procesul de alimentare și energie. Debutul 

unor importante unități de producție 
în anul 2006 a determinat o creștere 
a prețului porumbului cu 88% în cinci 
luni, iar în luna ianuarie a anului 2007, 
prețul pentru produsele din tortilla (lipii 
tradiționale pe bază de făină din proumb) 
avea să se dubleze în Mexic. Prin urmare, în 
timp ce americanii transformau porumbul 
propriu în energie regenerabilă pentru a 
reduce impactul dioxidului de carbon din 
atmosferă și a dependenței energetice, 
țările cu economii emergente își tăiau 
pădurile pentru a planta porumb. Evident, 
bilanțul global nu poate � decât unul 
extrem de dezastruos.

Un fenomen oarecum similar se 
întâmplă și în Europa, deși europenii sunt 
conștienți de aceste pericole. Un recent 
raport al Parlamentului UE slăbește disputa 
dintre utilizatori și ierarhizarea resurselor 
diponibile. Principiul folosirii în cascadă a 
lemnului (principiul 4F) pare să se impună 
ca punct de referință în numeroase 
state europene. Obiectivul fundamental 
este simplu: este vorba de crearea unei 
plusvalori și a unei utilizări mai e�ciente a 
resurselor naturale. Modalitățile de aplicare 
ale acestui principiu bazic devin, însă, mult 
mai complexe abia de acum încolo.

Sursa: Silva Belgica, Nr. 1/2014
Prelucrare: Lavinia Marcu
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Omul a avut întotdeauna un legământ 
cu natura și cu lemnul, în mod special. 
Lemnul a reprezentat un element cheie 

in dezvoltarea civilizației umane, nu doar datorită 
aspectului său plăcut, ci mai ales datorită utilității 
sale și a rolului pe care l-a îndeplinit în evoluția 
și creativitatea umană. Să nu uităm că lemnul 
a fost prima sursă de energie a omenirii, iar în 
prezent este cea mai importantă sursă de energie 
regenerabilă, asigurând peste 9% din necesarul 
total de energie primară la nivel mondial (1).

Ca material de construcție, lemnul a devenit 
în timp o materie primă de elită. O construcție 
din lemn conferă celui care se bucură de ea nu 
doar un sentiment de confort, de naturalețe 
și durabilitate, dar și de liniște. Înțelegând că 
arhitectura trebuie să joace un rol important 
în crearea unui loc aparte, arhitecții consacrați 
se străduiesc să pună în valoare prin proiectele 
lor tocmai această comuniune ancestrală dintre 
om și natură. Se caută produse de calitate 
superioară, clădiri și construcții îndrăznețe prin 
forma, amplasarea, �exibilitatea sau chiar prin 
simplitatea lor, spații unice, care predispun la 
meditație. Se dorește reîntoarcerea la natură, 
chiar dacă acest lucru se întâmplă prin contopirea 
tehnicii cu design-ul. Practic, proiectanții 
profesioniști propun o analiză de profundis a 
lucrărilor create. “Spectatorul” este invitat să 
jongleze subtil cu mai multe aspecte în același 
timp, cum ar � alienarea spațială (i.e. jocul între 
spațiul bi- și tridimensional), efectul combinat 

și neașteptat dintre diferite materiale, formă, 
conținut sau amprentă ecologică. Un produs 
poate � simplu, însă poate genera o interpretare 
complexă, din mai multe perspective. Cred că 
pentru un arhitect, cuanti�carea succesului 
se regăsește în gradul de metamorfozare a 
clientului, care se transformă involuntar în 
“contemplator” și își crează propriul univers prin 
intermediul spațiului în care habitează. 

După o perioadă în care betonul și metalul au 
deținut supremația în domeniul construcțiilor, 
iată că lemnul revine în forță, cu argumente de 
netăgăduit. De exemplu, dacă am înlocui betonul, 
cărămida sau oțelul, cu lemnul, ca material 
de construcție, am reduce, în medie, cca. 0,7 t 
emisii de CO2/mc de lemn (2). Dacă lemnul este, 
însă, lăsat să se degradeze în mod natural în 
păduri, emisiile de CO2 nu se reduc, deoarece 
aceeași cantitate de CO2 absorbită de pădure 
în perioada de creștere, va � apoi eliberată din 
nou în atmosferă. Prin urmare, pentru �ecare 
metru cub de lemn folosit în locul altor materiale 
de construcție, putem evita emisiile de dioxid 
de carbon, contribuind astfel atât la reducerea 
amprentei de carbon, cât și la obligațiile care 
ne revin prin Protocolul de la Kyoto. Și cine nu 
își dorește o viață mai bună, într-un mediu mai 
curat? Regăsiți, în cele ce urmează, câteva lucrări 
ale unor arhitecți care au înțeles importanța 
lemnului ca material de construcție, folosindu-
se de toate proprietățile sale și ridicându-l, prin 
creațiile lor, chiar la rang de artă.

tot mai prezent 
în construcţia 
şi arhitectura 
locuinţelor

Rezumat
Analiza prezentată 

vizează construcţiile 
moderne din lemn în 

Europa, în strânsă relaţie 
cu promovarea eleganţei 

şi bunului gust, în 
interacţiune cu arhitectura 

şi bunele practici.

Wood,
a widely spread 

building material 
in housing 

architecture
Source: www.fao.org

by Rosana Cozma

Synopsis
The analysis presented 

here targets the modern 
wooden buildings in 

Europe closely related to 
the process of promoting 

elegance and good 
taste interacting with 

architecture and good 
practices.

Omul a avut întotdeauna un legământ cu natura și cu lemnul, 
în mod special. Lemnul a reprezentat un element cheie in 
dezvoltarea civilizației umane, nu doar datorită aspectului său 
plăcut, ci mai ales datorită utilității sale și a rolului pe care l-a 
îndeplinit în evoluția și creativitatea umană. Să nu uităm că lemnul 
a fost prima sursă de energie a omenirii, iar în prezent este cea 
mai importantă sursă de energie regenerabilă, asigurând peste 9% 
din necesarul total de energie primară la nivel mondial (1).

Pavilionul Ligna este o structură 
experimentală, construită integral din lemn. 
Designul este inspirat din încrengături 
naturale, care, transpuse în plan arhitectural, 
au dat naștere acestui model.

Pentru a controla și integra acest 
concept de design, s-a aplicat metodologia 
desginului algoritmic (3). Structura complexă 
a pavilionului a fost creată prin utilizarea 
sistemului tridimensional Lindenmayer (4) și 
este compusă din 324 de grinzi individuale 
de mesteacăn, cu 4 dimensiuni de secțiune, 
conectate în 487 de puncte. În structură, nu 
există două grinzi care sunt la fel. 

Macheta digitală a fost transferată pe un 
utilaj computerizat din Finlanda, iar bârnele 
individuale au fost croite, pe parcursul 
unei singure zile, cu o mașină de frezat 
CNC (Computer Numerical Control) de tip 
Hundekker K2. Pavilionul a fost asamblat 
pentru prima oară în Germania, în cadrul 
expoziției Ligna Hanovra, ediția 2010, după 
care a fost transferat în curtea Facultății 
de Arhitectură a Universității din Oulu, 
Finlanda. (Lucrare �nalizată în anul 2009. 
Arhitecți: Eero Lundén și Toni Österlund. 
Fotogra�i de Sauli Kosonen).

O nouă generație de cercetători, 
arhitecți, ingineri și constructori au 
început să privească clădirile dintr-o altă 
perspectivă: cea ecologică. Consumul 
excesiv de energie și resurse i-a îndemnat 
pe acești pionieri să reevalueze modul 
în care sunt proiectate și construite 
locuințele și birourile. Astfel, în toamna 
anului 2013, o echipă de 16 studenți 
de la secția de design și proiectare a 
Colegiului Green Mountain din Vermont, 
au construit habitaclul OTIS (Optimal 
Travel Independent Space). OTIS este 
o construcție aerodinamică de 6,5 mp, 
construită în mare parte din lemn, care 
poate � amplasată pe o platformă de 
1,5 x 2,5 m, remorcată de un vehicul 
cu 4 cilindri. Pe lângă panourile solare 

de 120 wați care furnizează energia 
electrică, OTIS bene�ciază de un sistem 
propriu de colectare a apei de ploaie, 
care este conectat la instalația din 
interior. Eliminarea deșeurilor umane se 
face printr-o toaleta compost. Designul 
habitaclului a fost conceput prin aplicarea 
principiilor de biomimetică (forme care 
se regăsesc în natură, cum ar � structura 
aripilor de libelulă, oasele de păsări goale 
în interior, etc.), care au servit totodată 
și la proiectarea unei structuri ușoare, 
durabile și aerodinamice. Modelul a fost 
creat prin intermediul unui program 
digital de design, majoritatea pieselor �ind 
apoi fabricate cu o mașină de frezat CNC. 
Costurile totale pentru proiectul OTIS sunt 
cuprinse între 8.000 și 10.000 USD.

Lemnul, Pavilionul 
Ligna

OTIS, energie regenerabilă
şi design ecologic
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Conduși de o puternică sensibilitate 
pentru design-ul contemporan, 
arhitecții norvegieni Todd Saunders 

și Tommie Wilhelmsen au proiectat punctul 
de observare de la Aurland, Norvegia. 
Acest proiect face parte dintr-un program 
național dedicat traseelor turistice și este 
lansat de departamentul pentru autostrăzi 
din Norvegia. Amplasată într-un peisaj 
feeric, lucrarea se defașoară pe o suprafață 
de 2.200 mp și a fost inaugurată în anul 
2006.  Fotografii de Bent René Synnevåg şi 
Nils Vik.

Rosana Cozma

1. Sursă: Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație şi Agricultură.
2. Sursă : Confederația Elvețiană, 
Departamentul pentru Mediu, Transport, 
Energie şi Comunicații.
3. Modele generate de programe care 
convertesc informația în imagine şi apoi în 
obiect tridimensional.
4. Sistemele Lindenmayer sunt sisteme de 
viață artificială (asistate pe calculator), care 
generează anumite aspecte de viață. De 
exemplu : dacă se doreşte reprezentarea 
unei plante, aceasta nu este “desenată” pe 
monitor, ci alcătuită pas cu pas, pornind 
de la un segment simplu, în baza aplicării 
unor reguli sau algoritmi. Morfologia finală 
a plantei rezultă din definirea acestui set de 
reguli.

Cum poate fi îmblânzit un loc biciuit 
de vânturi năprasnice, ger și alte 
intemperii ? Prin mâna și voința 

omului, desigur! Iar când omul este un 
arhitect de elită, succesul este garantat. 
Cel mai recent proiect al deja renumitului 
Todd Saunders se află tocmai la capătul 
pământului, pe o insulă de granit situată la 
nord-est de insula Newfoundland, Canada. 
Din punct de vedere al climei, pe insulă 
există 7 anotimpuri. Aici, viața se întâmplă 
în cel mai natural cadru posibil. Clădirea 
ridicată pe această limbă de pământ, 
este cel mai bun exemplu de arhitectură 
vernaculară. Hanul se desfășoară pe 
o suprafață totală de cca. 4.000 mp și 
se remarcă prin dispunerea dinamică 
a volumelor geometrice, acoperite cu 
cherestea de molid. Înălțată pe niște 
picioroange de oțel peste terenul stâncos, 
această structură oblongă din lemn pare 
că îmbrățișează coasta, toate încăperile 
(29 de camere, un restaurant și un centru 
spa) oferind o priveliște mereu nouă 
asupra mării și a naturii înconjurătoare. 
La decorarea interiorului au contribuit 
unii dintre cei mai consacrați arhitecți 
londonezi, însă mare parte a lucrărilor, 
inclusiv finisajele, au fost efectuate 
de localnici, la fel ca și materialele și 
decorațiunile de interior inspirate din 
natură, care au fost confecționate de artiști 
și meșteșugari ai insulei. Clădirea a fost 
finalizată și dată în folosință în toamna 
anului trecut (2013), contribuind totodată 
și la revigorarea economiei acestei mici 
insulițe de pescari.  Fotografii de Alex 
Fradkin.

Fogo 
Island
Inn

Aurland 
Lookout
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Pădurea
şi piața lemnului

în China

Rezumat
China reprezintă primul 
importator de lemn brut și 
de produse semiprelucrate 
pe bază de lemn din 
lume. O politică forestieră 
stabilită pe raportul cerere-
oferta, goana chinezilor 
după lemn generând 
adeseori tensiuni cu țările 
vecine şi cu cele europene.

Forests
and the wood 
market in China

Synopsis
China represents the 
world’s largest importer 
of raw wood and semi-
�nished wood products. A 
forest policy established 
on the proportion of 
supply to demand, or 
demand to supply, while 
the Chinese constant 
pursuit for wood frequently 
generates tensions with 
the neighbouring countries 
and the European states.

China încadrează o mare 
varietate de forme de relief şi 
o varietate corespunzătoare 
de resurse naturale. În general, 
cele mai mari înălţimi de pe 
teritoriul Chinei se gasesc în 
vest, unde se află unii dintre 
cei mai înalţi munţi de pe 
Pământ. Trei dintre aceştia, 
munţii Tien Shan, Kunlun şi 
Qinling, datează din perioada 
paleozoică. 
Numeroasele tipuri de 
munţi ale ţării închid o serie 
de platouri şi bazine care 
furnizează o considerabilă 
sursă de apă şi resurse 
minerale. Varietatea de tipuri 
climatice, de la subpolară, la 
tropicală, incluzând mari zone 
alpine şi deşertice, suportă o 
magnifică viaţă animală şi o 
deosebită floră.
Munţii ocupă aproximativ 43% 
din teritoriul Chinei, platourile 
muntoase mai ocupă înca 26 
de procente, bazinele, aşezate, 
în principal, în zonele aride, 
ocupă 19%, doar 12% din 
totalul teritoriului fiind zone de 
câmpie. 

Pădurile din China au o suprafaţă de 158.940.000 
de hectare, acoperind 16,55% din suprafaţa 
totală a ţării, această pondere �ind mult 

inferioară celei de 30,8%, media la nivel mondial. 
Pădurile naturale se găsesc, în majoritatea lor, în nord-
estul şi sud-vestul ţării, pe când în câmpiile cu mare 
densitate demogra�că şi economie dezvoltată din 
estul ţării şi în vastele regiuni din nord-vestul ţării sunt 
foarte puţine păduri.

În pădurile din China cresc peste 2.800 de specii de 
arbori, dintre care unele sunt de mare valoare, precum 
ginkgo. Pentru protecţia mediului şi satisfacerea 
nevoilor de dezvoltare economică, China a iniţiat 
ample campanii de împădurire. La ora actuală, 
suprafaţa pădurilor arti�ciale a depăşit 33.790.000 de 
hectare, plasând China pe primul loc pe plan mondial.
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Principalele zone cu păduri naturale 
sunt zona forestieră nord-estică - cu 
cea mai mare suprafaţă din China, 
care cuprinde subzonele Daxinganlin, 
Xiaoxinganlin şi Changbaishan, 
zona forestieră sud-vestică, aceasta 
clasându-se pe locul 2 ca suprafaţă în 
China, cuprinzând subzonele munţilor 
Hengduan şi Himalaya şi bazinul �uviului 
Yaluzhangbu, zona forestieră sud-estică 
având cele mai întinse păduri arti�ciale 
din China, cuprinse în vastele regiuni 
muntoase şi deluroase a�ate la sud de 
Munţii Qinlin-Fluviul Huaihe şi la est 
de Podişul Yunnan-Guizhou. Pe lângă 
acestea, în China mai există 3 mari 
sisteme forestiere de protecţie. Cel a�at 
în nord-estul, nordul şi nord-vestul ţării 
are o lungime de peste 7.000 kilometri şi 
acoperă o suprafaţă de circa 260.000.000 
de hectare, adică un sfert din suprafaţa 
terestră a Chinei. 

Guvernul chinez, în urma indundaţiei 
devastatoare a râului Yangtze din 1998, 
a început sa acorde o atenţie sporită 
protecţiei mediului. Două programe 
naţionale de protecţie a mediului, ambele 
de mare anvergură, au dus la reducerea 
exploatărilor.

Producţia de lemn rotund a Chinei, 
în 1995, a fost de 105 milioane mc, iar 
până în 2001, această cifră a scăzut la 
81 milioane mc. Taxele şi cheltuielile 
forestiere ridicate au redus interesul 
fermierilor pentru activităţile silvice. 
Strategiile de promovare a dezvoltării 
economice, cum ar � reformele de 
construire a caselor de locuit şi programul 
de dezvoltare, au stimulat creşterea cererii 
de pe piaţa lemnului şi a produselor 
lemnoase.

Pentru a-şi onora angajamentele faţă 
de Cooperatia Economică Paci�că din Asia 
(APEC) şi fata de Organizaţia Mondială 
Comercială (WTO), China şi-a redus tarifele 
şi celelalte bariere ale importului de lemn, 
promovând astfel participarea Chinei în 
comerţul internaţional de cherestea.

Conform raportului, în 2002, volumul 
total al importului de lemn rotund a fost 
de 16 milioane de mc, de 11 ori mai mare 
faţă de cifrele din 1997. Piaţa chineză a 
lemnului industrial, a pastei celulozice 
şi a hârtiei se situează acum pe locul 
doi, dupa Statele Unite. De pe poziţia 
de al doilea cel mai mare importator pe 
plan mondial, China trebuie să-şi asume 
responsabilitate totală pentru protecţia 
globală a pădurilor. 

Pentru a reduce impactul negativ al 
pieţei produselor din lemn din China 
asupra mediului înconjurător, garantând, 
între timp, o ofertă susţinută a produselor 
forestiere, China a fost sfătuită să-şi 

sporească iniţiativele de protecţie a 
mediului, să promoveze producţia de 
cherestea provenită dintr-un mediu 
sănătos, să utilizeze înlocuitori de 
lemn, să-şi e�cientizeze producţia şi 
distribuţia de lemn, să introducă un 
sistem de licenţă şi de cotare a producţiei 
şi a recoltării lemnului şi să promoveze 
importul produselor lemnoase din resurse 
forestiere bine administrate, reducând 
importul lemnului ilegal exploatat.

China este primul importator de 
lemn brut de pe glob, iar după criza 
imobiliară din 2007, a devenit și primul 
importator de produse semiprelucrate. 
Anul trecut, exporturile europene de 
lemn brut către China au cunoscut o 
amploare fără margini. Diverși actori ai 
industriei forestiere din Europa se tem 
ca nu cumva cererea chineză crescută 
să determine tăieri masive ale pădurilor, 
provocând o penurie de materii prime 
pentru economiile locale. Faptul că țara cu 
populația cea mai mare din lume necesită 
cantități enorme de lemn și că depinde de 
importuri pentru a acoperi aceste cereri 
nu mai este demult o noutate.

Conform raportului global FAO 2011, 
China a importat 43 de milioane de mc 
de lemn rotund şi 23 de milioane de mc 
de cherestea în anul 2011, devenind, 
totodată, cel mai mare importator 
mondial la aceste categorii și devansând 
lejer SUA, care, după criza din 2007-2008, 
au cedat primul loc la importurile de 
cherestea.

China a achiziționat cea mai mare parte 
a lemnului brut din Rusia (14,5 milioane 
de mc/p în 2011) și Noua Zeelandă (6,3 
milioane de mc/p). La capitolul cherestea, 
chinezii se aprovizionează în special din 
Canada și Rusia.

În schimb, China a devenit și lider 
mondial la exporturile de panouri din 
lemn (aprox. 13 milioane de mc în 
2011), mobilă și parchet. De asemenea, 
reprezintă și unul dintre principalii 
exportatori de hârtie.

O mare parte a exporturilor chinezești 
sunt destinate SUA și Japoniei, iar din 
Europa, Marea Britanie este în prezent 
cel mai important client al industriei 
forestiere din China.

Taxe vamale reduse

Pentru acoperirea cererii interne și 
externe, China este nevoită să importe 
42,5% din lemnul său din străinătate. 
Deși se situează printre primele zece țări 
forestiere din lume, raportat la o populație 
de 1,35 miliarde de persoane, suprafața 
totală a pădurilor per cap de locuitor nu 
atinge, în fapt, decât 0,13 ha, abia un sfert 
din media globală.

Statul chinez importă, cu precădere, 
lemn brut și semi-prelucrat destinat a � 
valori�cat de către industria locală. Taxele 
vamale la importurile acestor produse 
reprezintă mai puțin de 10%, mult mai 
scăzute decât cele pentru produsele 
prelucrate, dovadă a unei alegeri politice 
în această privință.

Dezvoltând prelucrarea lemnului, 
guvernul înțelege să creeze locuri de 
muncă în zonele defavorizate. În prezent, 
cele mai mari întreprinderi chineze de 
prelucrare a lemnului se a�ă la granița 
cu Federația Rusă, acestea �ind unități 
ultramoderne subvenționate de stat, 
având la bază materie primă din regiunea 
Siberiei.

Celelalte sectoare, cum ar � cel al 
panourilor, care necesită o mână de 
lucru sporită, pun la dispoziția oamenilor 
din ce în ce mai multe slujbe. Comisia 
Economică a Națiunilor Unite și Comisia 
pentru Agricultură și Alimentație FAO 
estimează că în perioada 200-2007, 12 
până la 15 milioane de locuri de muncă au 
putut � create în �ecare an pe ansamblul 
îndustriei forestiere. În anul 2008, rețeaua 
forestieră reprezenta 4,7% (adică 206,1 
miliarde USD) din produsul intern brut 
(4.400 miliarde USD).

Rețele
bine implementate

Un studiu al Universității British 
Columbia, din Canada, a�rmă că situația 
în care se a�ă China, aceea de a prefera 
să importe lemn brut, este cauzată de 
faptul că pentru această țară, o mare 
consumatoare a planetei, resursa în 
speță este mult mai ușor accesibilă decât 
produsele gata prelucrate.

În țări precum Rusia, Gabon în 
Africa, Insulele Solomon sau Malayezia, 
cumpărătorii chinezi pot să își exploateze 
mai e�cient propriile rețele comerciale 
decât în cazul sectorului de prelucrare a 
lemnului, unde condițiile de vânzare sunt 
�xate de către structurile locale implicate. 
De altfel, lemnul provenit din surse ilegale 
este mai ușor de transportat din locul de 
origine în stare brută, decât deja prelucrat. 
Conform unui raport al Centrului 
Internațional Comercial cu Produse 
Forestiere al Universității din Washington 
(SUA), două treimi din lemnul importat de 
către statele Asiei de Sud-Est între 2000 și 
2007 nu puteau � certi�cate legal.

O sursă epuizabilă

În prezent, se poate observa o 
schimbare de atitudine a Chinei, odată 
cu interdicțiile aplicate lemnului de 
proveniență ilegală de către state precum 

Japonia, Australia, SUA și Europa (cf 
Regulamentul EUTR). În plus, un număr 
în creștere de importatori din America 
de Nord și de pe continentul european 
solicită produse lemnoase certi�cate. 
Este de așteptat ca exportatorii chinezi 
să se confrunte astfel cu probleme de 
aprovizionare în următorii ani, întrucât 
resursele de lemn certi�cat sunt 
limitate, atâ în exterior, cât și pe plan 
intern.

În cadrul sectorului de produse 
de piață care nu necesită, în general, 
atestarea sursei de proveniență a 
lemnului, industria chineză trebuie să 
concureze cu cea a Vietnamului, unde 
costurile de producție sunt și mai mici 
decât în China. De altfel, statul chinez 
a cunoscut o creștere a salariilor și o 
puternică scumpire a energiei în anii 
recenți.

E�cacitate
perfectibilă

În anul 2011, 144 milioane de 
hectare de păduri au fost arendate, 
ajungând la circa 82 de milioane de 
gospodării pe bază de certi�cate. 
Însă un studiu din 2012, co�națat 
de Uniunea Europeană, FAO și 
autoritățile chineze, arată că drepturile 
deținătorilor nu au fost su�cient 
de clar formulate după reforma din 
2003, astfel încât, astăzi, regimul 
de proprietate este adesea repus 
în chestiune, creând o serie de 
incertitudini.

Majoritatea celor ce au primit aceste 
suprafețe împădurite în schimbul plății 
unei rente către stat nu posedă decât 
trei suprafețe mici, pe care le închiriază 
unor întreprinderi forestiere, deoarece 
nu le pot exploata singuri. Cum nu 
există încă o bază legală pentru 
subarendare, fabricile au tot mai multe 
probleme în comercializarea lemnului 
provenit de pe parcelele în cauză. 

Studiul citat recomandă legalizarea 
subarendării, în vederea ameliorării 
calității procesului de exploatare 
forestieră și a comercializării lemnului. 
Într-adevăr, mărirea suprafeței 
forestiere nu mai este utilă în mod 
autentic atât timp cât aceasta nu poate 
� și exploatată, din motive ce privesc 
un regim de proprietate abia în curs de 
clari�care.

Sursa: La Forêt, Nr. 1/2014,
Raport World Wide Fund for Nature 

(WWF)

Varietate de forme şi tipuri de pădure
pe teritoriul Chinei
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În ultimul timp, într-un numar tot 
mai mare de ţări, activităţile privind 
certi�carea pădurilor s-au intensi�cat, 
iar piaţa produselor forestiere certi�cate 
a crescut considerabil.

Certi�carea managementului forestier 
sau, pe scurt, certi�carea pădurilor, 
reprezintă, astfel, o soluţie nou 
utilizată în politica forestieră actuală 
şi o modalitate de extindere a pieţelor 
produselor forestiere obţinute din 
păduri gospodărite durabil.

Produsele pădurii obţinute din 
păduri certi�cate au permisiunea 
de a purta o marcă. Această marcă 

permite consumatorilor să identi�ce 
produsele din lemn care provin din 
păduri gospodarite corespunzător 
si dă asigurări că produsele �rmelor 
respective au fost realizate cu impact 
minim asupra mediului.

Pentru pădurile din Romania, ca 
o garanţie credibilă a provenienţei 
dintr-o pădure bine gospodărită, 
în conformitate cu standardele de 
certi�care, prezentăm mai jos situatia 
teritorială a suprafeţelor de fond 
forestier care au obţinut certi�carea 
managementului de gospodărire 
durabilă.
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Codul
certificatului Stare

Numărul
licenţei

Starea
licenţei

Suprafaţa
(hectare)

Data
emiterii

Data
expirării

Total suprafeţe certificate la 04.03.2014 2.440.400,20

Resursa
românească
de lemn 
certificat

Rezumat
În afara pârghiilor legislative, în ultimul 
timp, pârghiile economice constituie un 

important instrument de respectare a unor 
norme, certi�carea pădurilor reprezentând, 

în acest context, un mecanism complex, în 
sensul asigurării controlului mai e�cient al 

gestionării pădurilor, cu luarea în considerare 
a aspectelor sociale şi economice din zonă.

Certified wood resources in 
Romania

Synopsis
Recently, the economical factor represents 
a signi�cant tool besides the legal aspects 

designed to comply with certain rules, 
thus the process of forest certi�cation may 
become a complex mechanism con�rming 
a more e�cient control over the social and 

economical aspects of the region by means 
of a sustainable forest management.

Certificarea managementului forestier este 
un proces prin care, în urma unui audit, o 
organizaţie independentă confirmă faptul că o 
anumită suprafaţă forestieră este gospodarită în 
conformitate cu un standard agreat.

Acoperind 40% din suprafaţa Uniunii 
Europene, pădurile reprezintă o sursă 
primordială pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, 
îndeosebi în zonele rurale. Acestea 
contribuie la protejarea ecosistemelor şi 
asigură bene�cii ecologice pentru �ecare 
locuitor al globului.

Comisarul european pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş, rea�rmă 
rolul pădurilor drept ecosistem-cheie şi 
sursă de venit şi locuri de muncă noi în 
regiunile rurale, dacă sunt administrate în 
mod adecvat. Administrarea sustenabilă a 
pădurilor poate asigura protecţia acestora 
pe termen lung, reprezintând factorul 
principal pentru dezvoltarea rurală, şi este 
unul dintre principiile de bază ale Strategiei 
Forestiere.

Cu o nouă abordare, Strategia “iese din 
cadrul pădurii”, referindu-se la aspecte 
ale “lanţului valoric” (de ex. modul în care 
resursele forestiere sunt utilizate pentru a 
genera mărfuri şi servicii), care in�uenţează 
puternic managementul forestier. 
Strategia subliniază faptul că pădurile 
sunt importante nu doar pentru regiunile 
rurale, ci şi pentru protejarea mediului şi 
asigurarea biodiversităţii, respectiv evoluţia 
industriei forestiere (energia regenerabilă, 
lupta împotriva schimbărilor climatice).

Strategia accentuează necesitatea unei 
abordări holistice ce vizează impactul 
politicilor globale asupra pădurilor. De 
asemenea, orice politică europeană trebuie 
să �e luată în considerare şi aplicată în 
cadrul politicilor forestiere naţionale. În 
cele din urmă, Strategia cere în�inţarea 
unui Sistem Informatic Forestier care 
să colecteze în mod unitar informaţiile 
referitoare la pădure şi legislaţia în domeniu 
de pe întreg teritoriul european.

Actuala Strategie Forestieră UE datează 
încă din 1998. Ea se bazează pe cooperarea 
dintre UE şi Statele Membre (principiul 
subsidiarităţii şi responsabilitatea 
împărţită) şi stabileşte cadrul general 
pentru activităţile relaţionate cu pădurea, 
sprijinind administrarea sustenabilă a 

acesteia. Cu toate acestea, un nou context 
strategic este cerut pentru a răspunde 
exigenţelor crescute instituite asupra 
pădurilor şi pentru a atrage atenţia asupra 
schimbărilor politice şi sociale semni�cative 
care au afectat şi afectează în continuare 
pădurile în ultimii 15 ani şi mai bine.

Noile Principii Strategice, supuse 
aprobării Parlamentului European şi 
Consiliului, au fost elaborate de către 
Comisie în cooperare strânsă cu Statele 
Membre şi factorii de decizie pe o perioadă 
de peste doi ani. Strategia reuneşte aspecte 

Noua strategie 
forestieră europeană, 
finalizată

Rezumat
După circa doi ani de întruniri şi 
deliberări, strategia europeană 
forestieră îmbracă forma �nală, 
aducând principii şi concepte 
interesante, în care pădurea 
capătă o nouă abordare.

The New European 
Forest Strategy, final 
form

Synopsis
Following almost two years 
of meetings and debates, the 
European Forest Strategy gets its 
�nal form by bringing together 
interesting principles and concepts, 
hence a new general approach on 
forests has been �nally acquired.

La data de 20 septembrie 2013, Comisia Europeană a 
publicat oficial noua Strategie Forestieră, care urmăreşte 
să răspundă noilor provocări şi obstacole din calea 
sectorului forestier.

variate ale unor multiple arii de politici 
complementare, printre care dezvoltarea 
rurală, mediu, companii, energie 
regenerabilă, schimbări climatice, cercetare 
şi dezvoltare. În cadrul unei iniţiative-surori, 
Comisia a redactat planul detaliat privind 
activităţile corective ce ar putea � iniţiate 
pentru a ajuta sectorul forestier în vederea 
depăşirii problemele actuale din sectorul 
forestier.

Pădurea înseamnă mediu, 
viaţă şi energie
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Cantitatea de deşeuri municipale solide în 
toate ţările din lume creşte în �ecare an, ceea ce 
duce la probleme ecologice şi economice.

Începând cu anul 2005, depozitul de deşeuri 
municipale solide, fără tratament, trebuie să �e 
oprit în Uniunea Europeană, în conformitate cu 
Directiva Parlamentului European 2000/76/CE).

Regiunea de dezvoltare 7 Centru are o 
suprafaţă de 34.100 kmp, din care 19.411 
kmp (56,92%) terenuri agricole şi 12.208 kmp 
(35,80%) păduri și terenuri forestiere, iar munţii 
reprezintă 47% din suprafaţa regiunii.

Populaţia regiunii reprezintă 11,6 % din totalul 
populaţiei. Populaţia urbană reprezintă 59,2% 
din totalul populaţiei regiunii.

În tabelul 1, se prezintă componenţa 
deşeurilor produse în zona urbană şi în zona 
rurală.

În regiunea de dezvoltare 7 Centru, au fost 
implementate sisteme de gestionare selectivă a 
deşeurilor începând cu anul 2013.

În regiunea de dezvoltare 7 Centru au fost 
reciclate 85.000 tone de hârtie, 20.000 tone 
sticlă, 35.000 tone plastic, 5.000 tone metal, 
10.000 tone lemn.

Realizarea experimentului
În scopul de a determina modelul dinamic 

optim al procesului de ardere a lemnului, a fost 
folosită instalaţia experimentală din �gura1.

Modele dinamice 
privind procesul
de ardere a deşeurilor 
din lemn

Rezumat
În articol sunt mentionate 

preocupări la nivel de 
experiment în legătură 

cu arderea cât mai 
protectivă pentru mediu a 
unor categorii de deşeuri, 
inclusiv pe bază de lemn.

Dynamical 
models related 
to the burning 

process of wood 
residues

Dr. Chem. Mariana Prună, 
ICECON Bucharest

Synopis
This article mentions 
general concerns on 
various experiments 
of residues burning, 

including wood residues 
in accordance with 

environmental laws.

Fig.1 Instalaţia experimentală de ardere a 
deseurilor din lemn.

Cantităăţile de deşeuri cresc în fiecare an, înregistrând, în 
acelaşi timp, o diversitate de forme, origini şi categorii de 
furnizori, îngreunând considerabil echilibrele economice şi 
ecologice ale vieţii. Factorii de decizie, oamenii de afaceri 
şi societatea civilă sunt implicate, însă, tot mai mult în 
gestionarea eficientă a acestora. Gestionarea deşeurilor este 
reglementată în detaliu atât la nivel european, cât şi la nivel 
naţional. (Directiva nr. 2000/76/CE, Hotărârea Guvernului 
nr.128/2002). Legislaţia în vigoare prevede că în anul 2016, 
strângerea selectivă a deşeurilor de hârtie, metal, plastic, 
sticlă să fie obligatorie. În plus faţă de măsurile legale, experţii 
caută soluţii pentru a îmbunătăţi pierderile actuale rezultate 
din procesarea tehnologică şi să identifice noi proceduri de 
procesare prietenoase cu mediul înconjurător și metode care 
să fie eficiente din punct de vedere economic.

Experimentul a avut loc într-o 
incintă securizată din cadrul Institului 
de Cercetări pentru echipamente și 
tehnologii în construcţii (ICECON) 
Bucureşti.

Experimentul a constat în determinarea 
e�cacităţii ignifugării panourilor din lemn, 
placaj, plăci de aşchii de lemn, plăci din 
�bre de lemn conform SR.652:2009.

Instalaţia experimentală a constat în:
• regulator de debit, de tip Colle-Palmer, 

cu măsurarea �ăcării în intervalul 0,05 - 
clasa I/min, precizie 0,001 l/min;

• pirometru de tip Microterm;
• balanţă electronică de tip Kern 0,1 g; 

0-6 kg.
Experimentul a constat în măsurători de 

temperatură a �ăcării la interval de timp 
constant. Probele au fost cântărite atât 
înainte, cât și după testul de evaluare a 
pierderii de masă.

Datele din măsurătorile au fost 
înregistrate și procesate cu ajutorul a 
două aplicații software dezvoltate în 
mediul de programare Scilab.

Concluziile si elementele aplicabile ale 
cercetarii vor constitui premize tehnico-
economice pentru un nou concept privind 
arderea anumitor categorii de deşeuri.

drd. chim. Mariana Prună,
ICECON Bucureşti

Bibliogra�e:
Agenţia Regională pentru Protecţia 

Mediului Sibiu, Planul Regional de 
Gestionare a Deşeurilor Regiunea 7 Centru 
proiect client: 2004/016-772.03.03/04.01

Egger Rădăuţi
a dat în funcţiune 
o centrală
pe biomasă

Egger Rădăuţi a puns în funcțiune fabrica de 
cogenerare pe biomasa. Proiectul, în valoare de 
35 de milioane euro, a fost realizat în perioada 
septembrie 2012 - octombrie 2013. Fabrica va 
furniza exclusiv pentru secțiile de producție proprii 
energia electrică și termică. Combustibilul folosit 
de centrală provine din deșeurile de producție a 
OSB-ului și PAL-ului.  Se estimează că centrala va 
consuma 220.000 t /an de produse secundare și va 
produce 83 MWH.  Fabrica Egger din Radăuți a fost 
construită în anul 2008 și oferă 750 de locuri de 
muncă. În ultimii șase ani, Grupul Egger a investit 
473 milioane euro în România.

Sursa: Ciprian Musca
ASFOR Suceava 

Sortilemn SA 
Gherla
(cogenerare, înaltă e�cienţă, tehnologie ORC)
Combustibil: deşeuri de lemn
Firmă privată;
Producător de mobilier, localizat în oraşul Gherla;
Poziţie solidă pe piaţa românească şi 
internaţională;
Consumator semni�cativ de energie electrică şi 
termică, cu un pro�l relativ constant.

Date tehnice
Putere electrică: 1.234 KWe, destinată, în special, 
consumului propriu tehnologic, o mica parte �ind 
“exportată” în reţea, putere termică: 5.435 KWt 
apă caldă (75/95°C), 1.200 KWt apă supraîncălzită 
(150°C), ambele destinate exclusiv consumului 
propriu tehnologic. 
Consum biomasă: ~21.000 tone/an, rezultată 
exclusiv din propriul proces tehnologic.
Durată anuală de funcţionare: ~8.200 h/an.

Sursa: Cătălin Dragostin 
Director Energy Serv SRL

Componenţa deşeurilor
produse în zona urbană şi în zona rurală
din regiunea de dezvoltare 7 Centru

Tabel 1

Hârtie și carton

Sticlă

Plastic

Metal

Lemn

Biodegradabile

Alte tipuri de deşeuri

11

6

8

3

3

53

16

7

4

8

2

4

67

8

Material % %

Zona urbană Zona rurală

Biomasa
forestieră
în industria
energetică

Rezumat
Sunt prezentate argumente 
statistice şi economice 
pentru poziţia încă 
modestă pe care biomasa, 
inclusiv cea forestieră, 
o are în ceea ce priveşte 
potenţialul identi�cat şi 
capacitatea efectiv utilizată 
ca sursă regenerabilă de 
energie.

Forest biomass
in the energy 
sector
Synopsis
Statistical and economical 
arguments are brought 
forward to present a yet 
modest position occupied 
by the forest biomass 
related to its identi�ed 
potential and the total 
capacity that may be 
e�ectively used as a 
regenerable source of 
energy.
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Situația actuală 

După anul de grație 1989, treptat-
treptat, fostele intreprinderi s-au 
destrămat, pe de o parte, dintr-o 
dorință �rească până la un punct, de 
descentralizare a celor ce lucrau în 
domeniu, iar pe de altă parte, ca urmare 
a unor politici guvernamentale de 
nesusținere a industriei autohtone.

Astfel, trecând peste etape care, poate, 
ar merita un scurt istoric, astăzi, potrivit 
datelor de la comisia de atestare, sunt 
autorizate să execute această activitate 
peste 5.000 de societăţi comerciale.

De asemenea, potrivit datelor 
comunicate de INS, 2.597 de societăți au 
acest obiect de activitate, cu o cifră de 
afaceri însumând circa 1,760 miliarde lei.

În ceea ce mă privește, am rezerve 
mari asupra datelor comunicate de 
INS, deoarece, deși �ecare societate are 
obligația să le comunice date, mulți nu o 
fac.

Situația societăților, astăzi, este foarte 
di�cilă, ca să nu spunem alarmantă, dacă 
luăm în considerare că multe dintre ele, 
cele mai multe mici, au intrat în insolvență 
sau chiar au falimentat și procesul 
continuă.

Cauzele acestei situații nu pot � puse 
numai pe seama crizei �nanciare, așa cum 
explică guvernanţii, încercând să acopere 
lipsa de interes pentru dezvoltarea acestei 
industrii.

Ele vin din timp, dacă ne referim la 
accesul la cumpărarea masei lemnoase, 
di�cil și uneori oneros, datorită, în special, 
politicii RNP, care a avut și are o poziție 
majoritară pe piața lemnului.

Edi�catoare în susţinerea a�rmaţiei 
sunt rezultatele licitației principale pentru 
resursa din 2014.

Astfel, datorită creșterii prețului de 
pornire la licitație a masei lemnoase 
cu 32% în 2014, față de 2013, stabilit 
de direcțiile silvice în baza dispoziției 
conducerii RNP, încălcând grav art. 10 
din regulamentul de vânzare, prețul de 
adjudecare a crescut cu 21% față de 2013.

Această creștere se datorează nu 
numai prețului de pornire, ci și scoaterii 
la vânzare a unui volum mai mic decât cel 
prevăzut în regulament, și anume de 4,3 
milioane mc față de circa 6 milioane mc.

Prețurile foarte mari se regăsesc la 
speciile rășinoase, fag, stejar, asfel încât 
cel înregistrat la multe partizi de la unele 
direcții silvice determină ca produsele 
rezultate chiar printr-o prelucrare 
superioară, să �e nerentabile.

La aceasta se adaugă și creșterea 
prețurilor la carburanți, care se vor 
suplimenta, după 1 aprilie, cu acea 
majorare a accizei de 0,7 cenți/litru. Nu 
trebuie uitate și alte măsuri �scale care au 
împovărat agenţii economici, precum taxa 
aberantă pe resurse naturale de 0,5% din 
cifra de afaceri, ca și impozitarea cu 3% 
din aceeași cifră de afaceri pentru cei cu 

valoarea cifrei de afaceri de până la 65.000 
EUR.

Să nu mai vorbim de totala lipsă de 
�nanțare, atât din fondurile europene, cât 
şi, mai ales, din partea băncilor din țară, 
a�ate, de fapt, în proprietatea străinilor.

Adevărul ne obligă să arătăm și cauze 
subiective din activitatea unor �rme de 
exploatare forestieră, care țin de lipsa de 
profesionalism, de unele încercări de a 
obține resurse de masă lemnoasă pe căi 
ilegale în cârdășie cu administratorii de 
păduri și prin concurența neloială .

Nu în ultimul rând, o propagandă 
defavorabilă asupra sectorului, legată 
de tăierile ilegale, parțial reale, dar 
supradimensionate, susținută cu iz 
electoral, dar inconștient, de fosta 
conducere a ministerului.

Ce-i de făcut?

Este evident că economia are nevoie 
de lemn și că acesta trebuie exploatat, 
valori�cat și oferit consumatorilor. Din 
fericire, pentru majoritatea societăţilor 
comerciale cu capital românesc, 
concurența �rmelor străine este 
semni�cativă, deoarece acestea nu 
investesc într-o afacere cu pro�turi mici, 
ci sunt interesate mai mult în prelucrare și 
mai ales în comercializare.

Aceste considerente ne-ar da un 
oarecare optimism, dar nu-i su�cient. De 
aceea, încerc să aduc în dezbatere unele 
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Exploatarea lemnului,
în colaps?
Exploatarea lemnului, ca una din laturile tehnice, cele mai importante ale procesului 
complex de gospodărire a fondului forestier și un important act silvicultural 
de refacere a pădurii, trebuie să răspundă la două cerințe: una economică, 
presupunând rentabilitatea, și a doua, în deplină concordanță cu intervențiile 
silvotehnice, să asigure ca pădurea să rămână un factor fundamental de protecție 
a mediului. În cadrul industriei forestiere, exploatarea lemnului ocupă un loc 
important, în sensul că extrage lemnul din pădure, îl prelucrează sub formă de 
sortimente, absolut necesare industriei de prelucrare a lemnului, construcțiilor 
si consumului casnic. Această activitate este înfăptuită de intreprinderi (firme, 
societăți) care și-au adoptat tehnica și sistema de mașini, mai mult sau mai puțin, 
în funcție de dezvoltarea în timp a tehnologiei, precum și a exigențelor de mediu. 
Înainte de 1989, această activitate se desfășura exclusiv în cadrul celor 31 de 
întreprinderi forestiere de exploatare și transport (IFET-uri).
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idei şi propuneri, care, odată aplicate, 
cred că ar putea revitaliza activitatea in 
exploatarile forestiere.

1. Ce trebuie
să facă ASFOR 

Să continuie demersurile pentru 
susținerea intereselor agenţilor economici 
din exploatare, membri sau nu, orientate 
spre:

• introducerea în noul Cod Silvic a 
propunerilor noastre și, cu deosebire, 
lăsarea comercializării masei lemnoase la 
nivelul autorității publice ce răspunde de 
silvicultură;

• modificarea regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase de către RNP și 
extinderea și pentru UAT cu următoarele 
prevederi:

• două licitații pe an, una principală, 
în toamnă, pentru un volum de 80% din 
cotă; licitațiile intermediare numai pentru 
produse accidentale și igienă apărute pe 
parcurs;

• unitățile RNP să nu execute activitate 
de exploatare;

• prețurile de pornire la licitație să fie 
stabilite prin negocieri între RNP și ASFOR; 
să se permită vânzarea și sub prețul de 
pornire în anumite situații;

• stabilirea unui contract cadru de 
vânzare-cumpărare a masei lemnoase 
negociat între RNP și ASFOR, obligatoriu 
pentru toate direcțiile silvice.

• retragerea proiectului de HG privind 
circulația materialului lemnos, așa cum 
a fost adoptat în ședința de Guvern din 
16.10.2013.

• eliminarea impozitului pe resurse 
naturale de 0,5% din cifra de afaceri 
pentru activitatea de exploatare a 
lemnului precum și a impozitării cu 3% 
pentru �rme cu venit anual de până la 
65.000 EUR.

• modificarea regulamentului de 
atestare a societăților cu obiect de 
activitate exploatarea lemnului în sensul 
selecției mai riguroase ale acestora și 
eliminarea posibilitatii de depunerea a 
unor documente false.

• intervenții ferme pentru acordarea din 
fondurile europene în cadrul programului 
PNDR 2014-2020, a cel puțin două miliare 
de euro pentru sectorul forestier; același 
lucru și pentru acordarea de credite de la 
băncile românești.

Este adevărat că asemenea doleanțe, 
legitime, sunt greu de realizat, dacă ținem 
seama de faptul că, din nefericire, mulți 
guvernanți, odată aleși, uită promisiunile 
făcute, sunt imuni la solicitările 
patronatelor și se preocupă de interesele 
personale şi ale grupurilor politice care 
i-au promovat. 

2. Ce ar trebui să facă
agenţii economici

a. La cumpărarea masei lemnoase pe 
picior, să țină seama de:

• volumul corespunzător capacității, 
în special al utilajelor pentru colectarea 
lemnului (scos-apropiat);

• volumul masei lemnoase din a.p.v și 
mai ales calitatea, care de multe ori este 
estimată eronat (deseori cu intenție) la 
clasele superioare;

• veniturile potenţiale ce se vor obține 
din valori�carea sortimentelor în corelație 
cu costurile de exploatare, pentru a ști 
până la ce nivel de preț se poate oferi la 
licitație sau negociere;

• să nu facă concurență neloială față de 
ceilalți cumpărători;

• în nici un caz să nu mizeze pe ideia 
“lasă că e bine că intru în pădure și văd 
eu ce fac”, care este iresponsabilă şi 
periculoasă;

• să sesizeze orice încălcare a aplicării 
regulementului de vânzare la cei în drept 
să ia măsuri;

b. La efectuarea prestărilor de servicii, 
care probabil în viitor vor creşte ca volum, 
să facă o analiză atentă a costurilor 
de exploatare, să-și adauge un pro�t 
rezonabil şi apoi să facă ofertă de preţ.

c. Să recruteze personalul tehnic, 
dar și pe cel de execuție, bine cali�cat, 
disciplinat, și să-i remunereze în funcție 
de îndeplinirea unor norme sau atribuții 
de serviciu foarte bine fundamentate și 
clari�cate de la bun început.

d. Să găsească soluții �nanciare (credite, 
fonduri europene, pro�t, leasing) pentru 
modernizarea mijloacelor de muncă 
(funiculare, tractoare) și pe cât posibil 
dotarea cu mașini multifuncționale, dacă 
au condiții de lucru și volum de masă 
lemnoasă care să acopere capacitatea 
tehnica si economica;

e. Să se informeze permanent despre 
noutățile tehnologice, despre evoluția 
pieței în continuă schimbare, pentru că cel 
ce deține informații de aceasta natură are 
șanse mari de reușită.

Am împărtăşit câteva gânduri, care 
sunt ale unui om ce a slujit cu credință, 
în mod direct, timp de peste 40 ani, 
această di�cilă meserie, trecând prin toate 
stadiile sale profesionale şi administrative, 
și continuând să adaug experienţă 
şi cunoştinţe în cadrul ASFOR, unde, 
de asemenea, am promovat ideile de 
performanţă şi competenţă.

Dipl. Ing. Ioan Sbera
Președinte de onoare ASFOR

 Fază de lucru în cadrul activităţii 
de exploatare a lemnului
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În ziua de azi, muncitorul forestier 
este de�nit, din pacate, cu doi 
termeni: drujbist sau ta�st.

Este regretabil faptul că, dupa 24 
de ani, în România se mai foloseşte 
noţiunea de drujbist, aceasta 
regăsindu-se in certi�catele de 
cali�care a acelora care frecventeaza 
cursuri şi dobindesc aceasta cali�care.

Şi totuşi, în limba rusă, “drujba” 
înseamnă prietenie.

Mai nou, denumirea de “drujbist” 
a fost înlocuită cu cea de “operator 
la recoltarea şi toaletarea arborilor 
forestieri”, termen însuşit de toate 
ţările UE. Acesta de�neşte cali�carea 
care se învaţă în şcoală pe durata a 6 
luni de studii (curs teoretic şi practic).

Cât despre meseria de ta�st, aceasta 
a început să �e căutată, deoarece 
puţini mai sunt cei cu aptitudini 
native în materie de tractoare, dintre 
care şi mai puţini rămân în România.

Piaţa muncii apreciază, la ora 
actuală, mai mult meseria de 
corhanitor mecanic (ta�st) decât 
pe cea de operator la recoltarea 
si toaletarea arborilor forestieri 
(drujbist), cu toate că gradul de 
periculozitate este mult mai ridicat 
în cazul meseriei de operator la 
recoltarea şi toaletarea arborilor 
forestieri.

Dar, trecând de la unele noţiuni 
tehnice în materie de meserii 
forestiere, am ajuns la discuţiile 
purtate la gura sobei.

Astfel, cei prezenţi au destăinuit 
câte ceva din activităţile lor de afară. 

Am a�at, astfel, cu surprindere că unii 
dintre cei care lucrează în ţări foarte 
dezvoltate din punct de vedere al 
legislaţiei silvice, nu permit, uneori, 
accesul utilajelor în arboretele tinere, 
folosind ghiba .

Noţiunea de cocis �ind mai puţin 
cunoscută afară, românii noştri ajung 
să folosească la adunatul lemnului 
subţire, rezultat din operaţiunile 
culturale, ghiba.

Ce este ghiba ?
Ghiba este o parte o corpului uman, 

de lânga cap, pe care muncitorul 
forestier roman a�at la lucru în 
străinatate o foloseşte la adunatul 
lemnului subţire secţionat la cioată 
şi deplasat până la o cale de apropiat 
sau uneori chiar până la platforma 
primară.

Trist, dar adevarat !
Calul, care iniţial a fost animal de 

muncă, astazi se foloseste din în ce 
mai rar. Chiar şi la adunatul lemnului 
subtire.

Totuşi, consider că nu este departe 
momentul când meseria de cocis, 
adică aceea de adunat - scos material 
lemnos cu vitele (cai sau boi), se va 
repractica, chiar şi în aceste ţări.

Mai rămâne ca meseria de cocis să 
se înveţe în şcoală, să o aplicăm şi să 
o practicăm corect în ţară şi, de ce nu, 
ulterior să o exportăm şi poate astfel 
să se renunţe la soluţia ghebei.

ing.Gafiţa Chiruţa Gheorghe,
expert judiciar

La gura sobei,
despre munca
la pădure
În fiecare an, de sărbători, adevăraţii muncitori forestieri 
se adună acasă, lăudându-se cu banii câştigaţi “afară”. 
Am folosit sintagma “adevăraţii muncitori forestieri” 
deoarece în România au mai rămas să lucreze doar cei 
care sunt învăţăcei sau, în cel mai fericit caz, cei care, la 
destrămarea IFET-urilor, au prins câte ceva din munca 
de adevărat muncitor forestier.

Alternativa la munca brută manuală - 
utilizarea atelajului
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Țara noastră și-a atins deja ținta 
pe energie regenerabilă asumată 
în fața Comisiei Europene pentru 

anul 2020, a declarat Emil Calotă, 
vicepreședintele Autorității Naționale 
de Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE). Domnia sa a precizat, în cadrul 
unei conferințe Focus Energetic, că ANRE 
a propus Guvernului reducerea cotelor 
obligatorii de achiziție a energiei verzi: 
“Am constatat că schema de sprijin nu mai 
răspunde realităților. La 1 ianuarie 2014, 
România își atinge cota de 24% de energie 

regenerabilă din totalul consumului, 
asumată ca țintă pentru 2020 în fața 
Comisiei Europene. Am informat comisiile 
de specialitate din Parlament și Guvern că 
trebuie reconsiderate cotele obligatorii. 
De exemplu, în 2015, cota maximă trebuie 
să �e de 13% regenerabile din totalul 
consumului, față de 15% cât este prevăzut 
în legea privind sprijinul pentru energia 
verde”. În consecință, ANRE a propus ca 
textul legii de aprobare a Ordonanței de 
Urgență 57/2013, care modi�că schema 
de sprijin pentru regenerabile, să �e 

modi�cat în consecință, astfel încât ANRE 
să monitorizeze și să aprobe anual cota 
obligatorie de certi�cate verzi. Emil 
Calotă a mai spus că ANRE dorește ca, la 
stabilirea ratei interne de rentabilitate 
(IRR) pentru proiectele de energie 
regenerabilă, să ia in calcul de acum 
înainte costurile reale ale operatorilor 
și nu estimările Agenției Internaționale 
pentru Energie ca până acum.

Sursă: Bursa

Centrală termică
pe biomasă forestieră

Ne-am atins ținta
la energie
regenerabilă
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Anexă  

Norme metodologice de acordare, 
utilizare şi control a ajutorului de stat 
pentru compensaţii reprezentând 
contravaloarea masei lemnoase pe 
care proprietarii nu o recoltează 
datorită funcţiilor de protecţie stabilite 
prin amenajamente silvice, necesare 
acoperirii costurilor reclamate de 
gestionarea durabilă a pădurilor situate 
în siturile de importanţă comunitară 
Natura 2000 

Art. 1. - (1)  Prezentele norme se aplică 
proprietarilor de suprafeţe de păduri   
încadrate în tipurile  funcţionale T1 şi T2, 
stabilite conform Normelor tehnice pentru 
amenajarea pădurilor, incluse în reţeaua 
ecologică europeană Natura 2000, care 
determină restricţii în recoltarea masei 
lemnoase.

(2) Prezentele norme se aplică şi 
asociaţiilor proprietarilor prevăzuţi la 
alin. (1), dacă aceste asociaţii sunt înscrise 
în Registrul naţional al asociaţiilor de 
proprietari de pădure, ţinut la nivelul 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, conform prevederilor art. 94 
alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, 

cu modi�cările şi completările ulterioare, 
(3) Prevederile prezentelor norme nu 

se aplică persoanelor prevăzute la alin. (1) 
şi alin. (2) dacă se a�ă în cel puţin una din 
următoarele situaţii:

• sunt considerate persoane aflate în 
di�cultate �nanciară în sensul Liniilor 
directoare comunitare privind ajutorul 
de stat pentru salvarea şi restructurarea 
�rmelor a�ate în di�cultate, respectiv 
persoane juridice ce constituie obiectul 
procedurilor de faliment, reorganizare 
judiciară sau lichidare;

• sunt persoane împotriva cărora a fost 
emisă o decizie de recuperare de�nitivă a 
unui ajutor de stat, dacă această decizie 
de recuperare nu a fost deja executată, 
conform prevederilor art. 13-17 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind 
măsuri �nanciare pentru reglementarea 
ajutoarelor de stat acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 2010, aprobată 
cu modi�cări şi completări prin Legea nr. 
74/2010, cu completările ulterioare.

(4) Prevederile prezentelor norme nu 
se aplică suprafeţelor de pădure a�ate 
în proprietatea publică a statului şi a 
unităţilor administrativ-teritoriale.

(5) Controlul respectării prevederilor 
alin.(3) se efectuează de către organele cu 

atribuţii de control din cadrul autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură.

Art. 2. -  Prevederile prezentelor norme 
se aplică persoanelor prevăzute la art. 
1 alin.(1), care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:

• deţin documente care atestă 
proprietatea asupra pădurii;

• au încheiat contract de administrare 
sau de servicii silvice, pentru anul sau 
perioada din an pentru care se solicită 
plata compensaţiilor;

• fac dovada existenţei unui 
amenajament silvic în vigoare, prin care 
suprafeţele de pădure pentru care se 
solicită compensaţii au fost încadrate în 
tipurile funcţionale T1 şi/sau T2;

• fac dovada faptului că suprafeţele 
de pădure pentru care se solicită plăţile 
compensatorii se suprapun în totalitate 
peste reţeaua ecologică europeană Natura 
2000 în România;

• declară pe propria răspundere că nu 
intră sub incidenţa prevederilor art. 1 alin. 
(3) din prezentele norme.

Art. 3. - Metodologia de calcul 
al compensaţiilor reprezentând 

contravaloarea masei lemnoase pe care 
proprietarii nu o recoltează datorită 
funcţiilor de protecţie stabilite prin 
amenajamente silvice este prevăzută în 
anexa nr. 1 la norme.

Art. 4. - (1) Proprietarii de pădure 
de�niţi la art. 1 alin. (1), depun la structura 
teritorială de specialitate din subordinea 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, o cerere de acordare de 
compensaţii, întocmită conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 2 la norme.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este 
însoţită de următoarele documente:

�şa de calcul a compensaţiilor 
reprezentând contravaloarea masei 
lemnoase pe care proprietarii nu o 
recoltează, datorită funcţiilor de protecţie 
stabilite prin amenajamente silvice, 
necesare acoperirii costurilor reclamate 
de gestionarea durabilă a pădurii, 
întocmită de ocolul silvic care efectuează 
administrarea sau serviciile silvice, după 
caz, potrivit modelului prevăzut în anexa 
nr. 3 la norme;

• copie a documentului de proprietate 
asupra pădurii;

• copie a contractului de administrare 
sau de servicii silvice, după caz,

• copie a descrierilor parcelare din 
amenajamentul silvic în vigoare, 
certi�cată de ocolul silvic care efectuează 
administrarea sau serviciile silvice, după 
caz;

• confirmare din partea structurii 
teritoriale responsabile cu managementul 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România, cu privire la încadrarea suprafeţei 
de pădure în siturile Natura 2000;

• declaraţie pe propria răspundere că nu 
intră sub incidenţa prevederilor art. 1 alin. 
(3) din prezentele norme.

(3) Cererile de acordare a compensaţiilor, 
însoţite de documentele prevăzute la 
alin.(2) se depun anual, până la data 
de 31 martie, la structura teritorială de 
specialitate din subordinea autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură.

Art. 5. - (1) Structura teritorială de 
specialitate din subordinea autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură veri�că documentele prevăzute 
la art. 4 alin. (2) şi informează solicitantul, 
în scris, în termen de  maxim 30 de 
zile calendaristice de la data depunerii 
solicitării, cu privire la rezultatele veri�cării, 
care pot � încadrate în una din următoarele 
situaţii:

• transmiterea centralizată a 
documentelor către autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură, în 
cazul constatării îndeplinirii condiţiilor de 
eligibilitate;

• respingerea solicitării în cazul 
constatării neîndeplinirii condiţiilor de 
eligibilitate;

• solicitarea de informaţii şi documente 
suplimentare, în cazul documentaţiilor 
incomplete.

(2) Informaţiile şi documentele 
suplimentare prevăzute la alin. (1) lit. c) 
se depun de către solicitanți în termen de 
30 zile calendaristice de la data primirii 
solicitării de completare.

(3) După realizarea veri�cărilor conform 
alin. (1), structura teritorială de specialitate 
din subordinea autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură 
transmite, centralizat, cu scrisoare de 
înaintare, către direcţia de specialitate 
competentă din cadrul autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, în 
termenul prevăzut la alin. (1), următoarele 
documente: 

a) formularul de decont, cuprinzând 
datele de identi�care a suprafeţelor de 
pădure conform amenajamentelor silvice, 
încadrarea acestora în siturile Natura 
2000, precum şi sumele de bani calculate, 
întocmit conform modelului prevăzut în 
anexa nr. 4 la norme;

b) �şa de calcul a compensaţiilor 
reprezentând contravaloarea masei 
lemnoase pe care proprietarii nu o 
recoltează, datorită funcţiilor de protecţie 
stabilite prin amenajamente silvice, 
necesare pentru acoperirea costurilor 
reclamate de gestionarea durabilă a 
pădurii;

c) copie a documentelor de proprietate;
d) copie a contractelor de administrare 

sau de servicii silvice, după caz;
e) copie a descrierilor parcelare din 

amenajamentele silvice în vigoare, 
certi�cate de ocolul silvic care efectuează 
administrarea sau serviciile silvice, după 
caz.

(4) O copie a documentelor prevăzute la 
alin. (3) se păstrează la structura teritorială 
de specialitate din subordinea autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură. 

Art. 6. - (1) Direcţia de specialitate 
competentă din cadrul autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură 
veri�că documentele prevăzute la art. 5 
alin. (3) şi le transmite, în termen de 30 de 
zile, pentru realizarea decontului, la direcţia 
care gestionează bugetul din cadrul 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură.

(2) O copie a documentelor prevăzute la 
alin. (1) se păstrează şi de către direcţia de 
specialitate din cadrul autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură. 

Art. 7. - (1) Direcţia care gestionează 
bugetul din cadrul autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură 
primeşte deconturile justi�cative întocmite 
conform prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) şi 
asigură acordarea plăţilor compensatorii 
pentru funcţiile de protecţie ale pădurii, 
care fac obiectul prezentelor norme 
metodologice, în limita fondurilor aprobate 
anual cu această destinaţie.

(2) Documentele primare, actele de 
decontare şi de evidenţă a cheltuielilor 
efectuate din alocaţiile bugetare pentru 
funcţiile de protecţie ale pădurii se 
îndosariază distinct şi cheltuielile se 
înregistrează în conturi separat de orice 
alte cheltuieli. 

(3) Direcţia care gestionează bugetul 
din cadrul autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură transmite sumele 
necesare plăţilor compensatorii pentru 
funcţiile de protecţie ale pădurii către 
structurile silvice teritoriale de specialitate, 
care le virează către bene�ciarii schemei de 
ajutor de stat, în conturi deschise distinct  
pe numele acestora în cadrul unei instituţii 
�nanciar - bancare.

Art. 8. - Nerespectarea de către 
bene�ciari a condiţiilor prevăzute prin 
prezentele norme metodologice precum 
şi a oricăror obligaţii asumate în vederea 
obţinerii ajutorului de stat, determină 
aplicarea de către autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură a 
măsurilor necesare în vederea recuperării 
ajutoarelor de stat, conform prevederilor 
art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 
14/2010 privind măsuri �nanciare pentru 
reglementarea ajutoarelor de stat acordate 
producătorilor agricoli, începând cu anul 
2010, aprobată cu modi�cări şi completări 
prin Legea nr. 74/2010, cu completările 
ulterioare.

Art. 9. - (1) Sumele reprezentând 
ajutor necuvenit potrivit art.13 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind 
măsuri �nanciare pentru reglementarea 
ajutoarelor de stat acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 2010, aprobată 
cu modi�cări şi completări prin Legea nr. 
74/2010, cu completările ulterioare, se 
recuperează de la bene�ciarii ajutorului de 
stat, conform procedurii prevăzute la art. 
13-17 din actul normativ susmenţionat.

(2) Proprietarilor de pădure prevăzuţi la 
art. 1, alin.(1) din prezentele norme, le sunt 
aplicabile prevederile art.13 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind 
măsuri �nanciare pentru reglementarea 
ajutoarelor de stat acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 2010, aprobată 
cu modi�cări şi completări prin Legea nr. 
74/2010, cu completările ulterioare.

Legislaţie şi reglementări

Compensaţii
pentru masa lemnoasă 
nerecoltată

Recent, a fost adoptată în Guvern o hotărâre iniţiată de Departamentul pentru Ape, Păduri 
şi Piscicultură, pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a 
ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care 
proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, 
necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile 
de importanţă comunitară Natura 2000.

Aceste norme se aplică proprietarilor de suprafeţe de păduri   încadrate în tipurile  
funcţionale T1 şi T2, stabilite conform Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, incluse 
în reţeaua ecologică europeană Natura 2000, care determină restricţii în recoltarea masei 
lemnoase. De asemenea, se aplică şi asociaţiilor proprietarilor de păduri , dacă aceste asociaţii 
sunt înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pădure, ţinut la nivelul 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform prevederilor art. 94 alin. (1) 
din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se aplică 
persoanelor juridice ce constituie obiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară 
sau lichidare precum şi persoanelor împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare 
definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată. 
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Comitetul tehnic de standardizare CT 118 
- Lemn şi produse �nite şi semi�nite de lemn, 
maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului, 
având ca obiect standardizarea terminologiei, 
clasi�cării, 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 
planurile anuale de activitate.

În data de 21 martie 2014, comitetul a fost 
convocat pentru analiza activităţii din 2013 
şi pentru a stabili patrimoniul de standarde 
pentru anul în curs.

Agenda întrunirii  a fost următoarea:
• apelul membrilor CT;

• raportul de activitate al CT 118 pentru 
anul 2013 ;

• stabilirea programului de lucru al CT 118 
pe anul 2014;

• examinarea periodică a standardelor 
române originale;

• votarea documentelor europene şi 
internaţionale - tipuri de formulare de vot,

• stabilirea unei strategii în vederea votării 
acestor documente în timp util, cu exprimarea 
punctului de vedere naţional şi a altor 
drepturi şi obligaţii legate de calitatea ASRO/
CT 118 de membru permanent la CEN şi ISO;

• definitivarea SR 7149, Lemn pentru plăci 
din aşchii de lemn şi plăci din �bre de lemn, 
în urma anchetei publice care s-a încheiat la 
28.02.2014 fără nici o observaţie din partea 
factorilor interesaţi cărora li s-a transmis 
proiectul;

• definitivarea versiunii române a 
standardelor transmise în anchetă, în vederea 
aprobării până la 31.03.2014, conform 
programului de lucru convenit:

• SR EN 335:2013, Durabilitatea lemnului şi 
a materialelor pe bază de lemn.

Clase de utilizare: de�niţii, aplicare la 
lemnul masiv şi la materialele pe bază de 
lemn

• SR EN 636:2013, Placaj. Specificaţii/
Condiţii tehnice

• alte probleme.
Total standarde adoptate 43
Adoptare prin metoda notei de con�rmare 33
Adoptare prin traducere 10
Legendă:
NCT - notă de con�rmare tradusă
FCT – �lă de con�rmare tradusă
T - traducere

Standardizare

Din activitatea curentă a CT 118

Nr. 
crt

Indicativ
standard

Indicativ
standard român

Titlu standard Data 
aprobare

Metodă 
adoptare

1. CEN/TS
15912:2012

SR CEN/TS
15912:2013

Durabilitatea performanţelor reacţiei la 
foc. Clasificare a produselor pe bază de 
lemn, ignifugate, pentru utilizare finală în 
interior şi în exterior

30.08.2013 NC

2. EN 1156:2013 SR EN
1156:2013

Plăci pe bază de lemn. Determinarea 
factorilor de durată a sarcinii şi de 
curgere lentă

30.09.2013 NC

3. EN 117:2012 SR EN
117:2013

Produse de protecţie a lemnului.
Determinarea pragului de eficacitate 
împotriva speciilor europene de termite 
din genul Reticulitermes (Metodă de 
laborator)

30.04.2013 TR

4. EN 12750:2013 SR EN
12750:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Maşini de rindeluit pe patru 
feţe

31.07.2013 NC

5. EN 12871:2013 SR EN
12871:2013

Plăci pe bază de lemn. Determinarea 
caracteristicilor de performanţă pentru 
plăci portante utilizate în pardoseli, 
acoperişuri şi pereţi

29.11.2013 NC

6. EN 1309-2:2006 SR EN
1309-2:2006

Lemn rotund şi cherestea. Metodă de 
măsurare a dimensiunilor. Partea 2: 
Lemn rotund. Cerinţe pentru măsurare şi 
regulile de calcul al volumului

30.06.2013 NCT

7. EN 1316-1:2012 SR EN
1316-1:2013

Lemn rotund de foioase. Clasificare 
calitativă. Partea 1: Stejar şi fag

30.04.2013 TR

8. EN 1316-2:2012 SR EN
1316-2:2013 

Lemn rotund de foioase. Clasificare 
calitativă. Partea 2: Plop

30.04.2013 TR

9. EN 13442:2013 SR EN
13442:2013

Pardoseli de lemn şi lambriuri şi placări 
de lemn. Determinarea rezistenţei la 
agenţi chimici

30.08.2013 NC

10. EN 14342:2013 SR EN
14342:2013

Pardoseli de lemn. Caracteristici, 
evaluarea conformităţii şi marcare

30.08.2013 NC

11. EN 14915:2013 SR EN
14915:2013

Lambriuri şi placări de lemn masiv. 
Caracteristici, evaluarea conformităţii şi 
marcare

31.10.2013 NC

12. EN 14988-1:2006
+A1:2012

SR EN 14988-1
+A1:2013

Scaune înalte pentru copii. Partea 1: 
Cerinţe de securitate

31.01.2013 NC

13. EN 14988-2:2006
+A1:2012

SR EN 14988-2
+A1:2013

Scaune înalte pentru copii. Partea 2: 
Metode de încercare

31.01.2013 NC

Nr. 
crt

Indicativ
standard

Indicativ
standard român

Titlu standard Data 
aprobare

Metodă 
adoptare

14. EN 16139:2013 SR EN
16139:2013

Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi 
securitate. Cerinţe pentru scaune cu alte 
utilizări decât celecasnice

30.08.2013 NC

15. EN 16139:2013/
AC:2013

SR EN 16139:2013/
AC:2013

Mobilier. Rezistenţă, durabilitateşi 
securitate. Cerinţe pentruscaune cu alte 
utilizări decât celecasnice

30.08.2013 ER

16. EN 16337:2013 SR EN 16337:2013 Accesorii metalice pentru mobilier. 
Rezistenţă mecanică şi capacitate de 
încărcare a suporturilor pentru etajere

29.11.2013 NC

17. EN 1728:2012/
EN 1728:2012/
AC:2013 

SR EN
1728:2012/AC:2013 

Mobilier. Scaune. Metode de încercare 
pentru determinarea rezistenţei şi 
durabilităţii

31.07.2013 NCER

18. EN 1729-2:2012 SR EN
1729-2:2012

Mobilier. Scaune şi mese pentru instituţii 
de învăţământ. Partea 2: Cerinţe de 
securitate şi metodede încercare

31.10.2013 NCT

19. EN 1730:2012 SR EN
1730:2013

Mobilier. Mese. Metode de încercare 
pentru determinarea stabilităţii, 
rezistenţei şi durabilităţii

31.03.2013 NC

20. EN 1807-1:2013 SR EN
1807-1:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 1: 
Ferăstraie panglică cu masă şi ferăstraie 
panglică de spintecat

30.08.2013 NC

21. EN 1807-2:2013 SR EN
1807-2:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 2: 
Ferăstraie de debitat buşteni

30.08.2013 NC

22. EN 1870-10:2013 SR EN
1870-10:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: 
Ferăstraie automate şi semiautomate cu 
o pânză pentru tăiere ascendentă

31.10.2013 NC

23. EN 1870-15:2012 SR EN
1870-15:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: 
Ferăstraie multiple pentru secţionat, 
cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau 
descărcare manuală

31.03.2013 NC

24. EN 1870-16:2012 SR EN
1870-16:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: 
Ferăstraie circulare duble de secţionat 
cu tăiere în V

31.03.2013 NC

25. EN 1870-17:2012 SR EN
1870-17:2013

Securitatea maşinilor pentruprelucrarea 
lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 
17: Ferăstraiecirculare pentru secţionat 
manuale cu tăiere orizontală, cu o 
unitate de tăiere (ferăstraie circulare 
radiale manuale)

31.03.2013 NC

26. EN 1870-18:2013 SR EN
1870-18:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 18: 
Ferăstraie pentru formatizare

30.09.2013 NC

27. EN 1870-7:2012 SR EN
1870-7:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: 
Ferăstraie circulare cu o pânză, cu avans 
mecanizat al mesei şi cu încărcare şi/sau 
descărcare manuală

31.03.2013 NC

28. EN 1870-8:2012 SR EN
1870-8:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: 
Ferăstraie circulare de tivit, cu o pânză 
cu deplasare mecanizată a grupului de 
tăiere şi cu încărcare şi/sau descărcare 
manuală

30.04.2013 NC

29. EN 1870-9:2012 SR EN
1870-9:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9:
Ferăstraie cudouă pânze circulare, 
pentru secţionat, cu avans mecanizat şi 
încărcare şi/sau descărcare manuală

28.02.2013 NC

30. EN 1910:2013 SR EN
1910:2013

Pardoseli de lemn şi lambriuri şi placări 
de lemn. Determinarea stabilităţii 
dimensionale

30.08.2013 NC
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Voturi / consultări , care se vor încheia în 
prima parte a anului:

5 ani de revizuire a EN 635-3  
• EN 635-3:1995: Placaj - Clasificarea de 
aspectul de suprafață - Partea 3: răşinoase 
Comitetul: CEN / TC 112
Data de încheiere: 2014-03-20

5 ani de revizuire a EN 13017-1 
• EN 13017-1:2010: Panouri din lemn masiv 
- Clasi�care după aspectul de suprafață - 
Partea 1: răşinoase 
Comitetul: CEN / TC 112
Data de încheiere: 2014-03-20

5 ani de revizuire a EN 1058 
• EN 1058:2009: panouri pe bază de lemn 
- Determinarea valorilor caracteristice 
percentila 5 și valorile medii caracteristice 
Comitetul: CEN / TC 112
N / TC 112
Data de încheiere: 2014-03-20

5 ani de revizuire a EN 717-1 
• EN 717-1:2004: panouri pe bază de lemn 
- Determinarea de formaldehidă - Partea 1: 
Emisii de formaldehidă prin metoda camerei
Comitetul: CEN / TC 112
Data de încheiere: 2014-03-20

5 ani de revizuire a EN 313-2
• EN 313-2:1999: placaj - Clasificare și 
terminologie - Partea 2: Terminologie 
Comitetul: CEN / TC 112
Data de încheiere: 2014-03-20
Comitetul: CEN / TC 112
Data de încheiere: 2014-03-20

5 ani de revizuire a EN 326-1
• EN 326-1:1994: panouri pe bază de lemn - 
eșantionare, de tăiere și de control - Partea 
1: Prelevarea de probe și tăierea pieselor de 
încercare și exprimarea rezultatelor testelor 
Comitetul: CEN/ TC 112
Data de încheiere: 2014-03-20

Voturi şi consultări
pentru comitetele europene de standardizare

Nr. 
crt

Indicativ
standard

Indicativ
standard român

Titlu standard Data 
aprobare

Metodă 
adoptare

31. EN 1957:2012 SR EN
1957:2013

Mobilier. Paturi şi saltele. Metode 
de încercare pentru determinarea 
caracteristicilor funcţionale şi criterii de 
evaluare

30.04.2013 TR

32. EN 335:2013 SR EN
335:2013

Durabilitatea lemnului şi a materialelor 
pe bază de lemn. Clase de exploatare: 
definiţii, aplicaţie la lemnul masiv şi la 
materialele pe bază de lemn

30.08.2013 NC

33. EN 636:2012 SR EN 636:2013 Placaj. Cerinţe 28.02.2013 NC

34. EN 691-1:2012 SR EN 691-1:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Partea 1:Cerinţe comune

31.03.2013 NC

35. EN 716-1:2008
+A1:2013

SR EN 716-1
+A1:2013

Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de 
uz casnic, pentru copii. Partea 1: Cerinţe 
de securitate

28.06.2013 NC

36. EN 716-1:2008
+A1:2013

SR EN 716- Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de 
uz casnic, pentru copii. Partea 1: Cerinţe 
de securitate

30.09.2013 NCT

37. EN 716-2:2008
+A1:2013

SR EN 716-2
+A1:2013

Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de 
uz casnic, pentru copii. Partea 2: Metode 
de încercare

28.06.2013 NC

38. EN 716-2:2008
+A1:2013

SR EN 716-2
+A1:2013

Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de 
uz casnic, pentru copii. Partea 2: Metode 
de încercare

30.09.2013 NCT

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

31.10.2013 NCT

40. EN 747-2:2012 SR EN 747-2:2012 Mobilier. Paturi suprapuse şi paturi 
supraînălţate. Partea 2: Metode de 
încercare

31.10.2013 NCT

41. EN 848-
1:2007+A2:2012

SR EN 848-1
+A2:2013

Securitatea maşinilor pentruprelucrarea 
lemnului. Maşini defrezat pe o faţă, 
cu sculă rotativă.Partea 1: Freză cu un 
singurarbore portsculă cu ax vertical

28.02.2013 NC

42. EN 848-
2:2007+A2:2012

SR EN 848-2
+A2:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu 
sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat 
de sus cu un arbore cu avans manual/
mecanic

28.02.2013 NC

43. EN 848-3:2012 SR EN 848-3:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu
sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat
şi maşini de găurit cu comandă 
numerică

31.03.2013 NC

Târguri şi expoziţii
În sfera acestui gen de activitate, 
în ultima parte a anului 2013, 
s-au derulat evenimente 
tematice cu scop şi conţinut 
legate direct sau apropiat de 
industria forestieră. Şi în cursul 
acestui an, târgurile şi expoziţiile 
cu specific şi abordări forestiere 
sunt prezente atât pe plan intern, 
cât şi pe plan extern. 
Dintre aceste evenimente 
(viitoare sau recent încheiate), 
despre care mediul de afaceri de 
specialitate trebuie informat, fie 
pentru caracterul lor atractiv, fie 
pentru dimensiunea comercială, 
se numără:

Târgul
Expowood 2014
Braşov
28-31 mai 2014

Târgul internaţional de industria lemnului şi exploatări forestiere 
Expowood, ediţia a XIV-a, va avea loc prin grija organizatorului şi 
fondatorului evenimentului, editura revistei Intarzia & Castor, reprezentată 
de �rma Imageline.

Investitorii români nu mai au dare de mână ca în alţi ani, aşa că sunt 
mult mai atenţi la cheltuieli. Pentru a-i convinge că utilajele lor sunt 
cele mai bune, expozanţii au renunţat la munţii de broşuri şi cataloage, 
aducând cu ei la târg, caree se va organiza, ca şi locaţie, la Sala Roman, 
cel mai bun argument - utilajul în sine. Vizitatorii sunt invitati să urce în 
tractoare, să le pornească, să testeze pe viu capacitatea şi performanţele 
maşinilor. Preţul este adus în discuţie abia la �nal, după ce au fost 
prezentate toate avantajele tehnice şi tehnologice.
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Pentru a stabili noi relații de afaceri și intensi�carea 
contactelor cu clienții existenți, pentru a prezenta inovațiile 
și să inițieze proiecte - nicăieri, poate, aceste obiective 
nu pot pot � atinse într-un mod concentrat ca la o 
expoziție. Pro�tați de Interforst - 16-20 iulie 2014 - pentru 
a aborda direct un nou  capitol de afaceri. Pentru intenţiile 
comerciale. Informaţiile şi argumentele se regăsesc aici 
ca într-o cutie atractiv pregătită. De la primul eveniment 
din 1970, Interforst este un simbol de inovații în domeniul 
tehnologiei pădure - spre mult mai mult .

În ceea ce priveşte târgurile externe viitoare (2014), 
evenimentul-lider în domeniu poate � considerat târgul anual 
de la Pordenone (14-17 octombrie, Italia). Din nefericire, aşa cum 
s-a mai întâmplat şi cu ocazia altor târguri de interes, nu se poate 
organiza pavilion naţional, pe de o parte, din cauza insu�cienţei 
înscrierilor, iar pe de alta, din motive de alocare �nanciară.

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 şi în care industria lemnului, în ultimii ani, este tot 
mai mult prezentă. Atingerea obiectivelor de promovare speci�ce 
lemnului şi produselor pe bază de lemn, cu referire la export, 
se poate face, în viitor, pe langă sprijinul �nanciar, eventual de 
la bugetul de stat, prin coplată sau alte forme de susţinere a 
acestora din partea �rmelor.

Enreg 2014,
Arad
09-11 aprilie 2014

Recent încheiată, cea de-a VI-a 
ediţie a celui mai renumit târg de 
energie regenerabilă din triunghiul de 
frontieră Ungaria, Serbia şi România 
Enreg Energia Regenerabilă® a  
revenit, împreună cu cea de-a II-a 
ediţie a târgului, şi conferinţei PV 
Platform Romania, (9-11 aprilie 2014) 
la Expo Arad Internaţional. 

Tematicile principale ale târgului din 
2014 s-au concentrat pe: 

• Energie regenerabilă primară 
(extracţie, prelucrare, transport) 

• Energie regenerabilă şi distribuită 
(încălzire şi răcire) 

• Stocare de energie inovativă 
• Distribuţie eficientă şi inteligentă 

de energie electrică 
• Utilizarea eficientă a energiei 
• Servicii.

 
Biomasa şi biogazul sunt noile 

vedete ale sectorului de energii 
regenerabile, datorită potenţialului 
agricol imens al României şi faptului 
că nu sunt afectate de modi�cările 
din schema de sprijin pentru energii 
regenerabile. Mai mult decât atât, 
acestea nu sunt dependente de 
vreme şi nu induc distorsiuni în 
sistemul energetic. REECO, organizator 
internaţional de târguri pe energie 
regenerabilă şi e�cienţă energetică 
în toată Europa vine în întâmpinarea 
aşteptărilor şi nevoilor, atat ale 
investitorilor, cât şi ale consumatorilor 
de energie regenerabilă. 

Interforst
2014,
Messe
Munchen
6-20 iulie 2014



46 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

D
E 

PR
O

D
U

SE
 Ş

I S
ER

VI
CI

I
of
er
te

OFERTA DE CERTIFICARE A FILIEREI PRODUSELOR
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania,
certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody)
conform sistemelor FSC sau PEFC.
Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze
la e-mail: teusan@scscertified.eu
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gs Ardelemne.ro, România
Lemn de foc, esenţă tare (ofertă)
• carpen, stejar, salcâm
ardelemne.ro • 0748.885.212
e-mail: contact@ardelemne.ro

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

Crespinpanneau, Franţa
Panouri contraplacate din plop • 15-20 camioane
pe lună (panouri calibrate şi şlefuite)
570 Rue des Pierres, 71870 Hurigny 
0033.385.201.111 
crespinpanneau.annie@orange.fr

Koskisen Oy, Finlanda
Reprezentanţă naţională pentru comerţul
cu produse din lemn • Parteneriat contractual
Heikki Kiesila • Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi     
+358.505.168.923 • heikki.kiesila@koskisen.com

Vernikos Lines, Grecia
Import lemn şi produse lemnoase • Lemn răşinoase
Iosef Ungr • Rubesova 12, 12000 Praga 2
+420.774.139.222 • j.ungr@seznam.cz

Alex Joseph, SUA
Lemn de molid (cerere)
• Lemn certificat, de diferite secţiuni, lungime de 4 m
Alex Joseph • Chicago, IL
847.217.9950
alexjoseph3000@yahoo.com

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

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

Obiflam, Franţa
Rumegus de fag • cca. 100 tone /săptămână
(sub 10% umiditate)
Vincent Gaquere • ZA du Landy, Rue des 
Vanniers, 56450 Theix, 0033.297.688.145
vincent.gaquere@obiflam.com

Tsixlakis, Grecia
Cherestea pentru construcţii • 
75x75/4,80 & 6,0 m • 100x25/3,6 & 6,0
Kiparisses Missirion, Rethimno, Creta – T. K
00302831028129 • tsixlaki@otenet.gr

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

3AC, Franţa
Lemn de foc (cerere)
Le Bourg, 46110 Carennac
0033.565.109.422

SC BALDAKKE SRL Bucureşti
Executăm pe bază de contracte şi comenzi, piese 
de schimb turnate şi prelucrate din bronz, fontă
B-dul Preciziei 40A,sector 6
Tel-fax: 021.667.14.61,
0744.327.391 • baldakke@yahoo.com

AUSTRIA OIL ROM SRL este unic importator 
al uleiurilor produse de EUROL LUBRICANTS 
TRIBOLOGIE GmBH Austria.  Pentru sectorul 
industriei lemnului, compania furnizează uleiuri 
destinate gaterelor şi ferăstraielor mecanice, 
care se disting printr-o foarte bună capacitate 
de lubrifiere şi excelentă capacitate de protecţie 
împotriva coroziunii şi împotriva uzurii. Este 
singurul furnizor de produse 100% ecologice.
Gama BIOSOL  68, 100, 150  este formată 
din lubrifianţi  biodegradabili pe baza de uleiuri 
naturale,  care permit economii de combustibil de 
până la 30%.
Gama Gatterole 68, 100, 150, 220, 320, 460, 
680 este folosită pentru întreţinerea gaterelor 
benzilor transportoare şi ale unor componente ale 
acestora. 
Gama KETTENHAFTOL ISO VG 100, 150 este 
concepută pentru preîntâmpinarea pierderii 
ungerii la lanţurile de transport de toate tipurile, 
asigurând un contact bun cu acestea şi protejând 
împotriva uzurii. 
Date de contact:  AUSTRIA OIL ROM SRL
Str Panciu nr. 48, Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.380.75.11
E-mail: o�ce@austroil.ro

Execuţia unui drum de acces
pentru tractor

SC UNIVERSAL
MOTOR TRADING SRL
execută lucrări de drumuri 
forestiere ,drumuri de TAF, 
platforme forestiere, corectare 
torenţi,curăţarea râurilor de 
vegetaţie şi resturi forestiere.

Persoană de contact:
ing. Sartur Dragomir Stoica
0723.194.707






