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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, se află în preocuparea Parlamentului României, 
a organizațiilor patronale și profesionale din domeniu, a altor instituții 
guvernamentale și neguvernamentale, de peste patru ani.

În ultimii doi ani dezbaterile au fost tot mai intense și s-a ajuns după mai multe încercări ca 
proiectul de modificare al acestei legi organice să primească votul final atât la Senat, cât și la 
Camera Deputaților – cameră decizională. Am considerat cu toții în acel moment că Legea 
Codului Silvic, chiar dacă nu este perfectă, este în măsură să aducă modificările necesare 
administrării și valorificării fondului forestier românesc în condiții de eficiență și având în 
vedere principiul dezvoltării durabile a acestui patrimoniu național.
Principiile cuprinse în această lege sunt în concordanță cu transformările suferite după 
anul 2008 de forma de proprietate asupra pădurii, precum și de necesitățile privind 
valorificarea produselor pădurii: lemnul, produsele secundare ale pădurii și binefacerile pe 
care le crează ca ecosistem.
În activitățile economice de exploatare (recoltare), prelucrare primară a lemnului, 
industria mobilei, activează peste 15.000 de agenți economici, care pe lângă obligațiile 
față de Stat poartă și responsabilitatea a sute de mii de familii, cetățeni ai României.
Cu toții am fost dezamăgiți când am primit informația că legea nu a fost promulgată și a 
fost retrimisă Parlamentului pentru revizuire.
Considerăm că cele câteva aspecte la care se referă, în cererea de revizuire, Președintele 
României sunt în mare măsură pertinente și pot contribui prin unele modificări la a obține 
o formă finală a acestui proiect de lege, care să satisfacă atât necesitățile fondului forestier 
cât și pe cele legate de activitățile economice și viața populației.
Din această complexă lege, care cuprinde 139 articole, înscrise pe mai mult de 50 de 
pagini, mai necesită ajustări doar câteva articole și alineate. Atunci când o astfel de lucrare 
complexă este în așa mare măsură unanim acceptată, iar ceea ce rămâne de revizuit este 
și puțin și foarte posibil de înfăptuit, ar fi un păcat și o nedreptate dacă nu s-ar duce la bun 
sfârșit. 
Este absolut necesar însă, ca toate disputele politice pe marginea acestei legi vitale pentru 
România, să înceteze, iar ceilalți factori din societatea civilă să se pună de acord pe cele 
câteva aspecte sesizate de Președintele României.

Vă rugăm de aceea
Stimate Domnule Președinte al României Klaus IOHANNIS,
Stimate Domnule Președinte al Senatului Călin Popescu TĂRICEANU,
Stimate Domnule Președinte al Camerei Deputaților Valeriu ZGONEA,

să depuneți toate diligențele care decurg din responsabilitățile care vă sunt încredințate 
pentru ca în cel mai scurt timp posibil Legea nr. 46/2008 modificată să primească prin 
promulgarea sa, prerogativele necesare elaborării tuturor Regulamentelor și actelor 
subsecvente.
Asociația Forestierilor din România – ASFOR își exprimă întreaga disponibilitate de a 
participa la finalizarea acestui lung demers, în care este implicată încă de la început, pentru 
a avea în sfârșit un cadru legal actualizat și pentru a pune capăt unei stări de incertitudine, 
care afectează grav nu numai activitățile economice, ci și viața noastră în general.

Cu deosebită considerație,
Nicolae Țucunel

Preşedinte ASFOR

Codul Silvic,
încă un apel
Domnului Președinte al României Klaus IOHANNIS,

Domnului Președinte al Senatului Călin Popescu TĂRICEANU,

Domnului Președinte al Camerei Deputaților Valeriu ZGONEA,
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ACTUALITATE / in the news

Repartizarea pe județe a agenților economici atestați pentru 
activități de exploatări forestiere

Judeţ Agenţi economici atestaţi

Alba 187

Arad 143

Argeș 239

Bacău 189

Bihor 199

Bistriţa Năsăud 216

Botoșani 20

Brăila 13

Brașov 177

Buzău 114

Călărași 24

Caraș-Severin 151

Cluj 117

Constanţa 18

Covasna 190

Dâmboviţa 63

Dolj 36

Galaţi 21

Giurgiu 21

Gorj 111

Harghita 407

Judeţ Agenţi economici atestaţi

Hunedoara 154

Ialomiţa 23

Iași 53

Ilfov 41

Maramureș 299

Mehedinţi 53

Mureș 144

Neamţ 278

Olt 26

Prahova 105

Sălaj 62

Satu Mare 65

Sibiu 128

Suceava 563

Teleorman 13

Timiș 86

Tulcea 40

Vâlcea 155

Vaslui 34

Vrancea 238

TOTAL 5216
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ACTUALITATE / in the news

Organizarea teritorială ASFOR
și numărul de membri pe sucursale

Sucursală Membri ASFOR

Bacău 64

Brașov 170

Bucovina 175

București 29

Buzău 48

Cluj 111

Maramureș 26

Neamţ 19

Prahova 151

Sibiu 34

Vâlcea 93

Vest Banat 96

TOTAL 1016
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ACTUALITATE / in the news

Prețul masei lemnoase 
scoase la vânzare de 
Regia Națională a 
Pădurilor 
Producție 2013

Direcţia Silvică Preţ de pornire Preţ de adjudecare Procent

 lei/mc  lei/mc %
TOTAL RNP 85,06 131,64 154,8

Alba 56,14 110,75 197,3 %
Arad 51,81 123,35 238,1 %
Argeș 95,85 152,31 159,1 %
Bacău 71,01 96,16 135,4 %
Bihor 92,16 147,62 160,2 %

Bistriţa Năsăud 79,97 89,53 112,5 %
Botoșani 140,08 162,66 116,1 %

Brăila 33,43 86,45 258,6 %
Brașov 108,79 187,81 172,6 %
Buzău 102,05 148,31 145,3 %

Călărași 95,89 104,62 109,1 %
Caraș-Severin 77,54 99,55 128,4 %

Cluj 103,14 132,68 128,6 %
Constanţa 74,05 84,72 114,4 %
Covasna 103,96 152,25 146,5 %

Dâmboviţa 113,39 135,71 119,7 %
Dolj 86,72 91,47 105,5 %

Galaţi 129,68 74,17 57,2 %
Giurgiu 139,49 164,58 118 %

Gorj 67,40 146,71 217,7 %
Harghita 142,06 190,19 133,9 %

Hunedoara 66,75 101,65 152,3 %
Ialomiţa 48,88 125,57 256,9 %

Iași - - -
Ilfov 215,03 246,64 114,7 %

Maramureș 73,86 85,70 116 %
Mehedinţi 83,99 126,08 150,1 %

Mureș 90,74 171,69 189,2 %
Neamţ 94,52 152,85 161,7 %

Olt 119,05 155,28 130,4 %
Prahova 90,67 124,14 136,9 %

Sălaj 76,33 106,19 139,1 %
Satu Mare 63,46 157,68 248,5 %

Sibiu 110,27 153,20 138,9 %
Suceava 93,52 165,29 176,7 %

Teleorman 134,08 150,71 112,4 %
Timiș 47,79 136,85 286,4 %
Tulcea 66,47 81,69 124,4 %
Vâlcea 112,08 130,30 116,3 %
Vaslui 99,05 112,40 113,5 %

Vrancea 94,23 122,30 129,8 %
I.C.A.S. 99,93 128,10 128,2 %



Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 9

ACTUALITATE / in the news

Direcţia Silvică Preţ de pornire Preţ de adjudecare Procent

 lei/mc  lei/mc %
TOTAL RNP 112,32 159,05 141,6 %

Alba 115,90 165,22 142,6 %
Arad 108,46 165,09 152,2 %
Argeș 110,72 175,68 158,7 %
Bacău 86,51 119,40 138 %
Bihor 108,88 180,12 167,3 %

Bistriţa Năsăud 67,32 71,86 106,7 %
Botoșani 135,42 137,66 101,7 %

Brăila 128,20 141,00 110 %
Brașov 106,26 129,27 121,7 %
Buzău 109,82 151,71 138,1 %

Călărași 130,22 170,86 131,2 %
Caraș-Severin 86,48 110,82 128,1 %

Cluj 137,27 181,83 132,5 %
Constanţa 79,82 134,01 167,9 %
Covasna 122,89 178,54 145,3 %

Dâmboviţa 160,81 211,24 131,4 %
Dolj 110,92 112,40 101,3 %

Galaţi 123,24 128,85 104,6 %
Giurgiu 153,10 157,06 102,6 % 

Gorj 124,32 153,56 123,5 %
Harghita 167,92 225,18 134,1 %

Hunedoara 90,83 147,27 162,7 %
Ialomiţa 108,72 139,55 128,4 %

Iași 115,93 140,96 121,6 %
Ilfov 211,97 249,42 117,7 %

Maramureș 87,90 131,59 149,7 %
Mehedinţi 106,38 114,93 108 %

Mureș 106,49 176,17 165,4 %
Neamţ 108,71 202,63 186,4 %

Olt 136,46 179,68 131,7 %
Prahova 121,84 158,30 129,9 %

Sălaj 118,15 142,29 120,4 %
Satu Mare 135,63 149,08 109,9 %

Sibiu 134,39 196,03 145,9 %
Suceava 155,63 201,90 129,7 %

Teleorman 128,85 149,64 116,1 %
Timiș 104,99 142,89 136,1 %
Tulcea 75,70 111,07 146,7 %
Vâlcea 134,34 186,17 138,6 %
Vaslui 122,93 159,96 130,1 %

Vrancea 108,96 153,93 141,3 %
I.C.A.S. 115,47 200,42 173,6 %

Prețul masei lemnoase 
scoase la vânzare de 
Regia Națională a 
Pădurilor 
Producție 2014
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Direcţia Silvică Preţ de pornire Preţ de adjudecare Procent

 lei/mc  lei/mc %
TOTAL RNP 124,54 166,83 134 %

Alba 124,95 - -
Arad 114,99 162,18 141 %
Argeș 130,56 191,37 146,6 %
Bacău 101,27 135,68 134 %
Bihor 126,82 191,84 151,3 %

Bistriţa Năsăud 100,17 107,69 107,5 %
Botoșani 187,01 225,05 120,3 %

Brăila 97,53 - -
Brașov 142,24 165,55 116,4 %
Buzău 121,78 152,12 124,9 %

Călărași 114,64 148,29 129,4 %
Caraș-Severin 88,03 108,65 123,4 %

Cluj 139,20 189,64 136,7 %
Constanţa 99,38 - -
Covasna 128,31 172,91 134,0 %

Dâmboviţa 156,37 199,13 127,3 %
Dolj 113,98 123,02 107,9 %

Galaţi 125,90 119,46 94,9 %
Giurgiu 137,29 182,80 133,1 %

Gorj 154,29 177,90 115,3 %
Harghita 172,44 226,54 131,4 %

Hunedoara 113,08 170,55 150,8 %
Ialomiţa 105,96 134,31 126,8 %

Iași 134,91 154,22 114,3 %
Ilfov 188,42 245,07 130,1 %

Maramureș 118,62 159,28 134,3 %
Mehedinţi 110,67 133,74 120,8 %

Mureș 115,51 193,83 167,8 %
Neamţ 123,20 174,40 141,6 %

Olt 135,27 184,92 136,7 %
Prahova 160,26 202,96 126,8 %

Sălaj 111,94 131,65 117,6 %
Satu Mare 144,89 165,86 114,5 %

Sibiu 150,56 202,18 134,3 %
Suceava 169,66 201,07 118,5 %

Teleorman 150,57 202,55 134,5 %
Timiș 111,13 129,58 116,6 %
Tulcea 73,47 92,86 126,4 %
Vâlcea 152,36 211,70 138,9 %
Vaslui 103,23 120,60 116,8 %

Vrancea 110,38 143,35 129,9 %
I.C.A.S. 127,20 172,47 135,6 %

Prețul masei lemnoase 
scoase la vânzare de 
Regia Națională a 
Pădurilor 
Producție 2015
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Business focus

Amplasament: zona industrială a 
orașului Vișeu de Sus, la 60 km 
depărtare de Sighetul Marmației, 

127 km de Baia Mare și 160 km de 
Cluj-Napoca.

Suprafața ocupată: aproximativ 40 ha. 

Personal: aproximativ 500 salariați, 
inclusiv personalul de întreținere, 
administrare și cercetare-proiectare.

Dotare: linii de fabricație moderne, 
utilaje și instalații achiziționate din 
import: Italia, Anglia, Germania.

Materiile prime lemnoase sunt indigene 
și din import. Din producția de stratificate 
exportul reprezintă peste 80%.

S.C. RG HOLZ COMPANY este una din 
firmele de top de pe piaţa europeană în 
producţia de elemente stratificate, pe 
două nișe principale:

• elemente pentru ferestre și uși 
termoizolante din lemn;

• grinzi multistrat și panouri pentru 
construcţii.

Compania este specializată și în 
exploatarea, transportul și procesarea 
buștenilor de rășinoase, în mod special 
molid și brad, precum și a speciilor de 
foioase, într-o pondere mai mică.

Împreună cu partenerul nostru de 
profil din Germania, RG Holz se clasează 
pe locul II în Europa la producţia de lemn 
stratificat, depășind numeroase firme 
cu renume și tradiţie în acest domeniu. 
Încă din anul înfiinţării, 1999, compania a 
ocupat poziţia de lider pe piaţa internă, 
fiind totodată singura cu un nivel 
competitiv comparabil cu cele europene 
din această ramură industrială.

Certificările obţinute de la Institutul 
German pentru Ferestre și Uși Rosenheim, 
respectiv Institutul Lemnului Stuttgart, 
dovedesc seriozitatea și amploarea 
afacerii și reflectă standardele înalte 
la care se lucrează. Certificatul MPA 
Stuttgart atestă calitatea superioară 
a grinzilor multistrat, lucru cunoscut 
de către inginerii din domeniu, fiind 
mult mai rezistente decât elementele 
de construcţii clasice din lemn, iar 
caracteristica lor deosebită constă în 
faptul că elementele stratificate au formă 
stabilă în timp, nu formează crăpături 
în lemn și sunt mult mai rezistente la 
intemperii.

Lista de elemente pentru ferestre 
și uși cuprinde o gamă foarte largă 
de dimensiuni iar speciile forestiere 

procesate sunt: molid, meranti, frasin, 
stejar, larice siberian, larice românesc, 
eucalipt, pin nordic și white seraya.

Din punct de vedere tehnologic, în 
afara cherestelelor, celelalte produse 
utilizează îmbinarea în dinți și stratificarea 
în două, trei și chiar patru straturi.

Politica de dezvoltare: se vor continua 
investițiile și modernizarea fabricilor, cu 
pondere ridicată în producția pentru 
export, respectiv în sectorul de producție 
a elementelor lamelare stratificate și 
îmbinate în dinți având drept scop 
creșterea eficienței și calității produselor.

Specific sectorului de transport 
forestier, RG Holz Company este și 
faptul că are în exploatare ultima 
Mocăniţă Europeană, trenuleţ forestier  
cu ecartament de 760 mm, tractat de o 
locomotivă cu abur pe calea ferată Valea 
Vaserului. Acest obiectiv industrial și 
turistic este vizitat anual de peste 20.000 
de turiști.

                       Director General
Dr. Ing. Vasile COMAN

RG Holz 
Company

Mocănița pe Valea Vaserului
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Elmia împreună cu DLG vor organiza la 
Zizin în perioada 16 -18 septembrie 
primul târg forestier demonstrativ din 

România, Forest România.

Elmia a introdus 
conceptul 
târgurilor forestiere 
demonstrative

La începutul anilor ’60, compania 
suedeză Elmia a organizat prima expoziție 
agricolă pe un câmp din localitatea 
Jonköping (cca. 300 km sud de capitala 
Stockholm). Tehnologiile pentru exploatări 
forestiere erau parte din expoziție.

În Suedia, țară cu un sector forestier 
puternic, tehnologiile pentru exploatări 
forestiere s-au dezvoltat foarte mult în 
anii ’70. Într-un mod similar a crescut și 
secția dedicată tehnologiilor de exploatare 
forestieră din cadrul expoziției agricole. În 
’75, șefului de proiect, care era de formație 
inginer silvic, i-a venit strălucita idee de 
a ”muta” întreaga secție de tehnologie 
forestieră într-o pădure din apropiere 
pentru a oferi expozanților posibilitatea 
de a efectua demonstrații cu utilajele 
expuse. Noul concept a devenit un succes, 
iar ElmiaWood (denumirea noului târg) 
s-a dezvoltat rapid în cea mai mare și 
importantă expoziție forestieră din lume. 
La ultima ediție din 2013, ElmiaWood a 
avut 54000 de vizitatori din lumea întreagă 
și 600 de expozanți.  

Avantajul târgurilor demonstrative este 
dat de faptul că vizitatorii au posibilitatea 
să vadă cum mașinile functionează în 
practică, în condiții reale de lucru. 

- Este o cu totul altă trăire să vezi 

O „lume  Disney” 
pentru forestieri…
Așa obișnuiește să numească torbjörn Johnsen, director de dezvoltare 
la elmia, târgurile forestiere demonstrative. Și are toate motivele: acestea 
se organizează în pădure și stau sub semnul acțiunii. Aici totul se mișcă 
- de la utilaje care efectueză demonstrații, la vizitatori și expozanți care 
interacționează în mod activ. Și ca orice târg profesional, este un loc de 
întâlnire pentru toți profesioniștii din domeniu.

mașinile la lucru în pădure, doborând sau 
transportând arbori, comparativ cu a le 
vedea pe o podea de beton sau eventual 
pe un câmp, spune Torbjorn Johnsen, care 
a dezvoltat ElmiaWood în ultimii 25 de ani.

După ce Elmia a introdus conceptul, 
mulți alți organizatori de târguri forestiere 
l-au utilizat și au introdus pe piață 
manifestări expoziționale de succes. KwF 
în Germania și Austrofoma în Austria 
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sunt două exemple potrivite de târguri 
care se organizează în pădure și includ 
demonstrații.

Forest România – 
primul târg forestier 
demonstrativ din 
România

În septembie 2015 va avea loc Forest 
România, primul târg forestier din România 
cu demonstrații practice.  Elmia din Suedia 
împreună cu DLG din Germania sunt 
organizatori, iar manifestarea va avea loc 
în pădure, în apropierea localității Zizin. 
Conceptul este cel care se utilizează la alte 
târguri internaționale de profil, ceea ce 
înseamnă că există o suprafață împădurită 
unde se pot efectua demonstrații cu 
utilaje pentru exploatări forestiere. Există, 
de asemenea, o zonă de pășune unde se 
vor organiza demonstrații cu utilaje de 
mărime mică (tocătoare, despicătoare etc). 
În apropierea expoziției există o parcare 
pentru vizitatori, iar în incinta acesteia 
există tot ceea ce este necesar pentru 
confortul participanților – de la corturi 
pentru seminarii, la restaurante cu mâncare 
și băutură.

Un circuit în pădure 
pentru profesioniști

Forest România va avea un circuit în 
pădure, cu o lungime de 2 km, unde 
se vor efectua demonstrații cu utilaje 
pentru recoltat și transport (harvestere, 
forwardere, skiddere și funiculare). Circuitul 
pornește din zona de pășune și se termină 
tot aici. Este tipic pentru peisajul forestier 
din România – teren cu înclinație mare, 
pe alocuri, combinat cu zone relativ plate. 
Diferența de nivel între baza traseului și cel 
mai înalt punct al acestuia este de 300m.

- Configuranția terenului ne oferă 
posibilități extraordinare de a arăta 
diferite tipuri de utilaje și combinații de 
sisteme de recoltare care sunt adecvate 
pentru terenuri cu relief accidentat, 
spune Reiner Hofmann de la DLG. Reiner 
a fost responsabil timp de 20 de ani de 
organizarea târgului forestier organizat de 
KwF, iar acum pune bazele primului târg 
forestier organizat de DLG (care în prezent 
organizează, printre altele, cea mai mare 
expoziție agricolă din lume). 

Johnsen și Hofmann sunt printre cei mai 
buni experți la nivel mondial în organizarea 
de târguri forestiere demonstrative, 
iar acum vor construi împreună Forest 

România, cu ambiția de a-l dezvolta în 
cel mai important loc de întâlnire pentru 
forestierii din Europa de sud-est. Forest 
România va fi organizat odată la doi ani.

Locul de întâlnire al 
forestierilor

Târgurile demonstrative în pădure nu 
sunt numai un prilej de a vedea utilajele la 
lucru. Pe lângă demonstrații se organizează 
numeroase seminarii, competiții și întâlniri, 
totul pentru a crea un loc de întâlnire 
integrat pentru oameni care au o pasiune și 
un interes comun, sectorul forestier.

- Forest România va fi cel mai dinamic și 
interesant loc de întâlnire pentru forestierii 
din România și țările invecinate, un loc în 
care se prezintă tehnologii moderne, se fac 
afaceri, se schimbă idei. Dar poate fi la fel 
de simplu și un loc în care să te întâlnești 
cu prieteni vechi, foști colegi de școală 
sau de serviciu la o vorbă și o bere bună, 
mai precizează Johnsen. Să ne vedem 
cu bine la Forest România (Zizin, 16-18 
septembrie 2015)!

Anamaria Deliu
Elmia AB

(anamaria.deliu@elmia.se)

Târgurile demonstrative forestiere sunt locuri de întâlnire deopotrivă pentru specialiști și public.

ACTUALITATE / in the news
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LIGNA este, incontestabil, târgul 
cu cea mai numeroasă participare 
internațională din branșă. Organizat 

din doi în doi ani la Hanovra, aici se 
reunesc toți marii actori de pe piața 
lemnului. Mai mult de jumătate dintre 
expozanți sunt participanți din alte țări. 
Ca reprezentativitate, în top 10 al țărilor 
cu cele mai multe firme expozante la 
LIGNA, se află: pe locul întâi Germania, 
urmată de Italia, Austria, China, Suedia, 
Elveția, Taiwan, SUA, Spania și Danemarca. 

Pe la mijlocul anilor ’70, mai exact, 
în 1975, când Germania se afla în plin 
avânt economic, producătorii de utilaje 
forestiere și de prelucrare a lemnului 
ocupau o suprafață atât de mare din 
spațiul expozițional, încât s-a impus 
înființarea unui târg de specialitate 
dedicat doar industrei lemnului. Așa a 
luat ființă LIGNA - târg de specialitate 
pentru industria de prelucrare a lemnului 
și a exploatărilor forestiere, care a 
rămas până în prezent cel mai consacrat 
eveniment de profil din lume.

În acest an, la LIGNA 2015, expozanții 
(cca. 1.700 de expozanți din peste 40 

LIGNA Hanovra 
târgul de referință 
pentru industria 
lemnului
Cu o cifră de afaceri de circa 312 milioane de euro pe an, o rețea 

de 64 de filiale și sucursale active în peste 110 țări ale lumii și cu o 

suprafață expozițională de peste 1 milion de mp, bazată pe o puternică 

infrastructură, Deutsche Messe AG, se află la ora actuală în topul liderilor 

mondiali din acest domeniu de activitate.



Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 15

EDITORIAL

de țări) se vor încadra într-una din 
următoarele categorii de specialitate: 
Industrie și tehnologie forestieră, 
Tehnologie de prelucrare a cherestelei, 
Producția furnirului și a produselor/
panourilor din lemn, Prelucrarea 
lemnului masiv, Industria mobilei, 
Tehnologie industrială pentru tratarea 
suprafețelor, Tâmplărie și design, 
Accesorii și Energie din lemn. Practic, 
tot lanțul valoric din industria lemnului 
va fi prezent în perioada 11 – 15 mai 
2015 la Hanovra. Totodată este cunoscut 
faptul că producătorii de elită își prezintă 
inovațiile, în premieră, la LIGNA. Hanovra 
este placa turnantă pentru tot ceea ce 
apare nou în domeniul prelucrării și 
exploatării lemnului, fiind punctul de 
plecare pentru cucerirea piețelor de 
specialitate din întreaga lume. 

Iată și câteva dintre temele de top 
care vor fi abordate la LIGNA 2015: 
Tehnologie pe ntru suprafețe (unde în 
halele 16 și 17 vor fi prezentate cca. 200 
de materiale diferite, majoritatea noi, 
utilizate pentru tratarea suprafețelor, 
inclusiv lemnul translucent - care lasă 

lumina să-l patrundă), Bioenergie 
produsă din material lemnos (halele 13, 
27 și pavilioanele 32-35) și Construcții 
ușoare din lemn (halele 11, 12, 14, 15 și 
17). Organizatorii estimează că această 
ultimă categorie, a construcțiilor ușoare 
din lemn (”Leichtbau”), va atrage publicul 
ca un magnet, în special datorită faptului 
că în aceste hale va avea loc o premieră 
mondială a unui nou procedeu de 
producție a ferestrelor din lemn, prin 
îmbinarea lemnului natural cu așa-
numitul ”lemn modificat”. Ca în fiecare 
an, vor avea loc bineînțeles și nenumărate 
conferințe, forumuri, congrese și 
demonstrații de specialitate, în cadrul 
cărora se vor evidenția, printre alte teme 
importante, atât modul în care jucătorii 
de pe piața lemnului din diferite țări 
membre ale Uniunii Europene, trasează 
direcțiile specifice fiecărui sector, cât și 
modalitățile prin care sectorul forestier 
poate beneficia de diverse programe de 
dezvoltare prin accesarea fondurilor UE.

Suprafața expozițională din Hanovra, 
cuprinde astăzi 26 de hale și paviloane 
desfășurate pe 496.000m2. Alți 58.000m2 

sunt alocați activităților și expozițiilor 
în aer liber. Datorită faptului că fiecare 
secțiune dispune de o infrastructură 
proprie, zonele expoziționale de vest, 
centru și est, pot fi oricând separate, 
dar pot fi folosite și împreună pentru 
anumite evenimente. În centrul halelor 
expoziționale, se află Centrul de 
Convenții, care susține partea teoretică 
a expozițiilor, prin cele 35 de săli de 
ședințe pe care le pune la dispoziție. Este 
deci evident, că pilonii care stau la baza 
acestui mega-concern sunt calitatea, 
tehnologia și organizarea ireproșabilă a 
târgurilor care se reunesc sub umbrela 
Deutsche Messe AG, calități emblematice 
dealtfel pentru această națiune din care 
s-a născut atât de apreciatul brand de țară 
”Deutsche Marke. Deutsche Qualität”.

Rosana Cozma
Consilier ASFOR

ACTUALITATE / in the news
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Orice țară este în mod evident preocupată 
de aceste evoluţii negative: încălzirea 
globală, modificările regimului de 

precipitaţii, mărirea frecvenţei și/sau a 
intensităţii valurilor de căldură, perioadele 
de secetă, inundaţiile în urma furtunilor și a 
creșterii nivelului mărilor. Toţi acești factori 
conduc la repercusiuni semnificative în cadrul 
numeroaselor sectoare de activitate și a 
ecosistemelor forestiere.

Un studiu important de vulnerabilitate 
efectuat de Agenţia Valonă pentru aer și climat 
confirmă o modificare a ariilor de distribuţie 
a speciilor forestiere - mult mai complexă 
decât simpla translaţie către nord – cauzată de 
creșterea temperaturilor și schimbarea regimului 
precipitaţiilor. Principalele esenţe lemnoase din 
pădurile Regiunii Valone, precum fagul, molidul, 
stejarul pedunculat ar putea să nu mai reușească 
adaptarea la noile condiţii, ceea ce ar avea un 
impact important asupra funcţiilor diferite ale 
pădurii în general.

Ca urmare, creșterea arboretelor va fi și ea 
afectată, chiar dacă - spre deosebire de partea 
sudică a Europei -  pe termen scurt rata de 
creștere va rămâne ridicată datorită nivelului 
mare al dioxidului de carbon și a prelungirii 
perioadei de vegetaţie, însă ar urma să fie 
limitată din pricina gradului de fertilitate a 
solului și a perioadelor de secetă induse de 
temperaturile înalte și schimarea regimului 
precipitaţiilor. De asemenea, sunt posibile 

modificări în fenologia arborilor (în succesiunea 
stadiilor de dezvoltare) cauzate de aceste 
creșteri de temperatură, la nivel de înmugurire, 
înflorire, rodire, apariţia frunzelor etc., fiecare 
etapă suferind posibile deficienţe în perioada de 
creștere sau în relaţia gazdă-parazit.

Temperaturile prea ridicate din timpul iernii 
sau stresul hidric poate conduce la o frecvenţă 
mai mare a epidemiilor, a atacurilor dăunătorilor 
și la o rezistenţă mai mare a elementelor parazite.

Pădurile europene în genere se confruntă 
deja cu aceste probleme grave, la care se 
adaugă supradensitatea vânatului, modificarea 
condiţiilor fizico-chimice ale mediului 
înconjurător, superfrecventarea, germinaţia 
dăunătorilor și bolile arborilor, specii invazive și 
proceduri silvice inadaptate noilor evoluţii.

În scopul aprofundării modului în care 
schimbările climatice sunt deja integrate sau 
nu în practicile forestiere actuale, o anchetă 
calitativă a fost aplicată în Regiunea Valonă în 
perioada noiembrie 2011- ianuarie 2013 în rândul 
a 32 de proprietari forestieri privaţi, selecţionaţi 
pe un principiu de diversitate. Mai jos sunt 
sintetizate câteva din rezultatele și măsurile 
propuse de această anchetă laborioasă.

În primul rând, măsurile ce contribuie la 
adaptarea pădurii la noile condiţii climatice au 
fost deja aplicate de către o parte din proprietarii 
interogaţi (25 persoane din 32). Astfel, s-au 
întreprins acţiuni de diversificare a speciilor 
(17 persoane) prin măsuri clasice de reducere a 
riscurilor provocate de furtuni, secetă, boli ale 
arborilor ș.a. sau fluctuaţii ale pieţei (cerere și 

Pădurea 
privată
și modificările 
climatice

Rezumat
Documentarea oferă o 

privire de ansamblu asupra 
modalităților de acțiune 

pe care prorietarii forestieri 
privați le desfăşoară în 

combaterea efectelor 
climatice. Preocupările 
intense şi răspunsurile 

actuale în această 
problematică de anvergură 

variază de la caz la caz, 
pornindu-se de la inovațiile 

tehnologice şi continuând 
cu soluțiile genetice.

Private Forests 
and Climate 

Changes

Synopsis
The documentation 

provided here shows us a 
general outlook on private 

forest owners and their 
actions on climate changes. 

Strong preoccupations 
alongside today’s answers 

regarding a wide range 
of rising questions meet 
various ways of actions, 

starting with technological 
innovation and up to 

genetic solutions.

schimbările climatice continuă, aşa cum menţionează şi 
ultimul raport al Grupului de experţi interguvernamentali 
asupra evoluţiei Climatului din 2013. Astfel, temperatura 
medie de la suprafaţa terrei a crescut cu 0,85° C între 
anii 1880 şi 2012, iar conform unor cercetări ştiinţifice, o 
reîncălzire globală cu 3-4° până în 2100 este din ce în ce mai 
probabilă având în vedere ritmul actual al acumulărilor de 
gaze cu efecte de seră. 
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ofertă pentru lemnul din diferite esenţe) și 
sprijinire a biodiversităţii.

Biodiversitatea presupune faptul că 
nu toate speciile de arbori sunt la fel 
de sensibile în faţa atacurilor insectelor 
sau a factorilor patogeni și nici nu 
reacţionează identic în situaţia unor 
factori de stres comuni (secetă, furtuni 
etc). Arboretele mixte sunt considerate a 
fi mult mai rezistente datorită posibilităţii 
de conservare după  exploatare. 
Printre acţiunile menite să protejeze 
biodiversitatea se numără: 

- Plantarea unor arborete mixte (14 
proprietari – sondaj) pe diverse parcele sau 
mai rar un amestec pas cu pas;

- Înlocuirea parţială, uneori prin tăieri, a 
anumitor specii de arbori aflate în pericol 
(fag, molid) cu specii considerate mai 
rezistente precum bradul douglas, stejarul 
sesil (6 proprietari);

- Plantarea unor specii așa-numite 
„exotice” , cum ar fi castanul, salcâmul sau 
nucul hibrid (3 proprietari).

În continuare, alte tipuri de acţiune 
de adaptare vizează un risc precis, cel 
determinat de furtuni, care, în opinia unor 
participanţi la anchetă, s-ar putea accentua 
în anii următori. Aceste măsuri, puse deja 
în aplicare de un număr de 11 proprietari 
privaţi de păduri, includ scurtarea ciclului 
de producţie în vederea reducerii riscului 
de investiţii eșuate, fie prin intensificarea 
procedurilor forestiere (1 persoană), fie 

prin vânzarea integrală a lemnului mult 
mai devreme decât era inițial prevăzut 
(3 persoane). Alţi proprietari încearcă 
creșterea nivelurilor de rezistenţă și 
stabilitate ale arboretelor prin luarea în 
calcul a direcţiei vântului pentru plantaţii 
și marcarea zonelor de rărituri, tufărișuri (5 
persoane) sau prin intermediul unor răriri 
precoce (3 persoane).

În plus, 11 proprietari recurg la 
procesul de regenerare naturală, un tip 
de silvicultură considerat a fi favorabil 
arboretelor rezistente la diverse șocuri.

Printre altele, unul din proprietarii 
intervievaţi a propus deplasarea pentru 
prima dată a perioadei de plantare (brad 
douglas) din primăvară în toamnă pentru 
a evita daunele tipice sezonului uscat de 
primăvară. Un altul a plantat în cupe-
manual  pentru obţinerea unei rădăcini 
puternice în perioadele de secetă. Acesta 
a udat plantaţiile rezultate în mod egal 
timp de mai multe săptămâni ca reacţie la 
seceta prelungită din primăvara lui 2011, 
ceea ce constituie o adaptare punctuală, 
reactivă și neobișnuită ca răspuns la 
necesităţi imediate și urgente.

În cadrul acestor operaţii silvice, se 
observă măsuri cu un grad intervenţionist 
mai  ridicat, referior la selectarea esnţelor 
de arbori, modalităţi de plantare și 
întreţinere, structura arboretelor, 
metode bazate pe dinamica adaptărilor 
naturale (silvicultura Pro Silva). Ultimele 

pot fi calificate drept strategii „pasive”, 
chiar dacă este necesară o observaţie 
periodică a plantaţiilor forestiere din 
partea administraţiei vizate. Cu excepţia 
udării rădăcinilor în perioadele uscate, 
măsurile de adaptare identificate până 
acum demonstrează un comportament 
anticipativ al problemelor și riscurilor 
viitoare. Unele reglementări au un caracter 
reactiv pronunţat întrucât sunt puse în 
practică în urma unui eveniment specific, 
spre exemplu afectarea unei specii anume 
de arbore (molid, fag) sau pagubele 
cauzate de furtunile anterioare.

Pe lângă aceste proceduri tehnice, 
s-au manifestat și măsuri „cognitive”, 
relaţionate cu studii și cercetări proactive 
în care schimburile de informaţii 
referitoare la modificările climatice pot 
avea loc în mod constant și eficient. 
Doi din proprietarii eșantionului ales au 
demonstrat un caracter extrem de dinamic 
în acţiunile întreprinse prin intermediul 
unor dezbateri și cereri informative 
specializate (adminstratori sau experţi 
forestieri din regiune) care vor contribui 
la planificarea unei plantaţii forestiere 
integrale, lecturi din articole știinţifice, 
schimburi informative locale sau observaţii 
efectuate direct asupra arboretelor 
evaluate (în termeni de creștere).

Măsuri de adaptare eficiente sunt 
pregătite în continuare de către un număr 
de 18 proprietari, dintre care doar 5 nu 

ACTUALITATE / in the news
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au aplicat încă nicio măsură nouă. Înseși 
tipurile de acțiuni sunt diversificate; pe de 
o parte, se preferă plantarea unor specii 
arboricole considerate a fi mai rezistente 
și mai adaptabile condițiilor nefavorabile 
de mediu și schimbărilor climatice actuale 
(8 proprietari au activat în acest sens) , 
pe de altă parte se încearcă pregătirea 
unor specii adaptate solului și efectelor 
climatice termeni proprii (2 proprietari). 
Înlocuirea molidului cu bradul douglas, 
pinul sălbatic, gorunul sau zada reprezintă 
modalități precise de combatere a 
modificărilor climatice, în timp ce o altă 
parte a proprietarilor forestieri preferă 
cercetări mai extinse și serviciile unor 
experți în domeniu.

Trei proprietari intervievați iau în 
considerare metoda regenerării naturale 
sau în linii mari silvicultură de tip Pro Silva. 
Un alt proprietar participant la studiu a 
reușit scurtarea perioadei de rotație a unor 
specii de molid prin diminuarea expunerii 
acestora la daune pe termen lung. 
Altcineva a continuat cu succes plantarea 
de gorun, specie destul de rezistentă 
și capabilă a suporta efectele climatice 
negative viitoare. 

O altă soluție interesantă (1 proprietar) 
preconizează crearea unor sisteme anti-
incendiu și de supravegehere a pădurilor. 
La aceste proceduri moderne, se adaugă 

metoda ameliorării genetice a plantelor 
cu scopul intensificării producției într-un 
termen mai scurt, astfel scurtându-se 
riscul expunerii la furtuni și alte dezastre 
naturale. Soluțiile genetice se află și în 
portofoliul altor proprietari amintiți în 
studiul de mai sus, manifestându-se astfel 
o deschidere amplă în fața inovațiilor 
tehnologice, a metodelor de combatere a 
secetei și regenerării genetice a speciilor 
forestiere.

Percepția persoanelor care au sprijinit 
ancheta în privința modificărilor climatice 
și a riscurilor pe termen scurt și lung 
contribuie la rândul ei la procesul de 
adaptare. Observațiile efectuate în 
evoluția propriilor păduri atribuie un 
loc determinant schimbărilor climatice 
reale, ca și luarea în calcul a impactului 
trecut și actual al acestora în procesul de 
administrare forestieră. Este adevărat că 
rămâne necesitatea recunoașterii nevoii de 
adaptare ca pe o condiție suficientă pentru 
a întreprinde acțiunile menite să combată 
efectele viitoare asupra mediului forestier. 
Nivelul la care fiecare proprietar privat 
de păduri reușește să acorde rolul cel mai 
important aplicării acestor măsuri vizate 
în studiu va reprezenta de altfel punctul 
central al etapei de acțiune propriu-zisă.

Această contribuție oferă o privire 
de ansamblu asupra modalităților de 
acțiune pe care prorpietarii forestieri 
privați le desfășoară în combaterea 
efectelor climatice. Preocupările intense 
și răspunsurile actuale în această 
problematică de anvergură variază 
de la caz la caz, insă ceea ce a devenit 
încurajator este faptul că o parte 
importantă a acestor proprietari este 
deja foarte bine ancorată în această 
luptă și dorește să contribuie cât mai 
eficient la îmbogățirea metodelor de 
gestiune forestieră, ca și la diversificarea 
cercetărilor în domeniu prin intermediul 
experimentelor științifice în aria acoperită 
de proprietățile deținute. Dezvoltarea unui 
cadru administrativ forestier adaptativ, 
deschis cunoașterii continue, metodelor 
moderne de evaluare și inovațiilor 
tehnologice pare a fi elementul central 
reieșit în urma studiului menționat, în 
măsura în care modificările climatice repun 
în chestiune problema unei silviculturi 
puternic sprijinite pe un tip de cunoaștere 
moștenită, unde instrumentele principale 
corespund unui regim climatic mai mult 
sau mai puțin stabil.

Sursa:
materiale furnizate de Universitatea 

Liberă din Bruxelles, Institutul de 
Gestiune a Mediului și Adminsitrare 
Teritorială-Centrul de Studii pentru 

Dezvoltare Durabilă

Până în 1996, în Suedia a existat interdicția 
de a construi clădiri din lemn cu mai 
mult de două etaje. Totuși, tot mai mulți 

proiectanți au militat în favoarea etajelor 
suplimentare, astfel încât, în timp, pe fondul 
sustenabilității construcțiilor din lemn, ei au reușit 
să schimbe atitudinea autorităților și mentalitatea 
concetățenilor: ”Noi insistăm deja de mai mult 
timp pentru aprobarea mai multor etaje la 
construcțiile din lemn, însă până nu de mult, am 
întâmpinat rezistență. [...] Dar atitudinile încep să 
se schimbe, datorită importanței tot mai mari care 
se acordă construcțiilor sustenabile și, totodată, 
a aprecierii oamenilor pentru clădirile din lemn și 
avantajele ecologice pe care acestea le oferă. Acum 
autoritățile sunt cele care vin la noi!” afirmă Stefan 
Karlsson, Manager de Proiect la firma Folkhem.

  Strandparken este blocul de locuințe, care 
marchează debutul strategic al lemnului în 
domeniul construcțiilor rezidențale din Stockholm. 
Lucrările la acest bloc de 8 etaje, ridicat din panouri 
de lemn stratificat (CLT) pe structură glulam, au 
început în 2011 și vor fi finalizate anul acesta. 
Însă aceasta este doar prima fază a proiectului, 
având în vedere faptul că până la finele lui 2015, 
când muncitorii vor părăsi definitiv prestigiosul 
șantier, vor fi terminate alte 3 blocuri identice, 
a câte 31 de apartamente fiecare. Astfel, acest 
complex rezidențial se va număra printre cele mai 
ambițioase proiecte din lume la capitolul spații 
rezidențiale construite din lemn, devenind totodată 
cea mai înaltă construcție din lemn din Suedia. 
Ritmul de lucru la aceste blocuri este de un etaj 
la fiecare 10 zile. Factorii cheie care au susținut 
acest ritm rapid de construcție au fost în principal 
dimensiunile și ușurința de asamblare a panourilor 
CLT prefabricate. De exemplu, panourile folosite 
pentru pereții exteriori au o grosime de 120mm și 
dimensiuni de 12 × 2,4m, pe când plăcile utilizate 
pentru interior au aceleași dimensiuni, însă grosimi 
mixte, oscilând între 120mm și 170mm, în funcție 
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de sarcina pe care o suportă pereții. Pentru acest 
proiect s-au folosit 28.000m2 de panouri CLT, 
180m3 de glulam și 14.000m2 șindrilă din lemn de 
cedru. Prefabricate au fost și modulele care au 
compus acoperișul. Pentru acestea s-au utilizat 
panouri glulam de 95mm grosime, cu dimensiuni 
de 9 × 2,7m, izolația termică (ROCKWOOL, 3 straturi 
de 95mm pentru peretii exteriori și 1 strat de 
145mm pentru pereții interiori și pardoseală) și 
folia de ventilație fiind aplicate direct din fabrică. 
Pe șantier s-au montat doar șindrila și ferestrele, 
șindrila fiind livrată deja bătută pe scânduri din 
pin. Apartamentele au fost prevăzute cu ferestre 
în stil franțuzesc, cu o lungime de 7,5m (cântărind 
500kg) și au fost montate la fața locului în 
aperturile panourilor deja croite în fabrică. Toate 
apartamentele au încălzire în pardoseală din lemn 
și sunt racordate la rețeaua locală de termoficare, 
asigurând (și datorită combinației dintre  izolația 
termică și ventilația mecanică) cei 55kW/m2 necesari 
consumului de energie rezidențial. Neobișnuit 
a fost faptul că nu s-a insistat pe tratamenul de 
ignifugare a lemnului. În urma testelor de incendiu 
efectuate pe panouri, specialiștii au concluzionat 
că, datorită grosimii sale, lemnul își păstrează 
rezistența structurală în caz de incendiu, el 
carbonizându-se cu o viteză de doar 0,7mm pe oră.

Când a proiectat acest complex rezidențial, 
firma de arhitectură Wingardhs a dorit să 
creeze o legătură între clădirile din lemn aflate 
în patrimoniul Suediei și evoluția în designul 
construcțiilor din lemn. S-a urmărit ca  designul să 
nu fie unul convențional, dictat de sistem (așa cum 

se practică la majoritatea clădirilor din lemn masiv, 
unde pereții exteriori dispar sub straturi groase 
de tencuială, iar îmbinările dintre elemente rămân 
vizibile), ci să marcheze o evoluție conceptuală în 
ceea ce privește lucrul cu lemnul. Prin urmare, a 
rezultat o construcție puțin atipică, cu un acoperiș  
înclinat, însă fără streașină, cu pereții exteriori 
îmbrăcați în șindrilă, placați selectiv, și cu balcoane 
spațioase (13m2). Apartamentele de 124m2 din 
primul bloc care a fost construit, au fost integral 
vândute în avans. Ambițioasa firmă de arhitectură 
nu intenționează să se limiteze însă la doar 8 etaje. 
Următorul lor proiect este o clădire din lemn de 
12 etaje, ei aspirând chiar să construiască un bloc 
de 20 de etaje. ”Populația Stockholmului crește cu 
30.000 de oameni pe an, deci este nevoie urgent 
de mai multe apartamente. În același timp însă, 
trebuie respectate standardele de proiectare și 
performanță în construcții. Clădirile din lemn 
sunt soluția”, subliniază Mikael Lindberg, Director 
General la Byggsystem (unul dintre cei mai mari 
producători de cherestea din Suedia, lider in 
producția de glulam și consacrat constructor de 
poduri din lemn). Prin proiectul Strandparken s-a 
pus piatra de temelie pentru viitoarele construcții 
din lemn din Suedia, evidențiându-se atât 
potențialul estetic și ecologic al lemnului, cât și 
rapiditatea finalizării lucrărilor datorită avantajelor 
pe care le oferă panourie modulare.

Rosana Cozma
Consilier ASFOR

Rezumat
Prin proiectul Strandparken 
(Suedia) s-a pus piatra de 
temelie pentru viitoarele 
construcții mari din lemn 
(8 etaje), cu proiecte 
ambițioase de trecere la 12 
etaje, evidențiindu-se astfel 
atât potențialul estetic şi 
ecologic al lemnului, cât 
şi multe alte avantaje pe 
care le oferă acest prețios 
material natural.

Starting Point 
for Multi-Storey 
Timber Buildings 
in Sweden

Synopsis
Strandparken Project 
(Sweden) represents a true 
starting point for the future 
timber multi-storey (8 to 12 
storey high), underlying the 
aesthetic and ecological 
potential of wood, as 
well as several other 
advantages offered by this 
valuable natural source.

Cu toate că la nivel european norvegia a devenit emblematică pentru 
utilizarea lemnului în construcții, realizând nenumărate proiecte în 
acest sens, iată că toată presa nordică vuiește la ora actuală despre o 
construcție care în acest an va deveni cel mai mare bloc de locuințe din 
suedia. Dar ce este oare atât de ieșit din comun la această clădire?

Debutul 
construcțiilor  
mari din lemn
în Suedia
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Interesul pentru utilizarea biomasei pe scară 
largă a crescut semnificativ în ultimii ani, fapt 
demonstrat și de cele mai reprezentative 

studii și cercetări în domeniu. Astfel, raportul cel 
mai recent  al Comitetului Interguvernamental 
pentru Schimbări Climatice a subliniat încă o 
dată influența pe care omenirea a avut-o de-a 
lungul timpului asupra evoluției climei pe glob: 
o creștere fără precedent a nivelului gazelor 
cu efect de seră în ultimii 800.000 de ani și un 
procent cu 40% mai mare a concentrațiilor 
de carbon începând cu era pre-industrială. 
Provocarea cea mai de seamă în prezent este 
dată de găsirea unor surse de energie alternativă, 
iar în acest context, una din opțiunile cele mai 
importante o reprezintă energia regenerabilă. 

Prin urmare, politicile referitoare la climă în 
întreaga lume, ca și interesul pentru folosirea 
biomasei ca sursă de energie au cunoscut un 
avânt considerabil; se încearcă înlocuirea treptată 
a combustibililor fosili și diversificarea produselor 
forestiere actuale. Biomasa forestieră deține 
totodată un rol major în circuitul carbonului 
în natură, iar utilizarea sa finală va duce la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice pe 
termen lung.

Conform raportului menționat mai sus, patru 
scenarii referitoare la nivelul viitor al emisiilor 
de carbon, metan și protoxid de azot sunt 
analizate, alături de generarea unor proiecții ale 
modificărilor climatice, și anume scenariile de 
tip RCP - RCP8.5, RCP6, RCP4.5, RCP2.6. Scenariul 
RCP8.5 corespunde liniei actuale de bază,  unde 
nu a fost stabilită și nu acționează nicio direcție 
în vederea atenuării acestor efecte, în timp 
ce celelalte scenarii au ca obiectiv limitarea 
efectelor schimbărilor climatice până la finalul 
acestui secol (niveluri acceptate de 6, 4.5 și 2.6  
W/m2). Scenariul climatic actual evidențiază o 
continuă creștere a populației globale (estimată 
la 12 miliarde până în anul 2100), cu o dezvoltare 
economică lentă și progrese minore în termeni 
de eficiență. Acest context anticipativ anunță o 
intensificare a cererii energetice pe piață, astfel 
încât scenariul RCP 8.5 are nivelul cel mai ridicat 
în privința emisiilor de gaz cu efect de seră și 

ar putea conduce la o creștere a temperaturii 
globale de la 4 la 6,1 grade C în raport cu 
perioada pre-industrială.

Ar fi nevoie ca nivelul RCP 2.6 să descrească 
substanțial pentru a demonstra o îmbunătățire 
considerabilă a eficienței energetice și energiei 
nucleare. Acest scenariu reprezintă cheia 
conversiei „verzi”, temperaturile ar crește astfel 
cu o variație de 1.3-1.9 grade după era pre-
industrială. Scenariile RCP4.5 si RCP 6.0 sunt 
intermediare, ținta acestora fiind stabilizarea la 
un nivel inferior a 420 ppt dioxid de carbon până 
la sfârșitul secolului, în ciuda faptului că acest 
obiectiv este văzut de numeroși experți ca fiind 
mult prea ambițios.

În prezent, media concentrației de carbon 
este de mai mult de 390 ppt comparativ cu 280 
ppt existent în perioada pre-industrială. Sursele 
emisiilor antropogenice au crescut cu 40% 
din anul 1920 încoace, atât pentru emisiile de 
combustibili fosili, cât și pentru cele provocate de 
schimbarea destinației terenurilor. Această ultimă 
cauză a reprezentat 12,5% din totalul emisiilor 
în perioada 2000-2009; procentul ridicat devine 
așadar un avertisment global pentru promovarea 
utilizării pe scară largă a energiei regenerabile, în 
special a biomasei forestiere.

    La nivel mondial, pădurile reprezintă o 
excelentă modalitate de stocare a carbonului, 
influențând ciclul carbonului în natură, fiind și 
furnizoare importante de energie regenerabilă 
(biomasă, produse derivate), în ciuda faptului 
că operațiunile forestiere de recoltare pot și ele 
influența într-o anumită măsură structura de 
bază a pădurii și în final biodiversitatea. 

Biomasa forestieră este considerată drept 
sursă de energie regenerabilă ( contributie 
aproape neutră), întrucât bilanțul/raportul 
dintre sechestrarea carbonului în atmosferă și 
eliberarea lui pentru producerea de energie este 
aproximativ zero.

În Europa, Directiva pentru Energie 
Regenerabilă (RED) a stabilit un procent de 20% 
utilizare energie regenerabilă până în 2020 prin 
adoptarea unor strategii naționale, obligatorii 
pentru toate statele membre UE. Acest tip de 

Biomasa 
forestieră 
în strategia 
energetică

Rezumat
Provocarea cea mai 

de seamă în prezent este 
dată de găsirea unor surse 

de energie alternativă, 
iar în acest context, una 

din opțiunile importante 
o reprezintă energia 

regenerabilă în cadrul 
căreia biomasa forestieră 

deține un rol major.

Forest Biomass 
and Energy 

Strategy

Synopsis
Nowadays, the most 

significant challenge is 
represented by the quest for 

alternative energy sources, 
therefore bio-energy 

has become one of the 
most important options, 

including forest biomass as 
one of the most significant 

key factors.



Pădurea – valoare economică, ecologică, socială (protectivă) și major energetică

ACTUALITATE / in the news

energie ecologică reprezintă un mijloc 
extrem de important în procesul de 
atenuare a modificărilor climatice de pe 
glob pe termen scurt și mediu. Unii experți 
extimează că 15-25% din energia primară 
mondială ar putea proveni din surse 
regenerabile în anul 2050.

Directiva RED susține mai departe 
criterii de sustenabilitate pentru bio-
combustibilii lichizi, ca un punct de 
înlocuire a celor solizi. Considerând 
potențialul enorm al biomasei forestiere 
pentru viitorul energetic al planetei, 
aceasta ar urma să devină cel mai utilizat 

tip de combustibil pe continentul 
european în toate formele sale, un 
combustibil inepuizabil, disponibil 
permanent.

Câteva aspecte problematice rămân 
în legătură cu clarificarea raportului 
de neutralitate a biomasei  referitor la 
emisiile de carbon, impactul acestui 
nou combustibil asupra climatului și 
mediului înconjurător și cel mai important, 
procedurile de mobilizare a biomasei din 
pădurile noastre.

Dezvoltarea surselor de energie 
provenite din mediul forestier 

accentuează potențialul productiv al 
pădurilor europene și contribuie la 
elaborarea unei economii mult mai 
prietenoase cu mediul, având la bază 
valori ecologice, protective, în opoziție 
cu abordarea tradițională a industriei 
forestiere existentă până în prezent.

Sursa:
Institutul Tehnologic Drewna (Poznan, 

Polonia), vol. 57, nr. 192, 2014, studiu 
metodologia WISDOM (Italia și Europa)

 

Urbanizare
Zonă 

muntoasă în 
interior

Zonă 
muntoasă de 

coastă

Zonă 
deluroasă în 

interior

Zonă 
deluroasă de 

coastă

Zonă de 
câmpie Total

Minim 5740 122 2000 741 -39 8565

Mediu -169 -3 210 -318 -280

Maxim -89 -201 -506 -593 -980 -2368

Italia 5483 -81 1493 358 -1337 5916

Notă:
În Italia, în condiții medii de consum şi productivitate, s-a înregistrat un surplus  de aproape 6 milioane tone (combustibil regenerabil, biomasă 
forestieră) localizate predominant în zona muntoasă din interiorul țării şi în regiuni deluroase cu un grad scăzut de urbanizare, în timp ce în 
situația unui scenariu la valori minime, s-a constatat un deficit de 3,4 Mt, iar la valori maxime, un surplus de aproape 15 Mt.

Raportul dintre potențialul energetic de productivitate medie a biomasei forestiere și consumul  
domestic mediu per grad de urbanizare/elevație (103 tone)
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Principial orice sistem mecanizat (tractor, 
funicular, troliu independent, etc.) destinat 
deplasării lemnului prin pădure (colectare) 

folosește ca echipament ajutător (dispozitiv), 
troliul. 

Adunatul lemnului prin folosirea troliilor constituie 
o modalitate răspândită în exploatările din ţară 

noastră. În măsura în care pădurea va fi dotată în 
interiorul ei cu o reţea deasă de drumuri, modalitatea 
aceasta își va căpăta o utilizare și mai largă.

Tragerea lemnului de la locul fasonării se face de 
regulă în poziţia semiaeriană (un capăt al catargului 
suspendat, iar celălalt capăt, este târât pe sol).

care influențează 
tragerea lemnului pe sol

VARIABILE

Rezumat
Studiul variabilelor în 

care sunt  incluse, în 
afara declivităţii terenului 

şi unghiurile sub care 
se execută tragerea, 

demonstrează influenţa  
determinantă, atât a 

distanţei faţă de mijlocul 
de colectare (unghiurile 

cresc pe măsură ce se 
termină deplasarea), dar, 

mai ales, a caracteristicilor 
constructive ale mijlocului 

de tracţiune.

Influential 
Factors in Log 

Skidding

Synopsis
The study of influencing 

factors (variables)
including the level of land 
declivity and the angles of 

traction demonstrates a 
determinant influence both 

on the distance in relation 
to the wood collector (the 

angles are increasing in 
proportion as the dragging 

of wood on the ground is 
getting nearer its finishing 

point) and chiefly on the 
building features of the 

traction system involved.

Adunatul lemnului cu tractorul din amonte spre aval

Mecanicul cuplează tamburul cablului de tracţiune, care prin înfăşurare pe 

tambur, trage catargul sau pachetul de catarge până lângă platforma de descărcare.

Mai există o schemă de instalaţie de scoatere a lemnului când se folosesc 

pentru aceasta două trolii, lucrând pereche. Modalitatea aceasta de scoatere se 

aplică pe distanţe nu mai mari de150 m. Regimul de mişcare a lemnului în timpul 

deplasării este subordonat puterii de antrenare a acestor tipuri de trolii.

Corelaţii între rezistenţele şi calităţile de tracţiune
Din analiza generală a mai multor profilograme de sarcina ridicate la 

deplasarea arborelui pe o cale de colectare se remarcă în primul rând forma 

neregulată a acestora.

Sisteme de tracţiune a sarcinii :
a – înfăşurarea staţionară a cablului (funicular, tractor, troliu) ;
b – deplasarea mijlocului (tractor, atelaj).

a)

diametru variabil de înfăşurare

diametru constant de înfăşurare

b)

Sisteme de tracțiune a sarcinii:

a - înfășurarea staționară a cablului (funicular, tractor, troliu);
b - deplasarea mijlocului (tractor, atelaj).



Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 23

PUNCTE DE VEDERE / Points of view

Înainte de a se începe adunatul lemnului, 
se execută curăţirea direcţiilor de scoatere, se 
compartimentează terenul în sectoare de lucru 
de formă dreptunghiulară sau triunghiulară și 
se montează instalaţia de tras lemnul.

Mecanicul cuplează tamburul cablului de 
tracţiune, care prin înfășurare pe tambur, trage 
catargul sau pachetul de catarge până lângă 
platforma de descărcare.

Mai există o schemă de instalaţie de 
scoatere a lemnului când se folosesc 
pentru aceasta două trolii, lucrând pereche. 
Modalitatea aceasta de scoatere se aplică pe 
distanţe nu mai mari de150 m. Regimul de 
mișcare a lemnului în timpul deplasării este 
subordonat puterii de antrenare a acestor 
tipuri de trolii.

 
Corelaţii între rezistenţele și calităţile de 

tracţiune

Din analiza generală a mai multor 
profilograme de sarcina  ridicate la deplasarea 
arborelui pe o cale de colectare se remarcă în 
primul rând forma neregulată a acestora.

Teoretic, luând în considerare numai frecarea, 
ne putem da seama de infinitatea de variabile 
care rezultă la mișcarea lemnului pe sol și care 
participă în fiecare moment al deplasării cu alte 
mărimi ale rezistenţelor de înaintare.

Operând cu expresia forţei de tracţiune Q :

Teoretic, luând în considerare numai frecarea, ne putem da seama de 

infinitatea de variabile care rezultă la mişcarea lemnului pe sol şi care participă în 

fiecare moment al deplasării cu alte mărimi ale rezistenţelor de înaintare.

Operând cu expresia forţei de tracţiune Q : 
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Forţele care acţionează asupra unui buştean

deplasat târât sau semisuspendat

unde : P este greutatea 
sarcinii;

 α- declivitatea 
terenului;

și în care unghiurile ß și 
γ se diferenţiază după cum 
bușteanul este tractat, târât 
sau semitârât, s-au putut 
evalua valorile termenului și 
aprecia influenţele acestuia 
asupra forţei de tracţiune.

Studiul termenului E, în 
care sunt incluse ca variabile, 
în afara declivităţii terenului 

(unghiul α), unghiurile β și  γ, 
demonstrează influenţa atât 
a distanţei faţă de mijlocul de 
colectare (unghiurile cresc 
pe măsură ce se termină 
deplasarea), dar, mai ales, a 
mijlocului de tracţiune.

Astfel, funicularele, 
datorită înălţimii căruciorului, 
realizează deplasarea pe 
sol a arborelui în plaja cu 
unghiurile β și γ mai mari 
decât în cazul tractoarelor. 
Toate aceste particularităţi 

determină în final 
modificarea termenului E și 
prin contribuţia acestuia se 
modifică forţa de tracţiune Q.

Pentru domeniul studiat
α = - 200±300;
β = 00±400;
γ = 00±500;
variaţia posibilă a 

termenului E este de la 0,13 la 
1,82 (1300 %).

Petru Boghean
Consilier ASFOR
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volumului de lemn
(fag) în APv-uri

Supraevaluarea 

Rezumat
Autorul aduce argumente 
teoretice şi experimentale 

referitor la supraevaluarea 
volumului (specia FAG) 
înscris în A.P.V., obţinut 

prin calcul electronic, în 
raport cu cel determinat 
cu ajutorul  tabelelor de 

cubaj.  Este prezentată 
SITUAŢIA COMPARATIVĂ a 

volumelor calculate prin 
cele doua modalități , de 

unde se trage concluzia 
că avem de a face  cu o 

eroare sistematică, care 
influenţează rezultatul 

într-un singur sens – 
SUPRAEVALUARE.

Overvalued 
Wood Volume 
(Beechwood)

APV lists

Synopsis
The author draws our 

attention to theoretical and 
experimental arguments 
related to an overvalued 

wood volume (beechwood 
sortiment) listed in the 

Resource Evaluation 
Reports/A.P.V.-s, obtained 

through electronic 
calculations compared 
with those determined 

with the help of log rules. A 
COMPARATIVE SITUATION 
of the calculated volumes 

according to these two 
modalities has been 

presented, hence we are 
dealing with a systematic 

error which has a 
unidirectional effect – 

namely the OVERVALUE.

Diferenţele semnalate de-a lungul anilor, 
dintre volumele rezultate din calculul 
efectuat manual, (utilizând tabelele de 

cubaj pe serii de volume, publicate în „Biometria 
arborilor și a arboretelor din România” – 
Editura CERES 1972) și volumele obţinute prin 
prelucrarea datelor cu ajutorul calculatoarelor 
electronice, au fost sesizate și semnalate, 
aproape an de an de către întreprinderile de 
exploatare.

Menţionăm: este vorba de diferenţe dintre 
două modalităţi de calcul a volumului si NU de 
diferenţele inerente dintre prevederile A.P.V. și 
rezultatul exploatărilor.

Din păcate, furnizorul de masă lemnoasă, 
singurul existent pe piaţă până în anul 1989, 
nu a dat curs sesizărilor primite din partea 
beneficiarilor, lăsând situaţia să treneze, 
considerând probabil, că întreprinderile se 
vor obișnui cu situaţia respectivă, crezând 
că aceștia, prin eliminarea și altor cauze 
depistabile, diferenţa dintre volumul real și cel 
estimat nu va mai fi observată. Experimentul 
însă a eșuat.

În perioada anilor 1985 – 1989, când fagului  - 
prin sortimentele solicitate de piaţă  i-a crescut 
importanţa, întreprinderilor de profil li s-au 
suplimentat sarcinile de plan. Acestea aveau la 
bază volumele de fag incluse în a.p.v.urile ce se 
constituie în resursă exploatabilă.

De la an la an sortimentaţia planificată nu 
se realiza. Cauza principală o constituia pe 
de o parte lipsa de masă lemnoasă, iar pe de 
altă parte (într-o măsură mai mică), calitatea 
acesteia.

În privinţa calităţii, pe baza unor analize 
făcute cu ocoalele silvice, o bună parte din 
resursă se recupera. Rămânea în atenţie 
diferenţa de volum prevăzut în a.p.v. faţă de 
volumul real, exploatat.

Suspectându-se că s-a strecurat o eroare 
în regresia  care stă la baza programului de  
calculator, s-a trecut la verificarea acestuia. 
Pentru  a depista și a dovedi eventuala eroare, 
s-a procedat la calculul actelor de punere în 
valoare pentru specia FAG (posibilitatea anului 
1986) întocmite de ISJ Neamţ și parte din ele 
de ISJ Caraș Severin. Recalcularea s-a făcut prin 
procedeul direct, utilizându-se tabelele de 
cubaj pe serii de volume.

Rezultatul obţinut s-a comparat cu volumul 
stabilit de calculator.

Concluzia a fost clară și surprinzătoare:
„Volumul înscris în a.p.v., obţinut prin calul 

electronic este supraestimat, în raport cu 
realitatea”. În anexe (la autor) este prezentată 
SITUAŢIA COMPARATIVĂ a volumelor, de unde 
se trage concluzia că avem de a face  cu o 
eroare sistematică care influenţează rezultatul 
într-un singur sens – SUPRAEVALUARE. Nu 
sunt excluse și existenţa unor erori aleatorii. 
Acestea însă pot să diminueze sau să amplifice 
SUPRAESTIMAREA, dar nu o elimină.

În analiza de faţă, erorile întâmplătoare nu au 
nici o relevanţă.

Se înţelege că volumele unitare pe categorii 
de diametre din tabelele de cubaj pe serii de 
volume, reprezintă niște medii foarte strânse, 
încât erorile care se produc, pentru fiecare 
volum unitar, se pot abate în limita unei 
toleranţe cu variaţii pozitive și negative, relativ 
egale. Din păcate, analizând anexele, rezultă 
abateri, doar într-un singur sens și anume 
spre supraestimare. Volumul unitar  utilizat 
de calculator  nu reprezintă o medie, ci are 
o valoare precisă exactă obţinută pe baza 
celor două elemente dendrometrice de bază 
(diametru și înălţimea medie). La actele de 
punere în valoare, acolo unde volumul unitar 
corespunzător seriei de volume din tabele se 
apropie de volumul unitar obţinut de calculator, 

supraestimarea volumului de masă lemnoasă la specia fAG 
rezultată în urma inventarierii arborilor ce se constituie în resursă 
exploatabilă în cadrul unui an de producție, este o problemă 
veche, care dăinuie de mai bine de 40 – 45 de ani.
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PRIMUL TÂRG FORESTIER DIN
ROMÂNIA CU DEMONSTRAȚII PRACTICE
Forest Romania este un loc de întâlnire fascinant pentru profesioniștii din  
domeniul forestier din România și țările învecinate.

• demonstrații practice cu utilaje forestiere
• expoziție de utilaje, echipamente și accesorii pentru exploatări forestiere 
• se desfășoară în mijlocul naturii, în pădure

Cei mai buni producători demonstrează și expun:
skiddere, forwardere, funiculare, harvestere, camioane, 
fierăstraie circulare, tocătoare și despicătoare și multe altele

Informații suplimentare și rezervări de standuri
Anamaria Deliu, anamaria.deliu@elmia.se, +40 754636800

Să ne vedem cu bine la Forest Romania 2015!
16–18 septembrie, Zizin
www.forestromania.com

În cooperare cu Parteneri oficiali media
By ElmiaWood & DLG

CÂȘTIGĂ UN BILET!
www.forestromania.com

Parteneri media
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supraestimarea este mai mică decât în 
celelalte cazuri.

Regresiile prezentate în cele ce 
urmează, conţin valori variabile 
corespunzătoare unui singur element 
dendrometric variabil și  anume 
„diametrul”. Rezultatul obţinut prin 
efectuarea calculului din interiorul 
parantezelor poate să se constituie ca un 
volum unitar corespunzător diametrului, 
care poate fi mărit dacă coeficientul „K” 
este supraunitar (K>1), sau micșorat dacă 
„K” este subunitar (K<1).

Nu este necesară o pregătire 
profesională specială pentru a constata 
acest lucru.
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Se înţelege că volumele unitare pe categorii de diametre din tabelele de cubaj pe serii de volume, 
reprezintă nişte medii foarte strânse, încât erorile care se produc, pentru fiecare volum unitar, se pot abate în limita 
unei toleranţe cu variaţii pozitive şi negative, relativ egale. Din păcate, analizând anexele, rezultă abateri, doar 
într-un singur sens şi anume spre supraestimare. Volumul unitar  utilizat de calculator  nu reprezintă o medie, ci 
are o valoare precisă exactă obţinută pe baza celor două elemente dendrometrice de bază (diametru şi înălţimea 
medie). La actele de punere în valoare, acolo unde volumul unitar corespunzător seriei de volume din tabele se 
apropie de volumul unitar obţinut de calculator, supraestimarea este mai mică decât în celelalte cazuri.

Foto: 33 – Portiune omogena ca vegetatie si statiune intr-o padure de fag 

Regresiile prezentate în cele ce urmează, conţin valori variabile corespunzătoare unui singur element 
dendrometric variabil şi  anume „diametrul”. Rezultatul obţinut prin efectuarea calculului din interiorul 
parantezelor poate să se constituie ca un volum unitar corespunzător diametrului, care poate fi mărit dacă 
coeficientul „K” este supraunitar (K>1), sau micşorat dacă „K” este subunitar (K<1).

Nu este necesară o pregătire profesională specială pentru a constata acest lucru.
A) Regresiile de calcul pentru arborete echiene
1) Diametre mai mici decât diametrul mediu

v= [- 0,162+1,162 2+0,186e -4,8999 (=(d/dg))² ] K         (1.1)
2) Diametre mai mari decât diametrul mediu

v =  {(1,451 – 0,0167 dg+0,000133dg
2[ 2 - 1]+1}K  (1.2) 

B) Regresia pentru arboretele pluriene
v= (a0+a1d+a2d2+a3d3+….a7d7)v50                                  (1.3) 

Concluzia  care se desprinde, este certă şi se poate acredita ideea că valoarea coeficientului „K” utilizat de 
calculator, este mai mare decât valoarea aceluiaşi coeficient care a stat la baza determinării volumelor unitare pe 
categorii de diametre, înscrise în tabelele de cubaj pe serii de volume.

Pentru a demonstra că aceste afirmaţii reflectă realitatea, s-a procedat la determinarea coeficientului „K” 
utilizat de calculator şi s-a comparat cu cel existent în tabele. Situaţia este prezentată în anexe ( la autor).

Volumele unitare înscrise în tabele pe categorii de diametre şi serii de volume, reprezintă valori medii în 
cadrul unei toleranţe foarte mici, a cărei amplitudine creşte către diametrele mari.

Ilustrativ, reprezentarea grafică de mai jos, confirmă acest lucru.

Variaţia volumelor în raport cu diametrul din cadrul unei serii

Diferenţa dintre v0 care reprezintă volumul unitar a unei categorii de diametru şi V1 – determinat de 
ecartul maxim a toleranţei este mai mare decât diferenţa dintre V0 şi V2. 

Concluzia  care se desprinde, este certă 
și se poate acredita ideea că valoarea 
coeficientului „K” utilizat de calculator, 
este mai mare decât valoarea aceluiași 

coeficient care a stat la baza determinării 
volumelor unitare pe categorii de 
diametre, înscrise în tabelele de cubaj pe 
serii de volume.

Pentru a demonstra că aceste afirmaţii 
reflectă realitatea, s-a procedat la 
determinarea coeficientului „K” utilizat de 
calculator și s-a comparat cu cel existent 
în tabele. Situaţia este prezentată în 
anexe (la autor).

Volumele unitare înscrise în tabele pe 
categorii de diametre și serii de volume, 
reprezintă valori medii în cadrul unei 
toleranţe foarte mici, a cărei amplitudine 
crește către diametrele mari.

Ilustrativ, reprezentarea grafică de mai 
jos, confirmă acest lucru.

Variaţia volumelor în raport cu diametrul 
din cadrul unei serii

Diferenţa dintre V0 care reprezintă 
volumul unitar a unei categorii de 
diametru și V1 – determinat de ecartul 
maxim a toleranţei este mai mare decât 
diferenţa dintre V0 și V2.

Trecerea de la valorile relative a 
volumelor la cele absolute, se realizează 
prin intermediul coeficientului „K”, atât 
în cazul arboretelor echiene cât și a celor 
pluriene. 

Fără discuţie valoarea coeficientului „K” 
trebuie să echilibreze  situaţia, asigurând 
o precizie cât mai ridicată a estimării 
masei lemnoase pe picior.

Din păcate acest lucru, nu se întâmplă. 
Coeficientul „K” adoptat în prezent și 
introdus în programul calculatorului, este 
altul, mai mare decât cel care a stat 
la baza întocmirii tabelelor de cubaj. 
Valoarea lui ridică curba valorii medii 
către valoarea ecartului maxim. Cu alte 
cuvinte se admite supraestimarea masei 
lemnoase, în raport cu realitatea.

La prima vedere, utilizarea 
calculatorului pentru determinarea 
volumelor unitare pe categorii de 

Porțiune omogenă ca vegetație  și stațiune într-o pădure de fag
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diametre, dă garanţia că asigură o 
precizie mai mare deoarece operează cu 
valori dendrometrice absolute, rezultate 
din calculul matematic. Utilizând  
tabelele dendrometrice , deși elementul 
de bază (diametrul) se păstrează funcţie 
de exactitatea măsurătorilor efectuate 
în teren, (ca și în cazul calculatorului), 
înălţimea  medie calculată funcţie de 
care se stabilește seria de volume, 
se apreciază alegând-o pe cea mai 
apropiată, valorii înălţimii medii rezultată 
din măsurători. Așadar, aici poate să 
apară iluzia că folosind calculatorul – 
precizia crește.

Nu neagă nimeni acest lucru, și nu 
punem în discuţie problema  utilizării 
sau nu a calculatorului.

Problema de fond este menţinerea 
valorilor coeficientului „K”, care au stat la 
baza elaborării tabelelor dendrometrice.

Supraestimarea, se datorează majorării 
valorilor coeficientului „K”, menţionate 
în anexe. Orice rezultat dintr-o paranteză 
înmulţit cu o valoare supraunitară, 
(artificial stabilită mai mare) duce la 
supraestimare.

Transformările fundamentale suferite 
după schimbarea sistemului politic din 
ţara noastră, au condus la dispariţia 
fostelor întreprinderi de stat și înlocuirea 
lor cu o puzderie de societăţi comerciale.

Acest lucru a făcut ca supraevaluarea 
masei lemnoase la fag, să fie dispersată, 
și mai greu explicată, deși aproape toţi 
agenţii economici care exploatează 
fag, constată că an de an înregistrează 
o diferenţă în minus de resursă faţă de 
realitate.

Totodată nici furnizorul de masă 
lemnoasă, în cazul nostru, „Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva” nu 
și-a propus să îndrepte această situaţie, 
fie că sesizările sunt sporadic făcute 
de agenţii economici, fie din neștiinţă, 
acceptând că programul calculatorului 
este bine întocmit.

Concluzia este certă și constă în 
readucerea valorilor coeficientului 
„K” la nivelul celor care au stat la 
baza elaborării tabelelor de cubaj 
și corectarea corespunzătoare a 
programului calculatorului.

Se dorește acest lucru, sau NU!

În momentul apariţiei lucrării „Metode 
și tabele dendometrice” autor prof.
dr. docent V. Giurgiu și colaboratorii, 

Editura CERES  București 2004, s-a creat 
iluzia că vechea problemă s-a rezolvat.

Iluzia s-a datorat faptului că regresiile 
de calcul 2.1; 2.2; 2.3 care conţin exact 
aceeași termeni ca și regresiile 1.1; 1.2 
și 1.3, locul coeficientului „K” a fost luat 
de „Vg”.

Verificările efectuate au dus la 
concluzia că Vg = K, deci nu s-a schimbat 
nimic. Mai jos, sunt redate regresiile din 
publicaţia amintită.
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Trecerea de la valorile relative a volumelor la cele absolute, se realizează prin intermediul coeficientului 
„K”, atât în cazul arboretelor echiene cât şi a celor pluriene. 

Fără discuţie valoarea coeficientului „K” trebuie să echilibreze  situaţia, asigurând o precizie cât mai 
ridicată a estimării masei lemnoase pe picior.

Din păcate acest lucru, nu se întâmplă. Coeficientul „K” adoptat în prezent şi introdus în programul 
calculatorului, este altul, mai mare decât cel care a stat la baza întocmirii tabelelor de cubaj. Valoarea lui 
ridică curba valorii medii către valoarea ecartului maxim. Cu alte cuvinte se admite supraestimarea masei 
lemnoase, în raport cu realitatea. 

La prima vedere, utilizarea calculatorului pentru determinarea volumelor unitare pe categorii de diametre, 
dă garanţia că asigură o precizie mai mare deoarece operează cu valori dendrometrice absolute, rezultate din 
calculul matematic. Utilizând  tabelele dendrometrice , deşi elementul de bază (diametrul) se păstrează funcţie de 
exactitatea măsurătorilor efectuate în teren, (ca şi în cazul calculatorului), înălţimea  medie calculată funcţie de 
care se stabileşte seria de volume, se apreciază alegând-o pe cea mai apropiată, valorii înălţimii medii rezultată 
din măsurători. Aşadar, aici poate să apară iluzia că folosind calculatorul – precizia creşte.

Nu neagă nimeni acest lucru, şi nu punem în discuţie problema utilizării sau nu a calculatorului.
Problema de fond este menţinerea valorilor coeficientului „K”, care au stat la baza elaborării tabelelor 

dendrometrice. 
Supraestimarea, se datorează majorării valorilor coeficientului „K”, menţionate în anexe. Orice rezultat 

dintr-o paranteză înmulţit cu o valoare supraunitară, (artificial stabilită mai mare) duce la supraestimare.
Transformările fundamentale suferite după schimbarea sistemului politic din ţara noastră, au condus la 

dispariţia fostelor întreprinderi de stat şi înlocuirea lor cu o puzderie de societăţi comerciale.
Acest lucru a făcut ca supraevaluarea masei lemnoase la fag, să fie dispersată, şi mai greu explicată, deşi 

aproape toţi agenţii economici care exploatează fag, constată că an de an înregistrează o diferenţă în minus de 
resursă faţă de realitate.

Totodată nici furnizorul de masă lemnoasă, în cazul nostru, „Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva”
nu şi-a propus să îndrepte această situaţie, fie că sesizările sunt sporadic făcute de agenţii economici, fie din 
neştiinţă, acceptând că programul calculatorului este bine întocmit.

Concluzia este certă şi constă în readucerea valorilor coeficientului „K” la nivelul celor care au stat 
la baza elaborării tabelelor de cubaj şi corectarea corespunzătoare a programului calculatorului.

Se doreşte acest lucru? sau NU!
În momentul apariţiei lucrării „Metode şi tabele dendometrice” autor prof.dr. docent V. Giurgiu şi

colaboratorii, Editura CERES  Bucureşti 2004, s-a creat iluzia că vechea problemă s-a rezolvat.
Iluzia s-a datorat faptului că regresiile de calcul 2.1; 2.2; 2.3 care conţin exact aceeaşi termeni ca şi 

regresiile 1.1; 1.2 şi 1.3, locul coeficientului „K” a fost luat de „Vg”.
Verificările efectuate au dus la concluzia că Vg = K, deci nu s-a schimbat nimic. Mai jos, sunt redate 

regresiile din publicaţia amintită.
                      A1) Regresiile de calcul pentru arborete echiene

 1) Diametre mai mici decât diametrul mediu

v= [- 0,162+1,162 2+0,186e -4,89 (=(d/dg))² ] vg              (2.1) 
2)  Diametre mai mari decât diametrul mediu

v =  {(1,451 – 0,0167 dg+0,000133dg
2[ 2 - 1]+1}vg   (2.2) 

                                   B1) Regresia pentru arboretele pluriene
v= (a0+a1d+a2d2+a3d3+….a7d7)v50                                    (2.3) 

Fără a se mai încerca o nouă 
demonstraţie pentru a lămuri ce 
reprezintă coeficientul “K” și ce reprezintă 
“Vg”, este suficient să preluăm din 
publicaţia “Biometria arborilor și 
arboretelor din România” editura 
CERES 1972 explicaţiile de la pag.40, pe 
care le redăm întocmai:

K(sau Vg) – volumul corespunzător 
arborelui mediu având diametrul egal cu dg 
(sau dgM) şi înălţimea egală cu hg (respective 
hgM)

V50(sau K) – volumul corespunzător 
categoriei de diametre de 50cm.

Deci, orice comentariu este de prisos. 
Întrebarea care se pune este:” PE CINE 
AVANTAJEAZĂ această situaţie?”

La prima vedere suntem tentaţi să 
credem că în câștig este furnizorul de 
masă lemnoasă, Romsilva precum și 
ceilalţi proprietari. Răspunsul ar fi “DA”, 
dar și “NU”.

DA – în cazul în care admitem că 
la fiecare sută de metri cubi de masă 
lemnoasă contractată, se încasează fără 
a fi pusă la dispoziţia cumpărătorului 
echivalentul a trei metri cubi. Este ceva 
asemănător cu practica vânzătorului care 
folosește greutăţi la cântar decalibrate 
mai mici  decât etalonul pentru a înșela 
cumpărătorul.

Această practică poate s-ar fi justificata 
în condiţiile din vremea comunismului, 
când taxa forestieră avea o valoare 
modică.

NU – chiar și pentru furnizorul de masă 
lemnoasă și în special pentru –Romsilva  
pentru că:

a) Nu credem că încasarea contravalorii 
a trei metri cubi la fiecare o sută de metri, 
mai interesează. Vânzarea la licitaţie în 

condiţiile pieţii: „OFERTĂ MICĂ” pe fondul 
„CERINŢELOR MARI”, duce la încasarea de 
sume cu mult peste valoarea reală a rentei 
silvice. Câștigul din aceste diferenţe este 
mult prea mare încât interesul pentru cei 
2 -3 m3 nu mai este de actualitate.

b) Limitarea furnizării masei lemnoase 
pe picior, constituie de asemenea un 
impediment. Regia Naţională a Pădurilor 
- exploatându-și masa lemnoasă prin 
„Prestări servicii”, trebuie să-și  vândă 
produsele rezultate la  preţul pieţei care 
în cazul fagului este mai bine controlat de 
cumpărător.

Exploatarea realizându-se în timpul 
repausului vegetativ, cumpărătorii 
pot tergiversa procurarea buștenilor  
prelungind acţiunea în timpul sezonului 
cald, adică atunci când pericolul sufocării 
fagului estre eminent.

Pentru a preveni paguba, vânzătorul 
va trebui să scadă preţul, acceptându-l 
pe al cumpărătorului. Câștigul nu va mai 
fi pe măsură. Mai contează în această 
situaţie cei 2-3m3 la suta de metri cubi 
puși în valoare?

c) Resursa de masă lemnoasă pentru 
o societate care are ca activitate de bază 
„exploatarea și valorificarea lemnului”, 
este principalul factor de influenţă care 
stă la baza  fundamentarii planului de 
afaceri. Dacă acest factor nu asigură 
precizia corespunzătoare, societatea se 
va confrunta cu situaţii nedorite, care 
conduc la înregistrarea de pagube.

Nu știm dacă în această situaţie, chiar 
o diferenţă relativ mică de 2-3m3 la 100 
metri cubi, creează sau nu probleme 
furnizorului. Ştim însă, că dacă situaţia 
respectivă interesează, furnizorul de masă 
lemnoasă, respectiv Ocoalele Silvice, își 
vor realiza plusuri pe alte căi, greu de 
controlat, cum ar fi înregistrarea unor 
diametre mai mici decât cele reale, la 
lucrările de punere în valoare; adoptarea 
unor înălţimi mai mici decât cele reale, 
etc. Deci PĂDUREA va prelua și plăti și 
aceasta eroare!

Sperăm că situaţia prezentată 
îndeamnă pe toţi specialiștii din domeniu 
la analiză si punct de vedere.

Ing. Dănuţ Motaș
Director CPPP Roznov - Neamţ

PUNCTE DE VEDERE / Points of view
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Fabricile de cherestea, producătorii 
derivatelor din lemn și fabricile de celuloză 
din unele tari europene se află în prezent sub 
amenințarea unei reveniri bruște a francului în 
raport cu moneda euro. Ultima evoluție de acest 
gen a avut loc în perioada 2010-2013 și deja 
a generat importante scăderi ale producției ( 
Elvetia- minus 27% în sectorul cherestelei), iar 
aceste procese riscă să se accelereze în timp. 
Eforturile industriei lemnului de compensare a 
dezavantajului monetar și-au arătat roadele în 
cele din urmă, noua orientare a sectorului fiind 
bine delimitată pentru anul 2015. 

Industria forestieră va fi însă afectată și în 
continuare, așteptându-se prețuri din ce în 
ce mai mici și o producție redusă, ceea ce va 
implica necesitatea unor ajustari mai  dese în 
viitorul apropiat.

Costurile materiilor prime reprezintă mai mult 
de 60% din cheltuielile fabricilor de cherestea, 
celuloză, produse derivate din lemn și peleți; 

celelalte cheltuieli legate de salarii, electricitate 
și transporturi sunt de asemenea realizate în 
franci elvețieni (La Forêt, nr. 2/2015). Având 
în vedere faptul că produsele din industria 
lemnului și celuloză pot fi ușor negociate 
dincolo de frontierele țării, supraevaluarea 
francului va provoca o creștere puternică a 
importurilor în dauna exporturilor. Astfel, tot 
industria materiilor prime din lemn este cea 
afectată cel mai mult.

În paralel cu reculul producției generale 
indus de cursul monetar din sectorul forestier, 
recolta lemnului s-a diminuat și ea la rândul 
ei. Exploatarea sub  capacitate  a generat o 
îmbătrânire a pădurii elvețiene; îndeosebi 
pădurile de protecție vor avea de suferit, precum 
și rezistența și stabilitatea pădurii în general. 
Acum este momentul cel mai prielnic pentru 
investiții în revigorarea domeniului forestier, 
astfel încât cumpărătorii sunt nevoiți să scadă 
prețul lemnului, fapt ce va produce o reducere 
semnificativă a recoltei de lemn și ar putea 
amenința aprovizionarea cu materie primă 
a sectorului forestier. Prin urmare, Strategia 
Forestieră 2020 și contribuțiile sale importante 
în economia forestieră, alături de noua Strategie 
Energetică 2050 sunt repuse în discuție în mod 
din ce în ce mai evident.

Părțile implicate în prelucrarea lemnului 
urmează să analizeze situația actuală și să caute 
noi posibilități economice privind cheltuielile 
energetice și de transport. Însă materiile prime 
necesită o maximă atenție; proprietarii forestieri 
nu trebuie lăsați singuri în această situație 
nefavorabilă. Dezbaterile referitoare la legea 
pădurilor se vor concentra cu precădere pe 
îmbunătățirea structurilor forestiere pentru ca 
pădurea să poată fi capabilă sa ofere materia 
necesară industriei forestiere în pofida oricăror 
alte posibile înrăutățiri ale cursului monetar.

Energia, Lemnul și 
Pădurea
Politici forestiere aflate 
în pericol

Rezumat
Industria de prelucrare 

a lemnului urmează 
să reanalizeze situația 
actuală şi să caute noi 

pârghii economice privind 
cheltuielile energetice 

şi de transport, corelat 
cu fluctuația prețului la 

materia primă lemnoasă.

Energy, Wood 
and Forest 

Forestry Policies 
in Danger

Wood processing industry 
is about to reanalyse the 

present situation and 
seeks new ecnomical levers 

regarding energy and 
transportation expenses, 

correlated with wide prices 
for wood raw materials.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013-2009

Recolta 
de lemn

Mil
m3 2,89 2,57 2,68 2,57 2,24 2,26 2,30 -12%

Debitare Mil
m3 2,27 2,27 2,17 1,95 1,75 1,63 1,70 -27%

CHF/EUR 1,59 1,59 1,38 1,23 1,21 1,23 1,23 -19%

Diminuarea producției în urma aprecierii francului elvețian
Sursa:

OFS (recoltă lemn/debitare – estimări 2014)
BNS (convertor franc/euro)



Top 50
exportatori 
din economia 
națională
în anul 2014

Poziția Numele Companiei
1 AUTOMOBILE DACIA SA
2 SC ROMPETROL RAFINARE SA
3 SC FORD ROMÂNIA SA

4 HONEYWELL TECHNOLOGIES SARL - REPREZEN-
TAT FISCAL DE HONEYWELL GARRETT SRL

5 SC OMV PETROM SA
6 PETROTEL LUKOIL SA

7
FLEXTRONICS MANUFACTURING EUROPE 
BV REPREZENTAT FISCAL DE FLEXTRONICS 
ROMÂNIA SRL

8 CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL
9 CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL
10 DIS DRAXLMAIER INDUSTRIAL SOLUTIONS GMBH
11 AUTOLIV ROMÂNIA SA
12 ARCELORMITTAL GALAŢI SA

13 PHILIP MORRIS ITALIA SRL - REPREZENTAT FIS-
CAL DE PHILIP MORRIS ROMÂNIA SRL

14 TAKATA-PETRI ROMÂNIA SRL
15 SC PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL

16
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZARTKORUEN 
MUKODO RESZVENY-TARSASAG SRL JASZFENY 
SZARU SUCURSALA BIHOR

17 SC MICHELIN ROMÂNIA SA
18 ADM ROMÂNIA TRADING SRL
19 AMEROPA GRAINS S.A.
20 SC DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL
21 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL
22 SILCOTUB SA
23 ALRO SA
24 NIDERA ROMÂNIA SRL
25 SC SCHAEFFLER ROMÂNIA SRL
26 SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL
27 DELPHI PACKARD ROMÂNIA SRL
28 SC CAMERON ROMÂNIA SA
29 TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL
30 SC CARGILL AGRICULTURA SRL
31 ARCTIC SA
32 STAR TRANSMISSION CUGIR SRL
33 HELLA ROMÂNIA SRL
34 SC EGGER ROMÂNIA SRL
35 EA TON ELECTRO PRODUCŢIE SRL
36 LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL
37 VARD TULCEA SA
38 CELESTICA (ROMÂNIA) SRL
39 DAEWOO-MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA

40 MARQUARDT SCHAL TSYSTEME SOCIETATE ÎN 
COMANDITĂ SIMPLĂ

41 SC KEY SAFETY SYSTEMS RO SRL
42 SAMSUNG C & T DEUTSCHLAND GMBH
43 JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA SRL
44 GLENCORE PROTEIN ROMÂNIA SRL
45 SEWS ROMÂNIA SRL
46 SC YAZAKI ROMÂNIA SRL
47 KRONOSPAN SEBEȘ SA
48 T.M.K.-ARTROM SA
49 KATHREIN ROMÂNIA SRL
50 ȘANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI SA
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Uniunea Europeană 
- creştere economică 
pentru al treilea an 

Prognoza economică de iarnă a 
Comisiei Europene, publicată în 05 
februarie, surprinde că 2015 va fi al treilea 
an de creştere economică pentru Uniunea 
Europeană (UE), situată însă la niveluri 
reduse, care nu ating valorile înregistrate 
în perioada pre-criză. Preţurile reduse la 
petrol vor stimula cererea internă a UE, 
iar deprecierea monedei euro va sprijin 
exporturile europene. Cu toate acestea, 
nivelul scăzut al ratei inflaţiei va genera 
o creştere a ratei reale a dobânzii, care 
va tempera efectele pozitive ale scăderii 
preţurilor petrolului.

Produsul Intern Brut (PIB) al Uniunii 
Europene este aşteptat să crească cu 
1,7% în 2015 (cu o creştere de 1,3% în 
zona euro), ceea ce constituie o ajustare 
pozitivă, cu 0,2 puncte procentuale 
faţă de prognoza din toamnă. În 2016, 
creşterea PIB-ului UE este estimată la 
valoarea de 2,1 % (ajustare pozitivă de 
0,1 pp faţă de prognoza din toamnă), în 
vreme ce creşterea prognozată pentru 
zona euro este de 1,9% (ajustare pozitivă 
de 0,2 pp). 

România - creştere 
economică datorată 
cererii interne şi pieţei 
muncii 

Potrivit prognozei Comisiei Europene, 
România va înregistra în continuare un 
ritm susţinut de creştere economică în 
2015 şi 2016, factorii care contribuie la 
această creştere fiind cererea internă şi 
stabilitatea pieţei muncii. Sunt aşteptate 
stabilizarea ratei inflaţiei la un nivel 
moderat şi consolidarea fiscală.

Creşterea economică estimată pentru 
anul 2014 se situează la nivelul de 3%, 
după ce primul semestru al anului trecut 
a înregistrat un ritm de creştere de 

doar 2,4%. Principalele domenii care au 
stimulat creşterea economică au fost 
consumul privat şi exporturile, în vreme 
ce investiţiile au continuat să influenţeze 
negativ creşterea, însă într-un ritm 
mai scăzut. Indicatorii de încredere în 
economia românească au ajuns, din nou, 
la nivelul din anii pre-criză.

Creşterea economică va 
continua în 2015 şi 2016

Comisia Europeană a revizuit în creştere 
prognozele economice pentru 2015 
- 2,7% (faţă de 2,4% în toamna anului 
trecut) şi pentru 2016 - 2,9% (faţă de 2,8% 
în toamnă). Creşterea va fi stimulată, 
în principal, de cererea internă, dar 
şi de recuperarea aşteptată la nivelul 
economiei globale. 

Consumul privat este aşteptat să 
rămână solid, iar puterea de cumpărare 
va fi consolidată de evoluţii precum 
creşterea salariilor, ratele scăzute ale 
inflaţiei, scăderea ratei dobânzii şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de pe piaţa 
muncii. Este aşteptată, de asemenea, 
creşterea creditării în moneda naţională, 
ca urmare a înlesnirii condiţiilor de 
creditare şi încetinirii procesului de 
reducere a îndatorării populaţiei 
(deleveraging).

Pe baza prognozei 
de iarnă a Comisiei 
Europene, putem 
analiza o serie de 
indicatori relevanţi 
pentru economia 
românească în perioada 
2015-2016:

• Investiţiile vor creşte, după doi ani 
de scădere

După doi ani de contracţie, atât 
investiţiile publice, cât şi cele private 
sunt aşteptate să crească, datorită 
îmbunătăţirii încrederii investitorilor, dar 

şi politicilor fiscale în favoarea mediului 
de afaceri, combinate cu condiţii de 
finanţare accesibile. Concomitent, 
investiţiile publice vor fi accelerate, 
îndeosebi datorită accesării programelor 
cu co-finanţare europeană. 

• Comerţul internaţional, în creştere
Creşterea contribuţiei exporturilor 

nete a continuat să fie pozitivă în 2014, 
fiind aşteptată creştere şi la nivelul anilor 
2015 şi 2016, îndeosebi datorită revenirii 
economice a principalilor parteneri 
comerciali ai României. Cu toate acestea, 
ritmul de creştere va fi mai redus, urmând 
ca în 2016 contribuţia exporturilor nete 
la creşterea economică să fie una uşor 
negativă. 

Importurile vor creşte la o rată mai 
mare decât exporturile, mai ales datorită 
consolidării cererii interne.

Principala ameninţare regională pentru 
comerţul românesc va fi reprezentată 
de deteriorarea conflictului dintre 
Ucraina şi Rusia, ceea ce va conduce la 
reducerea încrederii pieţelor şi scăderea 
perspectievlor economice pentru marii 
parteneri comerciali. 

• Stabilitatea pieţei muncii
Piaţa muncii a înregistrat o evoluţie 

stabilă în ultimii ani, cu scăderi constante 
ale şomajului de 1% pe an. Este aşteptată 
o creştere a numărului de angajţi în 
sectorul privat, în raport cu reducerea 
scăderii populaţiei apte de muncă. 
Costul forţei de muncă va fi balansat 
de cele două măsuri opuse - scăderea 
contribuţiilor sociale pentru angajatori 
cu 5 pp şi creşterea salariului minim pe 
economie. Este aşteptată o creştere de 
peste 3% a venitului individual în 2015 
şi de 4% în 2016, ceea ce va conduce la 
creşteri ale salariului real.  

Aceste măsuri vor conduce la scăderea 
ratei şomajului la 6,8% în 2016. 

• Inflaţia
După înregistrarea unui minim istoric 

de 0,9% în iunie 2014, rata inflaţiei a 
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de iarnă a
Comisiei Europene



crescut uşor în ultimele luni. Rata anuală 
a inflaţiei a scăzut de la 3,2% în 2013 la 
1,4% în 2014, reducere datorată îndeosebi 
scăderii nivelului TVA pentru produsele 
de panificaţie, recoltei bogate şi scăderii 
preţurilor globale la energie. 

Este aşteptat un nivel moderat al 
inflaţiei pentru anul 2015, de 1,2%, 
evoluţie ajustată în scădere faţă de cea 
anunţată în toamna anului trecut, de 
2,1% pentru anul curent. Nivelul scăzut al 
inflaţiei este cauzat de preţurile scăzute 
ale energiei la nivel global, inflaţia 
moderată în UE şi anticipaţii reduse 
privind evoluţia indicatorului. 

Pentru anul 2016 este aşteptat un nivel 
al ratei inflaţiei de 2,5% (cu 0,2pp mai mic 
decât era preconizat în toamnă), datorat 
revenirii creşterii interne. 

• Consolidarea sistemului fiscal în 
2015 şi 2016

În 2014, deficitul bugetar a scăzut 
la 1,8% din PIB, faţă de valoarea 
înregistrată la 2,2% în 2013 - o scădere 
mai puternică decât cea preconizată 
în toamnă (2,1%). Veniturile bugetare 
suplimentare, provenite din introducerea 
accizei pe carburant şi a taxei pe 
construcţiile speciale, au fost contra-
balansate de creşterea cheltuielilor, prin 
scăderea contribuţiilor sociale cu 5 pp 
şi neimpozitarea profitului reinvestit. 
Colectarea taxelor a fost îmbunătăţită în 
2014, în vreme ce cheltuielile de capital 
au scăzut uşor faţă de nivelul din 2013. 
Deficitul bugetar este aşteptat să scadă 
la 1,5% în 2015, ca urmare a reducerii 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii, ca 

procent din PIB. Absorbţia fondurilor 

europene ar putea avea un efect negativ 

pentru deficitul bugetar al României. 

În 2016, deficitul bugetar preconizat 

va rămâne la nivelul de 1,5% din PIB în 

condiţiile păstrării politicilor asumate în 

prezent. Datoria guvernamentală este 

prognozată la circa 38,7% pentru anul 

2014, iar în perioada 2015-2016 aceasta este 

asteptată să rămână sub nivelul de 40%. 

                                                                                        

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie

a României
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Comitetul Tehnic 118 
Raport de activitate pentru anul 2014

standardizare

- raportul de activitate al CT 118 pentru 
anul 2014 ;

- alegerea/confirmarea preşedintelui CT 
118, conform standardului metodologic SR 
10000-3:2004,

- stabilirea programului de lucru al CT 
118 pe anul 2015;

- definitivarea examinării periodice a 
standardelor române originale efectuată 
în 2014;

- 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 versiunii române a 
standardelor transmise în anchetă, în 
vederea aprobării până la 27.02.2015, 
conform programului de lucru:

• SR EN 13228:2011, Pardoseli de lemn. 
Elemente de parchet de lemn masiv 
pentru acoperire, inclusiv blocuri profil 
contraprofil, cu un sistem de ghidare

• SR EN 13647:2011, Pardoseli de lemn, 
lambriuri şi placări de lemn. Determinarea 
caracteristicilor geometrice.

• programul de lucru pe 2015, s-a 
stabilit parţial, , urmând să se stabilească 
noi termene şi elaboratori în funcţie de 
programele încheiate cu ME, MMFPS şi 
MDRAP şi luând în considerare faptul 
că nu se pot adopta prin traducere 

toate standardele de maşini din liste din 
cauza interesului scăzut pentru aceste 
standarde şi a lipsei din rândul membrilor 
CT a factorilor de interes din domeniul 
maşinilor pentru prelucrarea lemnului;

• se va finaliza examinarea standardelor 
din listele (anexa H) transmise în 2014,

• standardele din domeniul silviculturii 
se vor transmite, pentru examinare, 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 

• dl. Preşedinte Boghean va circula 
această listă în cadrul ASFOR şi ROMSILVA 
pentru a identifica împreună standardele 
de interes care necesită revizuire;

• până la data de 30.04.2015, membrii 
CT 118 trebuie să transmită secretarului/
reprezentantului ASRO, anexa H cu 
propunerile de finalizare a examinării 
standardelor;

• orice membru al CT 118 care are 
comentarii la un proiect de standard 
european, internaţional sau naţional aflat 
în anchetă publică, poate solicita reunirea 
membrilor CT naţional în şedinţă, pentru 
discutarea acestora şi stabilirea punctului 
de vedere naţional dacă acest lucru nu s-a 
putut obţine în urma discuţiilor purtate pe 
cale electronică;

• din studierea programelor de lucru 
ale comitetelor CEN/TC ’’în oglindă’’ se 
va acorda o mai mare atenţie proiectelor 
de standarde armonizate precum şi a 
proiectelor de standarde de interes major

pentru membrii CT 118 pentru a face 
observaţii în spiritul discuţiilor purtate în 
cadrul CT;

• dat fiind numărul mare de standarde 
europene care intră în patrimoniul CT 
118, care se revizuiesc şi care, potrivit 
cerinţelor ASRO trebuie adoptate prin 
traducere, dacă ediţia anterioară a fost 
tradusă, înainte de introducerea temei 
în programul de lucru trebuie consultaţi 

membrii CT dacă există disponibilitate 
pentru traduceri şi dacă există fonduri, 
deoarece membrii CT nu sunt disponibili 
pentru traducerea fără finanţare a acelor 
standarde care nu reprezintă interes 
pentru comitet;

• pentru ca standardul SR 13569:2013 să 
nu vină în contradicţie cu Hotărârea Nr.470 
din 04.06.2014 pentru aprobarea Normelor 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, 
la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum şi a unor 
măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 995/2010 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor 
care introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, art. 2, se va elabora o erată care va 
completa lista referinţelor normative cu 
standardul SR EN 844-3:1998, Lemn rotund 
şi cherestea.

Terminologie. Partea 3: Termeni generali 
referitori la cherestea în care este definit 
termenul

«lăturoaie» şi astfel vor fi evitate 
confuziile care s-au semnalat la aplicarea 
standardului SR 13569.

• standardele SR EN 13228 şi SR EN 13647 
se definitivează conform exemplarelor 
de lucru în care s-au introdus toate 
modificările convenite în urma discuţiilor 
purtate în cadrul acestei reuniuni precum 
şi observaţiile transmise prin e-mail;

• următoarea reuniune a membrilor 
CT va avea loc la sfârşitul lunii aprilie – 
începutul lunii mai şi va avea ca scop 
definitivarea examinării periodice a 
standardelor din patrimoniul CT 118.

la ultima ședință a 
Comitetului tehnic Ct 118, 
întrunit în luna februarie 
2015, s-au luat în discuție 
următoarele:

Nr. 
crt. Indicativ standard

Indicativ 
standard 

român
Titlu standard Data 

aprobare
Metodă

de 
adoptare

1 EN 118:2013 SR EN 
118:2014

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea acţiunii 
preventive împotriva speciilor de Reticulitermes (termite 
europene) (Metodă de laborator)

30.04.2014 NC

2 EN 12720:2009+ 
A1:2013

SR EN
12720+A1:2014 Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţei la lichide reci 31.03.2014 NC

3 EN 12721:2009+ 
A1:2013

SR EN
12721+A1:2014 Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţei la căldură umedă 31.03.2014 NC

4 EN 12722:2009+ 
A1:2013

SR EN
12722+A1:2014 Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţei la căldură uscată 31.03.2014 NC

5 EN 12750:2013 12721+A1:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de 
îndreptat şi profilat pe patru feţe 31.10.2014 NCT

standarde adoptate în 2014
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Proiect de LEGE
pentru modificarea și completarea legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancţionarea contravenţiilor silvice

legislație

În procedura curentă referitor la 
activitatile  desfasurate pentru 
modificarea si completarea unei legi 

( Legea nr. 171/2010 ) au loc dezbateri 
si discutii cu reprezentantii institutiilor 
implicate avind ca scop analize 
si  reformulari de text, completari ,  
centralizare etc.

Astfel ,  in data de 09.03.2015 a avut 
loc, o întâlnire organizată de Ministerul 
mediului, apelor și pădurilor,  care a avut 
ca temă discuţia textului propus pentru 
proiectul de modificare a Legii n.171/2010 
privind stabilirea și sancţionarea 

contravenţiilor silvice, proiect aflat în 
procedura parlamentară.

La întâlnire au participat reprezentanţi 
din structura centrala a Ministerului 
mediului, apelor și pădurilor , 
reprezentanţi ai Comisariatelor de 
regim silvic și cinegetic, reprezentanţi ai 
Asociaţiei administratorilor de păduri, 
ai Asociaţiei proprietarilor de păduri, ai 
Asociaţiei Progresul silvic, ai Asociaţiei 
Prosilva. ASFOR a fost reprezentată de 
Secretarul General.

S-au purtat discuţii pe text. În urma 
acestor discuţii a fost parcurs textul din 

documentul de baza , convenindu-se (în 
general) pe textul analizat.

 De asemenea s-a stabilit un calendar 
ulterior de lucru inclusiv

convocarea  unei întâlniri cu 
reprezentanţi ai organizaţiilor în vederea 
convenirii finale pe text care, ulterior, va fi 
promovat de Ministerul mediului, apelor și 
pădurilor.

Sursa:
Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor,
apepaduri.gov.ro

6 EN 13307-1:2006 SR EN 
12750:2013

Semifabricate şi semifinite profilate din lemn pentru utilizări 
nestructurale. Partea 1: Cerinţe 30.05.2007 NCT

7 EN 14076:2013 SR EN 
14076:2014 Scări de lemn. Terminologie 30.05.2014 NC

8 EN 14342:2013 SR EN 
14342:2013

Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea 
conformităţii şi marcare 18.12.2014 NCT

9 EN 14915:2013 SR EN 
14915:2013

Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea 
conformităţii şi marcare 18.12.2014 NCT

10 EN 
15939:2011+A1:2014

SR EN 
15939+A1:2014

Accesorii metalice pentru mobilier. Rezistenţă mecanică şi 
capacitate de încărcare a dispozitivelor de fixare pe perete 30.06.2014 NC

11 EN 16121:2013 SR EN 
16121:2014

Mobilier pentru depozitare, de uz colectiv. Cerinţe de 
securitate, rezistenţă, durabilitate şi stabilitate 28.02.2014 NC

12 EN 16449:2014 SR EN 
16449:2014

Lemn şi produse pe bază de lemn. Calculul conţinutului de 
carbon biogenetic din lemn şi transformarea în dioxid de 
carbon

29.08.2014 NC

13 EN 16481:2014 SR EN 
16481:2014 Scări de lemn. Proiectarea structurii. Metode de calcul 28.11.2014 NC

14 EN 16485:2014 SR EN 
16485:2014

Lemn rotund şi cherestea. Declaraţii de mediu ale produselor. 
Reguli de definire a categoriilor de produse de lemn şi pe bază 
de lemn pentru utilizarea în construcţii

29.08.2014 NC

15 EN 1870-11:2013 SR EN 
187011:2014

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie 
circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, 
semiautomate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere 
(ferăstraie circulare radiale)

31.03.2014 NC

16 EN 1870-12:2013 SR EN 
187012:2014

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie 
circulare. Partea 12: Ferăstraie
circulare pendulare pentru secţionat

31.03.2014 INC

17 EN 1870-19:2013 SR EN 
187019:2014

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie 
circulare. Partea 19: Ferăstraie circulare de tâmplărie cu masă 
(cu sau fără masă mobilă), şi ferăstraie pentru şantier

30.04.2014 NC

18 EN 335:2013 SR EN 
335:2013

Durabilitatea lemnului şi a produselor pe bază de lemn. Clase 
de utilizare: definiţii, aplicaţie pentru lemnul masiv şi produsele 
pe bază de lemn

30.08.2013 NCT

19 EN 599-
1:2009+A1:2013

SR EN 599-
1+A1:2014

Durabilitatea lemnului şi a
materialelor pe bază de lemn. Eficacitatea produselor de 
protecţie preventivă a lemnului, stabilită prin încercări 
biologice. Partea 1: Specificaţie conform claselor de utilizare

NCT

20 EN 599-
1:2009+A1:2013

SR EN 599-
1+A1:2014

Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. 
Eficacitatea produselor de protecţie preventivă a lemnului, 
stabilită prin încercări biologice. Partea 1: Specificaţie conform 
claselor de utilizare

30.05.2014 NC

21 EN 636:2012 SR EN 
636:2013 Placaj. Cerinţe 28.02.2013 NCT

22 EN 847-1:2013 SR EN 
8471:2014

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. 
Partea 1: Scule pentru frezare, pânze pentru ferăstraie circulare 31.12.2014 TR

23 EN 847-2:2013 SR EN 
8472:2014

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. 
Partea 2: Cerinţe pentru cozile frezelor cu coadă 31.03.2014 NC

24 EN 847-3:2013 SR EN 
8473:2014

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. 
Partea 3: Dispozitive de prindere 31.03.2014 NC

25 SR 7149:2014 SR 7149:2014 Lemn pentru plăci din aşchii de lemn şi plăci din fibre de lemn 30.06.2014 EL
Total standarde adoptate: 25
Adoptare prin metoda notei de confirmare: 16
Adoptare prin traducere: 8
Revizuire standard român original: 1
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ORDIN 
Nr. 167 din 13 februarie 2015          

pentru aprobarea Listei preţurilor de 
referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite 
pentru anul 2015, pentru a fi folosite 
la calculul contravalorii materialelor 
lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din 

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice

Art. 1. – Se aprobă Lista preţurilor de 
referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite 
pentru anul 2015, pentru a fi folosite la 
calculul contravalorii materialelor lemnoase 
prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 
171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice,  prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezentul 
ordin.                  

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Sursa:
Monitorul Oficial al României

Lista prețurilor de referință,
pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2015, 
pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor 
lemnoase în cadrul contravențiilor silvice

Nr.
crt.

Specia sau
grupa  

de specii

 
Sortiment*)

 

Unitatea
de măsură

 (UM)

Preţul de 
referinţă
(lei/UM)

0 1 2 3 4
1.

Răşinoase

Buşteni furnir tehnic mc 331,36
2. Buşteni pentru cherestea mc 287,45
3. Lemn rotund pentru celuloză mc 131,54
4. Lemn pentru mină mc 137,73
5. Lemn pentru PAL, PFL mc 100,77
6. Lemn lucru pentru construcţii mc 126,73
7. Lemn de foc mc 70,82
8. Cherestea mc 415,11
9.

Fag

Buşteni furnir estetic mc 538,62
10. Buşteni furnir tehnic mc 422,51
11. Buşteni pentru cherestea mc 265,42
12. Lemn rotund pentru celuloză mc 139,02
13. Lemn rotund mc 120,00
14. Lemn pentru PAL, PFL mc 164,03
15. Lemn lucru pentru construcţii mc 123,17
16. Lemn de foc mc 105,86
17. Cherestea mc 375,95
18.

Stejar, gorun

Buşteni furnir estetic mc 1682,97
19. Buşteni furnir tehnic mc 979,03
20. Buşteni pentru cherestea mc 464,85
21. Lemn rotund pentru celuloză mc 107,28
22. Lemn pentru mina mc 122,00
23. Lemn pentru PAL, PFL mc 137,50
24. Lemn lucru pentru construcţii mc 119,20
25. Lemn de foc mc 86,22
26. Cherestea mc 841,42
27.

Cer, gârniţă

Buşteni pentru cherestea mc 287,68
28. Lemn rotund pentru celuloză mc 118,07
29. Lemn pentru PAL, PFL mc 155,43
30. Lemn lucru pentru construcţii mc 71,70
31. Lemn de foc mc 77,51
32.

Salcâm

Buşteni pentru cherestea mc 282,15
33. Lemn rotund pentru celuloză mc 284,30
34. Lemn pentru mina mc 189,01
35. Lemn pentru PAL, PFL mc 150,66
36. Lemn lucru pentru construcţii mc 167,95
37. Lemn de foc mc 113,92
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Nr.
crt.

Specia sau
grupa  

de specii

 
Sortiment*)

 

Unitatea
de măsură

 (UM)

Preţul de 
referinţă
(lei/UM)

0 1 2 3 4
38.

Cireş

Buşteni furnir estetic mc 2177,31
39. Buşteni furnir tehnic mc 1299,68
40. Buşteni pentru cherestea mc 451,15
41. Lemn rotund pentru celuloză mc 100,00
42. Lemn pentru PAL, PFL mc 120,82
43. Lemn lucru pentru construcţii mc 108,76
44. Lemn de foc mc 103,78
45.

Paltin

Buşteni furnir estetic mc 1728,53
46. Buşteni furnir tehnic mc 173,79
47. Buşteni pentru cherestea mc 220,87
48. Lemn rotund pentru celuloză mc 114,41
49. Lemn pentru PAL, PFL mc 165,62
50. Lemn lucru pentru construcţii mc 134,18
51. Lemn de foc mc 99,87
52.

Frasin

Buşteni furnir estetic mc 996,18
53. Buşteni furnir tehnic mc 894,81
54.  Buşteni pentru cherestea mc 387,13
55. Lemn rotund pentru celuloză mc 106,09
56. Lemn pentru PAL, PFL mc 135,14
57. Lemn lucru pentru construcţii mc 185,43
58. Lemn de foc mc 108,36
59. Cherestea mc 792,34
60. Nuc negru Buşteni furnir estetic mc 3572,90
61.

Tei

 Buşteni furnir estetic mc 439,71
62.  Buşteni furnir tehnic mc 426,62
63.  Buşteni pentru cherestea mc 236,82
64. Lemn rotund pentru celuloză mc 97,00
65.  Lemn pentru mină mc 104,97
66. Lemn pentru PAL, PFL mc 74,53
67. Lemn lucru pentru construcţii mc 81,90
68. Lemn de foc mc 72,84
69. Cherestea mc 491,37
70.

Plop

 Buşteni furnir tehnic mc 170,01
71.  Buşteni pentru cherestea mc 148,82
72. Lemn rotund pentru celuloză mc 109,79
73.  Lemn pentru mină mc 104,44
74. Lemn pentru PAL, PFL mc 92,28
75. Lemn lucru pentru construcţii mc 99,85
76. Lemn de foc mc 60,64
77. Cherestea mc 357,43
78.

Diverse
tari**)

 Buşteni furnir tehnic mc 200,00
79.  Buşteni pentru cherestea mc 168,48
80. Lemn rotund pentru celuloză mc 140,95
81. Lemn pentru PAL, PFL mc 127,19
82. Lemn lucru pentru construcţii mc 107,10
83. Lemn de foc mc 95,86
84. Cherestea mc 494,90
85.

Diverse
moi**)

 Buşteni pentru cherestea mc 126,45
86. Lemn rotund pentru celuloză mc 106,85
87. Lemn pentru PAL, PFL mc 100,12
88. Lemn lucru pentru construcţii mc 73,90
89. Lemn de foc mc 70,32
90. Cherestea mc 109,00
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De aceea atât guvernele cit și 
organismele internationale au o 
datorie, o responsabilitate totală de 

a asigura tinerilor oportunitatea de a avea 
o educaţie și o formare profesională reală, 
motivată. În permanenţă trebuie să se ia 
în calcul necesităţile unei pieţe in mișcare 
pentru ca lucrătorii  să aibă acces la 
formare profesională pe tot parcursul vieţii 
lor pentru a face faţă schimbărilor rapide 
ce caracterizează piaţa muncii.

Orientarea profesională trebuie să 
dea posibilitatea de a se  opta și pentru 
alte meserii, calificări în afară de cele 
“tradiţional feminine” (confecţii, tricotaje, 
încălţăminte, industrie ușoară, alimentară, 
servicii publice etc).

Este  necesar, în opinia noastră, ca 

în toate ramurile învăţământului să fie 
prevăzute module comune  de formare 
profesională și totodată corelate cu studiul 
sistemelor politice, cerute de piaţa muncii 
și cu sprijinul mișcării sindicale.

Considerăm că educarea și formarea 
profesională pe tot parcursul vieţii, atât 
a tinerilor cât și a adulţilor trebuie să fie 
în vizorul guvernelor și organismelor 
international în condiţiile în care suntem 
membri în UE cu drepturi depline și egale 
și că au datoria ca prin politica lor, educaţia 
să fie o prioritate.

Considerăm că  sindicatele trebuie 
să aibă dreptul să utilizeze pe deplin 
posibilităţile de a contacta tinerii din școli  
și instituţii de formare, de a le veni în ajutor 
și ai informa asupra condiţiilor de lucru și 

nu în ultimul rand de  importanţa de a se 
sindicaliza. 

Este știut faptul că mișcarea sindicală 
are un rol esential,  prin instrumentul 
negocierilor colective, educare și 
formare profesională  in a fi statornicite  
reglementari stricte în lumea muncii.

În elaborarea programelor școlare 
trebuie să se ţină cont și de propunerile 
sindicatelor, să fie reprezentate în 
organismele angrenate în probleme legate 
de educare și angajare.

Legat de sanatate si securitatea 
muncii FSLIL acordă un interes deosebit 
problemei, având în vedere că sunt 
drepturi fundamentale ale salariaţilor 
și sindicatelor ce fac obiectul normelor 
de drept naţional al legislaţiei române 
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eDuCARe, foRMARe Și 
SECURITATE ÎN MUNCĂ

odată cu schimbările structurale ce s-au produs în 
economia mondială în ultima perioadă s-a conturat 
necesitatea acută pentru formare și educare la toate 
nivelele. În acest context o problemă pentru o serie de țări 
industrializate în dezvoltare sau tranziţie o reprezintă lipsa 
mâinii de lucru suficient educată și formată profesional.

Din activitatea sindicală



Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 39

în vigoare supuse controlului Inspecţiei 
Muncii, ca organism specializat al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridica în subordinea  
MMFPS, dar face și subiectul normelor de 
drept international ratificate de România. 
Exista instituţii, agenţii și organisme 
europene care au o influenţă directă 
privind politica și legislaţia europeană 
în materie de sănătate și securitate a 
muncii, iar misiunea principală a acestei 
instanţe este de a menţine un nivel ridicat 
al sănătăţii și securităţii muncii în toată 
Uniunea Europeană.

Privitor la organele specifice ale UE în 
domeniul sănătăţii și securităţii în muncă 
se pot mentiona:

1. Comitetul Consultativ pentru sănătate 
și securitate la locul de muncă, cu sediu la 
Luxemburg;

2. Agenţia europeană pentru sănătate și 
securitate a muncii, stabilită de BILBAO;

3. Fundaţia europeană pentru 
ameliorarea condiţiilor de viaţă și de 
muncă stabilită la Dublin.

Referitor la acest aspect, organizaţiile 
sindicale așteaptă de la aceste instanţe o 
susţinere deplină privind dialogul social și 
cooperarea tripartită atât la nivel European 
cât și la nivel national.

Ameliorarea sănătăţii și securităţii 
muncii trece obligatoriu prin dezbaterea 
între partenerii sociali și guvern. Aceste 
dezbateri se impun ca parte a unui proces 
democratic, continuu, eficient si masurabil.

Suntem conștienţi că sănătatea și 
securitatea muncii nu încetează să 
evolueze pe măsură ce apar noi metode 
de lucru și de producţie , cu probleme în 
special de ordin  psihosocial și ergonomic, 
care determină noi initiative și o urmărire 
permanentă.

Ca remarcă în teorie mișcarea sindicală 
poate influenţa toate etapele procesului 
legislativ al UE de la etapa initială, prin 
intermediul procesului formal, până 
la implementarea și controlul legal. 
Această influenţă poate fi atât formală 
cât și informală. În etapa initială mișcarea 
sindicală ajută la stabilirea agendei de 
lucru. Reprezentanţii forţei de muncă, 
sindicatele, agenţii economici locali 
ai sectoarelor de activitate, în speţă, 
federaţiile și confederaţiile  iau parte 
cu regularitate la dezbateri cu privire 
la probleme ce se ivesc în legătură cu 
sănătatea și securitatea la locul de muncă.

În final, mișcarea sindicală poate 
influenţa dezbaterea europeană cu privire 
la sănătatea și siguranţa la locul de muncă 
a directivelor relevante și propunerilor prin 
intermediul reprezentării sale în Comitetul 
European Economic și Social (EESC). 
Reprezentanţi sindicali iau loc în grupul 
salariaţilor, unul din cele trei grupuri ale 
EESC, celelalte sunt ale patronatelor.

EESC face recomandări Consiliului și 
Parlamentului întocmite pe baza celor 
mai strânse contacte ale membrilor săi cu 
cetăţenii UE prin intermediul activităţilor 
desfășurate de organizaţiile lor. Odată 
adoptată o directivă este implementată în 
legislaţia naţională. Miscarea sindicală ia 
parte și la evaluarea practică legat de cum 
va funcţiona directiva.

În ceea ce priveste reprezentarea 
salariatilor in sanatate si securitate deși 
legislaţia armonizată nu crează obstacole 
pentru reprezentanţii salariaţilor și 
aproape toate drepturile prevăzute 
în Directiva cadru au fost îndeplinite 
de legislaţiile naţionale ale ţărilor, 
situaţia referitoare la reprezentarea în 
organele pentru securitatea și sănătatea 
profesională (OSH) nu este încurajatoare în 
niciuna din noile state ce au aderat (deși au 
trecut 8 ani) există mai multe motive din 
cauza carora se întâmplă acest lucru.

 Angajatorii nu sunt foarte activi în 
dezvoltarea sistemelor de securitate prin 
reprezentanţi și acordă o mica atenţie sau 
chiar deloc dezvoltării dialogului social în 
sănătate și securitate.

Toate aceste lipsuri din baza de date fac 
foarte dificilă realizarea unei analize ale 
acestor probleme de stat.

De accea considerăm că este foarte 
important ca problemelor legate de 
securitate și sănătate să le fie acordată 
importanţă egală pe agenda sindicală 
alături de alte probleme cheie, cum ar fi: 
salariile, timpul de lucru și concediul de 
odihnă.

De asemenea este important a se ţine 
seama  și acceptarea metodelor diferite 
de participare a salariaţilor la emiterea 
Directivelor cadru de către instituţiile 
abilitate atât la nivel national și al UE, 
ca: informarea, consultarea, negocierea, 
co-decizia, controlul salariaţilor, “cursa” 
participării directe informale.

Mecanismele de participare diferă foarte 
mult de la o ţară la alta. Există diferenţe 
majore între sistemele de relaţii industriale, 
tradiţiile sindicale, legislaţie etc.

Ştim că în general directivele 
comunitare nu formulează caracterul 
practic al participării, ci pur și simplu arată 
principiile și elementele esenţiale.

Lupta pentru sănătate nu poate fi 
separată de acţiunea colectivă și de 
organizare pentru a transforma condiţiile 
de muncă. De aceea considerăm că acesta 
este motivul pentru care în momentul 
de faţă în statele UE protecţia sănătăţii la 
locul de muncă este o prioritate a acţiunii 
sindicale.

Acţiunea sindicală asupra sănătăţii 
profesionale trebuie să aibă loc la mai 
multe niveluri:

- În permanenţă la locul de muncă;
- În negocierea colectivă din industrie și 

inter industrie;
- Prin acţiuni politice conjugate și 

atacînd aceste probleme;
- În mai multe organe tripartite;
- În tribunal pentru apărarea salariaţilor 

bolnavi și cu sechele;
- Obţinerea de decizii împotriva 

angajaţilor răspunzători;
- Prin relaţia cu mass media pentru a 

conștientiza profilul problemei de la locul 
de muncă.

În acest context iese în relief mișcarea 
sindicală, singura ce poate să-i protejeze si  
să-i sprijine.

În această privinţă FSLIL va întreprinde 
măsurile necesare, alături de CNSLR-
FRĂŢIA, pentru: 

- reorganizarea pe baza unui real 
tripartitism a sistemului de asigurări 
pentru accidente de muncă și îmbolnăviri 
profesionale;

- acordarea unui interes deosebit 
problemei de sănătate și securitate în 
muncă  și consideră prioritară activitatea 
de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă și 
de mediu.

- garantarea  și exercitarea drepturilor 
lucrătorilor la protecţia sănătăţii, 
integrităţii corporale a vieţii, atât la locul 
de muncă cât și în viaţa de zi cu zi; 

- o mai mare responsabilitate a 
patronatelor privind susţinerea materială 
și logistică a măsurilor necesare pentru 
a diminua pericolele la care sunt expuși 
salariaţii;

- creșterea continuă a nivelului de 
pregătire și competenţă specifică a 
reprezentanţilor și lucrătorilor pentru 
probleme de sănătate și securitate a 
muncii.

Sectorul forestier incluzind exploatarea, 
prelucrarea lemnului si industria mobilei se 
pozitioneaza din punct de vedere al fortei 
de munca  (numar de lucratori, calificare 
si structura ocupationala ) in una din 
ramurile economice cu cel mai inalt grad 
de  dificultate  si complexitate.

FSLIL crede că este necesara implicarea 
organizaţiilor sindicale ca partener activ 
în procesul de transformare a societăţii, 
promovării intereselor membrilor, în ce 
privește protecţia sănătăţii și securităţii 
lucrătorilor, atât la locul de muncă cât și în 
afara societăţii.

Preşedinte FSLIL - Dan Anghel
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Costul orar al forţei de muncă în 
formă ajustată după numărul zilelor 
lucrătoare a înregistrat în ultimul 

trimestru al anului trecut o rată de creștere 
de 2,59% faţă de trimestrul precedent și 
de 7,87% faţă de același trimestru al anului 
anterior, a anunţat Institutul Naţional de 
Statistică (INS). Comparativ cu trimestrul 
al treilea din 2014, costul cu forţa de 
muncă a crescut în majoritatea activităţilor 
economice. Cele mai semnificative creșteri 
s-au înregistrat în construcţii (7,77%), 
activităţi de servicii administrative și 
activităţi de servicii suport (5,75%) și 
industria prelucrătoare (5,64%). Scăderi 
mai accentuate ale costului orar al forţei 

de muncă (în formă ajustată după numărul 
zilelor lucrătoare) s-au înregistrat în 
învăţământ (-9,65%) ca urmare a creșterii 
timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul 
precedent (fenomen caracteristic acestei 
activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui 
an, cauzat de reînceperea anului școlar) 
și producţia și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiţionat (-3,49%). În trimestrul IV 2014 
comparativ cu perioada similară din 2013, 
pe principalele activităţi economice, cele 
mai mari creșteri ale costului orar al forţei 
de muncă se observă în alte activităţi 
de servicii (21,69%), industria extractivă 
(17,15%), activităţi de servicii administrative 

și activităţi de servicii suport (17,01%) și 
hoteluri și restaurante (16,38%). Scădere 
s-a înregistrat doar în tranzacţii imobiliare 
(-6,43%). Creșterea faţă de același trimestru 
al anului precedent - indici în formă 
ajustată după numărul zilelor lucrătoare 
- pentru componenta privind cheltuielile 
directe (salariale) cu forţa de muncă a 
fost de 7,86%, iar pentru indicii în formă 
brută (neajustată) de 7,90%. Componenta 
privind cheltuielile indirecte (non-salariale) 
a înregistrat creșteri similare (7,89%, 
respectiv 7,92%).

Sursa:
Revista Bucovina Forestieră nr.2/2014

Costul forței de muncă
la sfârșitul anului precedent
Avansul costurilor cu forța de muncă în România se datorează în principal 
creșterii cu 8,7% a costului orar al forței de muncă în sectorul de business, 
România fiind de altfel lider în ue la acest capitol. Pe sectoare ale economiei, 
în România costul orar cu forța de muncă a crescut cu 9,3% atât în industrie 
cât și servicii și cu 1,4% în construcții.
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FOREST ROMâNIA
(16-18 SEPTEMBRIE 2015)

Elmia Wood în cooperare cu 
Asociația Forestierilor din România 
- ASFOR organizează în perioada 
16 - 18 septembrie un târg forestier cu 
demonstrații practice  care va avea loc 
în mijlocul naturii, în pădure. Locaţia pe 
care am ales-o este situată în apropierea 
localităţii Zizin, la 15 km de Braşov. Aici 
există o zonă de păşune pe care se va 
organiza expoziţia statică şi un circuit în 
lungime de 2 km situat în pădure unde 
vor fi expuse utilaje pentru exploatări 
forestiere (tractoare articulate forestiere, 
harvestere, forwardere, funiculare şi nu 
numai) care vor efectua demonstraţii 
practice pe durata celor 3 zile ale târgului. 
Pe parcursul Forest Romania 2015, se vor 
organiza seminarii şi întâlniri dedicate 
profesioniștilor din domeniul forestier.

Târgul este format dintr-o zona de 
pășune destinată expoziției statice și 
un circuit în lungime de doi kilometri, 
amplasat în pădure. În zona de pășune 
vor fi amplasate companii care nu au 
nevoie să efectueze demostrații în 
pădure, în timp ce pe circuitul din pădure 
se vor afla companii care vor expune 
utilaje pentru exploatări forestiere care 
vor efectua demonstratii de doborâre 
si manipulare de arbori cu harvestere, 
funiculare, tractoare articulate forestiere 
și forwardere. Circuitul din pădure 
este situat pe un teren cu panta mare. 

Companiile care vor să efectueze 
demonstrații trebuie să viziteze locația 
și împreună cu organizatorii să planifice 
participarea la târg.

Forest România este un proiect pe 
termen lung. Târgul va fi organizat o 
dată la doi ani (2015, 2017, 2019 și așa mai 
departe).

INTERZUM KOLN
(GERMANIA
5-8 MAI 2015)

Specificul târgului - produse 
(prefabricate, semifabricate) pe bază de 
lemn.

INTERZUM este  considerat  numărul 
unu în topul manifestărilor expoziționale 
internaționale în sectorul semifabricatelor 
destinate industriei mobilei și 
decorațiunilor interioare din lemn.

Ediția din 2015 pentru furnizorii de 
produse de lemn și design interior, 
se va organiza la centrul expozițional 
Koelnmesse din Koln în  zece  hale 
expoziționale.

În ediția din 2013 a târgului,  
“INTERZUM” și-a consolidat  poziția de 
lider în rândul târgurilor internaționale din 
domeniul semifabricatelor din lemn, atât 
prin dimensiunea sa, cât și prin varietatea 
exponatelor și produselor de ultimă 
generație prezentate. 

România a participat cu un pavilion 
național pe o suprafață de 102 mp, 
organizat de Ministerul Economiei în 

colaborare cu Asociația Forestierilor din 
România (ASFOR), patronatul de ramură.

 Producătorii din România s-au 
prezentat cu  branduri individuale, 
reprezentând o gamă variată de produse 
printre care, structuri diversificate din 
lemn, componente și accesorii pentru 
mobilă, machete etc.

  Pentru ediția din 2015 s-a demarat 
acțiunea de întocmire a documentației 
de participare. Reușita depinde în mod 
determinant de operativitatea măsurilor 
organizatorice și îndeplinirea condițiilor 
cunoscute de eligibilitate a celor înscriși.

Sub coorganizarea ASFOR, în programul 
de târguri specifice din acest an sunt în 
atenție următoarele:

EXPOWOOD BRAȘOV
(MAI 2015)
Specific –  Industria lemnului și 

exploatări forestiere

FORESTA CLUj
(17-20 MARTIE 2015)
Specific – Utilaje și produse forestiere

BIFE - SIM
BUCUREȘTI (16-20 
SEPTEMBRIE 2015)
Specific – mobilă, accesorii și  produse 

din lemn.

Târguri și expoziții în 2015 
(co/organizator AsfoR)



Cereri și Oferte
de produse și servicii 

  Firma/Ţara Produs Condiţii specifice Adresa și relaţii suplimentare

Youngwon
Coreea de Sud

Cherestea de fag
(cerere) 4 containere pe lună

Mr. Kyun Chul Lee
E-mail: Caseylee629@naver.com

Tel.:008225886781

Vimetco Extrusion
(Romania)

Cherestea de rășinoase 
tratată
(cerere)

Pentru ambalare 
profile din alumuniu

Vimetco Extrusion
Cristina Elena Badea 
Tel.:+40 249 414 040
Fax:+40 249 414 049

Orange Wood
Ucraina

Produse din stejar,  pin, 
mesteacăn, arin etc.

Colaborare
tehnico-comercială

Alyona Kutanova
http://orange-wood.co.ua/about/

123 Montessori
Franţa

Parteneriat pentru 
fabricarea de jucării din 

lemn

Sunt acceptaţi 
producătorii de cutii 

din lemn

14 rue Desire Claude, 42100 Saint 
Etienne

E-mail : contact@123montessori.fr
     ( Clement Hubert )
Tel : 0033427404925

Novawood 
Company
Ucraina

Parchet și alte
produse
 (cerere)

Stejar, frasin, nuc

   Kateryna Pivak
Lviv Ukraine

+380974423072
novawoodco@gmail.com

www.novawood.blogspot.com

Eric Braun
Franţa

Parchet și furnir pentru 
placaj

(cerere)

Cantităţi pentru 
transport cu 

camionul

  Eric Braun
 E-mail: eric.braun@wanadoo.fr

Tel: oo33981343152

AIC International
Franţa

Mobilier și decoraţiuni 
pentru grădină

Firma lucrează 
cu mari lanţuri de 

distribuţie

Raphael Bouthillon
E-mail: stagiaireaic@gmail.com

Tel: 0033228230651

Vernikos Lines
Grecia

 Import lemn și produse 
lemnoase Lemn de rășinoase

Thomas Patounis
   42 NIK. PLASTIRA ST. 146 71 Erithrea

 Tel.: +302108074029
E-mail: tpatounis@vernikoslines.gr

Iosef UNGR
     Cehia

Peleţi
Cherestea de molid

 (cerere)

Peleţi de 8 mm, fără 
aditivi și 400kg
lot pentru teste

Cherestea diversă de 
rășinoase

Iosef UNGR
Tel.: +420 774 139.222

E-mail: j.ungr@seznam.cz

EUROPA 
INVERSION 

ESTRATEGICA
Spania

Pin/brad/molid
 Semifabricate uscate și 

certificate fitosanitar
(cerere)

Livrare lunară, cu 
contract pe termen 

lung

Anca Mustăţea
Tel.: 0720063386

0213207163

Goik
Franţa Pelete din rășinoase 1000 tone lunar

29, rue Puits, Zone Industrielle d 
Angleterre 60570, Andeville

Tel: 0033760991912
E-mail: fedja@orange.fr

MEFIN S.A
România

  Cherestea pentru export 
în SUDAN
(cerere)

Luminiţa Rusu
 E-mail: Irusu@mefin.ro

 Tel: o244307031/0722514603

TSIXLAKIS
Grecia

Cherestea pentru 
construcţii

75×75 - 4,80 & 6,0 m
100×25 - 3,6 & 6,0 m

Kiparisses Missirion, RETHIMNO
Creta – T. K

Tel: 00302831028129
E-mail: tsixlaki@otenet.gr

Label Habitation
 Franţa

Adăposturi din lemn 
pentru grădină

Brad, mai multe 
modele, un camion 

pe lună

140, Boulevard Haussmann, 75008, Paris
Tel :0033153421095

E-mail :c.dosreis@labelhabitation.com

Harrisassociates
Marea Britanie

Șipci din lemn pentru 
montarea ţiglelor 

(acoperiuri) cerere

Contract pe termen 
lung (dimensiuni 

stabilite prin 
contract)

Mr P.F. Harris,
Email: p.harrisassociates@talktalk.net

OFERTĂ DE CERTIFICARE A FILIEREI 
PRODUSELOR
Diplomat ing. Ştefan M. TEUȘAN 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.

SC QUALITY CERT SA prin  Laboratorul 
Național pentru Industria Lemnului și 
Mobilă execută testarea produselor din 
lemn, uși, ferestre , mobilier
București, Șos. Panduri nr. 94
Manager tehnic ing. Ene Neagu
Tel.: 0744974774 )

MEDIALINE ROMÂNIA pune la dispoziția 
clienților săi sisteme “Full Service” pentru 
servicii Premium IT – soluții software 
destinate afacerilor: ERP, CRM, Document 
Management Solutions, Payroll, servicii de 
infrastructură IT&C, managed IT, servere și 
Data Security.
www.medialine.ro/promotii/promotie-crm/
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www.despicatoare-trolii.ro 

UTILAJE PENTRU EXPLOATARE FORESTIERA   SI   TOCATOARE 

UTILAJE PENTRU PRODUCTIA LEMNULUI DE FOC 

ACCESORII FORESTIERE 

IF CONST S.R.L.  
 SIBIU - 550311  

office@despicatoare-trolii.ro  
telefon +40 741 110096  

 fax +40 269 247719 www.ifconst.ro 
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Pregătire profesională la CPPI Bușteni

Pentru identificarea nevoilor de formare profesională prin cursuri acreditate de 
Agenția națională de Calificare și în vederea evaluării potențialului de cerere a 
membrilor AsfoR puteți completa un chestionar privind nevoile de formare 
profesională. Acesta poate fi transmis la adresa de mai jos.

Bușteni, str. Paltinului nr. 16, jud. Prahova,
tel./fax: 0244-321.034; 0244-320.867 0344-880.190;
e-mail: officebusteni@CDDi.ro. website: www.cppi.ro

CHESTIONAR

FORMARE PROFESIONALĂ

îN DOMENIILE

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ȘI 

PROGRAMARE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE (www.cppi.ro), în colaborare cu 
HOFAG ENGINEERING SRL (www.hofag.ro) vă supun atenţiei un chestionar privind identificarea nevoilor 
de formare profesională din domeniul tehnic.

Cursurile sunt acreditate de Agenția Naţională de Calificare și vor beneficia de suportul tehnic și 
logistic al centrului de instruire autorizat pe care firma HOFAG ENGINEERING îl deţine.

În consecinţă, respectuos vă rugăm să ne răspundeţi la acest chestionar pentru a putea evalua 
oportunitatea desfăşurării acestor cursuri.

1.   Aveţi necesităţi de personal sau instruire pentru personalul existent in următoarele domenii de 
instruire propuse?

1.1. OPERATOR ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII ASISTATE DE CALCULATOR - COR 351104
		DA 	Nu  	Nu știu  	Nu cred

1.2. SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII ASISTATE DE CALCULATOR - COR 251401
	DA 	Nu  	Nu știu  	Nu cred

1.3. OPERATOR LA MAȘINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ - COR 722323

	DA 	Nu  	Nu știu  	Nu cred

2.   Cât de important este ca aceste cursuri să se desfăşoare în cadrul societăţii dumneavoastră ?

	Foarte important 	Important  	Nu contează 	Nu știu
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3.   Menţionaţi programele de proiectare asistată și cele de programare CNC pe care le folosiţi și pentru 
care optaţi să se realizeze suport de curs personalizat :

4.   Care este nivelul de pregătire pentru care doriţi să se facă instruirea? (studii medii și/sau superioare) 
Persoane care lucrează cu programele menţionate la pct. 3.

5.   Pentru persoanele pentru care doriţi instruirea, vă rugam să menţionaţi nivelul de complexitate a 
cursurilor - cursuri introductive, cursuri avansaţi sau cursuri personalizate :

 
 

6.  În condiţiile menţionate mai sus puteţi estima numărul de persoane pe care intenționați să le pregătiți 
prin intermediul CPPL precum și calificările de interes pentru firma dumneavoastră descrise la punctele 
5 și 6? Pentru aceasta vă rugăm să completați tabelul de mai jos.

Calificări
Cursuri introductive Cursuri avansaţi Cursuri specializate

Studii medii Studii Sup. Studii medii Studii sup. Studii medii Studii Sup.

operator in 
domeniul 
proiectării 
asistate de 
calculator

specialist in 
domeniul 
proiectării 
asistate de 
calculator

operator la 
maşini unelte 
cu comanda 

numerica

Observație:
Durata fiecăreia dintre aceste sesiuni de instruire sunt de 5 zile, 8 ore/zi).
Finalitatea acestor cursuri se va materializa prin acordarea unor diplome recunoscute ANC și opţional internaţional prin 
parcurgerea unui examen în cadrul centrului de certificare Hofag Engineering.
Menţionăm că prin colaborarea CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE - HOFAG ENGINEERING au fost 
instruite 1.154 de persoane, din 80 de companii, în perioada 2009 - 2012, prin implementarea cu succes a unui proiect strategic 
"CAD-CAM - Instruire în utilizarea tehnologiilor de vârf asistate de calculator - o necesitate pentru revitalizarea industriei 
constructoare de maşini", Nr. Contract: 41728.
Detalii despre acest proiect puteţi găsi pe adresa www.cadcam-training.ro

Datele de identificare ale societăţii comerciale care a completat chestionarul

DENUMIRE SOCIETATE COMERCIALA: _________________________________________

CUI.: ___________________ 

NR. DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI  J_________/_________/__________

ADRESA:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ADMINISTRATOR / DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR (DUPĂ CAZ):

NR. ÎNREGISTRARE DOCUMENT / DATA: ______/__________2015

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA AUTORIZATĂ:
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