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EDITORIAL

Sectorul
forestier...
încotro?
Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Dacă ar fi să caracterizăm astăzi starea
domeniului forestier prin câteva trăsături
principale, se evidenţiază următorul
aspect: diminuarea capacităţii de
producţie a multor societăţi comerciale
din exploatare şi prelucrare, cu efect în
scăderea cifrei de afaceri şi a numărului
de angajaţi. Lucrul acesta a condus,
implicit, la reducerea contribuţiilor pe
care agenţii economici le plătesc statului,
remarcă făcută chiar de primul-ministru.

P

e acest fond, preţul masei lemnoase pe picior şi al materialelor lemnoase
fasonate a ajuns la un maximum istoric. Aceasta a condus la diminuarea
resurselor financiare ale agenţilor economici şi la scăderea capacităţii de
procurare a materiilor prime. Cadrul în care s-au petrecut toate acestea a fost, însă,
creat şi de o instabilitate legislativă. Ultimii trei ani au fost foarte intenşi în legiferare.
Ca şi alte domenii economice, şi activitatea noastră are nevoie de stabilitate şi
predictibilitate.
• La ora actuală, sectorul forestier
este suprareglementat. Considerăm
că nu este lipsit de interes ca în
strategia dezvoltării sectorului
forestier, care urmează a se elabora,
să se prevadă, cu prioritate, o
simplificare a legislaţiei din sectorul
forestier, păstrând toate posibilităţile
de identificare şi sancţionare a
ilegalităţilor. Este fezabil, pentru că
multe prevederi se suprapun. Dorim
o perioadă de stabilitate legislativă.
• Sunt necesare intervenţii hotărâte
în media, atât din partea autorităţii
naţionale care răspunde de
silvicultură, cât şi din partea

organizaţiilor implicate în activităţile
domeniului forestier - ASAS, ICAS,
Progresul Silvic, RNP, ASFOR etc. - în
explicarea termenilor de “defrişare”
şi “tăieri ilegale”, în explicarea
prevederilor amenajamentelor silvice,
a rolului şi importanţei exploatării
lemnului din păduri şi a combaterii
manifestărilor tendenţioase ale unor
ONG-uri, jignitoare şi denigratoare la
adresa administratorilor şi agenţilor
economici care îşi desfăşoară
activitatea în acest domeniu. Unele
ONG-uri privesc unilateral lucrurile
şi ar dori să vadă chiar interzise
exploatările forestiere, dar, dacă
nu se valorifică resursa de masă
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lemnoasă, cum se vor realiza
fondurile necesare întreţinerii
pădurii şi satisfacerii cerinţelor de
mediu?
• Asigurarea accesibilităţii
parchetelor destinate exploatării,
prin întreţinerea drumurilor autoforestiere existente, pe de o parte,
şi prin construirea de noi drumuri
auto-forestiere, pe de altă parte,
cu respectarea prevederilor legale
din Codul Silvic, şi utilizarea, astfel,
a sumelor colectate pentru acest
capitol de drumuri forestiere.
• Clarificarea cât mai rapidă,
împreună cu RNP, a facturării cojii
lemnului de lucru. Coaja lemnului
de lucru trebuie încadrată la
pierderi, aşa cum se întâmplă
în toate situaţiile de exploatare
de materii prime. Se poate ţine
evidenţa acestui volum de coajă,
cu care se întregeşte volumul brut,
dar contabilizarea valorică a unui
deşeu poate genera interpretări în
facturare, aşa cum s-a şi văzut deja.
• Autorizaţiile de mediu sunt
percepute în mod diferit de către
Agenţiile Judeţene de Mediu,
iar termenele la acordarea
autorizaţiilor de mediu sunt
exagerat de lungi şi consumă
din timpul de lucru acordat prin
autorizaţia de exploatare.
• Între Mediu, Ape şi Păduri (de
cele mai multe ori, în acelaşi
minister) nu a existat şi nu există
o colaborare şi o consultare la
elaborarea unor acte normative,
sau reglementări. Autorizaţia
de mediu a devenit o “piatră de
moară”, atât pentru administrator,
cât şi pentru agenţii economici din
exploatare.
• Organizatorii de licitaţii (RNP
sau ocoale de regim) trebuie să
accepte că preţul real al masei
lemnoase pe picior îl reglează doar
licitaţiile cu strigare (nu în plic).
Piaţa valorificării masei lemnoase
pe picior este dată de licitaţiile
cu strigare, acestea fiind, în fapt,
“condiţiile de piaţă” din Codul
Silvic.
• Respectarea principiului
transparenţei în stabilirea preţului
de pornire la licitaţii, în special la
ocoalele silvice de regim, dar şi la
RNP, în cazul parchetelor proprii.
Au fost cazuri când s-au stabilit
preţuri de pornire nesustenabile,

parchetele nu s-au licitat, dar,
ulterior, au fost atribuite spre
exploatare, fără să mai aflăm dacă
au fost negociate - aşa cum cere
legea.
• Dacă la întocmirea APV se acceptă
o toleranţă de +/- 5%, ar trebui să
se accepte toleranţa de +/- 5% şi la
rezultatul exploatării la reprimirea
parchetului, acum existând cerinţa
ca fiecare parchet să se încheie
exact pe cantitatea “estimată” a
APV.
• În parchetele puse în valoare
situate în arii protejate, acordul
custodelui ar trebui să fie obţinut
de către ocolul silvic care emite
autorizaţia de exploatare.
• Se impune clarificarea situaţiei
drumurilor auto-forestiere
care încă nu au fost preluate în
proprietate de către deţinătorii
legali, drumuri pentru care, din
aceste motive, nu pot fi alocate
fonduri pentru întreţinere.
• Regia Naţională a Pădurilor şi
Asociaţia Administratorilor de
Păduri, împreună cu ASFOR,
trebuie să coopereze în viitor
pentru realizarea unui modelcadru de “caiet de sarcini”, care să
cuprindă şi contractul-cadru de
vânzare a masei lemnoase, având
la bază principiile respectului
între parteneri, ale corectitudinii,
ale profesionalismului, în scopul
comun al asigurării dezvoltării
durabile a pădurilor.
• Certificarea pădurilor şi a întregului
lanţ de trasabilitate a materialelor
lemnoase poate creşte nivelul
de încredere a beneficiarilor şi
a populaţiei în activităţile de
exploatare şi industrializare a
lemnului.
• Eliminarea TVA la vânzarea
lemnului de foc către persoane
fizice poate contribui la diminuarea
crizei lemnului de foc.
• Este tot mai evidentă necesitatea
creării Consiliului Naţional al
Silviculturii, sub patronajul
autorităţii centrale, în conformitate
cu prevederile Codului Silvic,
consiliu din care să facă parte
organizaţiile recunoscute în
domeniu.
Preşedinte ASFOR,
Nicolae Ţucunel
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Adunările
generale anuale
la sucursalele
ASFOR
Rezumat
ASFOR are 12 sucursale,
cărora le sunt arondate
toate judeţele ţării,
astfel încât, teritorial,
este acoperit întregul
fond forestier naţional.
În adunările generale
anuale ale acestor
sucursale, premergătoare
adunării generale pe
asociaţie, s-au dezbătut
atât probleme generale,
cât şi specifice, a căror
sinteză este prezentată în
articol.

Annual general
meetings at
ASFOR branches

Synopsis
All the counties are
assigned to the 12
ASFOR branches covering
the whole country and
the entire national
Romanian forest fund.
The annual general
meetings held by these
branches, prior to the
general ASFOR meeting,
debated upon general
and specific problems,
briefly presented in this
article.

În conformitate cu programul şi măsurile
stabilite de Consiliul Director al ASFOR, în
şedinta din 16 februarie 2017, şi în baza
consultării consilierilor şi preşedinţilor de

sucursale, s-a întocmit graficul adunărilor
generale la nivel de sucursale, după următorul
calendar :

10.03.2017,

ora 10:30

- Sucursala Prahova

10.03.2017,

ora 14:30

- Sucursala Bucureşti - alegeri

15.03.2017,

ora 10:30

- Sucursala Bacău

15.03.2017,

ora 14:30

- Sucursala Neamţ

16.03.2017,

ora 11:00

- Sucursala Suceava- alegeri

21.03.2017,

ora 14:00

- Sucursala Caraş-Hunedoara - alegeri

22.03.2017,

ora 11:30

- Sucursala Arad-Bihor - alegeri

24.03.2017,

ora 11:30

- Sucursala Vâlcea

27.03.2017,

ora 11:30

- Sucursala Buzău-Focşani

06.04.2017,

ora 11:00

- Sucursala Bistriţa-Cluj

07.04.2017,

ora 11:00

- Sucursala Baia-Mare

10.04.2017,

ora 11:00

- Sucursala Braşov

Din partea executivului (secretar general,
consilieri), inclusiv preşedintele a participat la
fiecare dintre aceste adunări, acordând sprijin
şi consultanţă pentru buna desfăşurare a
acestora.
Faptul că sucursalele sunt structurate pe
grupuri de 2-6 judeţe face ca, deşi confruntate
cu aceleaşi situaţii generale, o serie de aspecte
să îmbrace forme specifice de manifestare sau
soluţionare.
Ordinea de zi, în cazul tuturor sucursalelor,
a inclus un raport de activitate pe anul 2016 şi
programul de acţiuni pe 2017.			
În urma incheierii şedintelor, s-au tras o
serie de concluzii şi s-au formulat sugestii, al
căror conţinut, în formă sintetică, îl redăm mai
jos. Merită analizarea şi reţinerea lor pentru
bilanţul general ce credem că se va cristaliza,
inclusiv după adunarea generală a asociaţiei
de la Braşov, dar mai ales în demersurile
generale ulterioare.
1. Normele referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare
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a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund au fost modificate
de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor,
odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr.
1046/2016.
Actul normativ nou abrogă vechea
reglementare în domeniu, respectiv Hotărârea
Guvernului nr. 470/2014, în termen de 120
de zile de la data publicării, respectiv din
data de 22 aprilie 2017. Aşa cum se arată în
preambulul hotărârii noi, avizele şi autorizaţiile
emise până la data intrării în vigoare a acestui
act îşi menţin valabilitatea pentru întreaga
perioadă pentru care au fost emise.
Aplicaţia SUMAL Agent - Registrul electronic
prevăzută la art. 3 lit. c) este utilizată pentru:
înregistrarea intrărilor, recepţia cantitativă şi
dimensională a materialelor lemnoase, intrate
în depozite/depozite temporare;
a) generarea proceselor-verbale de sortare
a materialelor lemnoase depozitate prin
înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor
supuse sortării şi a cantităţilor şi
sortimentelor rezultate;
b) generarea proceselor-verbale de

ACTUALITATE / IN THE NEWS
debitare a materialelor lemnoase
prin înregistrarea cantităţilor şi
sortimentelor supuse debitării şi a
cantităţilor şi sortimentelor rezultate;
c) generarea proceselor-verbale de
transformare a materialelor lemnoase
prin înregistrarea cantităţilor şi
sortimentelor supuse transformării
şi a cantităţilor şi sortimentelor
rezultate;
d) generarea proceselor-verbale de
consum prin înregistrarea cantităţilor
şi sortimentelor supuse consumului
intern;
e) înregistrarea ieşirilor de materiale
lemnoase din depozite;
f) înregistrarea ieşirilor de lemn şi
produse din lemn, care nu fac parte
din categoria materialelor lemnoase,
rezultate în urma procesării, conform
art. 14 alin (1);
g) generarea de rapoarte de producţie.
Aplicaţia SUMAL Wood-Tracking
prevăzută la art. 3 lit. d) este utilizată
pentru:
a) înregistrarea şi confirmarea
provenienţei materialelor lemnoase
transportate;
b) înregistrarea avizului de însoţire;
c) înregistrarea destinatarului;
d) înregistrarea locului de descărcare;
e) înregistrarea datelor de identificare
ale mijlocului de transport;
f) înregistrarea volumelor transportate
pe specii şi sortimente în cazul
cubajului tehnic;
g) completarea specificaţiei în cazul
stabilirii volumului prin inventarierea
piesă cu piesă;
h) generarea codului unic online sau a
codului offline după caz;
i) înregistrarea momentului începerii
transportului, a timpului în care
se efectuează transportul şi a
momentului finalizării transportului;
j) înregistrarea traseului parcurs de
mijlocul de transport de la locul
începerii transportului materialelor
lemnoase până la locul de descărcare;
k) confirmarea descărcării materialului
lemnos;
l) generarea avizului de însoţire a
materialelor lemnoase în format PDF.
Faţă de această temă, au existat, în
principiu, următoarele opinii şi întrebări:
• cum se soluţionează legal un depozit
intermediar, mişcarea lemnului de foc
în interiorul unei comunităţi, a lemnului
pentru construcţii şi uz personal, lipsa
unor măsuri unitare ale gărzii forestiere
faţa de aceste situaţii etc.
2. Procedura de emitere a autorizaţiei
de mediu pentru activitatea de

Adunarea Generală
ASFOR 2017

exploatare a lemnului, aprobată prin
OM nr. 1798/2008, solicită ca fişa de
prezentare a activităţii pentru care se
solicită autorizarea de mediu să conţină
autorizaţia de exploatare şi procesul
verbal de predare-primire a parchetului.
Durata de timp ce trece din momentul
emiterii autorizaţiei de exploatare
şi a procesului de predare-primire a
parchetului şi termenul de eliberare a
autorizaţiei de mediu este de cel puţin
35 de zile lucrătoare de la data depunerii
dosarului de autorizare de mediu, ceea
ce conduce, ca efect, la multe fenomene
negative, inclusiv reducerea intervalului
autorizat la exploatare.
În unanimitate, la toate sucursalele s-a
exprimat opinia că inspectorii de mediu
acţionează şi interpretează diferit, de la
un judeţ la altul, aceste aspecte şi, nu în
puţine cazuri, s-a ajuns la amenzi mari
sau suspendare de activitate.
3. Aplicarea unor prevederi din OUG
51/ 2016 îi pune pe administratorii
de păduri şi pe agenţii economici
din exploatările forestiere în postura
de contravenienţi, în multe cazuri
fără vinovăţie. Orice diferenţă de
cubaj se poate solda cu confiscarea
autovehiculului şi a încărcăturii, aspect
care se regăseşte atât la lemnul rotund,
cât şi la cherestele. De asemenea,
prejudiciile de exploatare sunt
sancţionate chiar şi în cazul situaţiilor de
forţă majoră.
În cadrul adunărilor de sucursală,
s-au mai dezbatut unele aspecte ale
domeniului, întrunind, mai mult sau mai
puţin, condiţia de generalitate, cum ar fi:
• legat de contractarea masei
lemnoase, este necesar un cadru unic
de reglementare în ceea ce priveşte
coaja aferentă lemnului;
• s-au utilizat, la ultima licitaţie mare,
preţuri de pornire şi adjudecare ale
lemnului foarte ridicate;
• starea tehnică actuală a drumurilor

forestiere încarcă activitatea de
exploatare a lemnului cu cheltuieli
suplimentare, uneori până la nivelul
nerentabilului;
• se consideră benefică creşterea
numărului membrilor ASFOR şi
crearea unor facilităţi substanţial
diferite membrilor săi, comparativ cu
ceilalţi agenţi economici;
• se exagerează cu activităţile de
supraveghere şi control din partea
organelor statului şi a unor ONGuri;
• să continue intervenţiile ASFOR în
reglementările ce vizează autorizaţia
de mediu, prejudiciile, funcţionarea
SUMAL, contravenţiile silvice etc.;
• promovarea documentaţiilor pentru
contractarea lucrărilor de construire
sau reabilitare şi întreţinerea
drumurilor forestiere nu a fost
corelată întotdeauna cu contractarea
şi eşalonarea la exploatare a masei
lemnoase, producându-se întârzieri şi
greutăţi în exploatarea şi transportul
lemnului.
S-au adus în discuţie relaţiile
contractuale cu Romsilva, dar mai ales
modul şi consecinţele controalelor pe
care le face Garda Forestieră.
S-au mai menţionat problemele
create de diferenţele de volum (faţă de
prevederile APV) la începerea exploatării
lemnului. De asemenea, s-au sugerat
forme mai agresive de convingere
a instituţiilor statului cu referire la
legalitatea, normalitatea, importanţa şi
necesitatea activităţii de exploatare şi
prelucrare a lemnului.
La sucursalele unde, la sfârşit de
mandat sau în cazul interimatelor, au
fost prevăzute pe ordinea de zi alegeri,
s-au ales preşedinţi de sucursală (şi
vicepreşedinţi) precum şi delegaţii
(nivel de reprezentare 1/ 7) la adunarea
generală pe asociaţie.
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Măsurarea
lemnului

Reguli,
metode,
erori

Control prin măsurare
în gestiunea unui depozit de lemne
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Omul este interesat
de calcularea şi
cunoaşterea volumului
lemnului (în metri cubi)
de foarte mult timp şi
pentru foarte multe
situaţii şi scopuri.
În funcţie de tipul de
lemn, există metode
diferite de aproximare
pentru arborii “pe
picior”, pentru arborii
tăiaţi şi curăţati de
crengi, pentru o stivă
de trunchiuri, pentru
lemnul de foc, pentru
cherestea etc.

P

entru un trunchi, de exemplu, se măsoară
diametrul la mijlocul acestuia, considerând
trunchiul ca fiind un cilindru perfect, şi se
aplică formula volumul = aria bazei x lungimea.
Când trebuie cubată o stivă de buşteni, nu se
poate măsura diametrul la mijloc, şi atunci, acesta
trebuie aproximat, facând media între diametrul de
la capatul gros şi diametrul de la capatul mai subţire.
Dacă nici acest lucru nu este posibil, se aproximează
pe baza diametrului de la capatul subţire.
Bineînteles, cei care au nevoie mereu de astfel
de măsurători (de exemplu, în silvicultură), au
tabele de cubare, astfel încât nu mai este nevoie
să efectueze şi calculele matematice, fiind suficient
să facă măsurătorile şi să găsească în tabel cubajul
corespunzător. Ba mai mult, există, mai nou, şi
instrumente de măsură speciale, cu care se măsoara
doar diametrele, se introduce lungimea trunchiurilor
din stivă, iar acesta face toate calculele, returnând
direct volumele.
O altă metodă este cea a aproximării
proporţionale, în funcţie de un etalon. De obicei, se
porneşte de la un trunchi cu diametrul de 40 cm la
mijloc si o lungime de 8 metri, care are aproximativ
1 metru cub.
La cherestea şi la lemnul de construcţie, în general,
volumul se calculează în funcţie de dimensiuni.
De obicei, grosimea şi lungimea sunt standard, iar
lăţimea este egală la ambele capete, astfel încât,
pentru calcularea volumului, trebuie măsurate doar
lăţimile scândurilor la unul dintre capete. Se aplică,
apoi, formula pentru volum, ţinând cont că de data
asta este vorba de un paralelipiped.
În România, sistemul internaţional a fost adoptat
ca unic sistem de măsuri legal şi obligatoriu, în 1961.
Unităţile fundamentale ale SI sunt metrul (m) pentru
lungime, kilogramul (kg) pentru masă, secunda
(s) pentru timp, amperul (A) pentru intensitatea
curentului electric, kelvinul (k) pentru temperatura
termodinamică, molul (mol) pentru cantitatea
de substanţă, candela (cd) pentru intensitatea
luminoasă.
Unităţile metrice se află în relaţie unele cu altele,
multiplii şi submultiplii metrului obţinându-se prin
ridicarea acestuia la diferite puteri ale lui 10. Aceleaşi
prefixe, mili (0,001), centi (0,01), deci (0,1), deca (10),
hecto (100) şi kilo (1000) sunt comune întregului
sistem de măsurare.

Rezumat
Sunt tot mai numeroase
şi actuale situaţii,
analize şi dispute
în încercarea de a
stabili reguli generale
privind legalitatea
echipamentelor şi
procedurilor pentru
măsurarea lemnului, în
special a celui rotund,
aspect care-l justifică
şi-l motivează pe
autor în sistematizarea
cunoştinţelor în acest
domeniu.

Wood
Measurement
Rules, methods,
errors

Synopsis
There are more
numerous present
situations, analyses
and disputes which try
to establish general
regulations regarding the
legality of equipments
and procedures
designated to wood
measurement (mainly
roundwood). This aspect
justifies and motivates
the author in his
scientific foray into the
systematic knowledge
related to this domain.
Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

În standardele naţionale, referitor la măsurătorile
asupra lemnului, apar unele precizări legate de
terminologie, cum ar fi:
• lungime nominala - lungimea specificată a unui
lemn rotund, fără a ţine seama de supralungimi (SR
EN 844-5/2000);
• volum real - măsură a unei cantităţi de lemn
rotund pe baza dimensiunilor sale (SR EN 8445/2000);
• abatere admisibilă - combinaţie a abaterilor
admisibile superioară şi inferioară (SR EN 8446/2000);
• toleranţă - diferenţa dintre abaterea admisibilă
superioară şi abaterea admisibilă inferioară (SR EN
844-6/2000);
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• dimensiune de referinţă - valoarea
prin care este cunoscută sau specificată
dimensiunea unei piese de cherestea la
o stare de umiditate data (SR EN 8446/2000);
• dimensiune efectivă - dimensiunea
unei piese de cherestea în momentul
măsurării (SR EN 844-6/2000).
Concret, în cazul măsurării lemnului
rotund, există prevederi stricte şi
clarificatoare în legatură cu măsurarea
elementelor necesare determinarii
volumului:
• lungimea lemnului rotund se
măsoară pe suprafaţa piesei, cu
instrumente de măsurare manuale
sau automate, adecvate, etalonate,
care să asigure o eroare de măsurare
condiţionată de principalii factori de
infuenţă;
• diametrul se măsoară cu un
instrument de măsurare etalonat (clupă
forestieră, ruletă special gradată sau
sistem automat) cu eroare de măsurare
de cel mult 1 cm.
Diametrul şi circumferinţa trebuie să
se măsoare la jumătatea lungimii piesei,
cu sau fără coajă.
Legat de toleranţele de măsurare şi a
surselor de erori, distingem:
a) eroarea instrumentală - reprezintă
ansamblul erorilor de măsurare datorită
mijloacelor tehnice (instrumentele de
măsură) prin intermediul cărora se obţin
informaţiile de măsurare;

12 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

b) eroarea de metodă - este eroarea
de măsurare datorată imperfecţiunilor
metodelor de măsurare utilizate.
c) erori datorate influenţei mediului
ambiant - reprezintă erorile care
afectează măsurările efectuate fără
respectarea condiţiilor normale de
utilizare a aparatelor utilizate. Sursele
de erori personale pot fi anomaliile
ochiului observatorului, viteza de reacţie,
capacitatea de acomodare etc.;
d) eroarea de model este eroarea
de măsurare datorată imperfecţiunilor
modelului asociat măsurandului
(corpului asupra căruia efectuăm
măsurarea);
e) eroarea de interacţiune este
eroarea de măsurare care apare datorită
influenţelor pe care experimentatorul
sau mijloacele de măsurare le exercită
asupra măsurandului.
Din punctul de vedere al dependenţei
erorii de măsurare de valoarea mărimii
măsurate avem:
• eroare aditivă - reprezintă eroarea
de măsurare care nu depinde de
valoarea mărimii măsurate.
• eroarea multiplicativă - este o
eroare de măsurare care depinde de
valoarea mărimii măsurate.
Din punct de vedere al “caracterului”
lor, erorile se clasifică în:
a) erori sistematice - se produc în
acelaşi sens, constant ca modul şi ca
semn. Pot fi reduse, prin introducerea
unor corecţii adecvate, sau anulate, prin

verificarea instrumentelor de măsură şi
analiza metodelor de măsură;
b) erori întâmplătoare - se produc în
ambele sensuri (variază imprevizibil ca
modul şi ca semn), având drept cauză
imperfecţiunea organelor de simţ ale
experimentatorului, lipsa lui de abilitate
sau factori necunoscuţi (nedeterminaţi);
c) erori grosolane - depăşesc
considerabil eroarea cea mai probabilă.
Pentru caracterizarea abaterii valorii unei
mărimi fizice de la valoarea sa adevărată
se introduc noţiunile de eroare absolută
şi eroare relativă.
Dacă notăm:
Xo - valoarea adevărată a mărimii fizice
X - valoarea măsurată a mărimii fizice,
se definesc următoarele noţiuni:
a) eroare absolută
ΔX=Xo-X
b) eroare relativă
Xo-X
În general, lemnul în stare brută se
poate comercializa, mai ales în cadrul
Uniunii Europene, numai dacă este
măsurat, clasificat şi marcat potrivit
unor criterii precise.
În acest sens, prin lemn în stare brută
se înţelege lemnul provenit din fusul
arborelui doborat, secţionat, fără vârf şi
curăţat de crăci, cu sau fără coajă.
Legat de coajă, este de actualitate
chestiunea facturării ei în cazul lemnului
de lucru. Coaja trebuie încadrată la
pierderi, evidenţa sa volumetrică şi mai
ales valorică generează interpretări
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contradictorii la facturare. Menţionarea
volumului de coajă este, însă, util pentru
întregirea volumului brut, atunci când se
structurează balanţa masei lemnoase.
Recentul ordin nr. 2526 din 30.12.2016
(M.Of. 22 din 09.01.2017) pentru
completarea Metodologiei privind
organizarea şi funcţionarea SUMAL,
obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum
şi structura şi modalitatea de transmitere
a informaţiilor standardizate, aprobată
prin Ordinul ministrului delegat pentru
ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014
prevede, în cadrul art. 37, următoarele:
(1) Stabilirea volumului materialelor
lemnoase se realizează, după caz:
a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu
diametrul la capătul subţire mai mare
sau egal cu 20 cm, se determină volumul
în mc pe specii pentru lemnul brut,
cu două zecimale, în baza măsurării
la fiecare piesă a lungimii în metri şi a
diametrului la mijloc în centimetri;
b) pentru lemnul rotund cojit, cu
diametrul la capătul subţire mai mare
sau egal cu 20 cm, se determină volumul
în mc pe specii pentru lemnul net, cu
două zecimale, în baza măsurării la
fiecare piesă a lungimii în metri şi a
diametrului la mijloc în centimetri;
c) pentru lemnul rotund, cu diametrul
la capătul subţire mai mic de 20 cm,
dacă nu se aplică metodele prevăzute
la lit. a) sau b), acesta se aşază în figuri
geometrice, iar volumul se determină
în mc prin utilizarea factorilor de cubaj

stabiliţi pe grupe de specii;
d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn
de foc, grămezi de crăci şi fascine, se
determină volumele exprimate în unităţi
convenţionale şi echivalentul în mc, cu
două zecimale;
e) celelalte materiale lemnoase şi
produse din lemn se măsoară după
metodele specifice, volumul exprimat în
unităţi convenţionale se echivalează în
mc.
(2) La calculul volumului lemnului
rotund inventariat în condiţiile alin.
(1) lit. a) şi b), se admit următoarele
toleranţe:
a) ±2% din volumul total în cazul
inventarierii unui număr de piese mai
mare de 100 bucăţi;
b) ±3% din volumul total în cazul
inventarierii unui număr de piese cuprins
între 50 şi 100 bucăţi;
c) ±4% din volumul total în cazul
inventarierii unui număr de piese mai
mic de 50 bucăţi.
(3) La calculul volumului lemnului
aşezat în figuri geometrice, toleranţa
de măsurare admisă este de ±2% din
volumul total.
(4) La evaluarea volumului de
lemn pe picior destinat valorificării
se admit toleranţele aferente fiecărei
metode dendrometrice prevăzute de
reglementările în vigoare.

linie de referinţă sau linie zero, şi se
notează, în general, prin “±”. Toleranţa
reprezintă intervalul în care poate să
varieze dimensiunea efectivă. Mărimea
toleranţei este dată de diferenţa dintre
dimensiunile limită (max/min).
Dacă la întocmirea APV se acceptă,
pentru volum, o toleranţă de ±5%,
atunci ar fi de dorit să se accepte
toleranţe de ±5% şi la rezultatul
exploatării (la reprimirea parchetului),
acum existând condiţia ca fiecare
parchet să se încheie exact pe cantitatea
“estimată” în APV
Prezenta analiză stabileşte, aşadar,
cerinţele metodologice şi tehnice
aplicabile pentru măsurarea lemnului
rotund, utilizate în măsurări de interes
public. În sensul prezentei viziuni,
măsurările de interes public sunt
acele măsurări efectuate în scopul
asigurării eficacităţii supravegherii
fiscale (stabilirea unor impozite, taxe,
amenzi, penalizări şi altele asemenea)
şi cele efectuate în scopul asigurării
corectitudinii tranzacţiilor comerciale.
Totodată, sunt prezentate şi exprimate
opinii şi reguli generale, astfel încât,
atunci când nu e rea-credinţă, cu ocazia
administrării sau transportului, evaluările
cantitative ale lemnului să nu fie
distorsionate şi, în final, să se menţină ca
referenţial legalitatea şi corectitudinea.

În principiu, abaterile sunt cote situate
deasupra sau dedesubtul unei linii
fixate de dimensiunea nominală, numită

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Panourile
din lemn
tip CLT
(rezistenţa
la deformare
elastică)
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S-au efectuat, recent, încercări de rezistenţă
la deformarea elastică a panourilor din lemn
tip CLT, în funcţie de direcţiile de încărcare,
utilizând lamele din cedru japonez (Sugi),
pentru plăcile masive din lemn lamelar
încleiat. Este un sistem destul de folosit pe
afară, sistem care permite o izolaţie foarte
bună a casei, peste alte sisteme de izolaţii.

Rezumat
Casele făcute
cu CLT (Cross
Laminated Timber)
sunt construcţii
din panouri
mari de lemn
stratificat puse
în cruce, sistem
care permite o
izolaţie foarte
bună a casei, fiind
mult utilizate în
ţările avansate
tehnologic.

CLT
Wood Panels

D

in datele pe care le avem la dispoziţie, sistemul
generează costuri mai mari, comparativ cu modul
în care se fac la noi casele din lemn şi, deocamdată,
CLT chiar nu este prezent în România. Încă nu există (cel
puţin, nu oficial) nicio astfel de casă făcută la noi.
Din informaţiile prezentate în documentare, în restul
Europei, CLT este prezent de ani buni, ajungând, în prezent,
printre principalele materiale de construcţii.
În conformitate cu standardul agricol japonez pentru
structurile din lemn lamelar încleiat, modulul Young de
elasticitate la întindere a lamelei şi capacitatea de îndoire
a glulamului sunt gradate printr-un test al capacităţii de
întindere la contactul cu o suprafaţă. Atunci când lemnul
de tip CLT a fost încărcat în afara planului, lamelele din
structura CLT sunt încărcate în plan, iar această direcţie se
potriveşte cu cea din testul nivelului de deformare pentru
lemnul lamelat.
În contrast, atunci când un lemn de tip CLT a fost
încărcat în plan, lamelele din structura CLT sunt încărcate
pe margine, iar această direcţie nu se potriveşte cu cea din
testul capacităţii de deformare pentru lemnul lamelat.
Acest test determină îmbunătăţirea nivelului de acurateţe
a capacităţii de deformare în plan a lemnului de tip CLT
şi compară capacitatea elastică pe direcţiile plane şi spre
margine. Rezultatele au demonstrat că media modulului
Young al lemnului lamelar încleiat este mulţumitor.
Produsele CLT sunt, în general, utilizate pentru izolare
termică, acustică şi protecţie la foc a plafoanelor. Stratul
de silicat pulverizat pe o parte a produsului asigură un
aspect estetic plăcut, îmbunătăţind aderenţa lianţilor şi,
în acelaşi timp, simplificând manipularea. În camerele
tehnice (cum ar fi camerele centralelor si garajele), se pot
lăsa produsele fără alte finisaje ale suprafeţei, odată ce
ele sunt aplicate. Dacă aspectul estetic este important (de
exemplu în coridoarele de legătură sau în zonele comune),
se pot aplica vopsele de interior sau de faţadă pe suprafaţa
materialului izolant. Dacă suprafaţa unei anumite structuri
nu este suficient de netedă, plăcile nivelează suprafaţa,
datorită efectului optic realizat de marginile tăiate ale
benzilor speciale, la unghi de 45°.

(bending
strength
to elastic
deformation)
Synopsis
CLT houses are
built up of large
cross-laminated
panels which
allows for a very
efficient building
isolation. They
are widely spread
and used in many
technologicallyadvanced
countries.
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Producătorii
de cherestea
şi scăderea cifrei
lor de afaceri
Rezumat
Vânzările de cherestea
se află, în ultima
perioadă, la un nivel
mediu, iar acest fapt
creează influenţe asupra
preţului lemnului brut.
În pofida acestui curs,
relativ negativ, anumiţi
producători de cherestea
au încă nevoie de lemn,
chiar dacă stocurile lor,
aparent, se menţin în
cantităţi acoperitoare.

Timber Producers
facing a Low
Business Rate

Synopsis
Timber sellings have
reached a medium level
lately, thus influencing
the price of raw wood.
Despite this relatively
negative trend, certain
timber producers still
need more quantities
of timber, although the
existant stocks seem to
cover their necessities.
Source:
La Forêt, No2/2017
Adapted by
Lavinia Marcu

La sfârşitul lunii octombrie 2016, comisiile forestiere din
cantoanele Jura şi Neuchâtel (Elveţia) au evaluat situaţia
pieţei lemnului, formulând recomandări în vederea stabilirii
unor tarife adresate în special principalelor sortimente de
lemn brut de brad şi molid. Contrar celorlalte sectoare
economice din Elveţia, cel al construcţiilor continuă să
beneficieze de o conjunctură benefică, aici realizânduse cifre de afaceri record. Cu toate acestea, la începutul
iernii, producătorii locali de cherestea nu au reuşit să
profite de această situaţie, iar francul puternic a condus la
o intensificare a concurenţei străine. În decursul ultimilor
doi ani, fabricile de cherestea din masivul Jura au acuzat o
scădere între 30% şi 50% din cifra generală de afaceri.

Î

n cantonul Neuchâtel, situaţia industriei de
cherestea a devenit la fel de decepţionantă
pentru aceeaşi perioadă luată în calcul,
iar o tendinţă de relansare nu pare a fi foarte
probabilă curând.
Din cauza persistenţei unui curs ridicat al
francului elveţian în raport cu moneda euro,
specialişti ai pieţei lemnului care fac parte din
două asociaţii cantonale aparţinând regiunii
muntoase Jura nu se aşteaptă la o relansare a
tăierilor pentru sezonul următor.
În Franţa, situaţia este la fel de preocupantă.
În timp ce sectorul construcţiilor pare a se
recupera în această ţară, nivelul comenzilor nu
reuşeşte, în continuare, să atingă pragul dorit.
Vânzările se află de altfel la un nivel mediu,
iar acest fapt creează presiune asupra preţului
lemnului brut. În pofida acestui curs negativ,
anumiţi producători de cherestea au încă
nevoie de lemn proaspăt chiar dacă stocurile
lor se menţin în cantităţi suficiente.
În sudul Germaniei şi în Austria, fabricile
de cherestea îşi reiau nivelul ascendent al
tăierilor de acum câteva luni. Lemnul provenit
din perioada de secetă a verii lui 2015 a fost,
între timp, prelucrat în aceste regiuni.
În ciuda recoltei reduse de lemn, marii
producători elveţieni nu s-au confruntat cu
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probleme de aprovizionare în timpul sezonului
de tăieri 2015/2016, întrucât exporturile
elveţiene de lemn brut s-au diminuat, în timp
ce importurile au crescut.
În acest an, cererea de lemn proaspăt ar
trebui să crească din nou, conform unui
comunicat de presă al Forêt Jura. Această
reluare a cererii este favorizată şi de instituirea
certificatului de origine pentru lemnul
din Elveţia. În ansamblu, piaţa şi preţurile
buştenilor proveniţi din răşinoase s-au
stabilizat la un nou nivel, iar cotaţiile lemnului
de molid au o tendinţă de creştere, în opoziţie
cu cele pentru lemnul de brad.
Preţurile terenurilor agricole rămân şi ele
stabile în economia rurală din cantonul Jura.
Tarifele pentru lemnul rotund provenit din
molid au de suferit de pe urma ascensiunii
francului elveţian, îndeosebi în cazul
sortimentelor de înaltă calitate unde un
recul al preţurilor se face cel mai mult simţit.
Agristat colectează preţurile stabilite pentru
lemnul rotund în colaborare cu Forêt Suisse
în vederea contabilizării lor de către oficiul
federal de statistică.
Sursa: La Forêt, Nr 2/2017
Prelucrare: Lavinia Marcu
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Cherestea de răşinoase
pregătită pentru expediere

Preţul lemnului rotund de molid
în CHF/mc, fără TVA, fără coajă
2015
Sortiment

2016

nov - dec

ian - feb

mar - apr

mai - iun

iul - aug

sep - oct

Variaţie (%)

L1 2b B

92,92

98,51

98,41

98,78

96,86

95,68

-1,2

L1 2b C

74,44

76,38

74,50

72,36

73,44

73,72

0,4

L1 3 B

95,63

96,76

96.37

95,57

94,95

94,19

-0,8

L1 3 C

76,30

75,55

75,64

75,02

75,40

76,35

1,2

L1 2-4 B/C

92,93

90,19

90,66

90,89

86,85

91,73

5,3

L1 4 B

101,74

104,39

105,07

103,24

103,92

101,67

-2,2

L1 4 C

77,78

75,66

74,45

75,79

76,90

77,68

1,0

L1 5-6 B

107,04

130,20

122,18

113,39

130,96

122,28

-7,1

L1 5-6 C

78,17

76,68

74,57

75,78

81,78

79,50

-2,9

L3 2-4 B

102,12

97,13

98,54

97,02

95,16

99,27

4,1

L3 2-4 C

87,59

82,84

85,28

77,69

77,43

83,25

7,0

60,11

58,53

54,26

56,68

53,40

57,82

7,6

L1 2+ D

* între ultimul prelevat şi cel precedent

Surse: Forêt Suisse, Agristat, preţurile lemnului brut
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Tendinţe
pozitive
pentru lemn
Grupurile şi asociaţiile
specializate din sectorul
lemnului cu destinaţie
industrială s-au reunit, pe
data de 1 februarie 2017, în
localitatea elveţiană Gossau,
având drept principal
obiectiv elaborarea strategiei
forestiere până în anul 2050
şi principalele efecte asupra
industriei forestiere.
Efectele strategiei energetice 2050 sunt, mai
degrabă, pozitive, întrucât nu numai cererea pentru
lemn energetic şi peleţi a crescut, ci şi interesul faţă
de materialele de izolaţie, panourile din particule şi
cherestea. La toate acestea, se adaugă şi diminuarea
taxelor relaţionate cu producţia de hârtie şi produse
derivate din lemn, mari consumatoare de energie.
În cercurile asociaţiilor specializate, obiectivul
principal rămâne consolidarea exploatării materiale
în raport cu cea energetică. Cu toate acestea, costul
ridicat al transporturilor reprezintă un obstacol
în calea valorificării optime din punct de vedere
teoretic. Fabricile de exploatare şi prelucrare a
lemnului industrial sunt constant aprovizionate cu
cantităţi suficiente de materii prime pentru toată
ramura de prelucrare.
Sectorul energiei regenerabile dispune de un
teren fertil in continuare pentru inovare pentru o
varietate largă a resurselor sale: lumină solară, vânt,
maree, valuri, celuloză, deşeuri menajere, hidrogen
din alge, producţie de carburant pentru aviaţie
folosind microbi modificaţi genetic sau fotosinteza
artificială.
Lemnul este, însă, capabil să producă o energie
fiabilă, care nu este de natură aleatorie, precum
este cazul energiei solare sau eoliene. Compania
Lehmann Holzwerk AG utilizează energia lemnoasă
într-o manieră exemplară la nivel european prin
intermediul unei instalaţii moderne de cuplaj

Rezumat
Lemnul este capabil să
producă o energie fiabilă,
care nu este de natură
aleatorie, precum este
cazul energiei solare sau
eoliene. Aceasta calitate
justifică o gândire şi o
strategie specifice în ceea
ce priveşte procesele
moderne de planificare
şi producţie a lemnului
destinat arderii.

Energy Strategy
2050: positive
tendencies
regarding wood

Synopsis
Wood is a material
capable to produce
feasible energy, which is
not working randomly,
such as solar and wind
energy. This quality
justifies a certain way of
thinking and a specific
strategy regarding
modern processes of
planning and production
of energy wood.
Source: La Forêt,
No3/2017,
Adapted by Lavinia
Marcu
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căldură-forţă de tip ORC (ciclul Rankine
organic), care furnizează 7 milioane
de kWh. Acest volum de energie este
suficient pentru instalaţiile de prelucrare
a cherestelei, de rindeluire şi de triere.
De asemenea, compania beneficiază
de autonomie în aprovizionarea cu
căldură, producând 18.000 tone peleţi,
aproximativ 1.500 tone de aşternut
pentru animalele de mici dimensiuni şi
circa 800 tone de brichete din coajă.
Cu această ocazie, au fost prezentate
exemple de arhitectură modernă
construite în mod unic cu ajutorul
proceselor celor mai moderne de
planificare şi producţie. Grinzile portante
curbate în două sensuri, complet opuse,
se află în fază de producţie pentru

şantierul de la Bienne, unde se va regăsi
spaţiul unui proiect imobiliar gigantic al
Grupului Swatch.
Noutatea extremă a acestui proiect
constă în absenţa oricărui plan scris sau
a oricărei schiţe de construcţie, având
în vedere faptul că toate procedurile
vor fi digitalizate. Este vorba de
conceptul industrial 4.0, sau ce-a de a
patra revoluţie industrială la nivel de
planificare, fabricare a elementelor de
construcţie şi montaj, o performanţă
remarcabilă prezentată la Gossau.
Certificarea FSC privind
managementul forestier, în recul
previzibil, este o problemă dezbătută
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amplu de către comisia pieţei lemnului.
Prin urmare, noul standard FSC pentru
păduri şi domeniul social riscă să fie
dezaprobat de tot mai mulţi proprietari
forestieri. Conform acestui tip de
certificare forestieră, sunt necesare
probe şi documentaţii suplimentare,
care generează o birocraţie tot
mai mare şi cât mai multe audituri.
Antreprenorii forestieri şi fabricile de
cherestea se confruntă, deja, cu noua
certificare internaţională, CoC. Aceasta
prevede noutăţi neadaptate Europei
continentale, neputând fi aplicate în
teren. Următoarea recertificare, din anul
2018, ar putea conduce, prin ea însăşi, la
alte numeroase dezacorduri şi revocări.

ACTUALITATE / IN THE NEWS

În plus, grupurile Perlen Papier şi Swiss
Krono prezintă un procent crescut al
exporturilor, livrând propriile produse
către destinaţii care solicită certificarea
FSC. Piaţa locală de bricolaj îşi arată
preferinţa pentru standardul FSC, lucru
care îi afectează pe anumiţi producători
de cherestea şi de granule din lemn.
Cu toate acestea, trebuie luat în
considerare şi scenariul unui recul drastic
al lemnului certificat FSC din Elveţia.
Ar putea fi cerut pe loc un certificat
recunoscut pe plan internaţional, stabilit
de către Biroul federal al Mediului
(OFEV), serviciile cantonale forestiere şi
organizaţiile sau proprietarii forestieri,
după exemplul garanţiei de stat propusă
cu trei ani în urmă (moţiunea Binder

în legătură cu Reglementările asupra
lemnului din Uniunea Europeană,
RBUE). O conferinţă a cumpărătorilor şi
vânzătorilor de lemn elveţian certificat
FSC ar trebui să fie organizată, de altfel,
cât mai curând.
Producţia generală din sezonul de
iarnă a avut o evoluţie favorabilă şi
datorită temperaturilor scăzute din
luna ianuarie. Drept consecinţă, s-au
amenajat stocuri suficiente în pădure,
dar şi în fabrici. Cererea de peleţi este
în creştere, la fel şi cea pentru produse
derivate din lemn, fără posibilitatea
creşterii preţurilor. O concurenţă
puternică pe plan internaţional, mărirea
redevenţelor pe picior legate de prestări

(RPLP), alături de diminuarea cursului
euro, reprezintă piedici importante în
faţa acestui sector.
O lună ianuarie rece a produs, astfel,
cele mai bune condiţii posibile pentru
recoltarea lemnului, iar prelevarea rapidă
a acestuia a confirmat cererea crescută.
Fabricile vor urma un curs ascendent de
achiziţionări până în vară şi aşteaptă ca
recolta de lemn să nu mai fie întreruptă
pentru o perioadă lungă din pricina
condiţiilor negative ale solului, care
prezintă, actualmente, un grad înalt de
umiditate.
Sursa: La Forêt, Nr3/2017
Prelucrare: Lavinia Marcu
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Minuc Onescu (nea Minuc),
la început de drum
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Susai Servcom SRL
O afacere de familie,
transmisă cu dragoste,
peste generaţii

Mihai Onescu,
proprietarul firmei
Susai Servcom SRL

Activitate de încărcare
şi transport al lemnului
la Susai Servcom

“Totul a început acum 24 de ani, cu un vis al tătălui meu, Minuc
Onescu, nea Minuc, după cum îl ştiau oamenii de pe Valea
Bistrei: un om independent, un spirit liber şi un susţinător al
proprietăţii private. Venit din ţinutul pădurenilor, din comuna
Lunca Cernei, judeţul Hunedoara, nea Minuc a pus bazele
Susai Servcom SRL în primăvara anului 1993. Eram doar câţiva
oameni şi doi cai. Încet, însă, mica afacere de familie a început
să prospere, iar cailor li s-au alăturat primele taf-uri, care
înlesneau activitatea. În anul 1996, tatăl meu a cumpărat primul
gater, o instalaţie de debitare care producea cherestea pentru
construcţii, la nivel brut.”, ne mărturiseşte ing. Mihai Onescu,
actualul proprietar al firmei.

A

tras de această meserie încă din
fragedă copilărie, Mihai Onescu
i se alătură tatălui său la vârsta
de 13 ani. Creşte în sânul companiei şi
moşteneşte pasiunea pentru pădure şi
lemn, ca mai târziu, proaspăt absolvent
al Facultăţii de Silvicultură din cadrul
Universităţii din Oradea, să fie chiar
mâna dreaptă a lui nea Minuc. Cu doi
bărbaţi puternici la conducere, în anul
2006, firma face un pas important spre
industrializare, contractând un credit
care le-a permis achiziţionarea unei flote
de 6 camioane cu macara. În perioada
2008 - 2009, mica afacere de familie a
ajuns la nivelul unei companii de mari
dimensiuni, cu peste 200 de angajaţi,
21 camioane, 18 taf-uri şi 56 de cai. În
paralel cu dezvoltarea Susai Servcom, s-a
dezvoltat şi comunitatea, prin crearea de
noi locuri de muncă, sigure şi bine plătite.
De asemenea, pădurile din zonă erau
compacte, bine îngrijite şi regenerate.
Anii au trecut şi, în ciuda greutăţilor
economice şi legislative, Susai Servcom
SRL este unul dintre cei mai competitivi
pioni pe piaţa exploatării, prelucrării şi
transportului lemnului din vestul ţării.
În prezent, compania exploatează anual
peste 50.000 mc de lemn şi a ajuns la
un nou nivel de industrializare: pe lângă
flota de exploatare, Susai Servcom deţine
două linii performante de prelucrare
răşinoase şi foioase, producând cherestea
pentru construcţii şi industria mobilei din
ţară şi străinătate.
“Compania aceasta este viaţa mea.
Meseria noastră este transmisă din
tată în fiu. Eu am învăţat-o de la tatăl

meu şi, cu siguranţă, o voi transmite şi
fiului meu, Minuc Mihai Onescu, care
are deja 11 ani şi este interesat de toate
etapele procesului de exploatare: este
atras de pădure, urmăreşte măsuratul
cherestelei în curte şi, în vacanţe, merge
cu mare interes în curse, fiind fascinat
de camioane. În aceeaşi situaţie sunt şi
alţi copii ai angajaţilor noştri, pe care
îi primim cu multă bucurie în sânul
companiei, cu gândul că, într-o zi, ei vor
duce mai departe numele Susai Servcom şi
tradiţia noastră locală”, spune încrezător
ing. Mihai Onescu.
Exploatarea pădurilor rămâne un
subiect controversat într-o Românie în
care legislaţia nu asigură predictibilitate
şi stabilitate firmelor de profil şi în care
se desfăşoară permanent campanii
mediatice care urmăresc denigrarea
sectorului forestier. Dar, făcută în mod
cinstit, cu dragoste pentru pădure,
respect faţă de lege şi frică de Dumnezeu,
exploatarea corectă a lemnului ne
asigură păduri compacte, sănătoase
şi regenerate. În plus, determină o
economie durabilă şi sustenabilă, cu
resurse proprii, româneşti.
Această meserie ancestrală, grea,
periculoasă şi, în acelaşi timp, foarte
frumoasă rămâne printre singurele
meserii ce mai pot asigura un trai decent
familiilor de pe Valea Bistrei. Cei care
aleg această meserie, rămân în zonă, cu
şansa de a-şi creşte copiii sub ochii lor,
insuflându-le dragostea faţă de ţară şi
speranţa într-un viitor mai bun, autentic
românesc.
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Instrucţiuni proprii
privind securitatea muncii
la recoltarea lemnului
provenit din doborâturi
de vânt
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În baza Ordinului 173/27.05.2003 al MMSS, art. 11, al. 1,
persoanele fizice sau juridice au obligaţia de a elabora, prin
efort propriu sau prin colaborare cu instituţii specializate,
instrucţiuni proprii de securitate a muncii.
Consider că prezentarea, în cele ce urmează, a unor măsuri
care să completeze instrucţiunile proprii ale fiecărui agent
economic se impun, astfel încât experienţa autorului în
recoltarea lemnului din doborâturi de vant, atât în România,
cât şi în străinătate (R.P. Polonă, 1985-1986) pot fi de folos.

R

ecoltarea lemnului provenit din
doborâturi de vânt dispersate, cât,
mai ales, din doborâturi de vânt în
masă, presupun luarea de măsuri specifice
privind securitatea muncii, atât din partea
conducătorului formaţiei de lucru (maistru,
şef formaţie etc.), cât şi, mai ales, din partea
operatorului la recoltarea şi toaletarea
arborilor.
Astfel, conducătorul formaţiei de lucru va
dota, obligatoriu, echipele care lucrează la
recoltarea lemnului în doborâturi de vant cu:
• tractor cu troliu;
• dispozitiv Tirfor;
• cabluri pentru ancorarea buturugilor
contra răsturnării;
• pancarte cu conţinut adecvat, de avertizare
sau chiar de interdicţie.
Operatorul la recoltarea şi toaletarea
arborilor proveniţi din doborâturi de vant, pe
lângă echipamentul propriu de protecţie şi
de lucru, va avea asupra sa, în plus, ţăruşi din
lemn, precum şi centură de siguranţă pentru
eventuala asigurare la recoltarea lemnului
amplasat pe pante mai mari de 15°.
Consider că, din instrucţiunile proprii
ale fiecărui agent economic atestat pentru
exploatare forestieră care lucrează în
doborâturi de vânt, nu trebuie să lipsească
urmatoarele prevederi:
• degajarea obligatorie a locului din jurul
buturugii (partea arborelui alcătuită din cioată
şi rădăcinile din imediata apropiere a cioatei STAS 4579/2-90);
• asigurarea stabilităţii buturugilor cu ţăruşi
din lemn sau cabluri, deoarece, la arborii
doborâţi cu vârful la vale, se poate produce
răsturnarea sau rostogolirea buturugilor, iar la
cei cu varful la deal se poate produce revenirea
la pozitia verticala;
• desprinderea trunchiurilor de buturugă
se face fără practicarea tapei. De fiecare dată,
se va începe cu secţionarea în funcţie de
zona comprimată, executându-se, după caz,
o singură taietură, de sus în jos, două taieturi,
mai întâi una de sus în jos, iar apoi a doua, de
jos în sus, sau trei şi chiar patru tăieturi din
părţile laterale ale tulpinii;
• secţionarea trunchiului se va face de la

bază spre vârf, de la vârf spre bază sau dintrun loc convenabil de-a lungul trunchiului, loc
care să nu pună în pericol viaţa şi integritatea
corporală a operatorului, facând, totodată, şi
o presortare sau, atunci când este posibil, o
sortare a trunchiului;
• daca după efectuarea tăieturii de
desprindere, buturugile revin în locul cuibului,
pentru a înlătura risipa de lemn, se va practica
o tăiere cu lăsarea de cioată de înălţime
normală;
• baterea penelor în urma lamei ferăstrăului,
la tăietura de desprindere a trunchiului, este
obligatorie;
• cojirea butucilor de răşinoase se va face
înaintea tăierii de desprindere a trunchiului de
buturugă, având în vedere că schimbarea de
poziţie a buturugilor este exclusă;
• curăţarea de crăci, atunci când trunchiul
prins de buturugă prezintă stabilitate certă,
se va face înainte de tăierea de desprindere a
trunchiului de buturugă;
• crăcile amplasate sub trunchi se vor
înlătura după ce se va secţiona trunchiul,
atunci când este cazul, operatorul fiind
amplasat obligatoriu în partea din amonte şi
lateral de trunchi;
• parchetele cu doborâturi de vânt în masă
amplasate pe terenuri orizontale se vor ataca
de la exterior spre interior, iar cele amplasate
pe terenuri cu pante peste 15° se vor ataca
obligatoriu din aval spre amonte.

Rezumat
Autorul promovează
câteva concepte de bază
şi principii generale
noi care pot contribui
direct la îmbunătăţirea
setului de instrucţiuni
care vizează securitatea
muncii în cadrul
activităţii de recoltare a
lemnului în doborâturi
de vânt.

Proper
instructions
regarding labour
security during
blowdown timber
harvesting
operations
Synopsis
The author promotes
a few basic concepts
and new general
principles which might
directly contribute to
an improved set of
instructions related to
labour security during
the wood harvesting
operations and the
clean-up of blowdown
timber.
Eng. Gafiţa Chiruţa
Gheorghe

Recomand aceste câteva reguli tuturor
operatorilor economici care lucrează în
doborâturi de vânt, cu intenţia ca aceştia
să-şi completeze instrucţiunile proprii cu
recomandările de mai sus şi cu speranţa ca
pe această temă să apară şi alte opinii, astfel
încât, împreună, să schiţăm un cadru general
de norme şi instrucţiuni care să conducă la
eliminarea sau diminuarea factorilor de risc
în provocarea accidentelor şi îmbolnăvirilor
profesionale.
ing. Gafiţa Chiruţa Gheorghe
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Realizările comerţului cu produse lemnoase
în 2016/2015 - date cumulate pe 12 luni
1

2016

2015

2016

2015

44.01.0000-total

Milioane euro

55,197

84,005

19,230

14,582

%

- 34,3

Milioane euro

3,970

Lemn de foc

44.02.0000-total

Cărbune de lemn

Diferenţa
3

44.03.0000-total

%
Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit

Diferenţa
4

44.04.0000-total
44.05.0000-total

Lemn despicat, prăjini, ţăruşi

Milioane euro

Lână de lemn; făină de lemn

Milioane euro

Traverse de cale ferată

Milioane euro

%

Diferenţa
6

44.06.0000-total

%

Diferenţa
7

44.07.0000-total

%
Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat,….)

Diferenţa
8

44.08.0000-total
44.09.0000-total

Foi placaj - furnire

44.10.0000-total

Lemn fasonat

Milioane euro

Panouri din particule şi panouri similare (PAL; OSB)

Milioane euro

Panouri din fibre de lemn (MDF)

Milioane euro

%

Diferenţa
11

44.11.0000-total

%

Diferenţa
12

44.12.0000-total

%
Placaje, lemn furniruit

Diferenţa
13

44.13.0000-total
44.14.0000-total

Lemn densificat în blocuri

44.15.0000-total

Rame pentru tablouri

Milioane euro

Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje

Milioane euro

%

Diferenţa
16

44.16.0000-total

Butoaie

Diferenţa
17

44.17.0000-total

Unelte

44.18.0000-total

Binale

19

44.19.0000-total

%
Articole de masă sau de bucătărie

Milioane euro

Lemn marchetat, încrustat…

Milioane euro

Alte articole din lemn

Milioane euro

Diferenţa
20

44.20.0000-total

%

Diferenţa
21

44.21.0000-total

%

Diferenţa
Total

%
Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila)

Diferenţa

4,706

Milioane euro

22,978

5,610

638,623
89,467

54,592

118,698

140,549

80,252
8,070

2,947
2,155

35,852

24,117

38,206
120,029
32,833
1,684
1,210

+ 78,1
20,731

+ 16,3
5,325

1,007

0,,697

+ 44,5
2,452

1,371

1,156

+ 18,6
140,452

89,345

79,362

+ 12,6
15,456

4,064

3,040

+ 33,7
7,359

2,608

128,581

16,329

2,459

+ 6,0

+ 3,6
1642,837

34,179

5,349

+ 38,9
133,168

15,390

+ 75,0

- 3,0
10,226

31,501

+ 4,0

+ 30,5
14,991

41,493

+ 17,1

- 17,5
183,312

0,729

+ 42,9

- 2,1
2,024

0,091

+ 8,2

- 72,8
34,052

27,727

388,421

- 26,4
1,454

77,649

16,648

- 5,7
5,941

0,392

21,568

- 12,0
75,708

0,248

- 12,0

- 0,5
104,397

0,608

+ 87,1

- 2,8
386,425

1,000

- 46,2

- 1,5
20,967

103,368

+ 2,7 ori
5,951

- 22,4
88,155

109,303

+ 64,5
0,246

- 24,6
495,312

1,061

+ 5,7

+ 93,5
4,490

4,407
+ 4,2 ori

- 16,1
0,476

- 5,1

Milioane euro

3,861

- 45,0

5,211

%

Diferenţa

12,655

Milioane euro
Milioane euro

+ 31,9

+ 2,8

%
%

Diferenţa
18

Milioane euro
%

Diferenţa
15

Milioane euro
%

Diferenţa
14

Milioane euro
%

Diferenţa
10

Milioane euro
%

Diferenţa
9

Milioane euro
%

Diferenţa
5

Import

Cod produs comercializat

Diferenţa
2

Export

Unitate
de măsură

14,319

+ 14,0
1808,576

629,867

%

90,8

120,1

%

- 9,2

+ 20,1

524,549

Sursa: MEC
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Internaţionalizarea
operatorilor economici
români
Ordonanţa de urgenţă nr. 8/25.01.2017 priveşte lansarea în cadrul
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a
Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici
români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.

Î

n scopul creării unui cadru favorabil
pentru valorificarea posibilităţilor
actuale de dezvoltare economică
a României şi al stimulării mediului
de afaceri şi luând în considerare
situaţia economică ce impune luarea
unor măsuri urgente care să vizeze
producătorii autohtoni în cadrul unui
program de interes public necesar
a fi introdus în Legea bugetului de
stat pe anul 2017, prin care să se
finanţeze anumite tipuri de activităţi în
vederea internaţionalizării operatorilor
economici români, şi crearea unor noi
instrumente de promovare individuală
a acestora, pentru dezvoltarea de noi
politici publice necesare relansării

economice, reducerii şomajului prin
crearea de noi locuri de muncă, pentru
promovarea produselor şi serviciilor
întreprinderilor mici şi mijlocii pe pieţele
externe, stimularea comunicării şi a
parteneriatului în afaceri, pregătirea
întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor
de promovare a produselor şi serviciilor
pe noi pieţe.
Ţinând cont de cele mai sus
menţionate şi având în vedere timpul
necesar companiilor româneşti de
a-şi pregăti strategia de promovare
şi un plan de afaceri adecvat pentru
maximizarea rezultatelor şi a aportului
la creşterea economică de peste 3%,

prognozată pentru anul 2017, este
oportună aprobarea în regim de
urgenţă a programului de susţinere a
internaţionalizării operatorilor economici
români.
Această reglementare nu ar putea fi
amânată, întrucât ar genera consecinţe
negative deosebite, atât asupra
dezvoltării de politici publice necesare
relansării economice, reducerii şomajului
prin crearea de noi locuri de muncă,
cât şi în ceea ce priveşte maximizarea
rezultatelor la export şi a aportului
la creşterea economică de peste 3%,
prognozată pentru anul 2017.
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Coabitare
sau excludere?
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Exploatările
forestiere
şi economia
ecologică

Sectorul forestier din România
este marcat, în existenţa sa, de
localizarea a peste 70% din resursa
de lemn în zone cu macrorelief
accidentat: munte şi deal. Asta
face ca accesul la resursă să fie
unul dificil, mai ales în condiţiile
în care, în ultimii aproape 30 de
ani, investiţiile în infrastructură au
fost minore. Economia din zona
montană a României ne situează
în coada unui clasament, la nivel
mondial, realizat de Forumul
Montan. Practic, irosim potenţialul
imens lăsat la îndemâna noastră,
prin inactivitate sau prin lucruri
prost făcute. În practică, lipsa
drumurilor forestiere se traduce
în exploatarea neuniformă a
pădurilor, irosirea unui potenţial
natural important prin neexploatare
la timp, supraexploatarea celui la
care există acces, costuri mari de
operare, forţări din punct de vedere
tehnic, încălcări ale legislaţiei silvice
şi de mediu, care este în acord cu
cerinţele europene, dar nu ţine
seama de realităţile din viaţa de zi
cu zi din România.

Î

ntr-un sector aflat sub lupa de multe ori părtinitoare a
mass-media interesate, mai degrabă, de scandal şi de
senzaţional, decât de a scoate în evidenţă aspectele
pozitive (cum ar fi aportul net la balanţa comercială a ţării,
generat de acest sector mult hulit în ultimii ani), sunt puţini
cei care se mai încumetă să facă investiţii importante în
oameni şi în tehnologie.
Tehnologie care să fie mai prietenoasă cu mediul decât
acum 20-30-40 de ani există şi este oferită şi silvicultorilor
şi forestierilor din România, de un număr însemnat de firme
care sunt prezente pe piaţă, unele dintre acestea participând
la Forest România 2017, primul târg cu demonstraţii practice
în pădure din România.
Transferul real de know-how (adică să vinzi mai mult decât
doar nişte fier vopsit frumos) se produce, din păcate, la un
nivel mai scăzut.
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Pe de o parte, componenta de knowhow, care este intangibilă, este greu de
cuantificat, atât de către cei care o oferă,
cât şi de către cei care ar trebui să o
cumpere pentru angajaţii lor.
Fluctuaţia mare de personal îi
descurajează pe mulţi patroni în a-şi
pregăti personalul din exploatări
forestiere, de teamă că pleacă la
concurenţă. Dar ce te faci că în loc să
rişti să pierzi câţiva oameni buni, pe care
i-ai pregătit folosind fonduri importante,
preferi să-ţi rămână în firmă toţi oamenii
nepregătiţi sau slab pregătiţi pentru
lucrul cu utilaje moderne? Cât de mult
costă să lucrezi cu neprofesionişti?

auto, concurenţa acerbă din partea unui
număr foarte mare de firme din toată
ţara, partizi tot mai mici, accesibilitatea
tot mai redusă în pădure, blocarea
drumurilor forestiere de către multipli
utilizatori, timp de lucru tot mai limitat,
costuri de exploatare şi transport tot
mai mari, constrângeri de mediu tot mai
mari.

În Europa se discută mult, în prezent,
despre economia ecologică. Conceptul
vine din ţările unde sectoarele
forestiere sunt foarte puternice, unde
se exploatează mult mai mult din
creşterea anuală a pădurii decât se
face în România. Din acele ţări, unde se
înţelege bine faptul că dacă economia
merge bine, şi ecologia va merge bine,
pentru că acţiuni de protejare reală
a unor obiective de mediu vor putea
fi finanţate corespunzător doar dacă
există fonduri care să educe oamenii,
să permită folosirea utilajelor moderne,
să permită predictibilitatea pe termen
mediu şi lung.

Firmele au nevoie de stabilitate
financiar-economică, front de lucru pe
termen mediu şi lung (mai mare de 1
an), angajaţi loiali, performanţă, adică
productivităţi mai mari cu costuri mai
mici.

Conceptul de economie ecologică
este unul încă nou, puţin înţeles şi
mult mai puţin implementat, cel puţin
deocamdată, în sectorul forestier de la
noi.
Acolo unde ţări precum Austria,
Elveţia, Franţa, Italia sau Germania nici
nu ar concepe lucrul fără transportul
suspendat pe cablu al utilajelor şi
materialelor, noi continuăm să facem
drumuri în serpentine, favorizând
ulterior alunecările de teren, eroziunea
şi degradarea solului şi a apei, întârzieri
mari în finalizarea proiectelor, riscul mare
de accidente etc.
Drept urmare, intrăm în vizorul celor
care trăiesc din ştiri senzaţionale, de
obicei prost fundamentate, dar aruncate
cu litere mari în “breaking news”.
Situaţia care defineşte actvitatea
curentă a firmelor din sectorul forestier
este marcată de câteva elemente,
cum ar fi investiţii bazate pe credite şi
mecanisme de leasing şi un număr mare
de angajaţi, cu o fluctuaţie mare pe piaţa
forţei de muncă.
Printre problemele cu care se
confruntă zi de zi un patron de firmă
de exploatare şi prelucrare a lemnului,
sunt preţul, în continuă creştere, a
lemnului pe picior şi fasonat la drum

Implicaţiile sunt dintre cele mai
nefaste pentru cei care activează în
sector: reducerea volumului de lucru,
pierderea oamenilor de valoare din
firmă şi a clienţilor, neplata la timp a
creditelor/ratelor la leasing, falimentul.

Toţi cei care lucrează în acest sector
cunosc aceste probleme şi se confruntă
în mod direct cu toate aceste provocări.
Da, exploatarea forestieră este o
intervenţie brutală în existenţa pădurii,
care generează răni în ecosistem.
Exact la fel cum o intervenţie
chirurgicală duce la răni, sânge, mirosuri
neplăcute, cicatrici care se vindecă în
timp.
Aşa cum nimeni nu-i acuză pe
doctori că fac toate aceste lucruri şi mai
rămân şi cicatrici, tot aşa nu ar trebui
să fie acuzaţi nici cei care exploatează
pădurea, pentru că prin ceea ce fac,
pun la dispoziţia întregii populaţii a
ţării lemnul (folosit sub forme multiple,
de la sursă de energie, până la hârtie
pentru manuale şcolare) necesar unui
trai decent.
Noi credem că multe din cicatricile
pe care exploatările forestiere actuale le
lasă în pădure pot fi evitate.
Singure, firmele de exploatare nu o
pot face.
O soluţie optimă pentru o economie
ecologică în secolul XXI şi pentru o
exploatare forestieră mai puţin intruzivă
în viaţa pădurii o reprezintă folosirea
funicularelor.
Funicularele pe care firma Wyssen
Funiculare le propune vizitatorilor Forest
România 2017 sunt capabile să lucreze
în orice condiţii de pantă, pe distanţe
care merg până la 2.000 m sau chiar
3.000 m, pornind din rampa primară, cu
costuri mici de operare, service pe teren,
asistenţă tehnică şi piese de schimb în
stocul din România.
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Cărucioarele HY4 de colectare şi
transport suspendat sau semi-suspendat
au capacitate de 4 tone, control radio,
construcţie foarte robustă, sistem
patentat anti-deraiere de pe cablu, fiind
gama de vârf la nivel mondial.
Grupurile motoare W30 şi W40 sunt
auto tractabile, cu motoare Deutz sau
VW de 75 CP, 102 CP sau chiar 175 CP,
putând scoate sarcinile fie la deal, fie la
vale (folosind în mod optim gravitaţia).
Trebuie viziune şi implementare
coordonată la nivel macro şi colaborare
între silvicultori, proprietari de pădure şi
firmele de exploatare, la nivel micro.
Trebuie stabilitate şi predictibilitate în
sector.
Trebuie finanţare corectă, care să te
ajute să creşti o afacere, nu care să te
înrobească şi să te facă să te gândeşti la
a renunţa în a mai face afaceri.
Trebuie multe, da, iar unii încă
mai sunt dispuşi să încerce să facă
performanţă în acest sector, în ciuda
încăpăţânării statului de a pune beţe în
roate, în loc de a ajuta.
Alegerea aparţine fiecăruia, în funcţie,
în primul rând, de spiritul antreprenorial
pe care îl are: viziunea despre unde vrea
să ducă afacerea, disponibilitatea la risc,
încrederea în forţele proprii, seriozitate
faţă de angajaţi şi parteneri de afaceri.
Wyssen Funiculare îi sprijină pe
acei antreprenori care se văd activi
şi profitabili în sector, cel puţin pe
durata de viaţă a funicularelor pe care
le folosesc şi le recomandă altora spre
folosire, adică 20 de ani, şi vă aşteaptă
la Forest România pentru a identifica
împreună paşii de făcut pentru a
genera profit şi creştere în activitatea
de exploatare forestieră pe care o
desfăşuraţi.
Forest Romania, singurul târg forestier
din România care se desfăşoară în
pădure, va avea loc în perioada 28-30
septembrie 2017, la Zizin, în judeţul
Braşov.
Pentru detalii referitoare la eveniment,
îl puteţi contacta pe
Marcel Adam,
Director Proiect Forest Romania,
m.adam@dlg-intermarketing.ro,
0799.742.763.
Paul Daniel Dima
şi Echipa Forest România
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Subiecte de interes
la Forest România 2017

În acest an, programul tehnic al Forest
România se va concentra, din nou,
pe subiecte de interes ale sectorului
forestier din România. Numeroşi
specialişti din domeniul ştiinţei, industriei,
practicii forestiere, precum şi membri
ai unor organizaţii din domeniu, vor
fi prezenţi la expoziţie. Acest lucru ne
oferă oportunitatea unică de a organiza
discuţii în grup, mese rotunde, forumuri
sau prezentări pe fiecare subiect de
interes pentru sectorul forestier din
România, împreună cu partenerii noştri,
ASFOR, AAP, Universitatea Transilvania
din Braşov, Ocolul Silvic Ciucaş R.A.
Tărlungeni, precum şi cu membrii reţelei
de inginerie forestieră FORMEC.

“Perfect Plant”, evenimentul
special al DLG din acest an, se va
concentra pe tehnici şi metode de
plantare a materialului săditor de
calitate.
Vă propunem câteva subiecte de
interes pentru discuţii:
• silvicultura, în contextul
schimbărilor climatice
• provocările comunicării:
silvicultura şi percepţia publică
distorsionată
• piaţa muncii în domeniul
forestier: există perspective în
România, sau numai în străinătate?
• lanţuri de aprovizionare
mai eficiente prin optimizarea
proceselor de muncă şi a logisticii
• UE: la cât de mult sprijin
se poate aştepta silvicultura
românească?

• utilizarea energetică a lemnului:
fără efecte climatice şi sustenabilă
• soluţii practice pentru protecţia
şi gestionarea durabilă a pădurilor.
Care sunt pricipalele probleme
pe care le întâmpinaţi? Care
dintre subiecte v-ar interesa
în mod particular la Forest
România? Profitaţi de ocazie:
transmiteţi-ne preferinţele
dumneavoastră şi participaţi la
organizarea programului tehnic
împreună cu noi!
Chestionarul se găseşte online pe
www.forestromania.com, secţiunea
“Program evenimente / Subiecte de
interes”.
Vă multumim!
Echipa Forest Romania
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2017

Modificări
în Codul
fiscal
Cele mai
importante
modificări
din
Codurile
fiscale

Principala schimbare care intră în
vigoare din 2017, conform Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, este
reducerea TVA de la 20% la 19%.
Micşorarea cotei standard a taxei pe
valoarea adăugată se va aplica la multe
servicii, la bunurile de îmbrăcăminte,
încălţăminte, electrocasnice, dar şi la
băuturile alcoolice.
O altă modificare a aceleiaşi legi,
apărută odată cu publicarea în Monitorul
Oficial a OUG nr. 84/2016, este legată de
reactivarea fiscală a firmelor: partenerii de
afaceri care cumpără de la o firmă inactivă
fiscal îşi pot deduce TVA în momentul
reactivării, firmele îşi recapătă codul valid
de TVA şi îşi pot deduce întreaga sumă
pe care nu au avut voie să o deducă pe
parcursul suspendării codului.
Microîntreprinderile cu capital social
mai mare de 45.000 lei (anterior, valoarea
capitalului era de 25.000 lei) pot opta
pentru plata impozitului pe profit.
Tot de la începutul acestui an, conturile
bancare ale debitorilor nu pot fi instituite
cu popriri după cum consideră Fiscul, care
bloca toate conturile firmei pentru sume şi
de 3-4 ori mai mari decât suma datorată.
Activitatea societăţii era de multe ori
anulată din cauza sechestrelor, ori de
acum încolo datornicilor li se va bloca
un singur cont, cel în care sunt banii, iar
valoarea popririi nu poate fi mai mare ca
suma datorată.
De asemenea, profitul reinvestit în
echipamente tehnologice, calculatoare,
programe informatice, va fi scutit de
impozit pe perioada nedeterminată.
Altă schimbare este legată de
recunoaşterea plăţilor prin carduri sau alte
mijloace de plată electronice la distanţă,
pentru taxe şi impozite.
Plăţile pentru zilieri sunt specificate,
în mod expres, că nu intră în sfera
asigurărilor sociale obligatorii, iar un
instrument birocratic cu care statul nu
câştiga nici timp, nici bani, Registrul
operatorilor intracomunitari, va dispărea.
Era obligatoriu ca orice persoană
impozabilă să figureze în acest registru,
dacă efectua tranzacţii cu societăţi din
state membre UE, dar s-a constatat că
tranzacţiile erau întârziate pentru că
treceau mai multe zile până când fiscul
reuşea să opereze în registru toate
modificările.

Reguli noi
pentru PFA-uri şi pentru
întreprinderile
individuale
Începând cu 2017, persoanele fizice
autorizate şi întreprinderile individuale îşi
vor restrânge domeniile de activitate la 5,
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respectiv 10 clase de activitate prevăzute
de CAEN, cu un număr maxim de salariaţi,
de 3, respectiv 8. Aşadar, PFA poate
desfăşura activităţile pentru care este
autorizată, singură sau împreuna cu cel
mult trei persoane, angajate de aceasta,
în calitate de angajator, cu contract
individual de muncă, încheiat şi înregistrat
în condiţiile legii. Iar întreprinderea
individuală poate avea cel mult 10 clase
de activităţi prevăzute de codul CAEN
şi poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe
persoane, cu contract individual de muncă
încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi
poate stabili relaţii contractuale cu oricare
persoane fizice şi juridice, sau cu alte
întreprinderi individuale. Dacă vor opta
pentru schimbarea formei de organizare
sau a obiectului de activitate, noile
certificate de înregistrare se vor emite
gratuit.

Legea PPP –
parteneriatul
public-privat, sau
cum se vor derula
afacerile între stat
şi firme private
Tot pe finalul anului 2016 a fost
promulgată Legea nr. 233/2016, care
aplică procedura de derulare a unui
parteneriat public-privat ce are ca obiect
realizarea, reabilitarea sau extinderea
unui bun sau a unor bunuri destinate
prestării unui serviciu public sau operării
unui serviciu public. Legea PPP, a
parteneriatului public-privat, stabileşte
modul de finanţare a unui asemenea
proiect, cum se vor adjudeca aceste
contracte, clauzele parteneriatului,
procedurile pentru finanţarea investiţiilor,
sursele de finanţare şi altele. Un contract
de parteneriat public-privat va conţine,
obligatoriu:
• obiectul proiectului realizat în
parteneriat public privat;
• condiţiile de înfiinţare şi funcţionare a
societăţii de proiect;
• termenele de realizare a lucrărilor;
• regimul juridic al bunurilor implicate
în proiect;
• modalitatea de finanţare a proiectului;
• modalitatea de recompensare a
partenerului privat;
• răspunderea contractuală a
partenerilor;
• procedura şi limitele subcontractării;
• condiţiile de încetare a contractului.
Legea a intrat în vigoare de la sfârşitul
lunii decembrie, iar în termen de 90 de
zile, Ministerul de Finanţe trebuie să emită
normele de aplicare.
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Oportunităţi de afaceri
în America Latină
În vederea intensificării şi
diversificării prezenţei economice
europene în America Latină, Uniunea
Europeană a lansat, în urmă cu un an şi
jumătate, Programul ELAN (European
and Latin American Business Services
and Innovation Network), cu cele două
componente ale sale: ELAN Biz şi ELAN
Network, dedicat în special IMMurilor din ambele regiuni. Platformele
doresc stimularea oportunităţilor pe
care pieţele celor două regiuni le oferă
acestora, având în vedere necesitatea
de transfer de tehnologie şi know-how
dinspre Europa către ţările Americii
Latine, dar şi deschiderea pieţelor
pentru cele dintâi.

În acest program au fost incluse un
număr de 7 state relevante din regiune,
ale căror economii (şi pieţe) acoperă
în jur de 80% din America Latină:
Argentina, Brazilia, Chile, Columbia,
Costa Rica, Mexic şi Peru, în fiecare
dintre acestea existând un reprezentant
local al UE în cadrul programului şi
asociaţii de afaceri partenere locale
(în general, Eurocamerele, care sunt
asociaţii ale Camerelor bilaterale din
statele respective în relaţia lor cu unele
dintre statele membre UE).
În acest scop, ELAN Biz doreşte
să ofere informaţii utile de afaceri
IMM-urilor europene interesate de
a face afaceri în America Latină, în

timp ce ELAN Network organizează
acţiuni de promovare în cele 7 ţări,
dorind, în primul rând, să genereze
afaceri bazate pe transferul de
tehnologie şi identificarea necesităţilor
în spaţiul latino-american, prin
cooperări la nivelul universităţilor
şi institutelor de cercetare. Prin cele
două instrumente, se doreşte, în
final, creşterea competitivităţii IMM
din această regiune prin intermediul
inovaţiei, transferului de tehnologie
şi integrării acestora în lanţurile
globale de furnizori şi aprovizionare,
dar şi facilitarea accesului IMM-urilor
europene în acest spaţiu economic.
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Prezenţă românească
la expoziţia mondială
Astana 2017
Vă facem cunoscut faptul că oraşul Astana a fost ales să
găzduiască expoziţia internaţională din anul 2017, câştigând în
faţa oraşului contracandidat, Liege. Tema prinicpală a expoziției
internaționale este “Energia viitorului”, se va desfăşura în perioada
10 iunie - 10 septembrie 2017 şi se preconizează participarea a
peste 5 milioane de vizitatori.
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Urmare a înregistrării oficiale a Expo
Astana 2017, din luna iunie 2014, partea
kazahstaneză a demarat procesul de
transmitere, pe canale diplomatice, a
invitaţiilor de participare la expoziţia
internaţională, partea română primind
invitaţia în luna august 2014. Participarea
României a fost aprobată, de către premier
şi preşedinte, prin MI nr. Z/184 din 13
martie 2015 şi HG nr. 710/2016. Până în
prezent, şi-au confirmat participarea la
Expo Astana 2017 un număr de peste
110 state, dintre care menţionăm: China,
Coreea de Sud, Elveţia, Franţa, Germania,
India, Israel, Japonia, Rusia, Turcia, Ungaria,
precum şi 17 organizaţii internaţionale.

Organizatorii Expo Astana 2017 au
reiterat importanţa organizării expoziţiei
internaţionale, relevanţa temei generale
alese, sprijinul politic şi interesul
comunităţii ştiinţifice şi de afaceri de
care se bucură găzduirea evenimentului,
precum şi dorinţa de a atrage un număr
cât mai mare de participanţi internaţionali.
Republica Kazahstan este cel mai
important partener al României din
Asia Centrală, iar relaţiile bilaterale se
caracterizează printr-o cooperare strânsă şi
diversificată. Ca sectoare de interes pentru
cooperarea economică între cele două
ţări se au în vedere în principal sectorul
energetic şi industria adiacentă, precum

şi transferul de tehnologie, pregătirea de
resurse umane, IT, logistica, transporturile,
industria alimentară, construcţiile etc.
Tema pavilionului românesc:
• prezentăm cel mai important proiect
românesc de cercetare din ultima jumătate
de secol, “Extreme Light Infrastructure”,
proiect paneuropean în domeniul fizicii
nucleare; • prin sloganul, “Energy of light”,
pavilionul va prezenta România drept
o țară a inovației şi invențiilor; • pentru
atragerea publicului larg, vom prezenta
foclorul şi tradițiile româneşti, cu accent pe
tradițiile în producția de vin, ca sursă de
hrană şi energie pentru corpul uman.
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Întâlnire con
a Consiliulu
şi Dezvoltăr
Organizaţii reprezentative ale proprietarilor
de păduri, administraţiei silvice, sectorului
de exploatare şi prelucrare a lemnului,
industriei mobilei, alături de ONG-uri,
se întâlnesc periodic pentru a dezbate
principalele probleme care planează la
momentul actual asupra domeniului
pădurilor şi industriei lemnului, discută
starea pădurilor şi pun bazele constituirii
unui for de dialog.
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C

u privire la intâlnirea consultativă
din 13 februarie 2017, la
Ministerul Apelor şi Pădurilor,
au participat, din partea grupurilor
parlamentare, Doina Pană, Cristian
Chirteş şi Ion Tabugan, iar din partea
MAP, ministrul Adriana Petcu şi directorii
Ilie Mihalache, Dan Achim şi Danut Iacob.
S-au dezbătut teme majore, cum ar fi
situaţia sistemului informational SUMALRadarul Pădurilor, OUG 51 (contavenţiile
silvice), lemnul de foc, suprafeţele
forestiere neadministrate.
S-a obţinut un relativ conses privitor
la contavenţiile silvice, astfel încât
OUG 51 să fie îndreptat spre abrogare
sau respingere (anulare) şi preluate
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nsultativă
ui Pădurilor
rii Rurale
amendamentele deja primite sau altele
noi, prin Legea 171, care este în lucru.
SUMAL a devenit prea stufos, complex
şi aproape neaplicabil. Trebuie să se
redefinească scopul şi aşteptările, iar
apoi să se caute o formă mai accesibilă
şi eficientă.
Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2016
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice a
fost, oarecum, apărată de reprezentanţii
organizaţiilor de mediu care, în cuvântul
lor, susţineau doar amendarea acesteia.
Prepoderente au fost problemele şi
discuţiile din specialitatea silvicultură.
Parlamentarii prezenţi, prin scurtele lor

intervenţii, au promis susţinere şi sprijin,
mai ales în demersurile de procedură
parlamentară.
S-a considerat că ultimele
reglementari legislative cu focus pe OUG
51 au generat nu numai criza de lemn
(mai ales a celui de foc), dar au afectat şi
resursa umană din domeniu.
În concluzie, ministrul Adriana Petcu a
apreciat că a fost un dialog constructiv
şi că el va continua ciclic, dar referitor la
prevederile legislative puse în discuţie,
nu este adepta relaxării la nimic din
ceea ce înseamnă tăieri ilegale sau alte
categorii de infracţiuni.
De aceeaşi natură a fost şi întâlnirea
din 28 martie 2017, la Grand Hotel

Continental, din Bucureşti, unde s-a
avansat ideea unui statut al Consiliului
şi trecerea la statutul de personalitate
juridică.
Constituirea Consiliului Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale a fost iniţiată in iunie
2016, cu participarea reprezentanţilor
grupurilor parlamentare si a ministerelor
implicate în gestionarea pădurilor.
Acest for de dialog si de comunicare a
funcţionat până în prezent, pe o bază
colegială, fără personalitate juridică.
Pentru eficientizarea funcţionării
Consiliului Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
şi atingerea obiectivelor, organizatorii
îşi propun constituirea acestuia cu
personalitate juridică.
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Legislaţie

Priorităţi
legislative
parlamentare,
acte normative
şi reglementări
ale MAP
Priorităţi legislative
pentru prima
sesiune ordinară
parlamentară 2017
Programul legislativ
al guvernului pentru
perioada 2017-2020
şi lista priorităţilor
legislative pentru
prima sesiune ordinară
parlamentară a anului
2017 au fost aprobate
în şedinţa guvernului
din 16 martie 2017.
Pe lista priorităţilor legislative ale
guvernului, pentru prima sesiune
ordinară a anului 2017, apar mai multe
proiecte de legi care urmează să fie
aprobate de executiv şi transmise
spre dezbatere parlamentului, printre
care: proiectul de lege privind
prevenţia, proiectul de lege privind
înfiinţarea Fondului suveran de
dezvoltare şi investiţii, proiectul de
lege privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, proiectul
de lege pentru modificarea şi
completarea Legii 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii;
proiectul de lege pentru modificarea
şi completarea Codului penal şi a
Codului de procedură penală, precum
şi pentru completarea art. 79 din
Legea 253/2013 privind executarea
pedepselor, a măsurilor educative şi
a altor măsuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.

Ministerul Apelor şi
Pădurilor a avizat şase
studii de fezabilitate
privind înfiinţarea a
aproximativ 52,5 km
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de perdele forestiere
pentru protecţia
drumurilor, iar
suprafaţa împădurită
va fi de peste 157 ha.
Valoarea estimată a
lucrărilor de plantare
este, în medie, de 4,3
milioane lei, la care se
vor adăuga costurile de
expropriere.
Studiile de fezabilitate
avizate fac referire la
înfiinţarea de perdele
forestiere de protecţie
pe tronsoane ale
drumurilor naţionale
DN2 şi DN2b, care
traversează judetele
Buzău, Brăila şi Vrancea,
unele dintre tronsoanele
de drum fiind cele mai
expuse intemperiilor,
în special pe perioada
iernii. Avizele au fost
date de comisia tehnicoeconomică a Ministerului
apelor şi pădurilor (CTEMAP).
În aceeaşi şedinţă, CTE-MAP a avizat
un proiect de reconstrucţie ecologică
prin împădurirea terenurilor degradate
din comuna Cetariu, judetul Bihor. În
cadrul proiectului, va fi împădurită o
suprafaţă totală de peste 72 ha, având
o valoare estimată a investiţiei de 2,5
milioane lei.
“Avizarea studiilor de fezabilitate
reprezintă primul pas în realizarea
perdelelor forestiere de protecţie. În
perioada imediat următoare, se vor
elabora proiectele tehnice, în baza
cărora Romsilva va demara procedurile
de expropiere. Acest efort se înscrie
printre priorităţile stabilite prin
programul de guvernare. Realizarea
perdelelor forestiere are un dublu
rol, anume acela de a proteja căile de
comunicaţii de efectele fenomenelor
meteo severe şi de a creşte suprafaţa
de pădure din România. De aceea, am
cerut tuturor colegilor să deruleze
procedurile cât mai rapid. Sperăm
ca anul viitor, dupa finalizarea
exproprierilor, să putem demara
acţiunile de plantare şi pe aceste
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suprafeţe”, a declarat Adriana Petcu,
ministrul apelor şi pădurilor.

Aplicarea legii nr.
192/2010 privind
trecerea unor drumuri
forestiere din domeniul
public spre alte
administraţii
Aplicarea legii nr. 192/2010
priveşte trecerea unor drumuri
forestiere din domeniul public al
statului şi din administrarea RNPRomsilva în domeniul public al
unităţilor administrativ-teritoriale şi
în administrarea consiliilor locale ale
acestora.
De la intrarea în vigoare a Legii nr.
192/14.10.2010, până la 31.12.2015, în
conformitate cu prevederile ordinelor
1770/26.10.2010 şi nr. 1461/24.05.2011
ale ministrului mediului şi pădurilor,
au fost emise avize şi hotărâri ale
consiliului de administraţie al RNP
Romsilva pentru un număr de 1.782
de drumuri forestiere, cu o lungime
totală de 5.985,967 km, în suprafaţă
de 2.557,3208 ha , dintre care 12
drumuri în anul 2015, cu lungimea de
40,31 km. Pentru toate aceste drumuri
forestiere au fost emise hotărâri ale
guvernului de aprobare a trecerii lor
din proprietatea publică a statului
şi din administrarea RNP Romsilva,
în proprietatea publică locală şi în
administrarea consiliilor locale.

Ordinul nr. 1534/2016
(publicat în monitorul
oficial nr. 608 din
9 august 2016),
privind aprobarea
procedurii de emitere
a certificatelor
de origine pentru
biomasa provenită
din silvicultură şi
industriile conexe şi
utilizată în producerea
de energie electrică din
surse regenerabile de
energie, în vigoare de
la 09.08.2016:
Art. 1. Se aprobă procedura de
emitere a certificatelor de origine
pentru biomasa provenită din

silvicultură şi industriile conexe şi
utilizată în producerea de energie
electrică din surse regenerabile de
energie, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. La data intrării în vigoare a
prezentului ordin, ordinul ministrului
mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012
privind aprobarea procedurii de
emitere a certificatelor de origine
pentru biomasa provenită din
silvicultură şi industriile conexe,
publicat în monitorul oficial al
României, partea I, nr. 360 din 28 mai
2012, cu modificările şi completările
ulterioare, se abrogă.
Art. 3.
(1) Pentru biomasa provenită din
silvicultură şi industriile conexe,
aşa cum este definită la art. 1 din
anexa la ordinul ministrului mediului
şi pădurilor nr. 1.341/2012, cu
modificările şi completările ulterioare,
achiziţionată până la intrarea în
vigoare a prezentului ordin, avizele şi
certificatele de origine se vor emite
conform actului normativ în vigoare la
data achiziţiei.
(2) Prin excepţie de la prevederile
alin. (1), pentru biomasa prevăzută
la art. 1 lit. a) -c) din anexa la ordinul
ministrului mediului şi pădurilor
nr. 1.341/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, structurile
teritoriale ale autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură
sunt competente să emită avize pentru
biomasa provenită din silvicultură
şi industriile conexe din materialele
lemnoase care au fost achiziţionate,
conform datelor înscrise în avizele de
însoţire.

Agenţia pentru
finanţarea investiţiilor
rurale (AFIR)
informează că până
în data de 31 martie
2017, s-a accesat
schema de ajutor de
stat “Sprijin pentru
prima împădurire şi
crearea de suprafeţe
împădurite”, aferentă
măsurii 8 “Investiţii
în dezvoltarea
zonelor împădurite
şi îmbunătăţirea
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viabilităţii pădurilor”,
submăsura 8.1
“Împăduriri şi
crearea de suprafeţe
împădurite” din cadrul
PNDR 2014-2020.
Alocarea bugetară, stabilită pentru
sesiunea noiembrie 2016 - martie
2017 este de 50.000.000 euro. Sprijinul
financiar, acordat fermierilor ca valoare
fixă, este reprezentat de costuri
standard pe hectar pentru împădurirea
de terenuri agricole şi neagricole,
sub forma a două prime. Prima de
înfiinţare a plantaţiilor forestiere
acoperă şi costurile de elaborare
a proiectului tehnic de împădurire
(denumită prima 1). Se acordă, de
asemenea, o primă anuală, (denumită
prima 2), care acoperă lucrările de
întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă
de maximum 6 ani până la închiderea
stării de masiv, efectuarea a două
lucrări de îngrijire a arboretelor după
închiderea stării de masiv şi pierderile
de venit agricol pentru o perioadă de
12 ani pentru suprafaţa împădurită.

Ministerul apelor şi
pădurilor a anunţat
implementarea unor
îmbunătăţiri pentru
portalul public www.
inspectorulpadurii.ro,
instrumentul electronic
de supraveghere
a exploatării şi
transportului de masă
lemnoasă din România.
Astfel, încă de la
lansarea sa în variantă
de testare, la începutul
lunii decembrie 2016,
autoritatea publică
centrală din domeniul
silviculturii a anunţat că
portalul revoluţionar va
beneficia de modificări
şi îmbunătăţiri, în cursul
anului 2017.
“Pachetul “inspectorul pădurii”,
atât aplicaţia mobilă cât şi portalul
web, reprezintă instrumente esenţiale
în lupta împotriva tăierilor ilegale
de pădure. Chiar dacă sistemele se
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află încă în variantă de testare, ele
şi-au dovedit deja utilitatea. Acest
exerciţiu de transparenţă unic în
Europa şi în lume trebuie să continue
şi să fie îmbunătăţit, tocmai de aceea
specialiştii lucrează pentru a introduce
noi parametri, care vor creşte
acurateţea şi eficienţa sistemelor
informatice de urmărire a trasabilităţii
lemnului”, a declarat Adriana Petcu,
ministrul apelor şi pădurilor.
De la data punerii în funcţiune
şi până în prezent, portalul a
înregistrat 5.815 alarme forestiere.
Acestea reprezintă modificări în
coronamentul arborilor identificate
prin imagini satelitare, care ar putea
reprezenta tăieri de pădure. Toate
alarmele forestiere sunt publice, ele
fiind marcate pe harta din portal cu
culoarea roşie. Reamintim că portalul
nu poate face încă diferenţa între
exploatările legale de masă lemnoasă
şi cele ilegale. Acest lucru va putea fi
posibil doar după introducerea în baza
de date a amenajamentelor silvice şi a
actelor de punere în valoare în format
electronic. Acest proces a demarat
deja, însă este unul de durată, care se
va întinde pe o perioadă de cel puţin 1
an, fiind vorba de marcarea efectivă în
teren a fiecărei exploatări forestiere.
Reprezentanţii gărzilor forestiere
au procedat la verificarea, până
în prezent, a 3.249 de astfel de
alarme forestiere. Dintre acestea,
3.058 de alarme nu s-au confirmat,
constatându-se că reprezentau fie
exploatări forestiere legale, doborâturi
de vânt sau erori de sistem. 191 de
alarme se află în analiză, iar restul de
2.566 alarme din totalul de 5.815 vor
fi verificate în perioada următoare.
Absolut toate alarmele forestiere, cele
existente sau cele care vor apărea
în viitor, vor fi verificate în teren de
personal specializat.
Începând din 23 martie 2017,
specialiştii care administrează
portalul www.inspectorulpadurii.ro
vor modifica starea tuturor alarmelor
forestiere verificate şi neconfirmate,
acestea urmând să apară pe hartă cu
culoarea albastră. Alarmele “albastre”
se vor regăsi, în continuare, pentru o
perioadă de 30 de zile, după această
perioadă urmând să fie şterse de pe
harta din portal.
Prin acest demers, Ministerul Apelor
şi Pădurilor doreşte să eficientizeze
interacţiunea între cetăţeni şi portal.
Platforma va beneficia şi de alte
îmbunătăţiri în cursul acestui an.
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Legea prevenţiei
Proiectul prevede
ca autorităţile de
control nu vor mai
putea aplica agenţilor
economici sancţiuni
pentru contravenţiile
sesizate fără ca, în
prealabil, respectivelor
firme să le fie
acordată o perioadă
pentru remedierea
problemelor sesizate.
Parlamentul României
adoptă prezenta lege
(spicuiri):
Art. 1.
Scopul prezentei legi este de a
reglementa o serie de instrumente
care să asigure prevenirea săvârşirii
de contravenţii de către persoanele/
entităţile care desfăşoară activitate
economică.
Art. 2.
În sensul prezentei legi, termenii au
următoarele semnificaţii:
a) plan de remediere/conformare anexă la procesul-verbal de constatare
şi sancţionare a contravenţiei întocmit
în condiţiile prevăzute la art. 4, prin
care agentul constatator stabileşte
măsuri şi termene de remediere;
b) măsuri de remediere/conformare
- măsurile dispuse de agentul
constatator în planul de remediere
în vederea îndeplinirii de către
contravenient a obligaţiilor prevăzute
de lege;
c) termen de remediere/
conformare - perioada de timp de
90 de zile calendaristice, stabilită de
agentul constatator pentru faptele
constatate, în care contravenientul are
posibilitatea remedierii neregulilor
constatate şi îndeplinirii obligaţiilor
legale; termenul de remediere
şi conformare va fi de o durata
rezonabilă stabilită de comun
acord de către agentul constatori şi
contravenient; termenul de remediere
nu poate fi modificat;

corespunzător domeniilor aflate
în responsabilitatea acestora, să
elaboreze şi să difuzeze materiale
documentare şi ghiduri şi/sau să
aloce pe pagina de internet secţiuni
special dedicate informării publice
privind drepturile şi obligaţiile acestor
autorităţi în desfăşurarea activităţilor
de constatare a contravenţiilor
şi aplicare a sancţiunilor
contravenţionale.
Legea, printre altele, are ca
scop “educarea şi perfecţionarea
antreprenorilor”.
Astfel, agentul constatator va
încheia, mai întâi, un proces-verbal de
constatare a neregulilor şi va redacta
un plan de remediere a problemelor,
care să se deruleze pe o perioadă de
minim 7 zile lucrătoare. Dupa ce expiră
termenul de conformare, poate fi
reluat controlul.
“In situaţia în care se constată
că nu au fost respectate obligaţiile
stabilite în planul de conformare,
în termenul acordat, organul de
control aplică sancţiunile prevăzute
de actele normative. Contribuabilul
beneficiază de măsurile de prevenţie
o singură dată pentru fiecare faptă
care constituie contravenţie, într-un
termen de 5 ani”, precizează ministerul
pentru mediul de afaceri, comerţ şi
antreprenoriat.
Legea prevenţiei se va aplica pentru
sancţiunile prevăzute de Codul fiscal,
Codul de procedura fiscala, Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă,
Codul muncii, Legea privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, Legea
contabilităţii, Legea dialogului social,
Legea privind înfiinţarea şi dezvoltarea
IMM-urilor, Legea privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, Legea privind
ucenicia la locul de munca, Hotararea
de guvern privind registrul general de
evidenţă a salariaţilor.
Legea preventiei va avea şi excepţii.
Prevederile sale nu se aplică atunci
când există un pericol pentru
constatarea situaţiei fiscale, un pericol
grav şi iminent de accidentare pentru
salariaţi sau se utilizează munca la
negru sau a minorilor.

Art. 3.
(1) Autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale cu atribuţii
de constatare şi sancţionare
a contravenţiilor au obligaţia,
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Standardizare

Din
activitatea
curentă
a comitetului
tehnic
naţional
CT 118

Informare
Potrivit noului cadru legislativ din domeniul achiziţiilor
publice (Legea nr. 98/2016), ASRO este considerată autoritate
contractantă, astfel încât serviciile de traducere tehnică de
specialitate şi verificare tehnică pe care le va achiziţiona
pentru adoptarea standardelor trebuie să respecte procedurile
stabilite de lege. În acest sens, în următoarele zile, ASRO va
publica anunţul de achiziţie pe platforma SEAP, urmând ca
toţi cei care doresc să participe şi îndeplinesc criteriile stabilite
în documentaţia de atribuire să raspundă. Precizăm că vor
putea răspunde viitorului anunţ numai entităţile organizate
ca persoane juridice: societăţi comerciale, INCD, universităţi,
asociaţii ş.a, inclusiv persoane fizice autorizate.
Transmitem această informare pentru efectuarea din timp
a formalităţilor necesare pe care le implică înregistrarea pe
platforma SEAP.
Lista proiectelor de standarde europene aflate în etapa
de anchetă publică, vot formal, votate în cursul lunii
martie 2017, pentru exprimarea poziţiei naţionale prin vot
şi observaţii. Proiectele au fost elaborate de comitetele
tehnice europene corespondente comitetului din care
facem parte.

Tabel 1
Nr. TC
internaţional

Nr. CT
european

Data
limită

Indicativ

Titlu

Etapa

CEN/TC 175

09.03.2017

EN 14915:2013/
FprA1:2016

Solid wood panelling and cladding Characteristics, requirements and marking

5020

CEN/TC 364

23.03.2017

FprEN 14988

Children’s high chairs Requirements and test methods

5020

CEN/TC 142

23.03.2017

FprEN 16770

Safetx of woodworking machines - Chip and dust
extraction systems for indoor installation Safety requirements

5020

Variante
de vot
În favoare
Împotrivă
Abţinere
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CT 118 - Standarde adoptate în anul 2016
Indicativ standard

Indicativ standard
român

Titlu standard

Data
aprobării

Metoda
de adoptare

1 CEN/TS15912:2012 SR CEN/TS 15912:2013

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

30.08.2013

NCT

2 EN 12490:2010

SR EN12490:2010

Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din
lemn. Lemn masiv tratat cu produs de protecţie.
Determinarea penetrării şi retenţiei creozotului în
lemnul tratat

30.11.2010

NCT

3 EN 12520:2015

SR EN 12520:2016

Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate.
Cerinţe pentru scaune de uz casnic

31.05.2016

NC

4 EN 12521:2015

SR EN 12521:2016

Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate.
Cerinţe pentru mese de uz casnic

31.05.2016

NC

5 EN 12779:2015

SR EN12779:2016

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului.
Instalaţii fixe pentru extracţia pulberilor şi aşchiilor
de lemn. Prescripţii de securitate

29.04.2016

NC

6 EN 14749:2016

SR EN14749:2016

Mobilier. Elemente pentru depozitare de uz casnic
şi de bucătărie şi blaturi de lucru de bucătărie.
Cerinţe de securitate şi metode de încercare

29.07.2016

NC

7 EN 152:2011

SR EN 152:2012

Produse de protecţia lemnului. Determinarea
eficacităţii preventive a unui tratament pe
protecţie a lemnului în utilizare împotriva albăstririi
fungice. Metodă de laborator

8 EN 15644:2008

SR EN 15644:2009

Scări prefabricate de concepţie tradiţională din
lemn masiv. Specificaţii şi cerinţe

29.05.2009

NCT

9 EN 16718:2015

SR EN 16718:2016

Lemn şi produse pe bază de lemn. Dozarea
carbonului organic total (COT) din lemn şi produse
pe bază de lemn

29.04.2016

NC

10 EN 1729-1:2015

SR EN 17291:2016

Mobilier. Scaune şi mese pentru instituţii de
învăţământ. Partea 1: Dimensiuni funcţionale

31.05.2016

NC

11 EN 1729-1:2015/
AC:2016

SR EN 1729-1:2016/
AC:2016

Mobilier. Scaune şi mese pentru instituţii de
învăţământ. Partea 1: Dimensiuni funcţionale

31.08.2016

ER

12 EN 17292:2012+A1:2015

SR EN 1729-2+A1:2016

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

31.05.2016

NC

13 EN 1870-10:2013

SR EN 187010:2013

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

14 EN 1910:2016

SR EN 1910:2016

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

30.09.2016

NC

15 EN 252:2014

SR EN 252:2015

Metodă de încercare în câmp pentru determinarea
eficacităţii de protecţie relativă a unui produs de
protecţie a lemnului în contact cu solul

30.04.2015

NCT

16 EN 330:2014

SR EN 330:2015

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea
eficacităţii de protecţie relativă a unui produs
de protecţie a lemnului, pentru utilizare sub o
acoperire şi expus fără contact cu solul. Încercare
în câmp: metodă cu îmbinare în L

30.04.2015

NCT

17 EN 46-1:2016

SR EN 46-1:2016

Produse pentru protecţia lemnului. Determinarea
acţiunii preventive împotriva larvelor recent
eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea
1: Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metodă de
laborator)

29.11.2016

NC

18 EN 46-2:2016

SR EN 46-2:2016

Produse pentru protecţia lemnului. Determinarea
acţiunii preventive împotriva larvelor recent
eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea
2: Efect ovicid (Metodă de laborator)

29.11.2016

NC

19 EN 49-1:2016

SR EN 49-1:2016

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 1:
Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metodă de
laborator)

29.11.2016

NC

NCT

NCT

Sursa: MEC
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Indicativ standard

Indicativ standard
român

Titlu standard

20 EN 49-2:2015

SR EN 49-2:2016

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea 29.01.2016
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

21 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 mecanică şi metode de
încercare a scaunelor

29.04.2016

NC

22 EN 581-2:2015/
AC:2016

SR EN 581-2:2016/
AC:2016

Mobilier de exterior. Scaune şimese de uz
casnic, colectiv şi pentru camping. Partea 2:
Cerinţede securitate mecanică şi metodede
încercare a scaunelor

29.07.2016

ER

23 EN 597-1:2015

SR EN 597-1:2016

Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii saltelelor
şi a somierelor căptuşite. Partea 1: Sursă de
aprindere: ţigară aprinsă

31.05.2016

NC

24 EN 597-2:2015

SR EN 597-2:2016

Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii saltelelor
şi a somierelor căptuşite. Partea 2: Sursă
deaprindere: flacără echivalentă cu cea a unui
chibrit

31.05.2016

NC

25 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

NCT

26 EN 839:2014

SR EN 839:2015

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea 30.04.2015
eficacităţii protecţiei faţă de ciuperci lignicole
basidiomicete. Aplicare prin tratament de
suprafaţă

NCT

27 EN

SR EN859+A2:2012

Securitatea maşinilor pentruprelucrarea
lemnului. Maşini deîndreptat cu avans manual

29.11.2012

NCT

28 EN

SR EN940+A1:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea
lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea
lemnului

31.07.2012

NCT

29 EN ISO 124603:2015

SR EN ISO 124603:2016

Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei
de aldehidă formică. Partea 3: Metoda analizei
gazului

29.04.2016

NC

30 EN ISO 124604:2016

SR EN ISO 124604:2016

Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei
de aldehidă formică. Partea 4: Metoda cu
desicator

29.07.2016

NC

31 EN ISO 124605:2015

SR EN ISO 124605:2016

Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei
de aldehidă formică. Partea 5: Metoda de
extracţie (denumită metoda cu perforator)

31.05.2016

NC

32 EN ISO18217:2015

SR EN ISO18217:2016

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea
lemnului. Maşini de placat muchiile acţionate
cu lanţ(uri)

29.02.2016

NC

33 ISO 13061-3:2014

SR ISO 13061-3:2016

Proprietăţi fizice şi mecanice ale lemnului.
Metode de încercare pe epruvete mici de
lemn fără defecte. Partea 3: Determinarea
rezistenţei de rupere la încovoiere statică

30.09.2016

TR

34 ISO 13061-4:2014

SR ISO 130614:2016

Proprietăţi fizice şi mecanice ale lemnului.
30.09.2016
Metode de încercare pe epruvete mici de lemn
fără defecte. Partea 4: Determinarea modulului
de elasticitate la încovoiere statică

TR

35 ISO 13061-6:2014

SR ISO 130616:2016

Proprietăţi fizice şi mecanice ale lemnului.
30.09.2016
Metode de încercare pe epruvete mici de lemn
fără defecte. Partea 6: Determinarea efortului
de rupere la tracţiune paralel cu fibrele

TR

36 ISO 13061-7:2014

SR ISO 130617:2016

Proprietăţi fizice şi mecanice ale lemnului.
30.09.2016
Metode de încercare pe epruvete mici de lemn
fără defecte. Partea 7: Determinarea efortului
de rupere la tracţiune perpendicular pe fibre

TR

Total standarde adoptate
Adoptare prin metoda notei de confirmare
Adoptare prin traducere
Erată

36
19
15
2

Data
aprobării

Metoda
de adoptare

Sursa: MEC

Legendă:
NCT - notă de confirmare tradusă
NC - notă de confirmare
ER - erată
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Două
salarii minime:
Sectorul bugetar şi
sectorul privat

Analiză şi dezbatere
cu activul sindical pe tema
salariului minim

Federaţia Sindicatelor Libere
din Industria Lemnului
(FSLIL) a adresat o scrisoare
deschisă celor doua
ministere, Ministerului Muncii
şi Justiţiei Sociale, doamnei
ministru Olguţa Vasilescu,
şi Ministerului Consultării
Publice şi Dialogului Social,
domnului ministru Gabriel
Petrea. Scrisoarea reprezintă
un apel la intenţia guvernului
de a diferenţia sectorul
bugetar de cel privat prin
mărirea salariului minim brut
garantat în plată cu inechităţi
si consecinţe multiple în plan
social.

Guvernul a comunicat, încă din
ianuarie 2017, că are deja un calendar
asumat de creştere a salariului minim
brut garantat în plată numai în
sectorul bugetar.
În acest sens, actualul guvern nu
este preocupat de politica salarială
şi în sectorul privat, intenţia lui este
de a avea un salariu minim de bază
mai mare în sectorul bugetar decât în
sectorul concurenţial.
Constatăm aici lipsa unei politici
salariale corecte şi echitabile, ceea
ce va conduce la convulsii sociale,
datorită creşterii discrepanţelor între
nivelul salariului din sectorul bugetar
şi cel privat.
Mai mult de atât, amintim că
ministrul muncii le-a promis tuturor
salariaţilor din sectorul bugetar bani
de hrană şi vacanţă sub formă de
vouchere şi două norme de hrană
incluse în sporuri, în detrimentul
salariaţilor din sectorul privat.
Referitor la intenţia oficială a
guvernului, prin Ministerul Muncii
şi Justiţiei Sociale, de a majora
salariile minime garantate în plată
numai pentru sectorul bugetar, Biroul
Operativ al Federaţiei Sindicatelor
Libere din Industria Lemnului (FSLIL)
şi Biroul Operativ al Federaţiei
Sindicatelor Libere din Construcţii
de Maşini (FSCM) consideră că
nu este normal ca numai salariul
minim brut în sectorul bugetar să fie
majorat de la 1.400 lei la 1.750 lei,
începând cu 01.01.2018. Ar însemna
o discriminare pentru sectorul privat,
unde aproximativ 70% dintre angajaţii
din sectorul de activitate industria
lemnului şi 30% dintre angajaţii din
sectorul de activitate construcţii
de maşini au salarii mici. Exemplu:
ramura industria lemnului, cu cele
două sectoare -prelucrarea lemnului
şi fabricarea mobilei - s-au situat pe
ultimele locuri, cu un salariu mediu
brut de:

2014

Prelucrarea lemnului

1.614 lei
1.614 lei
Fabricarea mobilei

2015

Prelucrarea lemnului

1.784 lei
1.754 lei
Fabricarea mobilei

2016

Prelucrarea lemnului

1.975 lei
1.939 lei
Fabricarea mobilei
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Mai mult decât atât, sunt incluse şi
majoritatea sporurilor (spor vechime,
spor condiţii grele sau contravaloarea
tichetelor de masă).
Trebuie menţionat că prin
obligativitatea agenţilor economici,
fie cu capital străin, fie român, de a
se alinia cu salariul minim garantat
în plată pe economie conform
hotărârilor de guvern date în ultimii
ani, nu s-a făcut altceva decât să
se aplatizeze baza grilei de la an la
an, prin comprimarea claselor de
salarizare la acelaşi salariu - minimum
pe economie.
Înţelegem că trebuie majorate
salariile la bugetari (profesori, medici,
funcţionari publici şi celelalte categorii
de bugetari) ele sunt dintre cele mai
mici dintre ţările membre ale UE (27),
cred că şi bulgarii ne-au depăşit, dar
trebuie să luaţi în calcul şi salariile de
mizerie din mediul privat, de unde vin
banii pentru bugetari, şi nu putem să-i
lăsăm de izbelişte.
Uitaţi-vă că în momentul de faţă
ne confruntăm cu lipsa forţei de
muncă calificată în diverse sectoare
de activitate (industria lemnului,
prelucrarea lemnului, fabricarea
mobilei, construcţii industriale,
industria textilă, construcţii de maşini
şi altele.
O mare parte din cei calificaţi,
specialişti pe diverse utilaje şi maşini
performante, au plecat să lucreze în
alte ţări membre UE (Italia, Anglia,
Franţa, Spania, Olanda, Belgia) şi avem
în continuare semnale că urmează şi
alţii să părăsească România, motivul
principal fiind salariile extrem de mici.
Majoritatea agenţilor economici
angajează forţă de muncă necalificată
care, cu timpul, se obişnuiesc să
stăpânească fluxul tehnologic şi
operarea pe maşini şi utilaje specifice
sectorului de activitate, dar au
productivitatea muncii mai redusă.
În acest sens, multinaţionalele ce
au investit în România, şi unde unele
dintre ele au adus tehnologie de
ultimă generaţie, se plâng de calitatea
inferioară a unor produse finite şi
deseori defectarea unor utilaje. Este
adevărat că salariile cele mai mici se
găsesc tot aici, profitul imens se duce
în ţările de provenienţă ale patronilor,
aşa cum se întâmplă la Holzindustrie
Schweighoffer SRL, Romanel
International Prod SRL, Barlinek
România SA, Eco Wood Enterprises
SRL, Masifpanel SRL, Ilrom Legno SA,
Kastamonu România SA, Mormarom
Industrie SRL, Abate Panel SRL,
Odeea International SRL, Eger SRL,
Kronospan Sebeş SA, Losan România,

Werzglit Lemn Teca SRL, Vicla Impex
SRL, Burgerom SA, Parisot etc., dar
şi mulţi agenţi economici autohtoni
care folosesc aceleaşi metode: salarii
mici, cu sporuri incluse, muncă
suplimentară şi zile de concediu la
minim, conform Codului muncii, fără a
mai respecta CCM la nivelul unităţilor.
În aceste condiţii, trebuie să dea
de gândit factorilor de decizie, atât
patronilor de la firmele mai sus
menţionate, asociaţiilor profesionale
şi nu în ultimul rând guvernului şi
să întoarcă faţa şi spre salariaţii din
mediul privat, asupra politicilor sociale
reale în vederea implementării, în
special cea salarială, dar şi cea de
formare profesională a adulţilor
(solicitată tot mai des de societăţile în
profil).
Aş aminti că la nivelul UE s-a
solicitat apariţia unui contract cadru colectiv de muncă de către
reprezentanţii sindicatelor din
România, Bulgaria, Polonia, Cehia,
Ungaria, Letuania, Letonia şi alte ţări
din Europa de est prezenţi la diverse
întruniri convocate de federaţia
europeană în profil EFBH şi cea
internaţională BWI, unde, pe lângă
capitolele cu condiţii de muncă,
timpul de muncă şi odihnă, măsuri de
protecţie socială a salariaţilor, formare
profesională, socială şi sindicală, să fie
prevăzute la capitolul salarizare şi alte
drepturi salariale, în special salariul
minim brut garantat în plată pentru
salariaţii din sectorul privat.
Mai ştim că salariile minime
garantate în plată în unele ţări ale
UE au fost deja stabilite, respectiv:
Luxemburg, 2.000 euro, Germania,
1.470 euro, Italia, 1.350 euro, Belgia
şi Olanda, 1.502 euro, Marea Britanie,
1.379 euro, Franţa, 1.458 euro, Irlanda,
1.462 euro, Slovenia, 791 euro, Spania,
757 euro, Malta, 720 euro, Grecia, 684
euro.
Suntem conştienţi că nu putem
ajunge cu salariul minim garantat în
plată la nivelul ţărilor menţionate (deşi
condiţiile de muncă diferă, iar preţurile
la bunurile de consum sunt aproape
egale, dacă nu şi mai mari decât în
unele ţări membre ale UE), dar o
majorare treptată pe o perioadă de
până la 10 ani trebuie realizată pentru
a putea să ajungem cel puţin la nivelul
Sloveniei, în prezent de 800-850 euro.
În opinia noastră, considerăm că
diferenţa dintre salariile minime între
salariaţii bugetari şi salariaţii mediului
(sectorului) privat, este discriminatorie.
O dată cu apariţia legii salarizării
viitoare trebuie aliniate şi salariile
minime din sectorul privat, pentru

a reflecta o abordare unitară, de a
elimina inechităţile ce vor apărea.
Considerăm ca instituţiile europene,
guvernele naţionale şi partenerii
sociali europeni trebuie să ajute
partenerii sociali naţionali, în special în
statele membre cu salarii mici, pentru
a consolida capacitatea, să aplice
o bună funcţionare a negocierilor
colective la nivel sectorial, precum
şi creşterea numărului de membri
şi a puterii lor de negociere. Între
timp, trebuie realizată o revalorizare
a salariilor minime peste tot
unde acestea exista şi acolo unde
sindicatele consideră că trebuie să
crească în mod substanţial.
În acest sens, Birourile Operative
ale Federaţiei Sindicatelor Libere
din Industria Lemnului (FSLIL) şi
Federaţiei Sindicatelor Libere din
Construcţii de Maşini (FSCM) solicită
să se analizeze cele prezentate mai sus
şi să se emită o prognoză pe mai mulţi
ani, asigurând prezenţa sindicală la
orice dezbatere pe această temă.
Biroul operativ FSLIL,
Preşedinte,
Dan Anghel
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Braşov,
30 martie - 1 aprilie

Expowood
2017
Ediţia 2017 a târgului
Expowood a păstrat
locaţia ediţiei trecute,
centrul de evenimente
şi conferinţe Lux Divina
din Braşov. Situat pe fosta
platformă Rulmentul,
astăzi complexul este
foarte modern, reînnoit,
multifuncţional şi
include săli generoase
de expunere, conferinţe,
hotel, restaurant şi
parcare organizată.
Locaţia este situată la
500 de metri de centura
Bucureşti-Târgu Mureş,
în apropiere de centrul
comercial Coresi.
Expowood 2017 a fost organizat în
sala Dacia a complexului Lux Divina,
într-un spaţiu expoziţional generos de
2000 mp la interior, sala Parc de 500 mp
şi 1000 mp la exterior. Hala este dotată
cu podea industrială, curent electric
industrial şi o intrare de mari dimensiuni,
potrivită pentru amenajarea şi punerea
în funcţiune a utilajelor şi maşinilor cu
scop demonstrativ.
Accesul s-a facut direct de pe artera
principală a străzii 13 decembrie în
curtea complexului, pe o şosea lată care
permite intrarea atât a publicului, cât
şi a tehnicii de organizare. Deschiderea
târgului, din ziua de 30 martie, a avut
ca invitaţi personalităţi şi reprezentanţi
ai instituţiilor statului şi municipalităţii,
de la care nu au lipsit specialiştii şi un
public avizat specific Braşovului. Din
partea ASFOR, a participat preşedintele
Nicolae Ţucunel, care, însoţit la
eveniment de consilieri din aparatul
executiv, a prezentat cuvântul de salut al
membrilor asociaţiei.
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Târgul forestier

Elmia Wood

Elmia Wood, unul dintre cele mai importante târguri
forestiere din lume, are loc o dată la patru ani. În partea
de sud a Suediei, la Jönköping. 500 de expozanţi din 50
de ţări, profesionişti din lumea întreagă, îşi prezintă cele
mai interesante inovaţii tehnologice din sectorul forestier.
Evenimentul va avea loc între 7 şi 10 iunie 2017.
Programul:
Miercuri, 7 Iunie
Zürich-Stockholm
Transport individual către Zürich-Kloten. La ora 12.10, zbor
direct cu compania SwissAir, cu destinaţia Stockholm (sosire
14.35).
După-amiază, la Stockholm. Vizită cu ghid în fascinanta
capitală a Suediei, locul de reşedinţă al familiei regale
suedeze. Timp liber în oraş, cu posibilităţi de vizitare a
străduţelor comerciale, parcurilor, până la căderea serii.
O noapte la un hotel de clasă medie, situat în apropierea
centrului.
Joi, 8 Iunie
Stockholm-Växjö
Călătorie de-a lungul regiunii sudice a Suediei, la bordul
unui autovehicul confortabil. Veţi descoperi peisajele
forestiere şi agricole vaste ale acestei ţări de mari dimensiuni.
Oprire la Tumba cu scopul de a vizita ferma experimentală
DeLaval, gigant mondial în domeniul tehnicilor de tratare.
Această ”Fermă Hamra” se întinde pe mai mult de 1000 de
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hectare de culturi şi păşuni, cu un efectiv total de 450 capete.
Aici este locaţia unui sistem complet automatizat intitulat
”Voluntary Milking System VMS”.
Sosire după-amiaza la Växjö. Odihnă pe timpul serii şi o
noapte la un hotel de 4 stele.
Vineri, 9 Iunie
Elmia Wood
Transfer cu o maşină specială (circa 60 de minute
de traseu) către Elmia Wood. Târgul este deschis între
9.00-17.00, urmat de o recepţie în aer liber la adăpostul
copertinelor KWF. Revenire la hotelul din noaptea
precedentă.
Sâmbătă, 10 Iunie
Växjö-Copenhaga-Zürich
Transfer cu maşina (aproximativ 3 ore) către Småland,
de-a lungul rutei de coastă a provinciei sudice Scania către
Malmö. Traversare din punctul Őresund spre Copenhaga.
Timp de plimbare de-a lungul vastei zone pietonale a
capitalei daneze, apoi circuit cu vaporul în zona portuară,
până la celebra Petite Sirène. Timp liber.
După-amiaza, transfer la aeroport. Plecare la ora 19.55,
zbor direct compania Swiss cu destinaţia Zürich (sosire la ora
21.40). Retur individual.
Sursa: La Forêt, 2/2017
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Târguri
externe
Samu Legno

2-4 februarie 2017
Pordenone, Italia

Produse din lemn • Maşini şi utilaje de
prelucrare • Materiale pentru industria
mobilei • Materiale de construcţii

Drevostavby

2-5 februarie 2017
Praga, Cehia

Produse din lemn • Maşini şi utilaje de
prelucrare • Materiale de construcţii •
Case/decoraţiuni

IHLA Convention
7-9 februarie 2017
Indianapolis, USA

Produse din lemn • Combustibili din
lemn • Maşini şi utilaje de prelucrare
• Materiale de construcţii • Transport/
Logistică

Legno & Edilizia
9-12 februarie 2017
Verona, Italia

Produse din lemn • Maşini şi utilaje
de prelucrare • Materiale de construcţii

• Case/decoraţiuni • Parchet/lambriuri •
Uşi şi accesorii • Ferestre

Techni Bois

10-12 februarie 2017
Bulle, Elveţia

Produse din lemn • Maşini şi utilaje de
prelucrare • Materiale de construcţii

Turning Days Sud
14-17 februarie 2017
Friedrichshafen,
Germania

Maşini şi utilaje de prelucrare
• Materiale de construcţii • Case/
decoraţiuni

Lumber
And Building
Material Expo

15- 17 februarie 2017
Providence, USA

Produse din lemn • Maşini şi utilaje de
prelucrare • Materiale de construcţii

Mebel Expo

1- 3 martie 2017
Taşkent, Uzbekistan

Produse din lemn • Maşini şi utilaje
de prelucrare • Mobilă • Materiale

pentru industria mobilei • Materiale de
construcţii • Case/decoraţiuni • Parchet/
lambriuri • Maşini şi utilaje de prelucrare
• Mobilă • Materiale pentru industria
mobilei • Materiale de construcţii • Case/
decoraţiuni

Interzum Köln
16 - 19 mai 2017

Târgul reprezintă o expoziţie
internaţională de componente pentru
industria mobilei, semifabricate,
prefabricate, accesorii etc., prezentând
interes pentru furnizorii din industria
de mobilier care se intalnesc pentru
a dobândi informaţii în legatură cu
produsele specifice, activităţi comerciale
şi pentru inspiraţie în proiectele viitoare.
Începând cu luna septembrie 2016,
pentru înscrierea firmelor la târgurile şi
misiunile din programului de promovare
a exportului pe 2017, ASFOR, în intenţia
constituirii unui pavilion naţional,
a coordonat formarea grupului de
agenţi economici participanţi, însă,
ulterior, MECMA, analizând noile
bugete pe trimestrele anului 2017, a
exclus evenimentul de la finanţare,
(considerându-l a nu fi de referinţă).
Urmare a acestei hotărâri, participarea la
târg se poate face de firme, doar pe cont
propriu.
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Publicaţii şi evenimente ştiintifice
de specialitate
Pădurea şi schimbările
climatice.
Bază pentru strategii de
adaptare
Oficiul Federal al Mediului,
Birmensdorf,
Institutul de Cercetare WSL, Berna,
Stuttgart, Viena

Pădurea nu va fi în măsură să menţină
prin ea însăşi serviciile sale, cum ar fi
producţia de lemn, protecţia împotriva
riscurilor naturale şi zona de recreere
pentru populaţie, astfel cum rezultă
din programul de cercetare “Pădure şi
climă” - Oficiul Federal pentru Mediu
(OFM) şi WSL. Acest lucru (întreţinerea
şi gestionarea pădurilor) se produce
“la întâmplare”. Cu ocazia întrunirii,
organizată de către WSL “Forumul de
cunoştinţe”, pe 29 noiembrie 2016, în
Uitikon (ZH), oamenii de ştiinţă, mai
mult de 240 de specialişti forestieri, şiau prezentat constatările lor la această
tematică .
Climatologii prezic că seceta şi
precipitaţiile mai abundente în cursul
încălzirii globale se vor acumula. Acest
lucru va afecta pădurea. Dar cum
reacţionează şi cum să se pregătească,
proprietarii de păduri? Pentru a
răspunde la aceste întrebări, precum şi
pentru a evalua impactul schimbărilor
climatice şi a măsurilor de gestionare a
pădurilor mai bine, este bine de văzut
Forest Programul Climate, lansat de
Oficiul Federal pentru Mediu (OFM),
împreună cu WSL. Directorul Konrad
Steffen, cu ocazia “Forumului pentru
cunoaştere”, împreună cu aproximativ
300 de persoane, au studiat, în 42
de proiecte, impactul schimbărilor
climatice asupra pădurii şi au elaborat
recomandări pentru gestionarea
pădurilor.

Cunoaşterea,
înţelegerea şi
protejarea pădurilor
Începutul unei ecologii
forestiere
(178 pagini, 16x24 cm,
editura CNPF, 2017)

Pădurea îndeplineşte numeroase funcţii
esenţiale, vitale, care fac din aceasta o
resursă naturală extrem de preţioasă.
Pădurea furnizează cu precădere lemnul

necesar construcţiilor, încălzirii domestice,
industriei de mobilă şi celulozei. Pădurile
au rolul de a purifica aerul, de a adăposti
specii animale şi vegetale diverse,
protejând solurile împotriva eroziunii.
Astfel, ele joacă un rol major în atenuarea
schimbărilor climatice actuale.
Cu toate acestea, suprafaţa terenurilor
împădurite se diminuează tot mai mult,
iar poluarea mediului, alături de acţiunile
ilegale de tăiere a lemnului contribuie
şi ele la tendinţele negative din sectorul
forestier. În urma acestei constatări, este
recunoscută obligativitatea unei educaţii
ecologice de masă care să cuprindă
informaţii legate de ecologie, biologie,
faună, floră, servicii ecosistemice,
ameninţări globale de mediu, modificările
climatice, problemele de gestiune
forestieră ş.a.
Programele actuale de mediu cu
caracter forestier vor viza legăturile
şi interacţiunile dintre toate fiinţele
vii ce alcătuiesc această excepţională
comunitate naturală de la nivel global.
Rolul pădurii, măsurile de prevenţie
a dispariţiei suprafeţelor împădurite,
poluarea mediului şi cele mai noi
programe cu rol de protecţie a pădurii fac
obiectul unei lucrări sintetice importante,
concepută de autorul Léon Mathot şi
intitulată “Cunoaşterea, înţelegerea
şi protejarea pădurilor. Începutul
unei ecologii forestiere” (“Connaître,
comprendre et protéger la forêt”, în
original). Studiul face parte din catalogul
Institutului pentru Dezvoltare Forestieră
din Belgia (decembrie 2016), destinat
atât silvicultorilor şi specialiştilor în
domeniu, cât şi celor pasionaţi de pădure
şi ecologie.

Congres asupra
speciilor de neofite
După succesul înregistrat de congresul
ASF 2016, referitor la situaţia şi protejarea
lupilor de pe continent, urmează o serie
de prezentări asupra speciilor neofite, ce
vor fi programate de-a lungul anului în
curs. Cu ocazia lucrărilor acestui congres
se va dezbate caracterul speciilor invazive,
iar accentul nu va fi pus asupra ciclului
vital şi a modalităţilor de diseminare a
neofitelor invazive, ci mai ales asupra
măsurilor concrete de prevenţie şi
tratament.
O serie de posibilităţi vor fi arătate
întreprinderilor forestiere cu scopul
de a implementa, aplica şi propune
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gestionarea tratamentelor aplicate
speciilor neofite invazive, la scară
regională sau locală. Toate reglementările
şi procedurile necesare se vor discuta prin
exemple concrete pe teren.
Congresul va avea loc la data de 22
iunie 2017 în regiunea Platoului Elveţian.
Mai multe detalii privind acţiunile
evenimentului forestier din această vară
pot fi găsite la adresa: www.foresters.ch.

Întreţinerea
şi administrarea ariilor
naturale protejate
de munte
În cadrul unui proiect-pilot ProNatura,
se va înfiinţa un grup de iniţiativă
alcătuit din tineri motivaţi de întreţinerea
zonelor protejate de la munte. Grupul
va întreprinde acţiuni descentralizate în
toate regiunile montane de pe teritoriul
elveţian.
Proiectul va debuta la data de 1 august
şi va continua până în 21 octombrie
2017. Întreţinerea gardurilor vii, curăţarea
zonelor naturale uscate, tratarea
terenurilor împădurite sau măsurile ce
vizează anumite construcţii vor fi doar
câteva dintre subiectele abordate în
ordinea de zi.
Programul actual prezintă interes
pentru agricultorii, gărzile forestiere
sau arhitecţii peisagişti care au voinţa
şi energia preluării unui angajament
temporar într-un domeniu specific.

Campionatul elveţian
de ski destinat
forestierilor
Airolo
Campionatul elveţian de ski destinat
forestierilor, ediţia 2017, se va desfăşura
în localitatea Airolo, reprezentând o
bună ocazie de divertisment şi activitate
sportivă pentru întreaga breaslă
forestieră.
Evenimentul presupune traversarea
celui mai lung tunel feroviar din lume,
apoi urcarea în Valea Leventina din
cantonul Ticino. Ziua de 25 martie a fost
astfel dedicată sporturilor de iarnă, la
Airolo, pe versanţii sudici ai Alpilor, la o
altitudine de 1.175 m.
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Products and Services Offerings

DE PRODUSE ŞI SERVICII

oferte

Cereri
Global Vision General Trading Co WLL Kuweit
• cherestea pentru construcţii, caiet de sarcini
BPCE Kuweit,
Ambasada României în Statul Kuweit
Cocchieri Meccanica Generale Italia
• europaleţi EPAL 240x240, franco Italia
Pedriali Samuele, Via San Giuseppe 6,
San Paolo di Jesi, 60038 Ancona (AN)
Tel.: +39.0731.78.71
Firme private China
• cherestea din stejar şi răşinoase, case din lemn
Consulatul General al României
502 Room, Honi International Plaza
199 Chengdu North Road, Jing an District
Shanghai, P. R. China
BPCE Montreal
• Cherestea de răşinoase şi foioase
• Diferite dimensiuni
Prin reprezentant BPCE Montreal,
Vladimir Ciobănaşu • tel.: 514.504.8235
Transcontinental Intenting Co. ,
Emiratele Arabe Unite
• Plăci MDF de 4,9 şi 12 mm • Peste 6 containere
Manish Gajaria • ticdubai@ticdubai.ac
Transcontinental Intending Co. LLC
Centurion Star, Tower A, Office 1003/1004
tel.: +971.4.2237887
fax: +971.4.2238638 / 2228118
Wood Equipment Co. , Egipt
• Lemn de stejar, frasin, pin şi fag
• Transport containerizat
Merghem Industrial Zone, km. 26
Alexandria - Cairo, Desert Road st. nr. 1700
Alexandria • info@woodek.com
Tel. +203.470.0149, +203.470.0150

Vând în localitatea Bereşti, jud. Galaţi,
8 ha pădure de foioase în compoziţia
căreia intră stejar, frasin, carpen, tei.
Suprafaţa de pădure este comasată, masa
lemnoasă peste 250 mc/ha şi drum de
acces foarte bun.

Max Sukhar PE Ukraina
Suntem în căutarea unui investitor
strategic pentru o companie mijlocie
din Ukraina, orientată către procesarea
lemnului de foioase (stejar, frasin)
destinat exportului. Cea mai mare parte a
produselor (panouri din lemn solid, cadre
din lemn pentru ferestre, mobilă etc.) sunt
exportate către ţările UE.)

Gorainvest AD Ruse

are ca activitate producţia de panouri din
lemn, piese pentru mobilă şi uşi din lemn
de tei şi de plop. Datorită schimbărilor în
activitate, două dintre utilajele noastre nu
ne mai sunt necesare şi dorim să le oferim
spre vânzare. Este vorba despre un vapor
de transport Valmar şi de o platformă
pentru transport (gabara) GS-1, care are
montată pe ea o macara hidraulică cu
graifer pentru buşteni.
Relaţii la Rossen Novakov, tel.:
+359.82.843.833,
mobil: +359.899.197.485,
e-mail: borislava@gorainvest.com,
www.gorainvest.com

World of Pallets Co. Ltd, Arabia Saudită
• Lemn de brad pentru paleţi şi ambalaje
• Se negociază
Jeddah, Arabia Saudită • Tel.: 00966.555.347.455
• ahmed.ridal@hotmail.com
SDR Immobilier / Entreprise, Elveţia
• Case pe structură de lemn
• se negociază
5 Rue de Remparts, 1400 Yverdon-les-Bains,
Switzerland • sdrc@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
Forst Garten, Germania
• mangal (cerere) • 4 containere pe lună
Max Reichpietscs - Weg 11, D - 23968 Wismar
• an.kurtz@web.de

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

SC QUALITY CERT SA

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

oferă servicii de finanţare în sistem leasing
pentru echipamente / utilaje pentru
silvicultură şi exploatare forestieră:
• buldozere forestiere
• utilaje de tăiat
• transportoare
• maşini de recoltat
• încărcătoare forestiere
• echipamente pentru manipulat buşteni
• echipamente pentru încărcat buşteni
• alte echipamente similare, accesorii
pentru echipamentele menţionate (de
ascuţit buşteni, furci, altele).
Maria Anca Gociman
Manager Relaţii Clienţi
Departamentul Key Accounts
tel.: +4.0729.555.960

