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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Volumul total de masă 
lemnoasă recoltată în anul 
2015 din fondul forestier 

proprietate publică a statului a fost 
de 8.971.900 mc, cu 301.100 mc mai 
puţin decât programul de 9.273.000 
mc. Nimic grav în aceasta. Este, însă, 
bine de văzut modul de valorificare 
a acestui volum de masă lemnoasă.

Astfel, cantitatea de 6.432.900 
mc, respectiv 72% din total, s-a 
vândut ca masă lemnoasă pe picior 
prin licitaţii publice, către agenţi 
economici atestaţi pentru activitatea 
de exploatări forestiere.

Cantitatea de 1.637.700 mc (18%) 
a fost recoltată în regie proprie de 
RNP Romsilva cu mijloace şi angajaţi 
proprii, iar cantitatea de 901.300 
mc (10%) de asemenea de RNP 
Romsilva, prin prestări servicii cu 
agenţii economici atestaţi.

Deci, cantitatea de 2.539.000 
mc (28%) nu a făcut obiect al unei 
licitaţii publice, ci a fost reţinută 
preferenţial de RNP Romsilva prin 
ocoalele silvice din subordinea sa.

Raportul arată în continuare că 
“sortimentele de lemn rezultate prin 
exploatarea masei lemnoase în regie 
proprie şi prin prestări servicii, au 
fost constituite în loturi şi valorificate 
prin licitaţii şi negocieri”. Toate 
bune şi frumoase, numai că tot din 
Raport aflăm că “prin proceduri de 

licitaţii şi negocieri a fost valorificat 
către operatori economici un 
volum total de 762.625 mc material 
lemnos fasonat”, ceea ce ne face 
să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu 
diferenţa de 1.776.375 mc.

Raportul răspunde astfel: “În 
afara sortimentelor de lemn fasonat 
valorificate la persoane juridice 
prin licitaţii şi negocieri, direcţiile 
silvice au valorificat masă lemnoasă 
fasonată şi prin vânzare directă 
către populaţie, în principal lemn de 
foc, precum şi către alţi beneficiari, 
conform reglementărilor legale”.

Ar fi fost bine dacă Raportul ne-
ar fi spus care sunt reglementările 
legale care permit vânzarea unui bun 
public al statului fără proceduri de 
licitaţie în afara consumului propriu, 
care au fost acei alţi beneficiari şi 
care au fost preţurile medii cu care a 
fost vândută această masă lemnoasă 
semnificativă cantitativ (1,8 milioane 
mc).

Aşadar, o importantă cantitate 
de masă lemnoasă, bun public 
al statului, a fost valorificată fără 
licitaţie publică, la preţuri care nu se 
cunosc.

Această posibilitate pe care 
o are RNP Romsilva de a reţine 
preferenţial parchete şi a le 
exploata în regie proprie, reprezintă 
o practică anticoncurenţială şi 

Raportul anual al Consiliului de Administraţie 
al RNP Romsilva a prezentat selectiv, în luna 
februarie a acestui an, obiectivele de performanţă 
ale anului 2015 care au fost îndeplinite sau 
depăşite. Acest Raport, care se află la dispoziţia 
publicului, conţine, însă, şi alte informaţii care 
necesită a fi analizate, cu atât mai mult cu cât 
vorbim de administrarea unui bun public.

RNP Romsilva
şi nevoia
de restructurare
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distorsionează piaţa. RNP Romsilva 
a realizat în ultimii ani investiţii 
importante în utilaje de exploatări 
forestiere. Raportul arată că la 
sfârşitul anului 2015, RNP Romsilva 
deţinea un important parc de 
utilaje: 704 tractoare forestiere, 310 
încărcătoare, 136 de autoplatforme 
forestiere, 1.800 de motoferăstraie, 
43 de gatere şi 2.000 de mijloace 
transport persoane. 

Această dotare impresionantă 
face din RNP Romsilva cea mai mare 
companie (de stat) de exploatări 
forestiere din lume. Numai folosind 
banii statului poţi gândi o astfel 
de megalomanie, care pe lângă 
valoarea propriu-zisă a investiţiei 
este şi un mare generator de costuri.

În zone forestiere celebre, precum 
British Columbia, Centrul Africii sau 
Siberia, nu găsim ceva asemănător. 
În România, RNP Romsilva este, 
de departe, cel mai puternic agent 
economic, care, prin ocoalele silvice 
din subordine, deţine “Atestate de 
exploatare” pentru un volum de 
2.566.642 mc pe an, în condiţii în 
care cel mai mare agent economic 
privat din domeniu şi singurul la 
acest nivel, deţine atestat pentru 
200.000 mc/an, de douăsprezece ori 
mai puţin. Majoritatea agenţilor de 
profil deţin atestate în jurul cifrei de 
10.000 mc anual.

Nu ne-ar interesa, dacă nu ar 
fi vorba de un bun public, şi nu 
am avea niciun reproş, dacă acest 
arsenal ar desfăşura o activitate 
eficientă. Costurile sunt însă mari, iar 
productivităţile mici.

RNP Romsilva a ajuns, astfel, 
să crească gradul de preocupare 
şi timpul necesar supravegherii 
activităţilor proprii, mai mult pentru 
exploatare şi comercializare lemn 
fasonat sau prelucrat în cherestea, 
decât pentru scopul principal 
pentru care a fost creată, acela de 
a administra fondul forestier, de a-i 
asigura paza şi lucrările silvice de 
care pădurea are nevoie, alături de 
realizarea investiţiilor planificate.

Dacă analizăm Raportul sub 
acest aspect, vedem că din Fondul 
de accesibilizare, conform Legii 
56/2010, pe care l-a avut la 
dispoziţie RNP Romsilva în anul 
2015, în sumă de 100.000.000 
lei, programul de investiţii a fost 
realizat doar în mică măsură. Astfel, 

la capitolul “Construcţii drumuri 
forestiere noi”, din 127 obiective, 
în lungime totală de 361,96 km, au 
fost îndeplinite doar 14 obiective, 
cu lungime de 52,6 km, respectiv 
14,5%.

La capitolul “Refaceri drumuri 
forestiere şi repuneri provizorii 
în funcţiune”, din programul de 
228 de obiective, în lungime de 
1.118,12 km, realizările au fost doar 
în proporţie de 17,7%, respectiv 36 
obiective, în lungime de 198,50 km.

Din “Programul de investiţii 
realizate din surse proprii” de 
68.665.000 lei, RNP Romsilva a 
alocat pentru achiziţii de utilaje 
independente 68% (insistând astfel 
pe creşterea parcului de utilaje), 
alte 27 de procente pentru clădiri 
administrative (câte mai trebuie?) şi 
doar 1% pentru pepiniere.

Iată de ce spunem că RNP 
Romsilva s-a îndepărtat de 
principala sa activitate, aceea 
de ADMINISTRATOR al fondului 
forestier proprietate publică a 
statului şi s-a concentrat pe activităţi 
de producţie şi comercializare, 
eficiente doar în aparenţă şi pe 
termen scurt, în detrimentul 
asigurării durabilităţii fondului 
forestier pe termen lung.

Este adevărat că RNP Romsilva 
este apărată pe acest drum pe care 
merge (păgubos pentru pădurea 
românească) de o legislaţie pornită 
la un moment dat din interese 
politice.

Considerăm de aceea că se 
impune o restructurare a activităţilor 
RNP Romsilva, care ar trebui să 
pornească chiar din interiorul său 
prin modificarea HG 229/2009, 
în sensul eliminării criteriilor de 
performanţă economică şi instituirii 
unor noi criterii în activitatea acestei 
instituţii care să vizeze exclusiv 
administrarea, cu toate principiile 
sale de dezvoltare durabilă.

RNP Romsilva poate fi un bun 
administrator al fondului forestier, 
dar nu poate fi în acelaşi timp şi un 
la fel de bun agent economic, în 
măsura în care are pretenţia să fie.

Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR
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La licitaţia de masă lemnoasă 
organizată în data de 28.03.2016, 
la Timişoara, stejarul s-a detaşat 
vizibil (ca preţuri şi volume), atât 
de alte specii de foioase, cum 
ar fi fagul sau frasinul, cât şi de 
răşinoase. Volumul total de lemn 
rotund scos la licitaţie a fost 
de 6.038 mc, din care 2.990 mc 
Quercinee şi 1.714 mc răşinoase. 
Diferenţa de 1.333 mc a constat 
în alte specii de foioase (fag - 727 
mc, frasin - 418 mc, tei - 146 mc, 
salcâm - 1 mc, paltin - 1 mc, cireş - 
15 mc şi alte specii tari - 25 mc).  

Din total lemn rotund Quercinee 
adjudecat la licitaţie, 9,76% a fost 
lemn pentru furnir, iar 90,24% 
lemn rotund destinat producţiei de 
cherestea. 

Dintre speciile de Quercinee, 
cea mai mare pondere pentru 
producţia de cherestea, a avut-o 
stejarul (70,91%), urmat de gorun 
(15,37%), cer (9,13%) şi gârniţă 
(4,59%).

Redacţia ASFOR
Sursa: Direcţia Silvică Timiş

Stejar (furnir)

Gorun (furnir)

Total Quercinee pt. furnir

Stejar (cherestea)

Gorun (cherestea)

Cer (cherestea)

Gârniţă (cherestea)

Total Quercinee pt. cherestea

Total lemn rotund Quercinee

Fag (cherestea)

Frasin (cherestea)

243,47

16,99

260,46

1.708,17

370,08

219,84

110,60

2408,69

2.669,15

412,94

247,95

2.839,18

2.783,86

2.835,57

1.037,61

1.042,58

396,00

581,67

3.057,86

1.142,00

392,36

519,67

Specie / sortiment
Volum

adjudecat

mc RON/mc

Preţ
mediu

Făget

Lugoj

Lunca Timişului

Timişoara

D.S. Timiş

2,38

-

1.688,06

614,58

2.305,02

1.518,49

-

883,77

692,22

833,35

2.165,43

-

1.273,46

996,10

1.200,43

46,63

39,47

-

287,11

373,21

867,72

769,80

-

815,08

816,87

1.545,00

1.232,35

-

1.015,44

1.061,69

49,01
39,47

1.688,06
901,69

2.678,23

899,32
769,80
883,77
731,34
831,06

1.637,75
1.232,35
1.273,46
1.002,57
1.182,70

Situația masei lemnoase fasonate (buștean quercinee)
adjudecată la licitația din 28.03.2016
la D.S. Timiș

Ocolul Silvic

Stejar Gorun Total

Volum

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

Preţ
plecare

Preţ
adjudecare Volum

Preţ
plecare

Preţ
adjudecare Volum

Preţ
plecare

Preţ
adjudecare

Preţuri
RNP

pentru
masa 

lemnoasă
fasonată



1. Direcţia Silvică Alba 127 186 154 125 185,20 153.073

2. Direcţia Silvică Arad 116 150 149 147 181,03 165.145

3. Direcţia Silvică Argeş 134 184 157 152 200,99 179.708

4. Direcţia Silvică Bacau 101 137 126 96 152,83 182.987

5. Direcţia Silvică Bihor 117 170 155 141 190,91 108.466

6. Direcţia Silvică Bistriţa 103 112 110 109 136,67 18.112

7. Direcţia Silvică Botoşani 167 193 201 178 202,74 36.743

8. Direcţia Silvică Brăila 77 82  111 116,30 42.925

9. Direcţia Silvică Braşov 125 154  123 160,16 22.268

10. Direcţia Silvică Buzău 123 148 167 155 198,23 76.021

11. Direcţia Silvică Călăraşi 116 122 102 110 115,71 67.019

12. Direcţia Silvică Caraş Severin 89 109 143 81 115,42 403.041

13. Direcţia Silvică Cluj 125 147  146 175,37 54.927

14. Direcţia Silvică Constanţa 95 96 80 96 98,96 47.037

15. Direcţia Silvică Covasna 127 162 163 151 195,01 55.078

16. Direcţia Silvică Dâmboviţa 140 190 198 184 258,39 168.812

17. Direcţia Silvică Dolj 116 119  147 131,96 96.588

18. Direcţia Silvică Galaţi 123 124 110 113 111,92 27.150

19. Direcţia Silvică Giurgiu 121 150 174 165 194,78 68.988

20. Direcţia Silvică Gorj 150 163 178 170 199,11 99.842

21. Direcţia Silvică Harghita 178 237  180 228,98 44.600

22. Direcţia Silvică Hunedoara 99 124 131 111 152,06 233.319

23. Direcţia Silvică Ialomiţa 101 110 95 105 135,09 35.982

24. Direcţia Silvică Iaşi 120 131 156 127 172,96 130.440

25. Direcţia Silvică Ilfov 168 201 157 160 171,72 35.259

26. Direcţia Silvică Maramureş 115 152  101 160,58 193.356

27. Direcţia Silvică Mehedinţi 105 117 136 136 147,35 123.142

28. Direcţia Silvică Mureş 110 188 167 158 179,31 279.468

29. Direcţia Silvică Neamţ 123 174 157 121 200,51 423.418

30. Direcţia Silvică Olt 135 163  147 175,07 59.410

31. Direcţia Silvică Prahova 147 177  157 175,13 154.664

32 Direcţia Silvică Sălaj 117 127  133 169,71 32.440

33. Direcţia Silvică Satu Mare 136 153 186 167 237,82 25.250

34. Direcţia Silvică Sibiu 151 195 169 158 215,10 102.023

35. Direcţia Silvică Suceava 160 198 159 151 205,78 507.423

36. Direcţia Silvică Teleorman 129 154  172 175,36 8.395

37. Direcţia Silvică Timiş 113 125 137 118 148,23 123.129

38. Direcţia Silvică Tulcea 76 88  85 112,58 142.781

39. Direcţia Silvică Valcea 136 176 217 191 238,84 123.612

40. Direcţia Silvică Vaslui 102 115  106 130,30 67.136

41. Direcţia Silvică Vrancea 107 130 173 112 122,27 69.931

 Total 121 155 156 133 173,78 4 .989 .068

Direcţia Silvică

RON / mc RON / mc RON / mc RON / mc RON / mc mc

Medie
preţ de
pornire

2015

Medie
preţ de

adjudecare
2015

Medie
pornire 
licitaţii

principale
dec. 2015,
producţie

2016

Medie
preţuri 
pornire 
martie
2016

(revizuite)

Medie
preturi

de
adjudecare 

2016
Volum

adjudecat
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Preţuri pentru masa lemnoasă
practicate de RNP Romsilva,
producţia 2015-2016



Informăm Consiliul Director că din 
cele 12 Adunări Generale, doar trei 
au fost statutare, respectiv prezenţa 
membrilor ASFOR a fost peste 50%, şi 
anume la sucursalele Vâlcea, Bistriţa-
Cluj şi Braşov.

Dintre sucursalele unde trebuiau 
organizate şi alegeri, doar la 
sucursalele Vâlcea şi Braşov s-a realizat 
prezenţa statutară pentru a putea fi 
desfăşurate alegerile. La sucursalele 
Sibiu şi Suceava nu s-a asigurat 
prezenţa statutară, motiv pentru care 
se vor organiza noi Adunări Generale 
de alegeri în semestrul al II-lea 2016. 
Pe perioada de până la organizarea 
de alegeri la aceste două sucursale, 
Preşedintele ASFOR  a numit preşedinţi 
interimari, la Sucursala Suceava, pe dl. 
Arion Constantin - fostul preşedinte al 

sucursalei, iar la sucursala Sibiu, pe dl. 
Radu Dumitru - consilierul sucursalei.

La sucursalele unde s-au ţinut 
Adunări Generale de alegeri, în 
urma votului exprimat, au fost 
alese noile Comitete de Conducere 
ale sucursalelor, iar în funcţiile de 
preşedinţi de sucursale au fost aleşi 
astfel: la Sucursala Vâlcea - reales 
cu  unanimitate de voturi dl. Barbu 
Nicolae, iar la Sucursala Braşov, dl. 
Frunză Dănuţ, tot cu unanimitate de 
voturi. Menţionăm că ambii sunt şi 
Vicepreşedinţi ai ASFOR.

La Sucursala Bucureşti, Dl. Băjenaru, 
preşedinte al sucursalei, a solicitat 
eliberarea din funcţia deţinută. 
Adunarea Generală a luat act, dar 

Informare
privind modul 
de desfăşurare
a Adunărilor 

Generale
de la 

sucursalele
Asociaţiei 

Forestierilor
din România-

ASFOR
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Adunările Generale anuale ale membrilor ASFOR de la Sucursale,
planificate în baza Hotărârii nr. 112/2016 a Consiliului Director al ASFOR,
s-au derulat în intervalul 9 martie - 5 aprilie, astfel:

09 martie 2016 Sibiu
10 martie 2016 Vest - Banat
15 martie 2016 Bacău şi Neamţ (Adunarea Generala comună, la Bacău)
16 martie 2016  Suceava
17 martie 2016 Maramureş (reprogramat pentru 30 martie 2016)
22 martie 2016  Buzău
24 martie 2016  Prahova
24 martie 2016 Bucureşti
25 martie 2016 Vâlcea + Argeş
29 martie 2016  Cluj + Bistriţa
05 aprilie 2016  Braşov

Sucursala

Adunările Generale anuale de la cele 
12 Sucursale ASFOR s-au ţinut conform 
Hotărârii Consiliului Director, la datele 
stabilite, respectiv în intervalul 9 martie - 5 
aprilie, cu o singură modificare (excepţie), 
respectiv Adunare Generală de la Sucursala 
Maramureş, programată pentru 17 martie, 
la propunerea Preşedintelui Sucursalei, dl. 
Coman Vasile, s-a reprogramat pentru ziua 
de 30 martie 2016.  La patru sucursale, au 
fost programate Adunări Generale şi de 
alegeri pentru Comitetele de Conducere 
ale sucursalelor şi implicit pentru alegerea 
preşedinţilor sucursalelor, respectiv la 
sucursalele Braşov, Vâlcea, Sibiu şi Suceava.



nefiind statutară, nu s-a putut alege 
un nou preşedinte. În aceste condiţii, 
Domnul Țucunel l-a numit preşedinte 
interimar pe Domnul Preda Paris - 
reprezentant Tanex Wood SRL, până la 
organizarea unei noi Adunări Generale.

Referitor la modul de organizare 
a Adunărilor Generale, trebuie să 
subliniem faptul că la majoritatea 
sucursalelor nu s-a reuşit o mobilizare 
a membrilor ASFOR care să asigure o 
participare statutară (peste 51%).

Participarea a fost în proporţie de 
25-40%, cu excepţia celor trei sucursale 
menţionate.

Recunoaştem că sunt şi motive 
obiective care îngreunează mobilizarea 
membrilor ASFOR la Adunările Generale, 

dar dacă avem în vedere că doar odată 
pe an se organizează acestea, ar trebui 
ca, pe viitor, să le pregătim mai bine şi 
să le tratăm ca pe adevărate evenimente 
profesionale ale forestierilor din fiecare 
zonă a ţării, chiar cu tentă festivă, 
unde forestierii să fie interesaţi să 
participe. Responsabilitatea organizării 
Adunărilor Generale este deopotrivă 
atât a preşedintelui de sucursală cât şi a 
consilierului sucursalei.

Referitor la modul de desfăşurare a 
Adunărilor Generale, o primă concluzie 
pe care am reţinut-o este legată 
de nivelul discuţiilor, a problemelor 
ridicate, a “tonului” pe care s-au purtat 
discuţiile, a interesului cu care au urmărit 
intervenţiile şi prezentările făcute de 
Preşedintele Asociaţiei şi de consilierii 

ASFOR, pe care, cu “satisfacţie”, le 
considerăm superioare anilor precedenţi. 
Membrii noştri au devenit mai 
responsabili, frământările din sectorul 
forestier din ultimul an, prezenţa şi 
implicarea ASFOR în soluţionarea 
problemelor apărute în ultima perioadă, 
informarea promptă prin sistemul 
informaţional propriu a membrilor 
ASFOR şi nu numai au făcut ca în cea 
mai mare măsură, membrii noştri să 
privească şi să respecte ASFOR-ul, să 
aibă încredere în ASFOR.

Afost primul an când, la nicio Adunare 
Generală, nu am mai auzit expresia “… 
dar ASFOR ce a făcut pentru noi?” sau 
“… ce face ASFOR pentru noi?”, doar 
sugestii de genul “… ASFOR ar trebui 
să intervină şi pentru… (autorizaţii de 
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mediu, regularizarea masei lemnoase 
rezultată în urma exploatărilor)”.

Referitor la locaţiile unde s-au ţinut 
Adunările Generale, menţionăm că 
doar cu o singură excepţie, preşedinţii 
de sucursale împreună cu consilierii 
s-au implicat în alegerea unor locaţii 
corespunzătoare, asigurând şi un minim 
confort al desfăşurării Adunărilor 
Generale, demne de prestigiul sucursalei 
şi al ASFOR.

Apreciem că şi modul de organizare, 
respectiv locaţia, ambianţa, minimul 
confort pentru cele 2-3 ore, contribuie la 
prestigiul sucursalei, al ASFOR, şi este de 
dorit ca domnii preşedinţi ai sucursalelor 
să acorde atenţia cuvenită şi în viitor 
acestor evenimente.

În ceea ce priveşte rapoartele de 
activitate şi programele de acţiuni ale 
sucursalelor, prezentate, trebuie să 
afirmăm că, cu 2-3 excepţii, nu s-au 
ridicat la un nivel cât de cât acceptabil. 
Nu s-au referit decât în mica măsură la 
activitatea sucursalei.

Colegii consilieri, pe viitor, trebuie 
să trateze mai atent şi cu mai multă 
responsabilitate aceste chestiuni.

În rapoartele de activitate ale 
Comitetelor de Conducere ale 
sucursalelor, susţinute, s-au prezentat 
mai mult rezultatele licitaţiilor de masa 
lemnoasă, preţurile de adjudecare, 
s-a arătat cu degetul numai spre RNP. 
Prea puţin sau chiar deloc nu au fost 
prezentate initiative, demersuri ale 
sucursalelor cu furnizorii de masa 
lemnoasă (Direcţii Silvice, UAT - uri) în 
vederea creării unui climat de minim 
respect şi principialitate între cei doi 
parteneri, furnizorii de masa lemnoasă şi 
agenţii economici.

Noi apreciem că o serie de probleme 
legate de relaţiile cu furnizorii de masă 
lemnoasă se pot rezolva în teritoriu 
şi chiar putem afirma că există cazuri 
în ţară, cei drept, mai puţine, de bună 
colaborare între parteneri, deoarece 
aşa cum este bine cunoscut, cu RNP 
Bucureşti s-a colaborat greu, RNP nu 
a fost un partener corect, principial în 
relaţiile cu ASFOR.

Recomandăm consilierilor sucursalelor 
noastre să acorde atenţia cuvenită, 
pregătirii Adunărilor Generale, a 
materialelor, atât ca formă dar şi ca 
fond, care se prezintă în faţa membrilor 
ASFOR din cadrul sucursalelor 
respective.

Sursa:ASFOR

Situaţia firmelor atestate
şi a membrilor ASFOR
la 31 martie 2016
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Efectele dramatice ale acestui fenomen 
climatic se văd şi în evoluţia pădurilor 
europene, iar o prognoză nefavorabilă 

este estimată mai ales în cazul terenurilor 
forestiere situate la altitudini joase, în condiţii 
de climă uscată. În mod standard, trebuie 
întrunite condiţiile unei creşteri a temperaturii 
cu două grade, în paralel cu o diminuare a 
precipitaţiilor estivale. Astfel, stepa ar putea 
câştiga teren în detrimentul pădurilor cu rol 
protector. Frecvenţa perioadelor de secetă 
va creşte, simultan cu riscul unor incendii, 
precum şi expansiunea paraziţilor şi a plantelor 
invazive.

Pădurile aflate la altitudini joase (în studiu 
este prezentat cazul cantoanelor federale 
elveţiene), adăpostesc deja o serie de specii 
de arbori extrem de rezistente, care se pot 
dezvolta mai bine în condiţii dificile. Pentru 
a anticipa eficient schimbările tipice ale 

acestui sfârşit de secol, va fi nevoie de acţiuni 
ample de favorizare a unei mari varietăţi de 
esenţe arboricole, în special prin intermediul 
procedurilor de întinerire naturală a pădurii, 
după cum notează şi autorii articolului de faţă. 
Plantaţiile-ţintă urmează a fi puse în practică 
pe scară largă în caz de necesitate, cu scopul 
de a asigura echilibrul dintre floră şi faună.

Pădurile amplasate la altitudini mari ar 
trebui să suporte un impact pozitiv din partea 
fenomenului prognozat de încălzire a climei. 
Limita lor ar putea astfel creşte, ceea ce ar 
conduce la intensificarea funcţiei protectoare 
a pădurilor din aceste zone. Pădurile de la 
altitudini medii vor avea de suferit de pe 
urma acţiunii gândacului de scoarţă şi al altor 
insecte parazite.

Sursa: La Forêt, Nr. 2/2016
Prelucrare: Lavinia Marcu

Încălzirea 
climatică 
globală
şi efectele 
asupra
pădurii 
europene

Rezumat
Se pledează pentru 
intensificarea funcţiei 
protectoare a pădurilor 
europene.

Global warmth
and its effects
on the 
European forest
Synopsis
This article pleads for 
an enhancement of the 
protective function of the 
European forests.

Source: La Forêt,
Nr. 2/2016

Pădure
cu funcţie de protecţie  

majoră

Un studiu alcătuit din 24 de pagini, 
elaborat în limbile franceză şi germană 
de către Serviciul Cantonal Forestier din 
Elveţia, examinează consecinţele încălzirii 
climatice asupra pădurilor.
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Caracteristicile
lemnului energetic

Lemnul, resursă importantă de energie termică
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Caracteristicile
lemnului energetic

Lemnul energetic propune astăzi soluţii fiabile, rentabile şi confortabile ca 
răspuns la necesităţile de încălzire domestică şi industrială. Cu toate acestea, 
relativa complexitate a acestui tip de combustibil poate frâna uneori decizia de 
a opta pentru această soluţie, devenind astfel o posibilă sursă de confuzie între 
producători, furnizori şi clienţi. În fapt, contrar situaţiei combustibililor fosili, cei 
pe bază de lemn se prezintă sub o multitudine de forme diverse, beneficiind de 
caracteristici care pot varia într-o măsură importantă. Articolul prezent descrie 
diferiţii parametri ce permit caracterizarea lemnului energetic.

Rezumat
Articolul descrie diferiţi 

parametri ce permit 
caracterizarea lemnului 

energetic cu luarea în 
discuţie a analizei cenuşii 

şi a evaluării, în final, a 
potenţialului energetic.

Firewood 
characteristics

Synopsis
This article describes 

various settings which 
allow different firewood 

characteristics, taking 
into account an analysis 

of the wood ash and a 
final evaluation of its 

energy potential.

Source: Silva Belgica,
No 1/2016
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inferioară PCI.
PCI corespunde energiei produse prin 

arderea unui combustibil fără a ţine cont 
de căldura latentă a vaporilor de apă 
produsă după procesul de combustie. În 
timp ce puterea calorică superioară este 
invariabilă, cea inferioară a lemnului în 
stare anhidră este şi ea relativ stabilă şi 
puţin dependentă de esenţa arboricolă 
în cauză. Se consideră că valorează în 
medie 5,14 kWh/kg (18,5 MJ/kg).

În timpul combustiei, dacă lemnul nu 
este complet uscat, conţinutul de apă se 
degajă sub formă de vapori, împreună 
cu fumul. O parte a energiei astfel 
produse în sânul cuptorului va fi utilizată 
pentru transformarea apei respective 
în energie. Puterea calorică inferioară a 
lemnului umed va depinde în principal 
de conţinutul de apă existent.

Conţinutul în apă 
Umiditatea H, exprimată în procente, 

reprezintă cantitatea de apă conţinută 
în materialul lemnos în raport cu masa 
brută a acestuia sau totalul apă+lemn. 

În medie, lemnul proaspăt (direct după 
doborâre) are un conţinut de apă între 
40 şi 50%, în timp ce materialul uscat va 
avea un grad de umiditate cuprins între 
15% (uscare artificială forţată) şi 25% 
(uscare naturală). Un lemn foarte uscat 
şi sănătos (neputrezit) are un aspect 
gri pe suprafaţa sa, rezonând în mod 
clar atunci când lovim două porţiuni 
lemnoase între ele. 

Sub nivelul de 23% umiditate, apa 
conţinută în lemn este legată chimic de 
structurile moleculare ale fibrelor. Acest 
conţinut al apei nu poate fi eliminat 
decât printr-un procedeu de uscare 
forţată.

Gradul de absorbţie al acestei ape 
(apă de saturaţie) provoacă totodată 
o variaţie a volumului lemnului, acesta 
umflându-se. Dincolo de 23% nivel de 
umiditate, apa absorbită umple golurile 
lăsate în celule şi nu mai induce nicio 
modificare a volumului lemnos.

Volum real
şi volum aparent
După aşezarea în grămezi a buştenilor, 

înţelegem prin volum real acel volum 
care este ocupat de lemnul propriu-zis. 
Volumul aparent corespunde grămezii 
ambalate, care conţine atât buştenii, cât 
şi spaţiul liber dintre aceştia.

Volumul aparent
Buştenii destinati încălzirii sunt 

frecvent comercializaţi la metru ster. 
Un metru ster echivalează iniţial unei 
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Puterea calorică,
parametru esenţial
Puterea calorică a unui combustibil 

exprimă capacitatea sa de a furniza mai 
mult sau mai puţină energie ca urmare 
a procesului de combustie. Acesta ia 
în calcul energia degajată sub formă 
de căldură după combustia completă 
şi se exprimă, în general, în kilowaţi/
oră (kWh) sau în megajouli (MJ) per un 
kilogram de materie primă.

În general, există o distincţie între 
puterea calorică superioară (PCS) şi cea 
inferioară (PCI).

PCS corespunde energiei degajate 
prin combustia lemnului în stare 
anhidră (fără conţinut de apă), luând în 
considerare recuperarea căldurii latente 
a vaporilor de apă produse ca urmare 
a fenomenului de combustie. În fapt, în 
pofida faptului că un tip de combustibil 
este perfect uscat, reacţia de combustie 
produce apă sub formă de vapori.

În cazul în care aceşti vapori intră în 
proces ulterior de condensare, căldura 
latentă poate fi recuperată. Puterea 
calorică superioară a lemnului (PCS) 
depinde de compoziţia sa chimică, în 
particular de conţinutul său în carbon. 
Întrucât acesta din urmă variază foarte 
puţin de la o esenţă lemnoasă la alta 
(aproximativ 50% - carbon), putem 
considera puterea calorică superioară a 
lemnului ca fiind invariabilă şi egală cu 
5,4 kWh/kg (19,44 MJ/kg). Se va avea în 
vedere faptul că luarea în calcul a PCS 
nu prezintă interes decât dacă ardem 
lemnul într-un cazan cu aburi echipat 
cu un sistem de condensare a fumului. 
Aceste tipuri de aparate sunt mai puţin 
utilizate în mod curent, în practică 
folosindu-se mai mult puterea calorică 

grămezi de 1m lungime pe 1 m înălţime 
şi 1 m lăţime. Este vorba aici de 1 m3 
aparent de lemn, având 1 m lungime.

Acest metru ster iniţial se va confrunta 
cu o reducere a volumui aparent în 
funcţie de taierea efectuata asupra 
lemnului.

În tabelul alăturat, se evidenţiază cum 
modul de fasonare permite calcularea 
volumului aparent.

În concluzie, un metru ster de lemn nu 
va da mai mult de 0,80 mc aparenţi dacă 
tăiem lemnul în două (50 cm).

O tăiere de 33 cm nu va conferi un 
volum aparent mai mare de 0,70 mc.

Invers, un mc aparent de grămezi 
lemn de 50 cm necesită 1,25 mc de lemn 
cu o lungime de 1m sau 1,25 mc de 
lemn stivuit.

Noţiunea de retăiere este primordială. 
Se înţelege de aici importanţa, după 
achiziţionarea lemnului de încălzire, unei 
cereri precise a volumului aparent ce 
urmează a fi livrat, şi nu a unui număr 
anume de metri steri.

După data de 1 ianuarie 1980, metrul 
ster nu mai este o unitate legală de 
comercializare a lemnului. Prin urmare, 
doar metrul cub (aparent) poate fi 
utilizat ca unitate de măsură în procesul 
de comercializare.

Volumul real
Buştenii
Coeficientul de umplere a grămezilor 

(tasoane) permite determinarea 
volumului real al lemnului (volum plin) 
conţinut într-un volum compus din aer 
şi lemn. La fel ca în cazul coeficientului 
în funcţie de tipul tăierii, coeficientul 
de umplere este întotdeauna inferior 
nivelului 1 şi depinde de secţiunea de 
buşteni, de fasonarea lor (în lemn de 
33, 45 sau 50 cm) şi de rectitudinea 
acestora. Aceasta poate varia cu 0,8 
pentru buştenii de 33 cm foarte drepţi 
şi despicaţi, cu 0,5 pentru buştenii de 1 
m non-despicaţi, cu secţiuni mici şi rău 
conformaţi.
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Plachetele din lemn
Plachetele de lemn (aşchiile) sunt 

în continuare frecvent comercializate 
utilizând metrul cub aparent de plachete 
care corespunde unei grămezi de 
plachete de 1 mc. În medie, cu cât 
granulometria plachetelor este mai fină, 
cu atât volumul de lemn plin conţinut 
într-un metru cub aparent este mai 
scăzut.

Masa volumică
Masa volumică a lemnului, exprimată 

în kg/mc, reprezintă masa lemnoasă 
per unitate de volum. Masa volumică 
a lemnului în stare anhidră variază în 
funcţie de tipul de esenţă arboricolă: 
de manieră generală, răşinoasele sunt 
mai puţin dense decât foioasele. Masa 
volumică va deveni şi ea variabilă în 
funcţie de conţinutul de apă al lemnului 
respectiv.

Cenuşa din lemn
Cenuşa rezultată din lemn corespunde 

conţinutului în materie minerală din 
materialul lemnos aflat în cauză. Aceste 
rămăşiţe de cenuşă au o influenţă 
separată asupra puterii calorice a 
lemnului, în pofida faptului că ele nu 
participă la reacţia de combustie. Un 
lemn cu un grad de cenuşă ridicat va 
avea, în consecinţă, o putere calorică 
inferioară, proporţional mai slabă decât 
un lemn cu rămăşiţe slabe. Lemnul fără 
scoarţă posedă un nivel al cenuşii situat 
între 0,5 şi 1,5% din masa sa în stare 
anhidră. Scoarţa poate atinge un nivel al 
cenuşii de 5%. În perspectiva proporţiilor 
scăzute de materii minerale conţinute în 
mod natural în lemn, ultimele sunt foarte 
rar luate în calcul în privinţa puterii 
calorice. Proporţiile în cauză pot fi totuşi 
de mare importanţă, în funcţie de starea 
proprietăţii în care se află combustibilul 
(pământ, nisip, scoarţă etc), de aceea 
este necesar să se ţină cont de aceşti 
factori.

Calculul
conţinutului energetic
O dată ce volumul real al lemnului 

este cunoscut, devine mult mai facilă 
calcularea masei lemnoase conţinute 
într-o grămadă plecând de la gradul 
de umiditate şi de la masa volumică, 
precum şi deducerea de aici a 
conţinutului său energetic în funcţie de 
puterea calorică.

Sursa:
Silva Belgica, Nr. 1/2016

Prelucrare: Lavinia Marcu
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Focul este folosit atât la încălzirea 
locuinţelor, cât şi la prepararea hranei, 
astfel încât, din totalul de 365 zile ale 

anului, în fiecare zi focul este necesar.
Prin Codul Silvic, art. 20, alin. 3, proprietarul 

de pădure care are încheiat contract de 
administrare sau servicii silvice pe o perioada 
de minimum 10 ani şi posedă o suprafaţă de 
maxim 10 ha pădure, poate recolta maximum 
3 mc/an/ha.

Astăzi, prin prisma experienţei dobândite 
efectuând lucrări de expertiză judiciară silvică, 
pot să afirm că proprietatea asupra terenurilor 
cu vegetaţie forestieră se modifică zi de zi în 
ceea ce priveşte mărimea, astfel că puţini au 
rămas proprietarii obişnuiţi, care să aibă peste 
1 ha de pădure.

Dacă în Codul Silvic din 2008, art. 34, alin.2, 
se interzicea divizarea proprietăţii forestiere 
sub 1 ha, actualul Cod Silvic nu mai prevede 
acest lucru.

Analizând acum situaţia în care este pus 
proprietarul de pădure cu o suprafaţă de 1 
ha, constatăm ca acesta are asigurat zilnic 
pentru încălzirea locuinţei şi prepararea hranei 
cantitatea de 

3 mc : 365 zile = 0,008219 mc/zi

Având în vedere că majoritatea pădurilor 
României sunt păduri de amestec (răşinoase 
cu foioase tari, foioase tari cu foioase moi), 
admiţând o medie de 850 kg/mc pentru 
răşinoase, 1000 kg/mc pentru foioase tari 
şi respectiv 800 kg/mc pentru foioase moi, 
rezultând aproximativ o greutate specifică 
medie de 900 kg/mc, conduce la un consum 
de lemn asigurat de Codul Silvic de

0,008219 mc/zi x 900 kg/mc =
7,3971 kg de lemn pe zi.

Cantitatea de 7,4 kg de lemn pe zi este 
enorm de mică, practica şi statistica dovedind 
că un consum de lemn de cca. 15-20 kg/zi 
se justifică pentru o familie de secolul XXI ce 
foloseşte ca şi combustibil lemnul.

Am avansat cantitatea necesară de 15-20 
kg lemn pe zi deoarece locuiesc la casă şi 
anual îmi procur lemn de foc pentru încălzirea 

locuinţei şi prepararea hranei. Mai mult, 
personalul silvic beneficiază prin contractul 
colectiv de muncă, anual, de 6 mc lemn pentru 
foc, astfel încât cantitatea de 15-20 kg/zi 
avansată ca şi necesară se justifică încă o dată.

Asadar, proprietarul de pădure în suprafaţă 
de 1 ha trebuie să completeze cantitatea de 
7,4 kg de lemn prin taiere fără drept de pe 
proprietatea sa, pentru a ajunge la cantitatea 
necesară de 15-20 kg/zi. Constatăm astfel că 
presiunea asupra padurii există.

Pentru a o înlătura, consider că este necesar 
a se proceda în felul următor:

a) - modificarea articolului 20, alin. 3, din 
Codul Silvic, în sensul de a prevedea ca şi 
recoltă maximă anuală recolta prevăzută în 
amenajamentul silvic ca şi creştere medie 
anuală, având în vedere că pădurile României 
asigură o creştere medie anuală de cca. 6 mc/
an/ha şi sunt, în majoritatea cazurilor, pluriene.

b) - reintroducerea în Codul Silvic a 
articolului prin care proprietatea forestieră să 
nu poata fi divizată sub limita de 1 ha, în caz 
de succesiune, pentru împărţirea proprietăţii, 
procedandu-se la plata de sultă între 
moştenitori.

c) - adăugarea unui nou articol în Codul 
Silvic prin care să permită consumatorului 
de lemn pentru foc accesul în pădure pentru 
recoltarea resturilor de exploatare (crăci 
subţiri, vârfuri, iescari, coaje, zaburi) rămase 
dupa lichidarea şi reprimirea parchetelor, 
indiferent de forma de proprietate asupra 
acestora, precum şi a vreascurilor, uscăturilor şi 
crăcilor răspândite în păduri şi aflate la sol, fără 
a folosi toporul sau alte instrumente de tăiat 
sau rupt, cu titlu de gratuitate, cu menţiunea 
că operaţiunile de recoltare şi scos-apropiat să 
se execute manual.

Consider că propunerile de mai sus, pot 
conduce la înlăturarea presiunii asupra 
pădurii determinate de aspectul prezentat 
mai sus, respectiv la limitarea recoltarii de 
către proprietar doar a cantităţii de 3 mc/an/
ha, aproape în totalitate şi sugerez instituţiilor 
abilitate ale statului a le analiza.

dipl. ing. Gafiţa Chiruţa Gheorghe,
expert juridic

Codul Silvic,
presiune asupra pădurii

Rezumat
Limitarea recoltării de 

către proprietar (Codul 
Silvic) doar a cantităţii de 

3 mc/an/ha, determină, 
pentru suplimentarea 

acestui cuantum până 
la nivelul minim necesar 

(15-20 kg/zi), fapte 
şi intenţii care se pot 

uneori poziţiona la limita 
legalităţii.

Forest Code, 
a pressure on 

forests
Synopsis

A limited wood collecting 
process on behalf of the 

owner (Forest Code), 
reaching up to only 3 

mc per year per hectare, 
leads to a series of 

actions and intentions 
on the verge of legality. 

One may try to increase 
this quantum up to the 

minimum necessary level 
(15-20 kg/day).

dipl. eng. Gafiţa Chiruţa 
Gheorge, legal expert

Din cele mai vechi timpuri, odată cu descoperirea focului, 
omul a început să îl întreţină şi să îl folosească. Dar folosirea 
focului presupune consumul unui combustibil, care la noi în 
ţară, mai ales în mediul rural, rămâne, totuşi, preponderent, 
lemnul.
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Lemnul de foc
şi banii nu prisosesc 

niciodată
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“Suplimentul”
de putere mecanică
consumat
la colectarea
lemnului

Suprafaţa de pădure (terenul) care serveşte nevoilor de cultură silvică, din punct 
de vedere al fenomenelor fizice, cum ar fi mişcarea mecanică a corpurilor, se 
deosebeşte de suprafeţele obişnuite, relativ finisate (betonate, asfaltate, de pământ 
etc.) şi în care eterogenitatea spaţială şi de stare fizică imprimă o sumedenie 

Deplasarea unei sarcini de lemn cu atelaje
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“Suplimentul”
de putere mecanică
consumat
la colectarea
lemnului

Rezumat
Excluzând acţiunile cunoscute 

în formă, mărime şi mod de 
manifestare pe care o realizează 

greutatea sarcinii şi frecarea 
acesteia cu solul forestier ca 

variabile aleatorii care participă 
la mişcarea arborelui în cadrul 
colectării, se mai pot enumera: 
acroşajele cu cioate sau arbori 

în picioare; antrenarea şi 
transportul episodic al unei 

prisme de pământ; alternanţele 
de poziţie a arborelui în timpul 

deplasării; inerţiile create 
prin contribuţia terenului şi a 

regimului de mişcare.

“Additional” 
mechanical power 
(CP, W) consumed 
during the process 
of wood collection

Synopsis
Excluding the known actions 

regarding the shape, size 
and ways of manifestation of 

the mass load and its forest 
soil friction as variables 

which participate in the tree 
transportation during the 

process of wood collecting, one 
may enumerate: stumps from 
catching on roots or standing 
trees; carrying away and the 
episodic transportation of a 

wedge prism (to the ground); 
alternating tree positions 

during transportation; the 
inertial forces related to the soil 

characteristics and the condition 
of movement.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

de influenţe practice. Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici care pot fi 
utilizaţi în proiectarea prin calcul împreună cu valorile de calcul ale acţiunilor, 
ale rezistenţelor în general, ale rezistenţelor elementelor structurale şi ale datelor 
geometrice sunt variate, inegale şi mult dispersate.
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În general, din punct de vedere fizic, 
pământurile sunt medii disperse, 
trifazice, alcătuite, în general, din faza 

solidă (particule solide care alcătuiesc 
scheletul mineral), faza lichidă (apa din 
golurile dintre particulele solide, numite 
pori) şi faza gazoasă (alcătuită din aer 
sau gazele din porii neocupaţi de apă). 

Factorii care pot influenţa cel mai 
frecvent proprietăţile terenului sunt:

• starea (nivelul) de eforturi şi 
modul de deformare (în special 
asupra rezistenţei la forfecare şi a 
deformabilităţii),

• unele particularităţi structurale 
ale pământului respectiv (fisurile, 
anizotropia, existenţa unor particule 
mari),

• efectele de timp,
• efectele actiunilor dinamice ,
• caracterul casant sau ductil al 

comportării pământului supus efortului,
  
Ori de cate ori este necesar, trebuie 

aplicati coeficienti de corectie pentru 
convertirea rezultatelor de teren si 
laborator in valori derivate care sa 
reprezinte comportamentul efectiv .

Relaţia m=Ff / Gn este aproximativă, 
deoarece, în realitate, coeficientul 
de frecare depinde de viteza relativă 
dintre suprafeţe. Din multitudinea de 
experienţe efectuate, s-a observat că 
este mai greu să scoatem corpul din 
repaus, decât sa-i intretinem miscarea 
dupa ce a pornit. Aceasta înseamnă că 
m este mai mare atunci când începe 
mişcarea, scăzând ulterior, pe măsură ce 
viteza creşte.

Deoarece forţele de frecare sunt, în 
cele mai multe cazuri, dăunătoare, în 
tehnică, dar numai acolo, unde este 
posibil, se utilizează lubrifianţi, pentru 
micşorarea acestora.

Forţa de frecare la alunecare, dupa 
cum bine se ştie, nu depinde de 
mărimea suprafeţei de contact dintre 
corpuri.

Forţa de frecare la alunecare depinde 
direct proporţional de natura corpurilor 
aflate în contact. Mărimea care ne dă 
date despre natura suprafeţelor aflate 
în contact se notează cu litera m (miu) 
şi poartă denumirea de coeficient de 
frecare. Coeficientul de frecare e o 
mărime fizică adimensională, nu are 
unitate de măsură.

Forţa de frecare la alunecare depinde, 
însă, direct proporţional de normala la 
suprafaţa de contact.   

Datorită faptului că forţele de frecare 
apar întotdeauna când un corp se 
mişcă, înseamnă că în practică, mişcarea 
rectilinie şi uniformă a acestuia nu se 
poate efectua în virtutea inerţiei, ci doar 
datorită unei forţe de tracţiune egală şi 
de sens contrar cu forţa de frecare Ff.

Forţele care apar în regiunea de 
contact şi care se opun mişcării sunt, 
aşadar, forţe de frecare şi au întotdeauna 
sens opus deplasării corpului.

Faţă de schema teoretică de mai sus, 
există trei posibilităţi:

1.  Dacă Ff >Gt , 
corpul nu se mişcă;

2.  Dacă Ff = Gt , 
are loc o mişcare rectilinie uniformă;

3.  Dacă Ff < Gt ,
are loc o mişcare rectilinie uniformă
variată, mişcare accelerată 

Gt = G · sin. α
Ff = mGn

Puterea mecanică, în legatură cu 
forţele descrise, arată capacitatea 
acestora de a efectua lucru mecanic, se 
notează cu P şi are următoarea formulă 
de calcul:

P = L / T

unde T este timpul în care forţa 
efectuează lucrul mecanic. Pe baza 
formulei, definim puterea mecanică 
drept mărimea fizică scalară numeric 
egală cu lucrul mecanic efectuat de 
o forţă şi timpul necesar efectuării 
acestuia.

În sistemul internaţional de unităţi, 
puterea mecanică se măsoară în waţi 
(W). O altă unitate de măsură a puterii 
mecanice este calul-putere, un cal-
putere fiind egal cu 736 W. În cazul în 
care viteza corpului e constantă, putem 
deduce o a doua formulă de calcul a 

puterii mecanice (aceasta e valabilă doar 
când acceleraţia e nulă!)

Ştim că
P = L / T
şi mai ştim şi că
L = F * d.
Ne va rezulta formula
P = F * d / T.
Dar d / T = v ( viteza corpului ).
De aici rezultă că
P = F * v.

Aceste câteva concepte teoretice 
stau la baza bilanţului de putere pe 
care îl analizăm în special la colectarea 
lemnului (deplasarea unei sarcini de 
lemn în interiorul padurii).

Configuraţia terenului, panta şi reţeaua 
hidrografică pot avea, aşa cum s-a mai 
precizat, influenţe favorabile pentru 
desfăşurarea raţională a procesului de 
mişcare a lemnului prin pădure, dar pot 
fi şi cauze ale unor dificultăţi greu de 
învins din punct de vedere tehnic şi mai 
ales economic.

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

Aici trebuie să remarcăm o idee pe 
care o consider esenţială în felul de 
a gândi acest moment de transport: 
concentrarea de forţe (active şi reactive). 
A elabora o strategie de folosire a 
forţelor şi mijloacelor prin care întregul 
sistem să fie supus la o triplă operaţiune: 
separarea şi neutralizarea obstacolelor 
directe, utilizarea raţională a forţei 
gravitaţionale şi cooperarea pentru 
eliminarea efectelor colaterale. 

Productivitatea muncii şi a mijloacelor 
efectiv alese (atelaj, tractor, funicular 
etc.), indicii cantitativi şi calitativi de 
producţie, costurile de producţie etc. 

α

N

G Gn

FfGt
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depind de toţi aceşti factori, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, 
după cum măsurile de organizare 
tehnică reuşesc să reducă la minimum 
influenţele negative ale acestora.

Colectarea, ţinând seama de 
amplasarea majorităţii pădurilor din 
ţara noastră, se face în condiţii de 
teren, printre altele, şi accidentat, 
ceea ce conduce la costuri de 
exploatare, consumuri de manoperă 
şi combustibil ridicate, acestea fiind 
direct proporţionale, în primul rând, 
cu distanţa. Executată prin târârea sau 
chiar semitârârea lemnului, provoacă, de 
asemenea, pagube solului, seminţişului, 
subarboretelui şi arborilor rămaşi în 
picioare.

Analiza efectuată în acest context se 
înscrie în cadrul preocupărilor privind 
creşterea eficienţei tehnicilor de lucru 
specifice colectării lemnului şi îşi propune 
să elucideze principalele aspecte teoretice 
şi practice legate de mişcarea lemnului 
pe sol în cadrul operaţiei de colectare, în 
scopul cunoaşterii aspectelor energetice, 
îmbunătăţirii parametrilor de bază şi 
perfecţionării procedeelor specifice de 
lucru.

Fag conic, cu
capăt moderat
lăbărţat

kg grade daN daN daN %

Argilă
nisipoasă
(α=5°)

1.350

Mărimea
sarcinii

Specia
şi forma
trunchiului

Natura
terenului
(declivitate) Mediu Maxim

Diferenţe de eforturi
între valorile experimentale
şi teoretice mediu / maxim

Teotretic
(calculat)

Experimental

Efortul de tracţiune

810 490 1.000 -60 / +12

Fag conic Humus
uscat
(α=10°)

750
525 480 1.370 -9 / +260

Fag conic Humus
uscat
(α=5°)

750
(ridicare
sarcină)

750 750 950 0 / +12

Fag conic Humus
înmuiat
(α=0°)

1.350 635 500 1.490 -8 / +234

Fag conic Humus
înmuiat
(α=0°)

1.350
(ridicare
sarcină)

1.350 1.350 1.550 -0 / +11

Molid conic,
cu capăt
lăbătârţat

Humus
înmuiat
(α=10°)

900 540 1.000 3.000 +185 / +555

Molid conic Humus nisipos
înmuiat
(α=0°)

150 75 300 650 +400 / +866

Valorile comparative, teoretice (calculate) şi experimentale (măsurate),
ale eforturilor de tragere, pe categorii de măsurători, care constituie fundamentul
unor reconsiderări în ceea ce priveşte calculul energetic sau de dimensionare
a unor subansamble, sunt:

Plecând de la considerentul că, în 
general, documentaţiile referitoare 
la dinamica mijloacelor de colectare 
sunt foarte puţine, iar cele referitoare 
la această problematică se ocupă mai 
puţin de legătura cu sarcina, s-a urmărit 
determinarea cât mai exactă a forţelor 
rezistente pe care le produce lemnul 
la deplasarea prin târâre şi influenţele 
acestora asupra calităţilor de tracţiune la 
nivelul mijlocului de colectare.

În urma experimentărilor efectuate, a 
observaţiilor şi interpretărilor care s-au 
făcut asupra aspectelor studiate, se 
desprind următoarele concluzii :

• Mecanismele sau elementele de 
mecanisme care asigură tragerea 
sunt supuse în durate aproape egale, 
la solicitări uşoare, medii şi grele, 
dimensionările de rezistenţă sau putere 
de tracţiune făcându-se curent utilizând 
ca forţă de rezistenţă doar frecarea 
lemnului pe sol.

• Modalităţile actuale de dimensionare 
(în special a cablurilor) iau în considerare 
efortul maxim ce se înregistrează în 
punctele caracteristice şi în ipotezele 
analizate. În calcul se ţine seama şi de 
efortul suplimentar datorită acţiunilor 

dinamice, astfel că efortul maxim de 
calcul (tc) se stabileşte pe bază de 
coeficienţi:

Eforturile de tracţiune în raport cu 
ipotezele de tragere (unghiul sub care se 
trage ) se pot modifica pentru o condiţie 
dată cu până la 120 %, situaţie în care 
tractoarele înregistrează dezavantajul 
unui regim de deplasare (târâre) mai 
agresiv pentru sol;

Exceptând acroşajele de cioate, arbori 
în picioare, denivelări etc., o rezistenţă 
semnificativă la înaintarea arborelui 
colectat o realizează dislocarea şi 
antrenarea unui strat de pământ, atunci 
când partea frontală are o configuraţie 
propice pentru acest fenomen.

Cuantificarea diferenţiată a 
contribuţiei fiecărui factor (frecare, 
acroşaj, dislocare sau transport de 
pământ) este dificilă şi, în final, expresia 
cumulată a acestor influenţe este 
suficientă pentru fundamentarea unor 
coeficienţi sau principii de dimensionare.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Cui 
prodest?

Rezumat
La modul general, 

normele ar trebui să 
conţină câteva lucruri 

clar interzise, iar 
restul prevederilor să 

arate mijloacele de 
îndeplinire a criteriilor 
de gestionare durabilă 

a pădurilor, adoptate la 
nivel european. Autorul 

este adeptul soluţiilor 
viabile, aplicabile, care 

nu vor genera alte 
conflicte, şi prin care să 

se armonizeze cât de cât 
interesele statului cu cele 

ale proprietarilor.

Cui prodest?
A few reflexions upon 

long-awaited technical 
regulations

Synopsis
Generally speaking, 
regulations should 

include a few things 
strictly forbidden, 

while the rest of their 
provisions should seek 
to present the ways of 
complying with these 

criteria of a sustainable 
forest management 

at European level. The 
author supports viabile 

and applicable solutions 
which will not generate 

other conflicts, thus 
somewhat harmonising 
the state interests with 

those of the owners.

Prof. Dr. Eng.
Marian Drăgoi
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Cui 
prodest?

Câteva 
reflecţii 
asupra mult 
aşteptatelor 
norme 
tehnice
În superba sa carte 
intitulată “Ipocrizia 
disperării” 1),  Theodor 
Mazilu spunea că 
orice om simte nevoia 
să se mişte într-un 
spaţiu moral, să se ştie 
aşezat între câteva 
repere etice: hoţii nu 
ucid, criminalii nu fură 
şi aşa mai departe. 
Din păcate, ceea ce 
(ni) s-a întâmplat în 
ultimele două decenii, 
duce ipoteza lui 
Theodor Mazilu în 
domeniul ridicolului, 
iar părerea unui coleg 
de-al nostru, ce 
spunea cu zece ani 
în urmă că normele 
tehnice anulează două 
emisfere cerebrale şi 
cinci ani de facultate, 
trebuie privită cu o 
cuvenită rezervă: 
nici emisferele nu 
mai sunt ce au fost 
(exceptându-le pe 
cele de Magdeburg, 
peste care dai unde 
te aştepţi mai puţin, 
adică în posturi cheie), 
şi nici şcoala. 
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gestionată unitar, indiferent de deţinător 
şi indiferent de mărimea proprietăţii, 
este cât se poate de periculoasă. Mai 
ales în condiţiile în care Codul Silvic a 
deschis cutia Pandorei: art. 97. alin. 2 
prevede fie acordul proprietarului, fie 
plata unei juste şi prealabile despăgubiri, 
plătită anual, pentru impunerea de 
restricţii proprietarilor de păduri, prin 
amenajamente silvice. 

Cum ne vor convinge specialiştii din 
domeniul amenajării pădurilor că au 
găsit soluţii viabile, aplicabile şi care 
nu vor genera alte conflicte rămâne de 
văzut. Aceasta pare a fi marea provocare 
a acestor norme tehnice, deoarece 
aceeaşi lege spune că autoritatea 
publică ce răspunde de silvicultură va 
elabora aceste norme în colaborare 
cu Academia de Știinţe Agricole şi 
Silvice, cu alte instituţii de specialitate 
şi organizaţii nonguvernamentale. În 
condiţiile în care amenajamentul este 
pentru unii dogmă iar pentru alţii (cel 
mult) normă (vezi dezbaterile complet 
sterile pe dreptul de a nu mai amenaja 
pădurile cu suprafeţe mai mici de 10 
ha) va fi imposibil să se ajungă la o 
soluţie de compromis, prin care să se 
armonizeze cât de cât interesele statului 
cu cele ale proprietarilor (ce vor fi, în 
sfârşit!) privaţi de pădure. 

În orice ramură economică, transferul 
tehnologic este neliniar şi sunt, trebuie 
să o recunoaştem, câteva domenii 
în care de decenii nu am mai avut 
elemente de progres tehnologic 
autentic: în împăduriri, în silvotehnică, 
şi în producerea puieţilor în pepiniere 
nu s-a mai întâmplat nimic spectaculos;  
nici măcar ceea ce era nou acum două 
decenii nu a fost asimilat de practica 
noastră. De ce oare? Emisferele de 
Magdeburg vor spune că nu putem 
aplica rezultatele cercetărilor întreprinse 
de alţii şi, în lipsa propriilor noastre 
studii nu vom putea schimba nimic. Nici 
în materie de rărituri, nici în materie 
de împăduriri, nici în ceea ce priveşte 
alegerea tratamentelor. Iar în materie de 
amenajare am stabilit deja…

Jurisprudenţa în materie de 
delicte silvice ne-a lăsat, într-un 
număr covârşitor de cazuri, complet 
descoperiţi. După mai bine de 15 ani 
de dosare penale finalizate cu NUP 
şi salarii compensatorii, imaginea 
publică a corpului silvic este estrem de 
defavorabilă: “nişte mafioţi care se joacă 
de-a dreptatea să ne prostească; toţi 
sunt înţeleşi între ei”. Asta se întâmplă 
şi din cauza proastei comunicări, 
şi din cauza orgoliilor, şi din cauza 
faptului că ne-am apărat în instanţe 
cu Biometria Arborilor şi Arboretelor 
precum polonezii cu cavaleria de 
invazia tancurilor germane. Consecinţa? 

Tendinţa de a scoate sintagma “estimaţie 
statistică” din limbajul tehnic, pentru 
că de fiecare dată când am folosit-o, 
s-a întors împotriva noastră 2). Dar, aşa 
cum Curtea de Conturi  a trecut cu bine 
examenul la silvicultură (vezi raportul 
privind retrocedorile şi tăierile ilegale), 
putem spera că şi celelalte organe de 
control vor mai fi învăţat câte ceva din 
tainele meseriei noastre. Și cu cât acest 
„ceva” va fi mai clar şi mai concis, mai 
lipsit de ambiguităţi, cu atât va fi mai 
bine. Pentru pădure. 

Că ne place sau că nu ne place, 
certificarea forestieră a îngustat 
cumva spaţiul de manevră în ceea ce 
priveşte reglementarea silvică. Orice 
normă tehnică ar trebui să ţină cont 
de acest lucru şi, mireni fiind, nu 
putem fi mai catolici decât Papa. De 
asemenea, ar trebui să învăţăm ceva din 
experienţa încercării de a asigura plăţi 
compensatorii, pentru proprietarii de 
păduri. De atâta supra-reglementare, 
foarte puţine măsuri au mai rămas 
opţionale, la latitudinea proprietarului. 

Acum, a  înlocui complet norma 
cu ghidul de bună practică ar fi 
curată sinucidere instituţională. 

Care sinucidere oricum se va produce, 
dacă setul de norme şi instrucţiuni 
tehnice (“scutul pădurii”, cum îl numea 
cineva în totală necunoştinţă de cauză) 
apărut în urmă cu exact trei decenii, nu 
va fi înlocuit cu altceva. Ce va fi acest 
“altceva” care, faţă de modul în care s-a 
lucrat în 1986, sau în 2000, când aceleaşi 
norme tehnice au fost “toaletate”, 
premisele fiind aceleaşi: 1) statul este cel 
mai important proprietar şi  2) nimic nou 
sub soare…le ştiinţelor silvice.

În 1986 aveam obligaţia de a ne 
conforma unei legi bune în ansamblu, 
dar pe alocuri total neinspirate privind 
conservarea fondului forestier. Atunci au 
fost introduse, ca soluţie de compromis, 
lucările de conservare, ajunse între timp 
la statutul de “păcat origiar”, de care 
nu ne putem lepăda. Totuşi, contextul 
actual este cu totul altul, iar obligaţiile 
ce decurg din statutul de ţară membră a 
Uniunii Europene sunt altele. Iar practica 
elaborării şi implementării unor politici 
publice i-a învăţat pe cei mai vechi 
membri ai Uniunii că “vorba dulce mult 
aduce” în relaţia dintre stat şi cetăţean, 
motiv pentru care multe norme au fost 
înlocuite cu ghiduri de bună practică: 
în agricultură, în planificare locală, în 
transporturi, ş.a.m.d. Măsura în care 
o asemenea abordare este oportună 
depinde de ce înţelegem prin normă: 
reglementare tehnică sau juridică? Sau 
ambele? Prima accepţiune ar trebui 
să iasă din discuţie datorită diversităţii 
condiţiilor din teren. Dacă s-ar merge 
pe această cale, drumul este anevoios, 
pentru că orice situaţie particulară 
trebuie luată în considerare şi nu avem 
nicio garanţie că cel ce gândeşte soluţia 
(“teoreticianul”) înţelege şi stăpâneşte 
mai bine problema decât cel ce o 
trăieşte nemijlocit (“practicianul”). Sau că 
soluţia în sine nu creează alte probleme. 
Cum Pământul este un meta-organism, 
iar mult lăudatul ecosistem forestier 
este ceva foarte complicat şi fragil (mai 
puţin pentru silvicultori şi firmele de 
exploatare), ar fi bine să mergem pe 
soluţia lui Hipocrat: decât să strici, mai 
bine nu faci nimic. Aşa că normele ar 
trebui să conţină câteva lucruri clar 
interzise, iar restul prevederilor să 
arate câteva mijloace de îndeplinire 
a criteriilor de gestionare durabilă a 
pădurilor, adoptate la nivel european. 

În urmă cu trei decenii, nu aveam 
nici societate civilă, nici proprietari 
particulari (evit sintagma “proprietari 
privaţi de pădure”, pentru a nu se 
înţelege cumva că sunt privaţi de 
vreo componentă a dreptului de 
proprietate). Ideea că pădurea trebuie 

Pădure gestionată durabil
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Și cum PNDR acordă astfel de plăţi 
doar pentru măsurile asumate în mod 
voluntar (nu şi pentru cele obligatorii) 
am condamnat micii proprietari la cel 
mai mic nivel al plăţilor de silvo-mediu 
din UE. Și asta pentru că am fost obligaţi 
să ne raportăm la nişte norme tehnice 
pentru care, nu-i aşa, o pădure de un 
hectar trebuie gospodărită la fel ca una 
de o mie de hectare. 

Donella Meadows 3) spunea undeva 
că în clipa în care nu mai cauţi vinovatul 
ci doar defineşti sistemul în care cineva 
calcă strâmb, gândeşti deja sistemic. 

Tot de la ea ştim că un sistem 
socio-economic îşi defineşte propriul 
comportament. Important nu e să-l 
controlăm, ci să-l înţelegem şi să-l 
angrenăm într-un mecanism care să 
funcţioneze fără a afecta echilibrul 
social, economic şi ecologic. Iar orice 
restricţie trebuie analizată nu doar din 
perspectiva obiectivului ce trebuie atins, 
ci şi din perspectiva reacţiilor pe care le 
va crea. În mult timp în urmă, glosând 

Pădure gestionată durabil

pe aceeaşi temă, postam pe portalul 
gestionat de colegul nostru Cătălin 
Tobescu o reţetă odioasă de manipulare: 
fixezi un obiectiv moral greu de atins, 
ca apoi să foloseşti în propriul interes 
complexul de vinovăţie al celor ce nu 
s-au ridicat la înălţimea idealului pe care 
tu l-ai fixat lor (“V-am spus eu că nu 
sunteţi în stare”). Era vorba de un pastor 
ce convinsese câteva sute de fete să 
jure, cu mâna pe Biblie, că-şi vor păstra 
fecioria până în noaptea nunţii.  

Până când grupurile de lucru se vor 
constitui, sperăm că emisferele de 
Magdeburg se vor fi fisurat, iar celelalte, 
normale, să se fi trezit la realitate; dar cu 
frică de Dumnezeu.

Drăgoi Marian,
Universitatea Ștefan cel Mare,

Facultatea de Silvicultură

Editorial apărut
în Bucovina Forestieră

şi reprodus cu acordul autorului

1. Apărută în 1972 la Cartea 
Românească, re-editată în 2002 de 
Albatros. 

2. Succesele reputate de unii experţi 
silvici în instanţă sunt totuşi puţine, 
nesemnificative statistic. 

3. Co-autor al mai multor lucrări 
de sinteză, prin care s-a realizat 
poziţionare corectă a sistemului 
socio-economic global în ecosistemul 
terestru: Limitele creşterii (1972), 
Dinamica creşterii într-o lume finită 
(1974), Dincolo de limite (1992) şi 
Limitele creşterii, actualizate după 30 
de ani (2004).
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Letonia,
ţară forestieră

Vedere din Riga,
capitala Letoniei
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Letonia,
ţară forestieră

Rezumat
Specificitatea geografică 
pe care o ocupă Letonia, 
pe de o parte, şi evoluţia 
economică generală 
bună, pe de altă parte, 
au argumentat ideea 
elaborării unei prezentări 
a economiei din aceasta 
ţară. Cunoaşterea unor 
similitudini şi aprop-
ieri în ceea ce priveşte 
gospodărirea şi valorifi-
carea Fondului Naţional 
Forestier este benefică 
pentru specialiştii în 
domeniu. Informaţiile 
oferite permit o analiză 
comparativă, utilă sil-
vicultorilor, prin prisma 
funcţiilor complexe pe 
care le îndeplineşte 
pădurea. Se desprind 
şi o serie de aspecte 
de natură legislativă 
şi administrativă care, 
în ansamblu, întregesc 
tabloul unei silvicul-
turi cu o contribuţie 
însemnată la condiţia 
social-economică şi de 
mediu a ţării.

Latvia, a forest 
country
Synopsis

The geographic speci-
ficity of a country like 
Latvia and, on the other 
hand, the overall good 
economical evolution 
convinced us to present 
the economy of this 
country. All the forestry 
specialists could learn 
from the similarities and 
the common points re-
lated to the development 
of the National Forest 
Fund. The information 
we may offer allows for 
a comparative analysis, 
useful to any foresters 
in terms of the complex 
roles of a forest. A series 
of legal and administra-
tive aspects which will 
complete the picture of 
a forestry sector highly 
contributing to the social, 
economic and environ-
mental condition of this 
country.
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Suprafaţa totală de 64.559 kmp 
cuprinde 62.157 kmp de uscat, 18.159 
kmp de teren arabil, 34.964 kmp şi 2.402 
kmp de ape interioare. 

Lungimea totală a frontierelor Letoniei 
este de 1.866 km. Lungimea frontierelor 
terestre este de 1.368 km, dintre care 
343 km sunt cu Estonia la nord, 276 
km cu Federaţia Rusă la est, 161 km cu 
Belarus la sud-est şi 588 km cu Lituania 
la sud. Lungimea totală a frontierei sale 
maritime este de 498 km, împărţită cu 
Estonia, Suedia şi Lituania. Întinderea 
ţării de la nord la sud este de 210 km şi 
de la vest la est de 450 km.

Majoritatea teritoriului Letoniei se află 

la mai puţin de 100 m altitudine peste 
nivelul mării. Cel mai mare lac din ţară, 
Lubāns, are 80,7 kmp, cel mai adânc, 
Drīdzis, având 65,1 m. Râul cu cel mai 
lung curs pe teritoriul ţării este Gauja, 
452 km. Cel mai lung râu care curge şi 
prin teritoriul leton este Daugava, cu o 
lungime totală de 1.005 km, din care 352 
km prin Letonia. 

Letonia se învecinează, aşadar, cu 
Estonia, Lituania, Rusia şi Belarus şi are 
o zonă de coastă cu o lungime de 531 
de km, scăldată de apele Mării Baltice. 
Pădurile acoperă peste 40% din teritoriul 
ţării. De asemenea, în Letonia există 

peste 3.000 de lacuri şi 12.000 de râuri. 
În 2014, cele mai importante sectoare 

ale economiei Letoniei erau: comerţul cu 
ridicata şi cu amănuntul, transporturile şi 
serviciile de cazare şi alimentaţie publică 
(25,3%); industria (16,4%) şi administraţia 
publică, apărarea, educaţia, sănătatea şi 
asistenţa socială (15,1%).

Principalii parteneri de export ai 
Letoniei sunt Lituania, Rusia şi Estonia, 
iar cei de import sunt Lituania, Germania 
şi Polonia.

Clima
Letonia are o climă temperată, 

descrisă în diverse surse fie drept 

Letonia se află în Europa de Nord, pe malul de est al Mării Baltice, în 
partea nord-vestică a cratogenului Est-European, între paralelele de 55° şi 
58° latitudine nordică (cu o zonă mică la nord de paralela de 58°), şi între 
meridianele de 21° şi 29° longitudine estică (cu o mică zonă la vest de 
meridianul de 21°).

Capitala: Riga
Suprafaţa: 64.573 kmp
Populaţia: 2.001.468 (2014)
PIB: 24,060 miliarde EUR (2014)
Limba oficială: letonă
Sistem politic: republică parlamentară
Stat membru UE de la 1 mai 2004
Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 2014
Moneda: Euro
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continentală umedă (Köppen Dfb) fie 
oceanică/maritimă (Köppen Cfb). 

Regiunile de coastă, mai ales coasta 
vestică a peninsulei Curlanda, au o climă 
mai degrabă maritimă, cu veri răcoroase 
şi ierni blânde, în timp ce zonele estice 
au o climă mai degrabă continentală, cu 
veri călduroase şi ierni geroase. 

Letonia are patru anotimpuri de 
durate aproximativ egală. Iarna începe 
la mijlocul lui decembrie şi ţine 
până la jumătatea lui martie. Iernile 
au temperaturi medii de -6°C şi se 
caracterizează prin prezenţa stabilă 
a unui covor de zăpadă, zile scurte şi 
perioade de lumină puternică întrerupte 

de perioade scurte de vânturi puternice, 
temperaturi extreme de circa -30°C 
şi zăpezi abundente. Vara începe în 
iunie şi durează până în august. Verile 
sunt însorite şi nu foarte calde, seara şi 
noaptea vremea fiind răcoroasă. Verile 
au temperaturi medii de circa 19°C, cu 
extreme de 35°C. Primăvara şi toamna 
aduc vreme destul de blândă.

Economia
Letonia face parte din piaţa unică 

europeană, zona Euro şi Spaţiul 
Schengen.

Letonia este membră a Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (1999) şi a 

Uniunii Europene (2004). La 1 ianuarie 
2014, Euro a devenit moneda ţării, 
înlocuind latul. Conform sondajelor 
de la sfârşitul lui 2013, 45% din 
populaţie susţinea introducere euro 
şi 52% se opunea. După introducerea 
monedei unice europene, sondajele 
eurobarometrului în ianuarie 2014 arătau 
că susţinerea pentru Euro era în jur de 
53%, aproape de media europeană. 

Începând cu anul 2000, Letonia are 
una dintre cele mai rapide creşteri ale 
PIB din Europa. Creşterea condusă în 
principal de consum a dus, însă, la 
prăbuşirea PIB-ului Letoniei la sfârşitul 
lui 2008 şi la începutul lui 2009, 

Letonia,
ţărmul Mării Baltice
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exacerbată de criza economică globală, 
penuria de credite şi resursele uriaşe 
de bani necesare salvării băncii Parex. 
Economia letonă s-a contractat cu 18% 
în primele trei luni din 2009, cea mai 
mare scădere din Uniunea Europeană. 

Criza economică din 2009 a 
demonstrat presupunerile anterioare 
că ritmul rapid de creştere va duce la 
o implozie a bulei economice, întrucât 
era condusă în principal de creşterea 
consumului casnic intern, finanţată de 
o creştere importantă a datoriei private, 
precum şi de o balanţă comercială 
externă negativă. Preţurile pe piaţa 
imobiliară, care la un moment dat 
creşteau cu circa 5% pe lună, fuseseră 
de mult timp considerate prea mari 
pentru economie, care producea bunuri 
de valoare scăzută şi materii prime. 
Privatizarea în Letonia este aproape 
terminată. Practic, toate companiile 
mici şi medii de stat au fost privatizate, 
lăsând doar un număr redus de 
companii de stat mari, de importanţă 
strategică. Sectorul privat reprezenta, în 
2000, aproape 68% din PIB.

Investiţiile străine în Letonia sunt 
încă modeste faţă de nivelurile din 
Europa de Nord şi Centrală. O lege 
ce extindea sfera persoanelor ce pot 
cumpăra pământ, permiţând acest 
lucru şi străinilor, a fost adoptată în 
1997. Reprezentând 10,2% din totalul 
investiţiilor străine directe în Letonia, 
companiile americane au investit 127 
de milioane de dolari în 1999. În acelaşi 
an, SUA au exportat 58,2 milioane de 
dolari sub formă de bunuri şi servicii 
în Letonia, şi au importat 87,9 milioane 
de dolari. Dornică să adere la instituţiile 
economice occidentale ca Organizaţia 
Mondială a Comerţului, OCDE, şi 
Uniunea Europeană, Letonia a semnat 
un Acord European cu UE în 1995, 
cu o perioadă de tranziţie de 4 ani. 
Letonia şi SUA au semnat tratate de 
investiţii, comerţ, protejarea proprietăţii 

intelectuale şi evitarea dublei taxări.
FMI a încheiat primul post-program 

de monitorizare cu Republica Letonia 
în iulie 2012, anunţând că economia 
Letoniei îşi revine rapid din 2010, după 
scăderea profundă din 2008-2009. 
Creşterea PIB real de 5,5% în 2011 a fost 
susţinută de creşterea exporturilor şi de 
o revenire a cererii interne. Ritmul de 
creştere a continuat şi în 2012, şi 2013. 
În ciuda deteriorării condiţiilor externe, 
şi estimările pentru 2014 erau ale unei 
creşteri de 4,1%. Rata şomajului a scăzut 
cu peste 20 de puncte procentuale de la 
apogeul din 2010, în 2014 situându-se 
la 9,3%.

Sectorul forestier
În ceea ce priveste sectorul forestier, 

un rezumat al principalilor indicatori 
comerciali (productie, import –export) 
este edificator pentru pozitionarea 
acestei tari in spectrul european al 
domeniului.

 
Infrastructura
Transporturile reprezintă circa 14% 

din PIB. Tranzitul între Rusia, Belarus, 
Kazahstan şi alte ţări asiatice, pe de o 
parte, şi Occident, pe de altă parte, este 
mare. 

Cele mai mari trei porturi ale Letoniei 
se află la Riga, Ventspils şi Liepāja. 
Majoritatea traficului le utilizează pe 
acestea pentru tranzitul ţiţeiului şi 
produselor petroliere. Portul Liber 
Ventspils este cel mai activ port din ţările 
Baltice. În afara legăturilor feroviare şi 
rutiere, Ventspils este legat de terenurile 
petrolifere şi de rutele de transport ale 
Federaţiei Ruse şi prin două conducte ce 
vin de la Polock, Belarus.

Sursa: Adrian Mitu,
Consilier ASFOR
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 Localitatea Amatciems, minunea ascunsă a Letoniei
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 Localitatea Amatciems, minunea ascunsă a Letoniei
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LIFE este instrumentul financiar al 
UE în sprijinirea conservării naturii şi a 
climei proiecte de mediu, acţiune pe 
întreg teritoriul UE. Din 1992, LIFE a 
cofinanţat aproximativ 4306 de proiecte. 
Pentru perioada de finanţare 2014-2020, 
LIFE va contribui cu aproximativ 3,4 
miliarde euro la protecţia mediului şi a 
climei.

 
O planificare orientativă pentru 

cererea LIFE 2016 este disponibilă. 
Apelul este programat provizoriu pentru 
a fi publicat în a doua jumătate a lunii 
mai. Odată aparut un pachet de aplicaţii 
şi informaţii de sprijin vor fi puse la 
dispoziţie, similar apelurilor anterioare.

Natura 2000 este cea mai extinsă reţea 
coordonată de zone protejate din lume, 
ea cuprinzând peste 26.000 de situri care 
acoperă aproape o cincime din suprafaţa 
noastră de uscat, plus importante zone 
marine. Este o realizare extraordinară, 
pe care o datorăm Directivei Habitate. 
Programul LIFE este, de asemenea, 
un mare succes. În ultimii ani, el s-a 
concentrat pe aproximativ 400 de 
specii, multe dintre acestea fiind aduse 
în prezent la un stadiu de conservare 
corespunzător. Europenii pot fi mândri 
de aceste rezultate.

Directiva Habitate este cea mai 
ambiţioasă iniţiativă întreprinsă vreodată 
pentru conservarea biodiversităţii 
Europei. Guvernele statelor membre 
ale UE au adoptat acest act legislativ în 
1992, pe fondul îngrijorării crescânde 
legate de scăderea tot mai accentuată a 
biodiversităţii. Alături de Directiva Păsări, 
această directivă trasează cadrul pentru 
conservarea naturii în întreaga Uniune, 
la scară cu adevărat europeană. Ea 
asigură protecţia a peste 1.000 de specii 

24 de ani de la o ambiţioasă iniţiativă:

Natura 2000 LIFE
de animale şi plante şi a peste 200 de 
tipuri de habitate, inclusiv păduri, păşuni 
şi zone umede de interes pentru Europa 
din punctul de vedere al conservării.

Rezultatul direct al acestei legislaţii 
este Natura 2000, o reţea ecologică 
paneuropeană de situri protejate, 
formată în scopul protejării speciilor 
şi habitatelor din întreaga Uniune, în 
mediul lor natural. În momentul de 
faţă, reţeaua este aproape completă, 
ea acoperind o suprafaţă echivalentă 
cu întinderea Germaniei, Poloniei 
şi Republicii Cehe luate împreună. 
Siturile Natura 2000 nu sunt numai 
rezervaţii naturale, ci se bazează pe un 
concept mult mai larg de conservare şi 
utilizare sustenabilă, zone în care omul 
colaborează cu natura.

Fondul european pentru mediu, LIFE, 
a contribuit cu peste 1,2 miliarde euro 
la managementul şi refacerea a peste 
2.000 de situri Natura 2000 în întreaga 
UE. În ultimii 24 de ani, din cele două 
secţiuni ale fondului - LIFE Natură 
şi LIFE Mediu - au fost cofinanţate 
3.685 proiecte, acordându-se în total 
2,8 miliarde EUR din bugetul UE. Prin 
încrederea şi sprijinul manifestate faţă 
de aceste iniţiative, fondul a atras alte 
3,8 miliarde EUR pentru o multitudine de 
proiecte vizând îmbunătăţirea mediului 
şi comunicarea realizărilor către un 
public mai larg.

Reţeaua Natura 2000 cuprinde, aşadar,  
peste 26 000 de situri. Unele dintre 
acestea se află în zone îndepărtate, 
dar cele mai multe fac parte din 
zonele noastre rurale şi conţin o serie 
de habitate diferite, zone tampon şi 
alte elemente de peisaj. Natura 2000 
protejează zonele valoroase din punctul 
de vedere al biodiversităţii din Europa, 
susţinând totodată mijloacele de 
subzistenţă ale fermierilor, silvicultorilor, 
pescarilor şi ale altor utilizatori care 
trăiesc în aceste zone şi au grijă de 
acest capital natural vital. Investiţiile 
în Natura 2000 au un potenţial 
semnificativ de a contribui la o creştere 
economică durabilă şi la crearea de 
locuri de muncă, în special în zonele 
rurale şi în cele mai puţin dezvoltate. 
Asigurarea unor ecosisteme sănătoase 
prin managementul ariilor Natura 2000 
contribuie, de asemenea, la obiectivele 
legate de atenuarea schimbărilor 
climatice şi adaptarea la acestea.

Denumirea LIFE provine din acronimul 
în limba franceză pentru L’Instrument 
Financier pour l’Environnement 
(Instrumentul financiar pentru mediu).

Sursa: europa.eu
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Bu
sin

es
s F

oc
us Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 Bl. 

28B, Ap. 2
Judeţ: Buzău
Localitate: Nehoiu
Telefon: 0742.221.146
CAEN: Exploatare forestieră
Administrator şi asociat unic: 

Viorel Neacşu
Personal angajat - 20 lucrători.

Sediul social este amplasat în 
orasul Nehoiu, jud. Buzău, vechi şi 
tradiţional centru forestier situat la 
jumătatea distanţei dintre Buzău şi 
Braşov.

Societatea a fost înfiinţată în 
anul 2006 şi a fost axată de la 
început pe activităţile de exploatare 
forestieră şi împăduriri. În prezent, 
societatea are atestat de exploatare 
forestieră pentru cantitatea de 
lemn de 10.000 mc, materialul se 
transportă în depozitul propriu 
din comuna Patârlagele, unde 
se prelucrează în sortimente 
destinate industrializării lemnului. 
Sortimentele principale rezultate 
sunt: buşteni de gater răşinoase, de 

Viva Petro Forest SRL

Aspect de lucru din 
activitatea de exploatare 

şi transport a lemnului

fag, stejar şi lemn de foc. Neavând 
utilaje pentru prelucrarea lemnului, 
societatea este axată în principal 
pe aprovizionarea cu materie primă 
atât pentru fabricile din judeţ, cât 
şi din alte judeţe. Are în dotare 
tractoare forestiere universale, 
articulate, şi încărcătoare de 
fabricaţie românească. În afară de 
activitatea de exploatare forestieră, 
firma are în obiectul de activitate 

şi plantaţii forestiere (plantaţii 
integrale şi completări).

În cei 10 ani de activiate în 
domeniul exploatărilor forestiere, 
societatea nu a încălcat regulile 
silvice şi nu a fost niciodată 
sancţionată.

Sursa: Barba Constantin,
Consilier ASFOR
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Alun 2 295 0 2 0 1 1 2 54 78 434

Anin alb 65 1.851 23 242 0 141 168 123 119 134 2.865

Anin negru 856 6.380 540 2.276 2 925 949 585 590 470 13.574

Arţar american 36 448 0 69 0 25 31 59 131 151 951

Arţar tătăresc 16 599 1 17 0 4 6 19 106 239 1.007

Brad 38.268 67.851 219.647 81.010 24.192 23.134 8.471 30 4.907 26.410 493.920

Carpen 8.890 139.529 1.948 19.489 36 13.836 18.129 21.040 25.594 26.443 274.933

Cărpiniţă 25 634 1 9 0 13 29 49 119 196 1.075

Castan comestibil 66 726 47 211 1 56 58 36 27 80 1.308

Castan porcesc 1 70 9 6 0 1 0 1 3 2 93

Catalpa 2 25 0 0 0 0 0 3 14 12 55

Cenuşar 5 33 0 1 0 1 2 4 14 10 70

Cer (L) 8.593 28.204 2.520 14.653 24 6.010 4.798 3.715 4.055 7.345 79.918

Cer (S) 6.184 17.547 4.323 12.430 3 3.242 2.359 1.852 2.208 3.300 53.448

Cireş păsăresc 283 2.965 443 1.418 4 320 314 152 145 243 6.289

Corcoduş 4 203 1 2 0 1 2 2 29 82 326

Dud 119 991 67 121 3 45 49 61 118 95 1.669

Douglas 1.093 906 1.020 1.947 1.061 1.118 457 2 165 8 7.776

Fag 53.168 775.618 428.257 355.770 303 67.817 56.089 40.633 34.403 121.229 1.933.286

Foioase europene, nord-
americane 2 281 2 9 0 6 8 8 4 13 332

Frasin 4.012 16.556 3.439 7.483 5 2.351 2.601 2.089 2.618 2.414 43.569

Frasin american 38 172 17 71 0 28 26 17 50 36 455

Frasin de câmp 28 136 29 66 0 18 17 12 11 20 337

Frasin de Pensilvania 185 1.011 23 144 0 84 139 162 296 211 2.256

Frasin pufos 1 36 5 3 0 1 2 1 2 5 56

ale  sortimentelor industriale de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilite în baza datelor din sistemul 
informaţional SUMAL pentru partizile autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, rezultate prin aplicarea 

procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare*

Volumele pentru anul 2016

Specie Coajă
Lemn
de foc

Lemn
gros

1

Lemn
gros

2

Lemn
gros

3

Lemn
mijlociu 

1

Lemn
mijlociu 

2

Lemn
mijlociu 

3

Lemn
subţire Vârfuri

Total 
general

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Gârniţă (L) 1.876 12.224 281 2.585 1 1.384 1.541 1.493 1.548 1.768 24.700

Gârniţă (S) 1.921 9.031 1.285 4.681 2 1.366 951 734 739 1.304 22.013

Glădiţă 101 294 4 41 0 36 43 73 118 100 808

Gorun (L) 9.929 66.652 5.217 25.442 82 9.100 9.505 6.874 5.069 9.255 147.125

Gorun (S) 9.366 56.386 15.662 31.131 110 6.845 4.844 2.701 2.307 6.677 136.028

Gutui 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 7

Jugastru 691 10.635 244 1.215 1 553 832 701 1.623 1.855 18.349

Larice 610 740 755 596 310 475 210 0 167 15 3.878

Mălin 43 550 1 22 2 34 64 84 88 121 1.007

Măr pădureţ 1 857 1 4 0 1 1 0 3 4 871

Mesteacăn 3.992 20.061 166 3.997 1 3.208 4.002 4.415 2.910 2.565 45.316

Mojdrean 280 3.031 18 106 5 88 210 289 646 647 5.320

Molid 119.689 219.356 394.535 343.845 134.796 165.400 79.233 513 40.769 59.088 1.557.224

Nuc 144 843 99 138 0 36 38 29 46 76 1.449

Nuc negru 65 170 8 25 0 20 26 32 42 27 413

Oţetar 13 49 0 3 0 4 7 12 18 8 113

Paltin de câmp 168 1.733 464 920 1 266 228 183 231 202 4.395

Paltin de munte 1.357 15.114 3.742 6.229 2 1.343 1.537 965 1.294 1.665 33.249

Păr pădureţ 6 338 2 21 0 4 7 6 34 31 448

Piersic 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 5

Pin negru 1.420 4.133 473 1.052 834 1.938 903 2 525 65 11.345

Pin silvestru 4.310 9.005 2.965 4.716 2.844 4.849 1.600 5 884 141 31.319

Pin strob 83 313 78 168 111 189 73 0 24 23 1.063

Platan 13 36 42 40 0 6 7 9 5 12 169

Plop alb 1.885 8.813 3.834 5.916 1 1.634 1.372 737 475 1.643 26.310

Plop cenuşiu 32 183 46 98 0 28 21 13 10 24 455

Plop euroamerican 7.136 14.689 13.960 29.378 5 5.541 3.543 1.674 399 3.608 79.931

Plop euroamerican I214 2.993 7.326 10.505 11.205 0 1.790 1.094 605 289 2.485 38.291

Plop euroamerican R16 1.447 1.743 3.939 6.381 0 875 382 178 114 977 16.036

Plop euroamerican SCR 89 208 242 418 0 53 33 17 7 77 1.144
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Plop negru 778 4.230 1.915 2.531 0 548 352 170 112 631 11.267

Plop piramidal 8 162 41 21 0 2 2 1 0 10 247

Plop tremurător 3.683 29.308 2.091 12.264 7 4.882 3.775 2.395 1.837 4.903 65.146

Prun 2 43 0 3 0 1 2 2 7 8 67

Răşinoase nordice 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 10

Salcie albă (L) 543 3.402 482 1.227 0 401 389 286 230 771 7.730

Salcie albă (P) 1.230 5.662 925 3.277 3 1.158 965 536 280 699 14.734

Salcie albă (R) 266 1.839 171 659 0 217 194 145 101 253 3.844

Salcie albă (SL) 278 2.143 57 611 0 277 314 238 219 306 4.442

Salcie căprească 260 9.629 68 431 0 276 441 592 903 2.039 14.638

Salcie plesnitoare 11 198 14 32 0 7 8 5 15 22 313

Salcie zălog 8 97 3 13 0 6 9 8 7 11 160

Salcâm 18.860 51.840 563 8.431 18 8.399 10.357 14.818 16.281 15.485 145.052

Sălcioară 2 54 0 1 0 1 3 3 6 6 75

Scoruş 12 186 0 11 0 11 23 25 48 73 388

Scoruş păsăresc 5 59 0 4 0 5 9 14 23 22 141

Sorb 17 257 0 95 0 43 44 31 70 78 634

Stejar brumăriu 381 2.759 7 598 0 174 228 233 290 473 5.143

Stejar pedunculat (L) 2.475 12.621 2.894 4.850 4 1.234 998 853 960 3.102 29.992

Stejar pedunculat (S) 4.224 20.738 9.413 7.199 1 1.403 967 869 1.002 2.483 48.300

Stejar pufos 30 391 5 10 0 8 18 29 39 81 610

Stejar roşu 143 669 31 209 1 140 185 259 224 128 1.990

Tei 16.370 44.200 6.595 24.632 56 8.887 9.821 9.152 7.594 10.848 138.155

Tei pucios 173 426 95 198 4 99 122 107 102 114 1.440

Ulm de câmp 551 5.257 35 344 0 290 611 728 884 671 9.371

Ulm de munte 338 3.438 140 652 0 287 326 241 303 218 5.942

Ulm de Turkestan 1 25 0 2 0 1 1 1 3 2 35

Velnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vişin turcesc 20 291 0 11 0 6 14 25 61 106 534

Total general 342.273 1.727.508 1.146.470 1.046.134 164.834 355.001 237.190 124.766 167.774 327.235 5.639.184

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Volumele au fost stabilite luând în calcul 
informațiile furnizate de SUMAL pentru 
anul 2015. Sistemul SUMAL nu a putut 
furniza informații corespunzătoare 
pentru anii 2013 și 2014. Volumele 
furnizate de SUMAL sunt semnificativ 
diferite comparativ cu volumele recoltate 
pentru acești ani conform informațiilor 
statistice furnizate de Institutul Național 
de Statistică, astfel:

NOTĂ: * Obligație prevăzută la art. 
8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului 
nr. 924/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică

SUMALAnul
Volum (mii metri cubi)

2013

2014

15.101

14.850

19.064

17.889

Institutul
Naţional

de Statistică
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 
470/2014 pentru aprobarea Normelor 
referitoare la provenienţa, circulaţia 
şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase şi 
al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligaţiilor ce revin operatorilor care 
introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn s-a instituit urmărirea trasabilității 
materialelor lemnoase în timp real 
din luna octombrie 2014, data de 
la care  înregistrările în SUMAL sunt 
corespunzătoare.
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Domnul Costin Borc, viceprim-
ministru, ministrul Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri, a participat pe 29 februarie 
a.c. la reuniunea Consiliului UE 
Competitivitate, secţiunea piaţă internă 
şi industrie, care a avut loc la Bruxelles. 
Consiliul Competitivitate a adoptat 
concluziile privind Strategia Pieţei Unice, 
care includ orientări politice privind 
Paşaportul pentru servicii. Domeniile 
cheie ale strategiei pieţei unice se referă 
la susţinerea dezvoltării IMM-urilor, 
start-up-urilor şi scale-up-urilor prin 
măsuri legislative, politice şi programe 
de finanţare. Viceprim-ministrul Costin 
Borc a susţinut utilitatea paşaportului 
pentru servicii şi oportunitatea aplicării 

Lansare de
proiect european
în domeniul educaţiei 
adulţilor

Autoritatea Naţională pentru Calificări 
(ANC), în calitate de coordonator naţional 
pentru implementarea agendei europene 
pentru educaţia adulţilor, a organizat, în 
ziua de 23 martie 2016, conferinţa de 
lansare a proiectului coordonator naţional 
pentru implementarea agendei europene 

pentru educaţia adulţilor. Obiectul 
proiectului este reprezentat de creşterea 
participării adulţilor la procesul de învăţare 
pe tot parcursul vieţii şi îmbunătăţirea 
calităţii educaţiei şi formării profesionale 
prin dezvoltarea competenţelor cheie.

Reuniunea 
Consiliului UE 
Competitivitate

principiului recunoaşterii mutuale în 
domeniul serviciilor, întrucât acesta ar 
facilita accesul companiilor româneşti pe 
piaţa internă.

Referitor la pachetul privind economia 
circulară, viceprim-ministrul Costin 
Borc consideră că acesta răspunde 
preocupărilor de mediu şi oferă totodată 
potenţial economic pentru afaceri, 
dar, în acelaşi timp, este necesară 
promovarea de către Comisia Europeană 
a unor instrumente economice sau 
fiscale care să întărească piaţa UE de 
reciclare a materiilor prime. Consiliul 
Competitivitate a reunit miniştri cu 
atribuţii în domeniul industriei şi 
competitivităţii din statele membre. 

Sursa: MEC

Catalogul exportatorilor & 
importatorilor din România, 
2015 - prima ediție - este 
realizat anual, cu informații 
comerciale despre cele 
mai importante companii 
româneşti, exportatoare  
și importatoare grupate 
pe principalele secțiuni 
ale Nomenclatorului 
Vamal Combinat (versiune 
electronică, în limbile 
română şi engleză). 
Catalogul Exportatorilor & 
Importatorilor din România, 
Ediția I, versiune română şi 
engleză, este disponibil la 
prețul de 60 EUR (fără TVA). 
Permite selecția după mai 
multe criterii de interogare 
(numele firmei, categorie 
- export / import, secțiuni 
ale Nomenclatorului Vamal 
Combinat, județ). Catalogul 
conține principalele 
informații referitoare 
la profilul firmelor, şi 
anume: denumirea firmei, 
cod fiscal, numărul de 
înregistrare în Registrul 
Comerțului, adresă, 
telefon, fax, e-mail, 
website, categoria - export 
/ import  și secțiunile 
Nomenclatorului Combinat 
aferente activității 
de export / import a 
companiei. 

Catalog 
şi ghid  
export/
import
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A patra ediție a Ghidului ICC 
Export / Import, se doreşte a fi un 
instrument de lucru imperativ pentru 
comercianții din întreaga lume. 
Actualizată complet, noua versiune 
a ghidului va ajuta comercianții 
să înțeleagă mai bine riscurile şi 
provocările comerțului transnațional, 
furnizându-le un manual practic 
pentru sporirea performanțelor 
în activitățile de export-import. 
Ghidul ICC Export/Import oferă o 
introducere în practicile actuale de 
comerț internațional şi, în acelaşi 
timp, este un manual detaliat pentru 
comercianții cu experiență. Publicația 
conține analize explicite asupra 
noilor reguli  şi informații referitoare 
la subiecte precum: contractele 
de export, cum se negociază cu 
o agenție internațională, cu un 
distribuitor, francizor sau contractul 
de licență a mărcii; cadrul legal şi 
de soluționare a litigiilor în ceea 
ce priveşte riscurile de transport al 
mărfurilor; regulile care se aplică  
scrisorilor de creditare, regulile 
care se aplică  pentru documentele 
electronice şi pentru scrisorile de 
credit electronice, informații legate de 
oferirea de garanții; comercializarea 
internațională a mărfurilor pe 
internet; - Incoterms® 2010.
Ghidul ICC Export / Import poate 
fi achiziționat prin intermediul 
Comitetului Național al ICC România 
din cadrul CCIR la prețul de 49 de 
Euro/buc, la care se adaugă TVA 9%.
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1. O. nr. 307/152/04.02,
05.02.2015 (MADR, MMAP)
Ordin al ministrului agriculturii 

şi dezvoltării rurale şi al ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor privind 
stabilirea perioadelor şi zonelor de 
prohibiţie a pescuitului, precum şi 
a zonelor de protecţie a resurselor 
acvatice vii în anul 2015.

2. O. nr. 167/13.02.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind 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.

3. O. nr. 172/17.02.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind modificarea 
Ordinului ministrului mediului 
şi pădurilor nr. 367/2010 pentru 
aprobarea valorii concesiunii, a 
modului de calcul şi a modului de 
plată a redevenţei obţinute din 
concesionarea terenurilor forestiere 
proprietate publică a statului, aferente 
activelor vândute de Regia Naţională 
a Pădurilor - Romsilva, precum şi a 
modelului de contract de concesiune.

4. O. nr. 387/03.03.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor pentru aprobarea relocării 
unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de 
pe raza localităţii Schitu Goleşti.

5. O. nr. 386/391/13.02,
04.03.2015 (MADR, MMAP)
Ordin al ministrului agriculturii 

şi dezvoltării rurale şi al ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor privind 
aprobarea măsurilor de reglementare 
a efortului de pescuit şi a cotelor de 
pescuit alocate pentru anul 2015, pe 
specii şi zone.

6. O. nr. 425/12.03.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogării în scop ştiinţific pentru unele 
specii de peşti.

7. O. nr. 463/18.03.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor privind aprobarea 
Planului de management al sitului de 
importanţă comunitară ROSCI0003 
Arboretele de castan comestibil de la 
Baia Mare şi al ariei naturale protejate 
de interes naţional 2.581. Arboretul de 
castan comestibil de la Baia Mare.

8. O. nr. 609/25.03.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor pentru aprobarea Ghidului de 
finanţare a Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional.

9. O. nr. 620/30.03.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind aprobarea planului 
de management şi a regulamentului 
ariei naturale protejate de interes 
naţional 2.324 “Cariera Corabia”.

10. O. nr. 621/30.03.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor privind aprobarea 
derogării în scop ştiinţific pentru unele 
specii de peşti pe cursul râului Prut.

11. O. nr. 631/31.03.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea 
activitătii de atestare a instituţiilor 
publice sau private specializate în 
elaborarea documentaţiilor pentru 
fundamentarea solicitării avizului de 
gospodărire a apelor şi a autorizaţiei 
de gospodărire a apelor.

12. O. nr. 352/636/54/10.02,
01.04,19.05.2015 (MADR, MMAP,
ANSVSA)
Ordin al ministrului agriculturii 

şi dezvoltării rurale, al ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor pentru aprobarea 
normelor privind ecocondiţionalitatea 
în cadrul schemelor şi măsurilor de 
sprijin pentru fermieri în România.

13. O. nr. 694/16.04.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogării în scop ştiinţific în cazul unor 
specii de faună sălbatică.

14. O. nr. 723/21.04.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor privind numirea 
reprezentanţilor părţii române 
în cadrul organismelor create în 
temeiul tratatelor bilaterale privind 
gospodărirea apelor de frontieră.

15. O. nr. 754/26.04.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor privind aprobarea 
Planului de management al Rezervaţiei 
Naturale “Izvorul de la Corbii Ciungi”.

16. O. nr. 764/1.444/2624/29.04,
03.07,03.11.2015 (MMAP,
MMFPSPV, MFP)

Legislaţie
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Ordin al ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor, al ministrului 
muncii, familiei, protecţiei sociale 
şi persoanelor vârstnice şi al 
ministrului finanţelor publice pentru 
aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor 
cu personalitate juridică ale Regiei 
Naţionale a Pădurilor . Romsilva, 
prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 229/2009 privind 
reorganizarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor . Romsilva şi aprobarea 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare.

17. O. nr. 814/13.05.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor privind aprobarea 
Planului de management al Rezervaţiei 
Naturale Balta Cilieni. Băileşti.

18. O. nr. 818/14.05.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind aprobarea cotelor 
de recoltă pentru speciile de faună de 
interes cinegetic, la care vânarea este 
permisă, pentru sezonul de vânătoare 
15 mai 2015 - 14 mai 2016.

19. O. nr. 819/14.05.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
Metodologiei de exercitare a 
atribuţiilor de control prevăzute 
la art. 2 din Hotărârea Guvernului 
nr. 668/2011 privind desemnarea 
autorităţii competente pentru 
aplicarea Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 
de stabilire a obligaţiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piaţă 
lemn şi produse din lemn.

20. O. nr. 916/03.06.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor pentru modificarea şi 
completarea Metodologiei privind 
organizarea şi funcţionarea SUMAL, 
obligaţiile utilizatorilor SUMAL, 
precum şi structura şi modalitatea 
de transmitere a informaţiilor 
standardizate, aprobată prin Ordinul 
ministrului delegat pentru ape, păduri 
şi piscicultură nr. 837/2014.

21. O. nr. 966/12.06.2015 (MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului 
delegat pentru ape, păduri şi 
piscicultura nr. 836/2014 pentru 
aprobarea condiţiilor şi a procedurii 
de emitere, suspendare sau retragere 
a acordului de distribuire şi utilizare a 

formularelor documentelor cu regim 
special.

22. O. nr. 990/1809/16.06,
31.07.2015 (MMAP, MADR)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor şi al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale pentru modificarea 
şi completarea Ordinului ministrului 
mediului şi gospodăririi apelor şi al 
ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 
privind aprobarea Codului de bune 
practici agricole pentru protecţia 
apelor împotriva poluării cu nitraţi din 
surse agricole.

23. O. nr. 1101/1541/923/13.07,
16.07,07.08.2015 (MMAP,
MMFPSPV, MFP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor, al ministrului 
muncii, familiei, protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice şi al ministrului 
finanţelor publice pentru aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2015 al Societăţii Comerciale 
Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

24. O. nr. 1.115/16.07.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
Criteriilor de acordare a licenţei pentru 
gestionarii fondurilor cinegetice.

25. O. nr. 1.169/03.08.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogării în scop ştiinţific pentru 
specia Ursus arctos.

26. O. nr. 726/1178/96/10.06,
05.08, 01.09.2015 (MS, MMAP,
ANSVSA)
Ordin al ministrului sănătăţii, 

al ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor privind 
stabilirea măsurilor necesare pentru 
efectuarea controalelor oficiale de 
către personalul împuternicit al 
autorităţilor publice responsabile 
prevăzut în art. 4 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 
privind stabilirea cadrului instituţional 
şi a unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
528/2012 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 22 mai 2012 privind 
punerea la dispoziţie pe piaţă şi 
utilizarea produselor biocide, pentru 
a asigura respectarea Regulamentului 
(UE) nr. 528/2012.
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27. O. nr. 1.206/11.08.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
listelor cu unităţile administrativ . 
teritoriale întocmite în urma încadrării 
în regimuri de gestionare a ariilor 
din zonele si aglomerările prevăzute 
în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător.

28. O. nr. 1.209/11.08.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogării în scop ştiinţific pentru unele 
specii de peşti.

29. O. nr. 1.211/11.08.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogării în scop ştiinţific pentru unele 
specii de faună sălbatică.

30. O. nr. 1.212/11.08.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogării în scop ştiinţific pentru unele 
specii de peşti.

31. O. nr. 1.213/11.08.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogării în scop ştiinţific pentru unele 
specii de floră şi faună sălbatică.

32. O. nr. 1692/1285/112/1050/
2837/03.07,25.08,08.09,23.09,
04.11.2015 (MADR, MMAP, MAI,
MT, ANAF)
Ordin al ministrului agriculturii 

şi dezvoltării rurale, al ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor, al 
viceprim.ministrului, ministrul 
afacerilor interne, al ministrului 
transporturilor şi al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală pentru aprobarea listei 
punctelor de trecere a frontierei de 
stat în care este organizat control 
fitosanitar, precum şi a programului 
de lucru pentru inspectoratele de 
carantină fitosanitară vamală.

33. O. nr. 1.287/25.08.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor privind aprobarea 
Planului de management al sitului de 
importanţă comunitară ROSCI0007 
Bazinul Ciucului de Jos.

34. O. nr. 1.323/31.08.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor privind aprobarea metodelor 
dendrometrice pentru evaluarea 
volumului de lemn destinat valorificării şi 
valorile necesare calculului volumului de 
lemn destinat valorificării.

35. O. nr. 1.330/01.09.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea, 
funcţionarea şi componenţa Comisiei 
de atestare a operatorilor economici 
pentru activitatea de exploatare 
forestieră, precum şi criteriile de 
atestare pentru activitatea de 
exploatare forestieră.

36. O. nr. 1.419/21.09.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor privind abrogarea 
Ordinului ministrului mediului şi 
schimbărilor climatice nr. 141/2014 
pentru aprobarea Ghidului de 
finanţare a Programului vizând 
educaţia şi conştientizarea publicului 
privind protecţia mediului.

37. O. nr. 1.439/24.09.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi 
pisică sălbatică.

38. O. nr. 1.551/05.10.2015 
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind modificarea 
Ghidului de finanţare a Programului 
de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional, aprobat prin Ordinul 
ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor nr. 609/2015.

39. O. nr. 1.558/06.10.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare a Programului 
privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante şi eficiente din punct 
de vedere energetic.

40. O. nr. 1.563/07.10.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogării în scop ştiinţific pentru 
specia Spermophilus citellus.
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41. O. nr. 1.568/07.10.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
derogării în scop ştiinţific pentru unele 
specii de peşti.

42. O. nr. 1.628/19.10.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind modificarea 
Ordinului ministrului mediului 
şi pădurilor nr. 862/2010 pentru 
aprobarea înfiinţării Consiliului 
Naţional de Vânătoare.

43. O. nr. 1.716/04.11.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 
mediului şi pădurilor nr. 862/2010 
pentru aprobarea înfiinţării Consiliului 
Naţional de Vânătoare.

44. O. nr. 1.733/06.11.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale nr. 576/2009 pentru aprobarea 
Metodologiei, criteriilor de atestare şi 
a Comisiei de atestare a persoanelor 
fizice şi juridice care realizează 
proiectarea de drumuri forestiere.

45. O. nr. 1.763/13.11.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru aprobarea 
Regulamentului privind atestarea 
persoanelor juridice care realizează 
lucrări de regenerare şi întreţinere a 
seminţişurilor şi plantaţiilor lucrări 
de îngrijire a arboretelor precum 
şi atestarea persoanelor fizice şi 
juridice care efectuează proiectarea 
şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri 
funciare în domeniul silvic.

46. O. nr. 1.889/2.514/27.11, 
11.12.2015 (MMAP, MADR)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor şi al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale pentru 
modificarea şi completarea Normelor 
privind accesul la resursele acvatice 
vii din domeniul public al statului 
în vederea practicării pescuitului 
comercial în habitatele piscicole 
naturale din ariile naturale protejate, 
aprobate prin Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului mediului şi pădurilor nr. 
44/1.195/2011.

47. O. nr. 1.934/07.12.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind aprobarea Planului 
de management şi a Regulamentului 
Parcului Naţional Ceahlău.

48. O. nr. 1.935/07.12.2015 
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind aprobarea Planului 
de management şi a Regulamentului 
sitului Natura 2000 ROSCI0096 Lacul 
Bâlbâitoarea.

49. O. nr. 1.968/14.12.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor privind aprobarea Planului 
de management al sitului Natura 2000 
ROSCI 0138 Pădurea Bolintin.

50. O. nr. 1.972/14.12.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor privind aprobarea 
Planului de management al sitului de 
importanţă comunitară ROSCI0209 
Racâş.Hida şi al ariei naturale protejate 
de interes naţional 2.684. Poiana cu 
narcise de la Racâş-Hida.

51. O. nr. 1.999/17.12.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor pentru modificarea 
Ordinului ministrului mediului nr. 
610/2009 privind aprobarea tarifelor 
pentru lucrările şi serviciile prestate 
de către Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei “Delta Dunării” la solicitarea 
persoanelor fizice şi juridice.

52. O. nr. 2.001/17.12.2015
(MMAP)
Ordin al ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor privind aprobarea 
numărului de certificate de emisii de 
gaze cu efect de seră alocate cu titlu 
gratuit aferente anului 2015 pentru 
fiecare instalaţie din sectorul staţionar 
în care se desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile prevăzute în 
anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
780/2006 privind stabilirea schemei 
de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră.

 
martie 2016, 

Declinare de raspundere: Informaţiile 
publicate în aceasta rubrică, precum 

şi textele actelor normative nu au 
caracter oficial.
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Mai multe operațiuni vor fi înregistrate în 
aplicația SUMAL Ocol, după ce ministerul 
de resort a modificat prin Ordinul nr. 
916/2015, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 463/2015, reglementările anterior 
aprobate prin Ordinul nr. 837/2014 de 
modificare şi completare a Metodologiei 
privind organizarea şi funcţionarea 
SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, 
precum şi structura şi modalitatea de 
transmitere a informaţiilor standardizate.

Lista completărilor și modificărilor aduse prin Ordinul 
nr. 916/2015:

1. La articolul 4 litera a), punctul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

a) înregistrarea sau generarea actelor de punere 
în valoare, autorizaţiile de exploatare a partizilor, 
procesele-verbale de forţă majoră, actele de constatare 
la expirarea termenelor de exploatare, actele de 
reprimire a parchetelor şi procesele-verbale de 
confiscare, acestea fiind aplicaţii grupate în softul 
SUMAL Ocol;

2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Articolul 15. Aplicaţia SUMAL Ocol se accesează 
online, cu numele de utilizator şi parolă şi cu drepturi 
diferenţiate conform atribuţiilor specifice, de către: 
şeful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier, 
responsabilul cu paza fondului forestier şi responsabilul 
cu producţia, special împuternicit de şeful ocolului 
silvic.

3. La articolul 16, litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

d) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea şi 
retragerea autorizaţiilor de exploatare;

4. La articolul 16, după litera d) se introduce o nouă 
literă, litera d1), cu următorul cuprins:

d1) operarea proceselor-verbale de forţă majoră;

5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Articolul 21. După reprimirea parchetului, sunt 
permise eliberarea şi operarea de documente cu 
partida respectivă înscrisă la rubrica “Provenienţă” 
numai în limita stocului înregistrat în platforma primară 
la reprimire, dar fără a se depăşi limita termenului 
de 60 de zile, termen în care materialul lemnos va fi 
transportat obligatoriu într-o gestiune temporară sau 
într-un depozit final, după caz.

6. La articolul 22, litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

a) operarea datelor din avizul de însoţire şi a notelor 
de intrare-recepţii;

7. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

(2) Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri 

Înregistrări noi
în aplicaţia

SUMAL
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iniţiale pentru luna în curs, numai în 
cazul în   care stocurile calculate de 
către aplicaţia SUMAL sunt declarate 
în aceasta, anterior efectuându-se o 
verificare a stocurilor scriptice şi faptice, 
înainte de operaţia de declarare.

8. Articolul 24 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Articolul 24.
• Profesionistul înregistrează ca 

gestiune temporară în SUMAL Agent 
locul unde realizează depozitarea 
temporară în spaţiile prevăzute la art. 
17 alin. (1) din Normele 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 aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu 
obligaţia întocmirii situaţiilor gestionare 
prevăzute la art. 22, după caz, precum 
şi a asigurării conexiunii la internet cu 
determinarea coordonatelor geografice 
ale spaţiului de depozitare temporară pe 
care le comunică atât structurii teritoriale 
de specialitate a autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură 
din raza de competenţă în care este 
localizat sediul social al profesionistului, 
cât şi structurii teritoriale de specialitate 
a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură în raza căruia 
este localizată gestiunea temporară 
respectivă.

• Profesionistul prevăzut la alin. (1) 
este obligat ca şi pentru locul unde 
realizează depozitarea temporară să 
deţină şi să completeze corespunzător 
registrul de intrări-ieşiri material lemnos, 
care poate fi folosit în acelaşi timp 
numai pentru un depozit.

• Durata pentru care va funcţiona 
spaţiul de depozitare temporară va fi 
stabilită în funcţie de volumul de masă 
lemnoasă depozitat şi nu va fi mai mare 
de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii 
în baza aprobării structurii teritoriale de 
specialitate a autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură.

9. Articolul 25 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Articolul 25. Datele rezultate lunar în 
urma efectuării operaţiunilor prevăzute 
la art. 22-24 se cuprind în rapoarte 
pentru care aplicaţia SUMAL va permite 
modificări.

Modificările prevăzute la alin. (1) se 
fac numai în baza aprobărilor structurilor 
superioare din cadrul SUMAL Central, 
la notificarea prealabilă a structurii 
teritoriale de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură şi după aplicarea măsurilor 
legale.

Rapoartele precizate la alin. (1) pentru 
luna anterioară se tipăresc, se semnează 
în original şi se transmit la contabilitatea 
operatorului economic.

10. Articolul 26 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Articolul 26. În cazul activităţilor 
în care se recepţionează materiale 
lemnoase şi se prelucrează integral ca 
materie primă, fără a se face expediţie 
de materiale lemnoase, profesioniştii vor 
opera în SUMAL Agent doar recepţiile 
de materiale lemnoase şi consumul de 
materie primă; pentru deşeurile rezultate 
în urma prelucrării destinate consumului 
propriu se va întocmi bon de consum.

11. La articolul 31 alineatul (2), literele 
c) şi e) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

c) în cazul transbordării materialelor 
lemnoase dintr-un mijloc de transport 
în altul, situaţie în care avizul de însoţire 
secundar pentru cherestele sau pentru 
materialele lemnoase, altele decât 
cherestele, reprezintă documentul 
prin care se face dovada provenienţei 
legale, eliberat de către ocolul silvic la 
solicitarea conducătorului auto sau a 
proprietarului materialelor lemnoase, 
în câmpurile generate de aplicaţie se 
completează seria şi numărul avizului 
de însoţire primar sau secundar în baza 
căruia urmează să se elibereze un nou 
aviz de însoţire, punctul de încărcare, 
seria şi numărul noului aviz de însoţire, 
specia, sortimentul, volumul în metri 
cubi sau în unităţi convenţionale, 
după caz, numărul de înmatriculare 
al mijlocului de transport, punctul de 
descărcare. În acest caz utilizatorii au şi 
obligaţia obţinerii codului unic online 
care se înscrie atât în noul aviz, cât şi 
în avizul de însoţire în baza căruia s-a 
eliberat acesta;

e) în cazul în care procesul-verbal de 
confiscare reprezintă documentul ce face 
dovada provenienţei legale, în câmpurile 
generate de aplicaţie se completează 
numărul unic generat de SUMAL al 
procesului-verbal de confiscare, seria şi 
numărul avizului de însoţire secundar, 
specia, sortimentul, volumul în mc, 
punctul de încărcare, numărul de 
înmatriculare al mijlocului de transport, 
punctul de descărcare;

12. La articolul 31 alineatul (2), după 
litera f) a se introduc două noi litere, 
literele g) şi h), cu următorul cuprins:

g) situaţia gestionară separat pe 
profesionişti a avizelor de intrare şi 
ieşire;

h) cantităţile de masă lemnoasă 
înscrise în SUMAL Central să fie cu două 
zecimale.

13. La articolul 37, alineatele (1) şi 
(3) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

Articolul 37. (1) Profesioniştii 
prevăzuţi la 2 alin. (4) din Hotărârea 
Guvernului nr. 470/2014, cu modificările 
şi completările ulterioare, sunt obligaţi 
să introducă în aplicaţia SUMAL Agent 
seriile şi numerele formularelor cu regim 
special de transport al materialelor 
lemnoase aferente fiecărui carnet 
achiziţionat de la Compania Naţională 
“Imprimeria Naţională” S.A., conform 
acordului eliberat de ITRSV; (3) Pe 
măsura utilizării formularelor cu regim 
special pentru transportul materialelor 
lemnoase şi a operării documentelor în 
SUMAL, profesioniştii vor numerota şi 
utiliza obligatoriu blocurile de avize în 
ordinea crescătoare a seriilor blocurilor 
respective.

14. La articolul 40, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:

Materialele lemnoase prevăzute de 
Legea nr. 144/2000, republicată, şi de 
Legea nr. 33/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, rezultate în 
urma prelucrării – scândură, grinzi, 
bârne, araci de vie – vor fi transportate 
la domiciliul sau la o altă adresă 
specificată de proprietarul materialului 
lemnos cu un aviz de însoţire emis de 
profesionistul care a asigurat prelucrarea 
materialului lemnos. Ulterior, aceste 
materiale lemnoase pot fi transportate, 
la solicitarea scrisă a proprietarului 
materialelor lemnoase, cu precizarea 
destinaţiei, în vederea valorificării 
în târguri, pieţe, oboare, precum şi 
în alte locuri destinate activităţilor 
comerciale, în baza unui aviz de însoţire 
secundar pentru cherestele, emis 
în condiţiileHotărârii Guvernului nr. 
470/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, de către ocolul silvic din zonă, 
în baza avizului de însoţire a materialelor 
lemnoase obţinut de proprietar de la 
profesionistul care a asigurat prelucrarea 
lor, după verificarea veridicităţii 
provenienţei materialului lemnos.

Monitorul Oficial Nr. 463/2015
Ordinul Nr. 916/2015 SUMAL

SUMAL OCOL
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Nr. 
crt.

Indicativ standard Indicativ standard
român

Titlu standard Data
aprobare

Me-
todă

1 IndicativDocRef indice_ro tit_ro DataApSR MtAdp

2 CEN/TS 12404:2015  Durability of wood and wood-based products - Assessment of the effectiveness of a masonry 
fungicide to prevent growth into wood of Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) 
S.F. Gray - Laboratory method

 TR

3 CEN/TS 15912:2012 SR CEN/TS 15912:2013 Durabilitatea performanţelor reacţiei la foc. Clasificare a produselor pe bază de lemn, ignifu-
gate, pentru utilizare finală în interior şi în exterior

29-02-16 NCT

Program de lucru pentru  anul 2016

Comitetul tehnic de standardizare CT 
118 • Lemn şi produse finite şi semifinite 
de lemn, maşini şi utilaje pentru 
prelucrarea lemnului,  având ca obiect 
Standardizarea terminologiei, clasificării, 
metodelor de încercare pentru lemn 
rotund şi cherestea, plăci pe bază de 
lemn, mobilier, precum şi pentru plută şi 
produse de plută, ca şi pentru maşini şi 
scule destinate prelucrării materialelor, 
precum şi utilaje de condiţionare a 
lemnului se întruneşte periodic în 
şedinţe de lucru având ca principal scop 
îndeplinirea obiectivelor din planul anual 
de activitate. Astfel, în şedinta din 22.02. 
2016, întrunirea a avut ca ordine de zi 
următoarele:

• stabilirea programului de lucru al CT 
118 pe anul 2016;

• definitivarea unei liste de standarde 
originale care se utilizează în prezent şi 
care trebuie revizuite

• definitivarea versiunii române a 
standardelor transmise în anchetă, în 
vederea aprobării până la 29.02.2016 

SR CEN/TS 15912:2012, Durabilitatea 
performanţelor reacţiei la foc. Clasificare 
a produselor pe bază de lemn, 
ignifugate, pentru utilizare finală în 
interior şi în exterior.

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

Hotărâri
• în prezent, programul de lucru pe 

2016 cuprinde standardele cu finanţare 
MDRAP, urmând să se completeze cu 
propunerile membrilor CT 118, în funcţie 
de interes şi disponibilitate (standarde 
fără finanţare) şi cu alte standarde în 
funcţie de programele încheiate cu ME, 
MMFPS şi MDRAP pentru care se vor 
stabili noi termene şi elaboratori;

• pentru completarea programului 
de lucru pe 2016, membrii CT 118 vor 
transmite propuneri cu standardele 
de interes pentru care pot pune la 
dispoziţia comitetului traducerea 
primară;

• standardele SR ISO 3133:2008, SR 
ISO 3349:2008, SR ISO 3345:2008 şi SR 
ISO 3346:2008 care trebuiau anulate încă 
din 2015, rămân încă în vigoare până 
la 15.03.2016 dacă membrii CT 118 vor 
transmite intenţia traducerii noilor ediţii 
ale standardelor din seria ISO 13061 care 
trebuie să le înlocuiască şi un termen 
pentru adoptarea acestora; în caz 
contrar standardele vor fi anulate fără a 
fi înlocuite la 31.03.2016;

• listele, defalcate pe domenii, cu 
standardele examinate în cursul anilor 
2014 şi 2015 s-au definitivat conform 
propunerilor primite din partea 
membrilor CT 118 

din programele de lucru ale 
comitetelor tehnice corespondente 
CEN şi ISO (transmise) se vor avea în 
vedere proiectele documentelor de 
standardizare considerate utile de 
către membrii CT 118 şi care trebuie să 
facă obiectul anchetei publice la nivel 
naţional. Voturile pentru proiectele EN 
de interes şi comentariile aferente se 
vor transmite de către membrii CT până 
la termenul solicitat, la faza de anchetă 
publică, vot formal şi CIB, pentru a fi 
luate în considerare; în cazul în care 
nu se transmit, expertul ASRO votează 
documentul “Abţinere”;

• dat fiind numărul mare de standarde 
europene din 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 - în prezent pentru 
domeniul maşinilor pentru prelucrarea 
lemnului nu există experţi;

standardele SR CEN/TS 15912 şi 
SR EN 73 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.

Din 
activitatea 

curentă 
a CT 118
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4 EN 118:2013 SR EN 118:2014 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea acţiunii preventive împotriva speciilor de 
Reticulitermes (termite europene) (Metodă de laborator)

 NCT

5 EN 12490:2010 SR EN 12490:2010 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produs de 
protecţie. Determinarea penetrării şi retenţiei creozotului în lemnul tratat

31-03-16 NCT

6 EN 12520:2015 SR EN 12520:2016 Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru scaune de uz casnic  NC

7 EN 12521:2015 SR EN 12521:2016 Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru mese de uz casnic  NC

8 EN 12779:2015 SR EN 12779:2016 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Instalaţii fixe pentru extracţia pulberilor şi aşchiilor de 
lemn. Prescripţii de securitate

 NC

9 EN 12779:2015 SR EN 12779:2016 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Instalaţii fixe pentru extracţia pulberilor şi aşchiilor de 
lemn. Prescripţii de securitate

 NCT

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

11 EN 152:2011 SR EN 152:2012 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive a unui tratament de 
protecţie a lemnului prelucrat împotriva albăstrelii fungice. Metodă de laborator

31-03-16 NCT

12 EN 15644:2008 SR EN 15644:2009 Scări prefabricate tradiţionale de lemn masiv. Specificaţii şi cerinţe 29-01-16 NCT

13 EN 16718:2015 SR EN 16718:2016 Produse pentru protecţia lemnului şi produse pe bază de lemn. Determinarea carbonului 
organic total (TOC), în lemn ?i produse pe bază de lemn

 NC

14 EN 1729-1:2015 SR EN 1729-1:2016 Mobilier. Scaune şi mese pentru instituţii de învăţământ. Partea 1: Dimensiuni funcţionale  NC

15 EN 1729-2:2012+A1:2015 SR EN 1729-2+A1:2016 Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test 
methods

 NC

16 EN 1729-2:2012+A1:2015 SR EN 1729-2+A1:2016 Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test 
methods

 NCT

17 EN 1807-1:2013 SR EN 1807-1:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 1: Ferăstraie 
panglică cu masă şi ferăstraie panglică de spintecat

 NCT

18 EN 1807-2:2013 SR EN 1807-2:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 2: Ferăstraie de 
debitat buşteni

 NCT

19 EN 1870-10:2013 SR EN 1870-10:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie 
automate şi semiautomate cu o pânză pentru tăiere ascendentă

 NCT

20 EN 1870-11:2013 SR EN 1870-11:2014 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)

 NCT

21 EN 1870-12:2013 SR EN 1870-12:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie 
circulare pendulare pentru secţionat

 NCT

22 EN 1870-15:2012 SR EN 1870-15:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie 
multiple pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală

 NCT

23 EN 1870-16:2012 SR EN 1870-16:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Ferăstraie 
circulare duble de secţionat cu tăiere în V

 NCT

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

 NCT

25 EN 1870-18:2013 SR EN 1870-18:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 18: Ferăstraie 
pentru formatizare

 NCT

26 EN 1870-19:2013 SR EN 1870-19:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 19: Ferăstraie 
circulare de tâmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă), şi ferăstraie pentru şantier

 NCT

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

 NCT

28 EN 1870-7:2012 SR EN 1870-7:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie 
circulare cu o pânză, cu avans mecanizat al mesei şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală

 NCT

29 EN 1870-8:2012 SR EN 1870-8:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie 
circulare de tivit, cu o pânză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere şi cu încărcare şi/sau 
descărcare manuală

 NCT

30 EN 1870-9:2012 SR EN 1870-9:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie 
cu două pânze de ferăstrău circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau 
descărcare manuală

 NCT

31 EN 1927-2:2008 SR EN 1927-2:2008 Clasificarea calitativă a lemnului rotund de răşinoase. Partea 2: Pin  NCT

32 EN 1927-2:2008/AC:2009 SR EN 1927-2:2008/
AC:2009

Clasificarea calitativă a lemnului rotund de răşinoase. Partea 2: Pin  NCT

33 EN 20-2:1993 SR EN 20-2:2002 Produse de protecţia lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie faţă de Lyctus brunneus 
(Stephens). Partea 1: Aplicare prin tratament în profunzime (Metoda de laborator)

 FCT

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

31-03-16 NCT
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35 EN 330:2014 SR EN 330:2015 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie a unui produs de 
protecţie a lemnului pentru utilizare sub o acoperire şi în afara contactului cu solul. Încercare în 
câmp: metodă cu îmbinare în L

31-03-16 NCT

36 EN 47:2005 SR EN 47:2005 Produse de protecţie a lemnului. Determinare a pragului de eficacitate împotriva larvelor de 
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda de laborator)

 NCT

37 EN 47:2005/AC:2007 SR EN 47:2005/AC:2007 Produse de protecţie a lemnului. Determinare a pragului de eficacitate împotriva larvelor de 
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda de laborator)

 NCT

38 EN 49-2:2015  Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie faţă de Anobium 
punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor. Partea 
2: Aplicare prin impregnare (Metoda de laborator)

 NC

39 EN 581-2:2015 SR EN 581-2:2016 Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi pentru camping. Partea 2: Cerinţe 
de securitate, de rezistenţă şi durabilitate a scaunelor

 NC

40 EN 581-2:2015 SR EN 581-2:2016 Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi pentru camping. Partea 2: Cerinţe 
de securitate, de rezistenţă şi durabilitate a scaunelor

 NCT

41 EN 597-1:2015 SR EN 597-1:2016 Mobilier. Evaluarea aprinderii saltelelor şi a somierelor căptuşite. Partea 1: Sursă de aprindere: 
Ţigare aprinsă

 NC

42 EN 597-2:2015 SR EN 597-2:2016 Mobilier. Evaluarea aprinderii saltelelor şi a somierelor căptuşite. Partea 2: Sursă de aprindere: 
Echivalentul unui chibrit

 NC

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

31-03-16 NCT

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

 NCT

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

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

31-03-16 NCT

47 EN 848-1:2007+A2:2012 SR EN 848-1+A2:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. 
Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical

 NCT

48 EN 848-2:2007+A2:2012 SR EN 848-2+A2:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. 
Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic

 NCT

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

 NCT

50 EN 859:2007+A2:2012 SR EN 859+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat cu avans manual  NCT

51 EN 940:2009+A1:2012 SR EN 940+A1:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea 
lemnului

 NCT

52 EN 975-2:2004 SR EN 975-2:2004 Cherestea. Clasificare după aspect a lemnului de foioase. Partea 2: Plop  FCT

53 EN ISO 12460-3:2015 SR EN ISO 12460-3:2016 Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method 
(ISO 12460-3:2015)

 NC

54 EN ISO 12460-3:2015 SR EN ISO 12460-3:2016 Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method 
(ISO 12460-3:2015)

 NCT

55 EN ISO 12460-5:2015 SR EN ISO 12460-5:2016 Plăci pe bază de lemn. Determinare a degajării de aldehidă formică. Partea 5: Metoda de 
extracţie (numită metodă cu perforator)

 NC

56 EN ISO 12460-5:2015 SR EN ISO 12460-5:2016 Plăci pe bază de lemn. Determinare a degajării de aldehidă formică. Partea 5: Metoda de 
extracţie (numită metodă cu perforator)

 NCT

57 EN ISO 18217:2015 SR EN ISO 18217:2016 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Maşini de placat 
muchiile acţionate cu lanţ(uri)

 NC

58 EN ISO 18217:2015 SR EN ISO 18217:2016 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Maşini de placat 
muchiile acţionate cu lanţ(uri)

 NCT

59 EN 691-1:2012 SR EN 691-1:2013 Safety of woodworking machines - Part 1: Common requirements  NCT

60 CEN/TS 14966:2005 SR CEN/TS 14966:2016 Wood-based panels - Small scale indicative test methods for certain mechanical properties  TRN

61 ISO 13061-1:2014  Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens 
-- Part 1: Determination of moisture content for physical and mechanical tests

  

62 ISO 13061-2:2014  Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens 
-- Part 2: Determination of density for physical and mechanical tests

  

63 ISO 13061-3:2014 SR ISO 3133:2008 Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens 
-- Part 3: Determination of ultimate strength in static bending

  

64 69ISO 13061-4:2014 SR ISO 3349:2008 Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens 
-- Part 4: Determination of modulus of elasticity in static bending

  

65 ISO 13061-6:2014 SR ISO 3345:2008 Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens 
-- Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain

  

66 ISO 13061-7:2014 SR ISO 3346:2008 Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens 
-- Part 7: Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain
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În cadrul unei societăţi democratice, 
dialogul social este un factor 
important de progres socio/

economic, esenţial pentru promovarea 
condiţiilor decente de muncă şi pentru 
reducerea sărăciei.

În sensul acesta, dialogul social este 
considerat unul dintre cei mai importanţi 
piloni ai modelului social.

De multe ori, în urma dialogului 
rezultă consensul, alteori divergenţele 
persistă dar întotdeauna rezultatul 
dialogului este pozitiv, deoarece 
participanţii îşi pot exprima direct, 
explicit şi argumentat punctele de 
vedere şi pot acţiona în continuare 
cunoscând optica, interesele şi opţiunile 
partenerului de dialog.

Toate acestea contribuie necondiţionat 
la asigurarea stabilităţii şi păcii sociale.

Necesitatea dialogului social este 
evidentă, dar eficienţa acestuia este dată 
de calitatea partenerilor de dialog social, 
de reprezentativitatea acestora.

Angajatorii, individual sau prin 
organizaţiile lor patronale reprezentative, 
sunt îndreptăţite să constituie parteneri 
de dialog social datorită rolului care îl 
au în asigurarea resurselor materiale 
şi umane pe seama capitalului pe care 
îl deţin şi în organizarea activităţii 
economice.

Sindicatele sunt organizaţii 
independente faţă de autorităţile 
publice, de partidele politice şi de 
organizaţiile patronale. Sunt constituite 
în vederea promovării şi apărării 
drepturilor şi intereselor profesionale, 
economice şi sociale, individuale şi 
colective ale salariaţilor şi funcţionează 
în baza prevederilor legale (Legea 
62/2011 a Dialogului Social).

Aşadar, sindicatele sunt un partener 
viabil, calificat să susţină dialogul social 
pe tot eşichierul relaţiilor de muncă 
generate de activitatea economică şi 
socială.

Prin urmare, dialogul social în cadrul 
sistemului relaţiilor generate de activităţi 
economice şi sociale se prezintă de 
regulă ca dialog tripartit. Există situaţii 
în care participarea la dialog social a 
reprezentanţilor statului nu se justifică, 
şi atunci dialogul social este de tip 
bipartit. Aceste cazuri sunt tot mai dese, 
în măsura în care rolul statului, ca agent 
economic, scade. Desigur, nu înseamnă 
că în perspectivă statul va lipsi sau va 
avea un rol neînsemnat în dialogul 
social. Din contră, statul trebuie să se 
afirme tot mai puternic, mai activ, ca un 
partener neutru, obiectiv, să diversifice 
şi să întărească garanţiile privind 
respectarea drepturilor partenerilor 
sociali.

Se cunoaşte că în România dialogul 
social a luat naştere şi s-a dezvoltat în 
condiţii istorice, economice şi sociale 
special.

Imediat după 1989, sindicatele, printre 
care şi Federaţia Sindicatelor Libere din 
Industria Lemnului (FSLIL), s-au organizat 
rapid şi s-au afirmat ca o forţă social 
incontestabilă, într-un dialog permanent, 
adesea conflictual cu puterea.

Patronatul s-a organizat mai greu şi 
s-a întărit pe măsură ce rolul statului 
în economie s-a diminuat, caracterul 
etatist al economiei s-a estompat, fiind 
vizibile tot mai puternic caracteristicile 
economice de piaţă liberă şi 
concurenţială.

Organizarea şi funţionarea 
patronatelor a fost reglemenată pentru 
prima dată prin Legea patronatelor nr. 
356/2003.

Organizarea şi consolidarea 
patronatului au avut character procesual, 
iar prezenţa acestuia în dialogul social 
a crescut pe măsură ce problemele 
specifice au devenit mai variate şi mai 
complexe.

Tripartitismul
şi dialogul 
social
în relaţia
cu mişcarea 
sindicală 
din industria 
lemnului
Dialogul social poate fi definit 
ca un proces voluntar prin 
care partenerii se informează, 
se consultă şi negociază 
în vederea stabilirii unor 
acorduri în probleme de 
interes comun. În acest 
sens, ca un obiectiv major al 
tripartitismului, este creşterea 
angajamentului partenerilor 
sociali şi al guvernului pentru 
construirea unui climat stabil, 
care să permită angajatorilor 
şi organizaţiilor sindicale să 
se implice în mod eficient în 
promovarea muncii decente 
şi a respectului pentru 
drepturile fundamentale 
ale libertăţii de asociere şi 
negociere colectivă.

Şedinţă de dialog social
cu participare FSLIL
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Alături de patronatul roman, s-a 
consolidat mai puternic capitalul străin 
cu forţă economic superioară şi cu 
interes distinct.

Statul, ca agent economic, a cunoscut 
cea mai spectaculoasă evoluţie, de la 
proprietarul absolut al resurselor şi 
administrator unic al întregii economii, 
la aceea de partener economic pe 
o piaţă liberă, având în plus rol de 
reglementare şi de garantare a stabilităţii 
şi continuităţii proceselor democratice 
din economie şi societate.

Condiţiile în care s-au constituit şi 
au acţionat partenerii sociali şi-au pus 
amprenta asupra temelor dar şi asupra 
formelor şi calităţii dialogului social.

După o evoluţie sinuoasă, cu 
multe moment tensionate, dar şi cu 
realizări deosebite, se poate spune 
că s-a ajuns la o situaţie care arată 
aşezarea partenerilor sociali cu rolul 
lor în condiţiile economice de piaţă 
democratice şi concurenţiale, bazată 
pe proprietatea privată şi faptul că s-au 
însuşit regulile, libertăţile şi restricţiile 
acţiunii sociale într-un cadru democratic.

Organizarea
şi funcţionarea
organismelor tripartite

Cadrul organizatoric reglementat 
s-a conturat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 89/1997, comisiile consultative de 
dialog social în cadrul unor ministere 
şi al prefecturilor, devenită apoi prin 
Hotărârea Guvernului nr. 314/2001, 
Comisii consultative de dialog social, 
coroborat cu Legea 109/19997 au fost 
reglementate organizarea şi funcţionarea  
Consiliului Economic şi Social (CES).

Prin apariţia Legii 62/2011 a 
dialogului social, s-au reglementat toate 
aspectele dialogului social, începând 
de la definirea partenerilor sociali cu 
rolul şi atribuţiile lor şi până la cadrul 
organizatoric, atribuţiile şi competenţele 
fiecăreia dintre instituţiile dialogului 
social.

Având în vedere funcţia socială a 
organismelor tripartite în cadrul cărora 
se înfăptuieşte dialogul social, acestea 
pot fi grupate în două categorii:

• organisme cu rol consultativ;
• organisme de cogestiune implicate 

în administraţia efectivă a unor instituţii 
cu activităţi de mare impact social, 
inclusiv asupra relaţiilor de muncă .

Din prima categorie fac parte 
consiliile de dialog social de la nivelul 
unor ministere şi ale prefecturilor, 
Autoritatea Naţională pentru Calificări 
(ANC), Consiliul Economic Social (CES) şi 
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog 
Social (CNTDS).

Din a doua categorie, organisme 
de cogestiune, sunt consiliile de 
administraţie tripartite de la Casa 
Naţională de Pensii Publice (CNPP), 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS) şi de la Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Având în vedere natura şi funcţiile 
celor două categorii de organism, rolul 
partenerilor sociali este diferit.

Organismele cu rol consultativ 
asigură cadrul pentru exprimarea 
poziţiei principale a partenerilor 
sociali faţă de politicile, strategiile, 
iniţiativele legislative, acţiunile cu 
impact social ale guvernului, sau, după 
caz, ale ministerelor şi a altor organe 
ale administraţiei central sau locale 
în cadrul cărora funcţionează, pentru 
soluţionarea diferenţelor de natură 
socială şi economică, pentru participarea 
la elaborarea şi implementarea unor 
strategii şi programe care vizează 
domeniul social.

Forma concretă în care se 
exprimă rezultatul dialogului social 
o constituie avizarea documentelor 
supuse dezbaterii, sesizarea unor 
aspecte sensibile ale vieţii economice 
şi sociale care impune adoptarea 
unor reglementări corespunzătoare, 
negocierea şi încheierea acordurilor şi a 
pactelor sociale.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (ANOFM) are ca 
organism de conducere cu rol decizional 
un consiliu de administraţie în care sunt 
reprezentaţi un număr egal de membri, 
confederaţiile sindicale şi patronale 
reprezentative la nivel naţional, precum 
şi guvernul.

La nivelul Agenţiilor pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Judeţene şi a 
municipiului Bucureşti funcţionează 
consilii consultative care sprijină 
conducerea executivă în îndeplinirea 
atribuţiilor care îi revin, dar nu au rol 
decizional.

Casa Naţională de Pensii Publice 
(CNPP) are ca organism de conducere 
un consiliu de administraţie în care sunt 
reprezentate confederaţiile sindicale 
şi patronale reprezentative la nivel 
naţional, alături de reprezentanţi ai 
guvernului şi ai pensionarilor.

La nivelul Caselor de Pensii Publice 
Judeţene şi a municipiului Bucureşti nu 
există organe tripartite cu rol decizional 
sau consultative.

În concluzie, se deosebesc trei situaţii:
• organisme tripartite cu rol decizional 

prin care se realizează cogestiunea la 
nivel naţional şi la nivel judeţean şi al 
Municipiului Bucureşti la Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate;
• organisme tripartite cu rol decizional 

la nivel naţional şi cu rol consultative 
la nivel judeţean şi al Municipiului 
Bucureşti în sistemul Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

• organisme tripartite cu rol decizional 
numai la nivel naţional la Casa Naţională 
de Pensii Publice.

Organismele cu rol consultativ nu se 
implică direct în luarea deciziei dar au 
un rol deosebit de important în acest 
proces, prin aceea că aduc în atenţia 
factorilor responsabili situaţii, evaluări de 
impact, puncte de vedere, fundamentări, 
propuneri de soluţii care ajută la 
adoptarea unor decizii realiste, adecvate, 
cu şanse sporite de a avea efectele 
sociale dorite.

Acţiunea acestor organisme se 
finalizează  cu avizarea documentelor 
supuse dialogului social sau în cazul 
neavizării cu motivarea argumentală a 
respingerii soluţiilor propuse.

Implicarea
partenerilor sociali
în soluţionarea
problemelor sociale
Eficienţa acţiunilor
partenerilor sociali

Căile de implicare a partenerilor sociali 
în cadrul organismelor tripartite în 
soluţionarea problemelor sociale sunt,în 
principal, reglementate în prezent prin 
prevederile Legii 62/2011 a dialogului 
social.

Formele concrete ale acestei implicări 
sunt date de specificul activităţii din 
fiecare domeniu în care funcţionează 
asemenea organism, de funcţiile şi 
atribuţiile care le-au fost stabilite prin 
legile speciale.

Pentru a ilustra rolul şi contribuţia 
partenerilor sociali, îndeosebi a 
sindicatelor, în soluţionarea problemelor 
specifice domeniului în care au 
reprezentări în organism tripartite, vom 
analiza, într-un număr viitor, organizarea 
şi funcţionarea a două instituţii:

• una în care partenerii sociali sunt 
implicaţi în administrarea la nivel 
naţional a domeniului iar la nivel local au 
un rol consultativ, şi

• una în care organismul tripartit are 
rol consultativ.

Cele două instituţii sunt: Autoritatea 
Naţională pentru Calificări (ANC), fosta 
CNFPA şi Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL
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1 44.01.0000-total Lemn de foc milioane euro 71,407 104,246 12,853 17,464

  Diferenţa %         - 31,5       - 26,4

2 44.02.0000-total Cărbune de lemn milioane euro 3,277        3,727 0,859        0,274

  Diferenţa   %         - 12,1 + 3,1 ori

3 44.03.0000-total Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit milioane euro 21,794 35,496 94,912 59,299

 Diferenţa   % - 38,6 + 60,0

4 44.04.0000-total Lemn despicat, prajini, tarusi milioane euro 5,196 6,402 0,565 0,632

 Diferenţa   % - 18,8 - 10,6

5 44.05.0000-total Lână de lemn; făină de lemn milioane euro 0,238        0,205 0,089 0,079

 Diferenţa   % + 16,0 + 12,6

6 44.06.0000-total Traverse de cale ferata milioane euro 5,567 4,246 0,653 0,659

  Diferenţa   % + 31,1 - 1,0

7 44.07.0000-total Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat,….) milioane euro 592,404 636,341 37,356 28,639

 Diferenţa   % - 7,0 + 30,4

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire milioane euro 84,200 76,746 30,009 25,909

 Diferenţa   % + 9,7 + 15,8

9 44.09.0000-total Lemn fasonat Milioane euro 20,239 23,236  14,554 14,132

 Diferenţa   % - 12,9 + 2,9

10 44.10.0000-total Panouri din particule şi panouri similare (PAL ;OSB) milioane euro 362,464 373,801 35,239 32,575

 Diferenţa   % - 3,0 + 8,2

11 44.11.0000-total Panouri din fibre de lemn (MDF) milioane euro 106,894 100,141 111,764 100,269

 Diferenţa   % + 6.7 + 11,5

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit milioane euro 75,684 68,696 30,490 27,834

 Diferenţa   % + 10,2 + 9,5

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri milioane euro 7,758 7,278 1,537 1,536

 Diferenţa   % + 6,6 -

14 44.14.0000-total Rame pt. tablouri milioane euro 5,238 10,427 1,087 1,247

 Diferenţa   % - 49,8 - 12,8

15 44.15.0000-total Lăzi, lădiţe, coşuri, div. ambalaje milioane euro 33,259 30,463 19,273 18,116

Diferenţa % + 9,2        + 6,4

16 44.16.0000-total Butoaie Milioane euro 4,940 5,307 0,666 0,657

 Diferenţa   % - 7,0 + 1,4

17 44.17.0000-total Unelte milioane euro 2,309 2,714 1,090 1,112

 Diferenţa   % - 15,0 - 2,0

18 44.18.0000-total Binale milioane euro 128,750 107,253 73,201 58,958

 Diferenţa   % + 20,0 + 24,2

19 44.19.0000-total Articole de masă sau de bucătărie milioane euro 14,450 12,370 2,731 2,495

 Diferenţa   % + 16,8 + 9,5

20 44.20.0000-total Lemn marchetat, incrustat… milioane euro 6,904 6,184 2,257 1,754

 Diferenţa   % + 11,6 + 28,7

21 44.21.0000-total Alte articole din lemn milioane euro 120,634 103,340 13,239 10,417

 Diferenţa   % + 16,7 + 27,1

 TOTAL PRELUCRAREA LEMNULUI (exclusiv mobilă) milioane euro 1.668,606 1.717,819 484,424 404,057

 Diferenţa   % 97,1 119,9

          - 2,9      + 19,9

Cod produs comercializat

Export 11 luni Import 11 luni

2015 2014 20142015
Unitate
de măsură

Realizările comerţului cu produse lemnoase
11 luni 2015 / 11 luni 2014

 Sursa: MEC
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Târgul Internaţional de industria 
lemnului şi exploatări forestiere 
Expowood, ediţia a XV-a, s-a desfăşurat 
în perioada 20-23 aprilie 2016, pe 
platforma Rulmentul, din Braşov.

În jur de de 60 de firme, reprezentând 
174 de branduri internaţionale, şi-au 
anunţat participarea la ediţia a XV-a a 
târgului Expowood 2016, solicitând un 
spaţiu expoziţional total de 1.900 mp. 

La fel ca şi la Ligna Hanovra 2015, un 
loc important în cadrul evenimentului 
l-a avut tema energiei din lemn. Astfel, 
s-au prezentat mai multe tehnologii de 

producere de peleţi, brichete, biomasă, 
tocătură şi lemn de foc, şi au avut 
loc demonstraţii practice pe maşini 
şi utilaje pentru prelucrare primară 
şi secundară a lemnului, precum şi a 
exploatării forestiere. Totodată, vizitatorii 
au putut vedea maşini cu comandă 
numerică, tehnologie pentru prelucrare 
panouri, tehnologie pentru lemn masiv, 
dispozitive de ridicare, manipulare şi 
alimentare, uscătoare, gatere, tractoare 
forestiere, consumabile şi accesorii.

Tradiţional, la Expowood se reunesc 
liderii pieţei din sectorul exploatării 

şi prelucrării lemnului, formând astfel 
singura şi cea mai mare platformă 
de prezentare a noutăţilor, prin 
expunerea unui spectru larg de maşini, 
echipamente, tehnologii, instalaţii, 
sisteme de fixare, accesorii, scule, 
materii prime, materiale de şlefuire, 
finisare şi conservare, componente şi 
semifabricate, case şi finisaje pentru 
construcţii, produse din lemn şi multe 
alte produse reprezentative întregului 
sectorului.

Vizitatorii au fost în primul rând 
specialişti din domeniu, oameni de 

Expowood 2016
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afaceri, exploatatori, proprietari de 
pădure, directori, ingineri, arhitecţi, 
etc. Expowood a fost, aşadar, locul 
de întâlnire al breslei lemnarilor din 
România, prilej de întâlnire pentru cei 
care doresc să fie la curent cu tendinţele 
şi noutăţile industriei de prelucrare a 
lemnului şi a exploatării forestiere.

Târgul s-a bucurat de susţinerea mai 
multor instituţii publice şi educaţionale, 
asociaţii, patronate, clustere şi mari 
companii de renume internaţională. 
Susţinătorii principali au fost : ASFOR, 
FIL, FSEF, Clusterul Prowood, Clusterul 

Regiofa, Clusterul Mobilier Transilvan, 
ADR Centru, CCIBv şi Asociaţia 
Clusterelor din România Clustero.

Este de menţionat că bunul renume 
al evenimentului a adus la târg nume 
remarcabile pe plan mondial, cum sunt 
producătorii germani Homag şi Weinig. 
Grupul Homag are cea mai largă paletă 
de maşini pentru producţie de mobilier, 
uşi, ferestre sau prelucrare de panouri 
destinate atât firmelor mari, cât şi IMM-
urilor.

De asemenea, utilajele Weinig au un 
renume la nivel mondial, dar şi pe piaţa 

românească, fiind cunoscute pentru 
calitatea şi fiabilitatea lor. Un argument 
în sprijinul Weinig este faptul că anul 
trecut producătorul de maşini pentru 
prelucrarea lemnului masiv a fost 
premiat pentru tehnologia inovatoare 
de încleiere de bucăţi din lemn îmbinate 
cap la cap. 

Reprezentantul grupului Homag 
pentru România este firma MS Maşini, 
iar pentru Weinig este societatea Sorin 
Mihai SRL, ambele din Braşov.

Sursa: Mihai Cojocaru,
Consilier ASFOR



ZOW Bad Salzuflen
16-19 februarie 2016
Bad Salzuflen - Germania

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

Anul acesta, au expus 263 firme din 27 de 
ţări, eficienţa şi forţa inovatoare a industriei 
lemnului a impresionant şi demonstrat interes 
şi evolutie. În pavilioanele 20, 21 şi 22-1, 
s-a organizat un amestec reprezentativ din 
toate grupele de produse, semifinite, finite 
şi accesorii, inclusiv pentru servicii. În acest 
an, ponderea furnizorilor străini s-a ridicat 
la aproape 40%, cu Italia, Polonia, Austria 
şi Danemarca printre cele mai importante 
ţări expozante. Expozanţii au oferit nu doar 
oportunitate ideală de a prezenta idei noi, 
dar, de asemenea, posibilitatea de a informa 
vizitatorii şi prin alte mijloace (audio-video 
) despre cele mai noi tehnologii. În plus, 
târgul a beneficiat de 40 de nou-veniţi 
printre expozanţi, cum ar fi o companie 3D 
de fabricaţie (de imprimare) care a aratat 
beneficiile de producţie (loturi mici), care, 
datorită acestei tehnologii, devin posibile si 
pentru serii mari . De asemenea, s-a prezentat 
de către o altă firmă (bioeconomie de cluster) 
biomateriale utilizabile în industria mobilei.

În de conferinţe, experţii din mai multe 
domenii au vorbit despre problemele şi 
necesităţile care preocupă acest sector. Cele 
6 blocuri tematice au fost structurate astfel: 
tendinţe de mobilier si mobilier, condiţii 
de munca şi viaţă conexe, biomateriale, 
shopfitting, domeniul 3D şi alte teme ale 
industriei. Toate discursurile au fost prezentate 
exclusiv în limba germană.

Editia urmatoare ZOW va avea loc în 
perioada 07-09 februarie 2017, la Bad 
Salzuflen.

Salon Bois-Energie
15-17 martie 2016,
Nansy-Franţa
Profesionişti din toate sectoarele şi din 

toată Franţa, o gama larga de echipamente 
şi servicii prezentate de 380 de expozanţi 
au oferit o privire de ansamblu a celor mai 
recente evoluţii în Europa (prezente mai mult 
de 20 de ţări europene) in ceea ce priveste 
energia pentru industriile si  autorităţile locale, 
precum şi aplicaţiile  casnice. Specificitatea 
Salon Bois Energie constă în mărimea 
cuprinzătoare a sectorului energetic din lemn, 
gestionarea pădurilor pentru producţia de 
energie prin cogenerare sau încălzire directă, 
prin producţia şi distribuţia diferitelor tipuri de 
combustibili.
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Compania polonă Ptak Warsaw Expo, membru al grupului Ptak S.A., cu care ambasada 
şi BPCE au avut mai multe contacte în ultimul an, a transmis recent o scrisoare de intenţie 
ambasadei, prin care face o ofertă de cooperare în vederea promovării participării 
companiilor româneşti la târgurile internaţionale organizate la centrul internaţional de 
expoziţii şi conferinte Ptak Warsaw Expo.

Compania Ptak a înfiinţat, în urmă cu 20 de ani, un complex specializat pe industria 
modei şi a confecţiilor, Ptak Fashion City, langa Lodz, în centrul Poloniei, care s-a 
dezvoltat pana a devenit cel mai important centru pentru promovare şi comerţ al acestui 
sector din Polonia. Acest complex include un centru de expoziţii şi conferinţe, peste 
200.000 mp de spaţii comerciale şi alte spaţii auxiliare. 

Anul trecut, compania şi-a extins activitatea şi în Varşovia prin preluarea şi apoi 
extinderea unui nou centru expoziţional, care a devenit cel mai mare din Europa Centrala 
şi de Est, redenumit Ptak Warsaw Expo. Complexul, cu o suprafaţă interioară pentru 
expoziţii de 143.000 mp, spaţiu de expoziţii exterioare de 500.000 mp şi alte spaţii 
dedicate organizării de evenimente, situat în apropierea aeroportului internaţional din 
Varşovia, găzduieşte deja evenimente expoziţionale majore, care au atras peste 140.000 
de vizitatori locali şi internaţionali în mai puţin de jumătate de an.

În mesajul adresat ambasadei, reprezentantul companiei, Tomasz Szypula, membru în 
consilul de supraveghere, oferă gratuit spaţii de expoziţie pentru pavilioanele naţionale 
ale României organizate la târgurile internaţionale din anul acesta organizate la Ptak 
Warsaw Expo, conform calendarului expoziţional pe 2016.

Dintre târgurile internaţionale cuprinse în calendarul expoziţional menţionat, merită 
amintite Eco Energy Expo, târg dedicat energiilor regenerabile, şi Building Solutions 
Fairs 2016, dedicat materialelor de construcţii şi construcţiilor, organizate în aceeaşi 
perioadă, 15-17 aprilie 2016.

International Fashion Fair - Fashion Week, în perioada 16-18 septembrie 2016, 
organizat începand cu anul 2014, de două ori pe an. La primele două ediţii, în august 
2014, respectiv în februarie 2015, au participat peste 3.000 de expozanţi din toată lumea, 
pe o suprafaţă totală de 250.000 mp. Pentru prima oară, ediţia din iarnă 2015 a Târgului 
Internaţional de Modă a fost organizată în cadrul Săptămânii Modei din Polonia.

În paralel, în aceeaşi locaţie se va organiza şi Beauty Days Warsaw (16-18 septembrie 
2016), cel mai mare târg de cosmetice din Polonia. 

International Transport Shipping & Logistics - MT TSL şi Warsaw Truck Show, 
în perioada 4-5 octombrie 2016, târg dedicat transportului de mărfuri şi soluţiilor de 
logistică.

2016 Warsaw Moto Show, târg internaţional al industriei auto, în perioada 4-6 
noiembrie 2016.

Warsaw Industry Week 2016, târg internaţional de echipamente şi tehnologii 
industriale, în perioada 15-17 noiembrie 2016.

Considerăm că explorarea ofertei de cooperare a companiei poloneze de către 
asociaţiile de profil, patronatele / asociatiile profesionale şi firmele româneşti neafiliate 
reprezintă o bună oportunitate de extindere a prezenţei pe cea mai semnificativă piaţă 
din Europa Centrala şi de Est, precum şi de echilibrare a balanţei comerciale cu Polonia.

Entităţile interesate se pot adresa BPCE Varşovia în vederea iniţierii de contacte cu 
departamentele specializate din cadrul Ptak S.A. (Sursa: redacţia ASFOR)

Oferta Ptak Warsaw Expo



A fost lansată spre consultare 
o nouă variantă a ghidului pentru 
programul POR 2.1.A/2016. Prin acest 
program pot fi achizitionate utilaje, 
echipamente tehnologice, lucrări de 
construire / extindere / modernizare 
a spaţiilor de producţie / prestare 
servicii ale microîntreprinderilor. 
Contribuţia programului la finanţarea 
unei investiţii este de maximum 100% 
din valoarea eligibilă a investiţiei, dar 
nu mai mult de 200.000 de euro.

Criterii de eligibilitate 
Solicitanţii eligibili în cadrul 

acestui apel de proiecte sunt 
societăţile comerciale sau cooperative 
care se încadrează în categoria 
microîntreprinderilor. Solicitantul a 
desfăşurat activitate pe o perioadă 
corespunzătoare cel puţin unui an 
fiscal integral, a înregistrat profit din 
exploatare (>0 lei) în anul anterior 
depunerii cererii de finanţare, a 
avut cel puţin un angajat cu normă 
întreagă pe perioada acestui an fiscal 
sau are cel puţin un angajat cu normă 
întreagă la data depunerii cererii de 
finanţare.

Locul de implementare a proiectului 
este situat în mediul urban, în 
regiunea de dezvoltare în care a fost 
depusă cererea de finanţare:

Nu sunt eligibile investiţiile 
localizate în regiunea de dezvoltare 
Bucureşti Ilfov.

Contribuţia programului la 
finanţarea unei investiţii este de 
maximum 100% din valoarea eligibilă 
a investiţiei.

Tipuri de investiţii eligibile
Programul finanţează doar anumite 

tipuri de investiţii, care conduc la 
dezvoltarea microîntreprinderii:

Investiţii în active corporale
• lucrări de construire / extindere 

/ modernizare a spaţiilor de 

producţie / prestare de servicii 
ale microîntreprinderilor, inclusiv 
a utilităţilor generale aferente 
(alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent 
termic, energie electrică, PSI);

• achiziţionarea de echipamente 
tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, 
mobilier, echipamente informatice, 
birotică, de natura mijloacelor fixe, 
respectiv care se regăsesc în Subgrupa 
2.1. “Echipamente tehnologice 
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”, 
Subgrupa 2.2. “Aparate şi instalaţii 
de măsurare, control şi reglare” sau 
Grupa 3 “Mobilier, aparatură birotică, 
sisteme de protecţie a valorilor umane 
şi materiale şi alte active corporale” 
din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 
2004 pentru aprobarea catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale 
de funcţionare a mijloacelor fixe, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi care se încadrează în limita valorică 
stabilită prin reglementările legale 
în vigoare la data lansării apelului de 
proiecte.

• achiziţionarea de instalaţii / 
echipamente specifice în scopul 
obţinerii unei economii de energie, 
precum şi sisteme care utilizează surse 
regenerabile / alternative de energie 
pentru eficientizarea activităţilor 
pentru care a solicitat finanţare, în 
limita a 15% din valoarea eligibilă a 
proiectului

Investiţii în active necorporale: 
brevete, licenţe, mărci comerciale, 
programe informatice, alte drepturi şi 
active similare

Investiţii în realizarea de 
instrumente de comercializare on-
line.

Valoare eligibilă a proiectului este 
cuprinsă între 25.000 şi 200.000 euro.

Programul
POR 2.1.A/2016 -  
Microîntreprinderi

Publicaţii şi evenimente
ştiinţifice de specialitate
A aparut numărul 2/2015 al revistei “Bucovina 

forestieră” . Din cuprins: • Editorial: Cui prodest? 
Câteva reflecţii asupra mult aşteptatelor norme 
tehnice / Marian Dragoi • Articole de cercetare: 
Modificarea gradului de exercitare a funcţiilor 
ecoprotective: o analiză comparativă în păduri de 
stat şi private / Cătălina Barbu, Liviu Nichiforel, 
Ramona Scriban, Ionuţ Barnoaiea, Radu Cenuşă 
• Germinaţia seminţelor de molid pe substraturi 
cu diferite nivele de fitotoxicitate: un studiu de 
caz pentru exploatarea Călimani / Radu Cenuşă, 
Elena Leberciuc, Marius Teodosiu • Eficacitatea 
combaterii larvelor de Clostera anastomosis L. la 
ieşirea din hibernare / Mihai-Leonard Duduman, 
Daniela Lupaştean, Ștefan Ionuţ Pînzanu, 
Alexandra Ilască, Iulian Dănilă • Diversitatea 
speciilor de păsări în culturi energetice de plop 
cu ciclu scurt de producţie: o comparaţie cu 
alte categorii de folosinţă a terenurilor / Gabriel 
Dănilă, Anca Maciuca, Lucian Grosu, Marius 
Teodosiu • Articole de sinteză: Relaţia de facilitare 
interspecifică şi aplicaţiile sale în ecologia 
reabilitării şi în reconstrucţia ecologică / Ecaterina 
Fodor, Ovidiu Hâruţa, Sorin Dorog, Ioan Korman • 
Xylosandrus germanus (Coleoptera, Curculionidae, 
Scolytinae) - un potenţial dăunător al pădurilor, 
livezilor şi viilor din România / Nicolai Olenici, 
Mihai-Leonard Duduman, Romică Tomescu • 
Comentarii: Este responsabilă (şi) comunitatea 
ştiinţifică de criza sectorului? / Cătălin Tobescu 
• Restituiri: Monografia pădurilor comunale din 
fostul district grăniţăresc Năsăud / Regiunea 
Silvică Bistriţa Direcţiunea Centrală a Pădurilor Cluj 
• Manifestări 

Târgul forestier “Forest Romania”. Zizin, 16-18 
septembrie 2015 / Cosmin Cosofret, Ramona 
Scriban • Premiul Fundaţiei Alexandru Tissescu 
pe anul 2014 / Marian Dragoi, Iovu Adrian Biriş • 
In memoriam Prof. univ. dr. ing. dr. H. C. Rostislav 
Bereziuc, membru al Academiei de Știinţe Agricole 
şi Silvice / Dan Zarojanu • Viaţă studenţeasc: 
Acolo unde timpul curge mai încet. Un proiect 
românesc din perspectivă germană / Rouvan 
Corthum • Recenzii.

Evenimente forestiere
internaţionale :

Geneva (29 ianuarie 2016)
Atelier de lucru privind evaluarea economică 

a serviciilor ecosistemice forestiere • Atelierul  a 
avut drept scop revizuirea şi discutarea metodelor, 
rezultate şi implicaţiile politice ale evaluării 
funcţiilor forestiere în ţările industrializate.

Forest Sănătate 2016
(Istanbul, 25- 29  aprilie 2016)
Conferinţa privind schimbările climatice  globale 

şi pădure • Conferinta  s-a desfăşurat la University 
Congress Center (Istanbul). A fost  şansa de a 
audia şi cunoaşte cele mai interesante descoperiri 
referitor la  gestionarea pădurilor, schimbările 
climatice, poluarea aerului, silvicultură, agricultură, 
ecologie. (Sursa: redacţia ASFOR)
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Orange Wood, Ukraina
Produse din stejar, pin, mesteacăn, arin
• Colaborare cu furnizori importanţi
Alyona Kutanova
• http://orange-wood.co.ua/about/

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

Metropolight, Franţa
• lemn inferior (la cerere)
• contract până în 2019
Angelique Chaumont • 8 avenue Pierre Blanck
Z.I. La Voivre, CS 50035, 88026 Epinal

Earthimportexport, Italia
• lemn de foc şi deşeuri de lemn
• se negociază
Maurizio Gonzaga • Tel.: +39.02.4507.3593
Fax: +39.02.4507.5593
3-20123 Milan (MI) Italy

SDR Immobiler & Entreprise, Elveţia
• case structură de lemn
• se negociază5 Rue des Remparts
1400 Yverdon les Bains, Switzerland
srdc@bluewin.ch

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

Oficiul Naţional al Electricităţii - ONE, Maroc
• stâlpi de 8 m pentru linii electrice
• licitaţii periodice
Tanger, Route de Tetouan, km 1-90000
Tel.: (212) 539 945 958
Fax: (212) 539 945 954

Youngwon, Coreea de Sud
• cherestea de fag (cerere)
• produse certificate sau standardizate
Mr. Kyun Chul Lee • tel.: 008225886781
• caseylee629@naver.com

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

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

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

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

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

Ofertă de certificare a filierei produselor
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania,
certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody)
conform sistemelor FSC sau PEFC.
Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze
la e-mail: teusan@scscertified.eu
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Vând 8 ha pădure în jud. Galați, loc. Berești, zona tunel Talașmani, având 
drum de acces pentru exploatare. Întreaga suprafață este compactă, are în 

compoziție stejar, frasin, tei, carpen, vârsta 70 ani și aproximativ 250 mc/ha. 
Deținem toate actele necesare vânzării.

Preț 13.500 euro/ha, telefon de contact 0742147953






