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Editorial

ADUNAREA GENERALĂ ASFOR

În baza prevederilor statutare,  în ziua de 23 mai 2013 
ora 10, la Braşov, preşedintele asociaţiei a convocat  
Adunarea generală anuală. În conformitate cu cele 

stabilite anterior, participarea membrilor s-a facut prin 
reprezentare, delegaţii desemnaţi �ind aleşi în cadrul 
Adunărilor Generale de Sucursală.

Ordinea de zi  anunţată a cuprins următoarele:
• Raportul de activitate a Consiliului Director, de la precedenta 

adunare şi până în prezent;
• Prezentarea şi aprobarea bilanţului activităţii economico-

financiare, în anul 2012;
• Raportul Cenzorilor privind verificarea şi certificarea activităţii 

financiar-contabile pe anul 2012;
 • Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe 

anul 2013;
 • Programul de acţiuni al ASFOR pentru perioada 2013-2014;
De asemenea, ordinea de zi a cuprins informări privind înfiinţarea 

Federaţiei Forestierilor din România - ASFOR, acordarea titlului de 
Preşedinte de Onoare (Ioan  Sbera) şi punctul Diverse.

Adunarea Generală s-a desfăşurat, aşadar, statutar şi în condiţiile 
prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a 
asociaţiei.

 23 mai 2013,  Braşov.

50 de ani de experienţă în favoarea ta
Husqvarna Pădure & Grădină SRL

 
Moment din desfăşurarea Adunării Generale a ASFOR

Au răspuns invitaţiei instituţiile şi asociaţiile reprezentative 
din sector: Parlament (Deputat, Mugur Cornel Cozmanciuc), 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (Ministru delegat, 
Lucia Ana Varga), Romsilva (Director, Gheorghe Mohanu), 
Asociaţia Administratorilor de Păduri, Proforest, Fordaq. 

Momentele semnificative ale întrunirii dedicate acestui 
eveniment au fost:

• prezentarea şi dezbaterea în plen a materialelor elaborate;
• conferinţa de presă (participanţi: MAPP, RNP- Romsilva, ASFOR)
Adunarea Generală a pus în discuţie modul de desfăşurare a 

adunărilor generale la nivel de sucursală, precum şi elementele 
care au permis completarea programului de activitate pe anul 2013 
cu noi acţiuni şi obiective benefice activităţii membrilor şi evoluţiei 
domeniului.

***
Întâlnirea de anul acesta a membrilor ASFOR a reunit 

reprezentanţii agenţilor economici din domeniu, cu experienţă şi 
capacitate de validare în susţinerea şi promovarea măsurilor de 
care asociaţia are nevoie.

În general, eforturile asociaţiei s-au axat şi canalizat pe propuneri 
concrete adresate instituţiilor statului cu referire la autorizaţiile de 
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Începând cu data de 3 martie 2013, 
Regulamentul UE referitor la exploatarea 
lemnului (EUTR) a intrat în vigoare pe tot 
cuprinsul celor 27 de state membre.

EUTR,Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

mediu, contractele de vânzare-cumpărare a lemnului, transportul 
acestuia, precum şi pe alte demersuri care vizează exploatarea 
şi prelucrarea lemnului, inclusiv cea care prevede impozitarea 
resurselor naturale. 

Menţionăm că dintre acţiunile şi asumările exprese cu grad 
ridicat de complexitate şi importanţă a fost şi rămâne regăsirea 
punctului nostru de vedere în noul Cod Silvic, aflat de ceva vreme 
în dezbatere publică. 

Propunerile transmise de ASFOR, structurate în 10 puncte de 
vedere şi susţinute prin reiterare în mai multe etape  şi momente 
ale consultărilor, se referă la următorul grupaj de problematici:

• nevoia administrării unitare a fondului naţional forestier, 
indiferent de forma de proprietate şi asigurarea necondiţionată a 
accesului la resursa de lemn (drumuri auto);

• vânzarea lemnului, atât pe picior, cât şi în sortimente la drum 
auto, să se facă prin licitaţie la care să participe doar agenţi 
economici atestaţi (atestarea facându-se de către o comisie din care 
fac parte şi organizaţiile patronale recunoscute);

• actele normative de specialitate (cum ar fi regulamentul 
de vânzare a masei lemnoase, prejudiciile silviculturale, taxe şi 
impozite, transportul lemnului, autorizaţiile de mediu etc. ) să fie 
elaborate cu consultarea mai atentă a organizaţiilor patronale de 
ramură.

Principalele declaraţii şi puncte de vedere care s-au exprimat 
la Adunarea generală s-au concentrat preponderent spre acest 
document, nelipsind, însă, şi alte abordări, cum ar fi:

• nevoia  elaborării unei noi strategii pentru silvicultură;
• sprijinirea unui program de investiţii, necesar atât pentru 

creşterea gradului de accesibilizare cât şi pentru retehnologizarea 
sectorului. 

• preocupare pentru ASFOR în  schimbarea imaginii şi percepţiei 
actuale a sectorului. 

Cu toate temerile legate de criza economică, dar, mai ales de 
lipsa de coerenţă legislativă, membrii ASFOR, urmând o tradiţie 
veche, cea de a preţui serviciile pădurii, sunt uniţi în promovarea 
raţionalului şi echilibrului în tot ce priveşte economia forestieră.

Adunarea generală s-a concretizat cu un document de sinteză  
(Hotărâre), care, alături de materialele supuse şi aprobate prin vot,  
a fost difuzat membrilor şi executivului asociaţiei.
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Regulamentul interzice comercializarea 
pe piaţa Uniunii Europene a lemnului 
şi produselor derivate din lemn care 

sunt  recoltate ilegal.
Toţi agenţii care au autorizaţia de a plasa 

lemnul şi produsele secundare pe piaţa UE 
pentru prima dată sunt obligaţi să aplice 
un sistem de diligenţă bine detaliat, cu 
scopul de a preveni prezenţa lemnului 
recoltat în mod ilegal printre produsele 
exportate.

În acest sens, informaţiile referitoare 
la originea şi natura materialului lemnos 
împreună cu informaţiile sau orice alte acte 
doveditoare privind legalitatea lemnului 
furnizat pe piaţă trebuie prezentate în 
mod obligatoriu autorităţilor în cauză. 
Lemnul şi produsele derivate provenind 
din exteriorul Uniunii Europene sunt vizate 
în mod particular.

Astfel, exigenţele cerute tuturor 
producătorilor europeni se aplică egal, 
fiecare exportator fiind obligat să ofere 
în timpul cel mai scurt cumpărătorilor ce 
furnizează produse pentru prima oară 
pe piaţa europeană a lemnului toate 
informaţiile necesare cu referire strictă la 
originea, natura şi legalitatea materialului 
lemnos respectiv. Dacă situaţia o cere, 
agenţii comerciali pot contacta în mod 

Începând cu data de 3 martie 2013, 
Regulamentul UE referitor la exploatarea 
lemnului (EUTR) a intrat în vigoare pe tot 
cuprinsul celor 27 de state membre.

direct furnizorii proprii pentru a obţine 
datele cuvenite.

Lemnul şi produsele derivate din UE nu 
sunt în general susceptibile de a proveni din 
recoltări ilegale, putând fi considerate drept 
produse legale. Riscul de a nu fi asigurată 
această cerinţă apare mai adesea în situaţia 
lemnului provenind din exteriorul statelor 
membre UE, îndeosebi la aşa-numitul lemn 
exotic, unde, din păcate, certificările nu 
prezintă întotdeauna încredere. Furnizarea 
unui document sigur, care să ateste 
provenienţa legală a lemnului, dacă există, 
solicită un efort considerabil de ambele 
părţi. De aceea, exportatorii sunt obligaţi, 
astfel, să ţină seama de toate aceste detalii 
semnificative înainte de a lansa pe piaţa 
europeană produse din lemn fără certi�cări 
complete.

Operatorii care sunt în situaţia de a 
pune pe piaţă pentru prima dată material 
lemnos sau orice alt produs derivat din lemn 
trebuie să supravegheze aplicarea la timp a 
propriului lor sistem de diligenţă necesară 
sau pe cel al unui organism de supraveghere 
autorizat.

Sucursalele fabricilor elveţiene existente 
pe teritoriul UE sunt considerate a fi 
jucătorii principali ce pot interveni pe piaţa 
europeană prin comercializarea pentru 

prima dată a lemnului şi a produselor 
derivate din acesta, fiind supuse în acest 
scop controlului autorităţilor naţionale 
competente. Abaterile de la Regulament, 
ca şi nerespectarea principiului de diligenţă 
necesară vor fi sever sancţionate de acum 
încolo.

Regulamentul de exploatare a lemnului 
(EUTR) reprezintă un obstacol suplimentar 
în relaţiile comerciale ale exportatorilor 
europeni. Toate produsele supuse acestor 
reglementări s-ar bucura aşadar de acelaşi 
tratament favorabil ca şi cele prezente deja 
pe piaţă şi ar putea circula în mod liber şi fără 
constrângeri majore în interiorul UE.

În această situaţie, nu exportatorii, ci, în 
primul rând, importatorii europeni ar fi primii 
vizaţi. Aplicarea sistemului de diligenţă 
necesară le-ar solicita garanţii în privinţa 
legalităţii lemnului recoltat, nepermiţând 
importul oricărui tip de produs lemnos  de 
provenienţă ilegală. Ar deveni de prisos 
orice alte propuneri şi obligaţii de declarare 
a provenienţei legale a lemnului pentru 
agenţii europeni, ceea ce ar conduce la o mai 
rapidă şi mai puţin birocratică manieră de 
certificare a produselor în cauză.

Buletin informativ LIGNUM
aprilie 2013
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Pădurile sunt una dintre 
bogăţiile României, care, 
cu toată inconsecvenţa 

de continuitate legislativă, 
instituţională şi operaţională, a 
supravieţuit multor momente 
post-decembriste, uneori pradă 
tăierilor ilegale sau renunţării la 
principiul primordialităţii sale 
ecologice. Prin acest fenomen, 
nu numai că România a pierdut 
din puterea plămânului său 
verde, dar au fost posibile 
şi catastrofele care au lovit 
atâtea comunităţi: seceta, 
inundaţiile, alunecările 
de teren sunt şi efecte ale 
distrugerii zonelor împădurite.  
Insu�cienţa, reglementarea 
necorespunzătoare sau 
aplicarea greşită a regimului 
silvic au fost tot atâtea cauze 
care au contribuit la gradul 
relativ ridicat al regresului.

Trei sferturi din pădurile Europei sunt 
gestionate pentru a produce lemn la scară 
comercială. Circuitul sub forma ciclului 
de viaţă a lemnului conduce nemijlocit 
la continua lui înlocuire şi uneori chiar la 
fenomenul de goană după lemn.

Produsele din lemn şi utilizarea acestora 
influenţează modificarea climatului prin mai 
multe modalităţi principale:

• Regenerabilitate - materia primă se 
regenerează;

• Stocarea carbonului - depozitează 
carbonul în compoziţia chimică;

• Emisii reduse de carbon - procesarea se 
realizează cu emisii mici de CO₂;

• Înlocuiesc alte materiale cu emisii mai 
mari de CO₂;

• Reciclabilitate - pot deveni resursă pentru 
alte produse;

• Înmagazinare de energie - prin ardere, o 
cedează şi înlocuieşte combustibilii solizi;

• Reîmpădurire - consumul produselor 
stimulează reîmpăduririle.

Aşadar, pădurea înseamnă mai mult decât 
lemn, înseamnă liniştea zilei de mâine şi 
garanţia că generaţiile ce vin vor şti şi ele cum 
arată o pădure.

Plecând de la aceste considerente generale, 
este mai mult decât o virtute cetăţenească, 
atunci când vine vorba de pădure, să ne 
angajăm în exprimarea clară a ideilor şi 
susţinerea lor, chiar şi atunci când nu convin, 

Să NE
EVALUăM
CORECT 
POTENŢIALUL 
NAŢIONAL 
FORESTIER
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dar respectă o anumită rigoare ştiinţifică. 
Pe multiple planuri, chestiunea pădurii 

româneşti şi a potenţialului său economic 
s-a dezbătut mult în diferite instanţe, de 
către specialişti de marcă şi în conjuncturi 
socio-economice diferite. Intransigenţa şi 
probitatea morală cu care trebuie promovat 
şi apărat respectul faţă de pădure, şi, mai ales, 
a perenităţii sale, ne conduce la a recunoaşte 
vrednicia înaintaşilor şi la o anumită rezervă 
faţă de improvizaţii şi farsori.

În spiritul obiectivului major privind 
extinderea suprafeţei pădurilor - din strategia 
dezvoltării durabile a silviculturii româneşti 
- s-au intensificat acţiunile de identificare 
a terenurilor degradate pentru preluarea 
în fondul forestier şi împădurirea acestora, 
în special în zonele cu deficit de vegetaţie 
forestieră.

Astfel, s-au identificat terenuri degradate 
inapte pentru folosinţa agricolă şi au început 
lucrări de împăduriri însă ritmul şi împlinirile 
în acest program sunt nesatisfăcătoare.

Pe etape de dezvoltare economică, 
sunt cunoscute perioade când, anual, s-au 
împădurit între 60.000 şi 90.000 de hectare, 
s-au parcurs cu operaţiuni culturale peste 
300.000 de hectare, valorificând astfel în jur 
de 4 milioane mc de lemn, s-au construit 
anual peste 1.000 de kilometri de drumuri 
forestiere şi s-au exploatat volume de lemn ce 
depăşeau 22-23 milioane mc/an.

Declinul atins astăzi are drept cauze 
limitarea atribuţiilor statului în gospodărirea 
pădurilor, politizarea excesivă şi, mai ales, lipsa 
conştiinţei forestiere în rândul proprietarilor 
de păduri şi a populaţiei.

Într-o ierarhie europeană, ţara noastră se 
situează, din punct de vedere al suprafeţei 
pădurilor, cu cei 0,31 ha/cap de locuitor, sub 
media Uniunii Europene, de 0,35 ha/cap de 
locuitor. 

Fondul forestier, în România, ocupă o 
suprafaţă mai mică de 1/3 din teritoriul ţării, 
sub nivelul mediu al Uniunii Europene, care 
este de aproximativ 36%.

Suprafaţa fondului forestier la sfârşitul 
anului 2011, în România (27,3 % din suprafaţa 
ţării), privită comparativ cu unele state 
membre ale Uniunii Europene (Austria 46,4%, 
Estonia 49,0%, Polonia 29,9%, Slovenia 61,8%, 
Spania 36,0% ) ocupă un loc relativ modest.

Raportat la nivel mondial, un singur 
continent, şi anume Europa, are o creştere 
anuală a suprafeţelor ocupate de pădure 
constantă şi considerabilă. Anual, în Europa, 
suprafaţa acoperită de pădure a crescut 
în medie cu 0,845 milioane de hectare în 
perioada 1990-2000 (o rată de creştere de 
0,46% pe an), respectiv cu 0,756 milioane 
de hectare în perioada 2000-2005 (o rată 

de creştere de 0,40% pe an). Europa are un 
procent de împădurire de 32,6% sau de 
44,3% dacă se adaugă şi Rusia. Deşi pădurile 
europene reprezintă doar 4,85% din pădurile 
mondiale (192 milioane de hectare), se 
constituie în importanţi furnizori de lemn la 
nivel mondial - furnizează 23%  din cantitatea 
de lemn industrial. Acest lucru se datorează şi 
faptului că peste 59% din pădurile europene 
sunt destinate producţiei, faţă de 32% care 
este media globală.

Faptul că suprafaţa împădurită a Europei 
creşte an de an poate conduce la concluzia 
că un nivel ridicat al producţiei de lemn 
nu este incompatibil cu un management 
corespunzător principiilor de dezvoltare 
durabilă.

În prezent, Europa este cel mai mare 
exportator de lemn şi produse lemnoase - 
deţine 49% din exporturile la nivel mondial. 

Acest lucru e datorat în mare parte Rusiei, 
ce are o suprafaţă ocupată de pădure de 
808 milioane de hectare (20,5% din pădurile 
lumii). Rusia reprezintă ţara cu cele mai mari 
exporturi de lemn rotund - 42 milioane mc 
(35% din exporturile mondiale de lemn 
rotund).

Europa este continentul care a luat măsurile 
cele mai drastice şi mai timpurii.

Programe de refacere a suprafeţei 
împădurite au fost demarate încă din secolul 
al-XVIII-lea.

Astfel, Danemarca avea, în 1810, o 
suprafaţă împădurită de 4%, iar în 2005, de 
10%, Elveţia - 18% în 1810 şi 29% în 2005, 
Franţa - 14% în 1830 şi 27% în 2005, iar Scoţia 
- 5% în 1920 şi 15% în 2005. Şi în prezent 
există ţări extrem de preocupate de creşterea 

suprafeţei împădurite - mai ales în condiţiile 
reducerii suprafeţelor agricole. Avem ritmuri 
de creştere foarte bune pentru Spania (296 
mii ha/an ), Italia (cu peste 100 mii ha/an), 
precum şi Franţa, Portugalia, Turcia, Grecia.

Uniunea Europeană s-a implicat în 
activitatea de management al resurselor 
forestiere încă din 1990, prin Politica Comună 
pentru Agricultură.

Din anul 2000, conform directivei 
1257/1999, a oferit suport pentru dezvoltare 
rurală, în domeniul forestier oferindu-se 
fundamente pentru împăduriri şi alte măsuri 
silviculturale. Au fost acordate prin Fondul 
European de Orientare şi Garantare în 
Agricultură (EAGGF) contribuţii financiare 
importante.

În faţa acestei situaţii, fară să recurgem la 
zvonuri tendenţioase sau alarmante privind 
vigoarea şi viitorul pădurilor noastre, dar nici 
la lansarea vreunei teorii ştiinţifice, trebuie 
să avem răgazul să punem temelie modernă 
evaluărilor care le facem, în folosul apărării şi 
dezvoltării fondului naţional forestier.

Pledând cu puterea argumentelor 
prezentate şi dedicându-ne slujirii pădurii 
şi rosturilor ei, se impune contracararea 

diverselor adversităţi, dintre care cele 
mai păgubitoare în concepţie şi fapte se 
detaşează cele făcute cu bună ştiinţă.

Pe suportul de acurateţe şi conştiinţă, să 
nu fim împăcaţi cu ce am făcut într-un ecart 
de timp măsurând 10-20 de ani , în ceea ce 
priveşte configuraţia şi atributul ecoproductiv 
al pădurii.

Petru Boghean,
consilier ASFOR
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Tematica a mai fost abordată în 
coloanele acestei publicaţii. Dacă 
revenim, o facem numai datorită 

faptului că în Germania, balanţa se înclină 
în favoarea utilizării lemnului ca resursă de 
energie.

Un studiu al prof. dr. Udo Mantau, de la 
Universitatea din Hamburg, a dovedit-o 
cu date. Consumul în biomasă lemnoasă 
s-a ridicat, în anul 2010, la 135,4 milioane 
mc, 50,5 % din total a revenit sectorului 
energetic. Evoluţia este confirmată şi 
de faptul că, în decursul ultimilor 5 ani 
(2005-2010), cantitatea de lemn prelucrat a 
scăzut de la 61,0 % la 49 %.

Nu-i, deci, de mirare că în Germania 

se favorizează plantaţiile (culturile) cu 
lemn energetic, uneori în context cu 
alte modalităţi de profit. De unde o 
strânsă  colaborare între slujitorii pădurii 
şi întreprinderi axate pe profit. Să luăm 
experimentele ultimilor patru ani, duse 
la bun sfârşit de şcoala de ingineri silvici 
din Rottenburg (Baden-Württemberg) şi 
o crescătorie de găini din aceiaşi regiune. 
Nu-i vorba de o  “găinărie“ în sesul 
cuvântului românesc, ci de o fermă care 
ţine să �e model european în materie de 

MATERIAL DE PRELUCRAT
SAU DE FOC?
Deşi epuizabilă, lemnul rămâne, prin definiţie, ca resursă de materie primă, una 
regenerabilă. Destinată prelucrării industriale sau pentru ardere, în ambele cazuri, 
importanţa acestei resurse creşte.

avicultură. Ca atare, fiecare găină trebue 
să dispună de cel puţin 4 mp. De unde 
ideea de a creşte păsări de curte în umbra 
unei plantaţii cu lemn energetic, care oferă 
totodată adăpost contra atacurilor din 
partea păsărilor răpitoare. 

Terenul necesar (7,1 ha) a fost găsit în 
regiune şi plantat cu diferite varietăţi de 
salcie. Întreaga suprafaţă a fost împărţită 
în mai multe sectoare, care sunt utilizate în 
mod alternativ, adică prin rotaţie, de unde 
necesitatea unor instalaţii (grajduri) mobile 
pentru găini. Acestea conţin mai multe 
compartimente, prevăzute cu stinghii 
pentru înnoptat, cuiburi de ouat, benzi 
rulante pentru înlăturarea excrementelor, 

precum şi alte facilităţi. Aceste instalaţii 
sunt plasate printre rândurile de sălcii.

Care ar fi învăţătura pentru România? 
Fapt cert este că aceste experimente nu 
pot fi ignorate.

În acest context, reamintim de 
Ordonanţa Europeană nr. 995/2010 
(European Timber Regulation =EUTR), 
intrată în vigoare la 3 martie 2013. O 
măsură luată cu scopul de a pune capăt 
comerţului cu lemn, respectiv cu produse 
lemnoase provenite din tăieri ilicite. 

Cu toate contramăsurile luate, pe plan 
mondial, încă se manipulează cantităţi 
considerabile (între 7 şi 17 milioane mc ) de 
lemn provenit din exploatări clandestine. În 
Germania, acestea oscilează între 2% şi 5%. 
Cu alte cuvinte, jaful din păduri îi preocupă 
şi pe europeeni, deşi în miezul treburilor 
stau pădurile tropicale. 

Urmarea a fost Institutul “Johann 
Heinrich von Thünnen”, înfiinţat în 
Hamburg. Este vorba de un centru compus 
din patru institute, specializate în diferite 
discipline. Experţii Institutului sunt în 
stare să identifice orice specie silvică de 
pe glob. În acest scop, Institutul dispune 
de o colecţie cu 37.000 mostre provenind 
din 12.000 de specii lemnoase de pe tot 
globul. La nevoie, se recurge şi la analize 
macro-biologice. Pe scurt, din ghearele 
Institutului, nu-i scăpare… În caz de 
interes, se poate depista ţara de origine a 
lemnului. Cercetările continuă şi colecţiile 
cresc… 

Spre a termina, nu putem vorbi de 
lemn oricând disponibil, fără a ne gândi 
la o pădure perenă, aşa cum a vizionat-o 
şi profesorul de origine română Mihail 
Prodan. Adică o pădure în care nu se 
taie mai mult decât creşte (în germană: 
Nachhaltigkeit). Un principiu care, în 
decursul celor trei secole (1713-2013), a 
suferit o inflaţie şi riscă să devină o formulă 
goală.

Dr. rer. nat. Aurel Teuşan
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Calitatea lemnului se exprimă printr-un cumul de 
performanţe tehnice şi tehnologice, funcţie de stadiul 
de exploatare şi prelucrare (specie lemnoasă / arbore pe 

picior / lemn rotund / rigle / cherestea / parchet / lemn lamelat 
/ furnire / PAL / MDF / OSB / PFL / placaj / panel, mobilier, 
stâlpi, etc.), prevăzute în literatura de specialitate, standarde 
de calitate /1/, tehnologii de fabricaţie, fişe tehnice de produs, 
reglementări tehnice în construcţii şi normative tehnice din 
industria de prelucrare a lemnului.

Există o corespondenţă între clasa de durată a încărcării 
construcţiei şi tipurile de procedee de protecţie cunoscute 
(durata încărcării proiectată: instantanee … mai puţin de o 
săptămână … max. 6 luni / protecţie de scurtă şi de medie 
durată şi durata încărcării proiectată: 6 luni … 10 ani … mai 
mult de 10 ani / protecţie de lungă durată şi permanentă) /2/. 

“De ce  protejăm lemnul ?”
Aceasta este prima întrebare din şirul lung al întrebărilor 

legate de lemn. Pentru că lemnul este un material perisabil, 
higroscopic şi combustibil. Proprietatea lemnului de a 
fi perisabil sau biodegradabil înseamnă că se alterează 
cromatic sau celulolitic sub acţiunea biodistructivă a 
factorilor biologici pe fondul creşterii umidităţii, la suprafaţă 
sau în profunzime, prin pătare sau putrezire, afectând grav 
calitatea lemnului şi calitatea construcţiilor, sub aspectul 
rezistenţei, stabilităţii, siguranţei şi igienei. Instabilitatea 
dimensională, cauzată de natura materialului cu structura 
concavitaţională, pe fondul variaţiilor umiditatii atmosferice. 
Lemnul creşte (este higroscopic) sau scade dimensional 
după direcţiile de creştere în grosime şi în lungime. Proporţia 
acestor variaţii dimensionale diferă funcţie de direcţia de 
măsurare. Creşterea dimensională este cuantificată prin 
proprietatea de umflare şi descreşterea prin contragere. 
Fenomenele de umezire şi uscare a lemnului pe fondul 
variaţiilor climatice (temperatură şi umiditate) sunt înregistrate 
sub forma unor diagrame pentru controlul condiţiilor de 
mediu din depozite şi în mediul de utilizare a lemnului. 
Combustibilitatea lemnului este o cerinţă pentru valorificarea 
energetică a lemnului şi o cauză a incendiilor în construcţii. 
Fiecare din aceste caracteristici diminuează performanţele 
de utilizare ale lemnului, comparativ cu alte materiale. De 
asemenea, aceste caracteristici sunt specifice fiecărei specii 
lemnoase. Pentru acest argument există criterii de clasificare 

PROTECŢIA LEMNULUI,

a speciilor lemnoase după performanţa de durabilitate şi 
impregnabilitate. Există durabilitate naturală la ciuperci 
şi insecte xilofage, determinată prin metode de încercare 
standardizate, europene, în condiţii de încercare în laborator, 
în camp şi în apa de mare. Impregnabilitatea reprezintă 
uşurinţa de absorbţie a lichidelor în alburn şi duramen a 
speciilor lemnoase /3/. Durabilitatea la agenţi biologici este o 
cerinţă prevăzută în standardele de proiectare a structurilor 
din lemn şi, de asemenea, o cerinţă impusă în standardele de 
certificarea conformităţii produselor din lemn şi pe bază de 
lemn, pentru construcţii /4/. Totuşi, când acest criteriu este 
depăşit, există metode de îmbunătăţire a rezistenţei la atacul 
agenţilor biologici prin aplicarea unei protecţii adecvate 
scopului şi clasei de utilizare şi, de asemenea, pentru creşterea 
penetrării produselor de protecţie, în condiţii modificate de 
aplicare, cu creşterea duratei şi temperaturii de lucru, folosirea 
unui procedeu cu vid şi presiune, modificarea caracteristicilor 
tehnice de aplicare ale produselor de protecţie. Optimizarea 
relaţiei dintre clasa de durabilitate şi clasa de utilizare cu 
specificarea necesităţii protecţiei, este déjà stabilită prin 
metode standardizate /5/. Categoriile de protecţii adecvate 
scopului propus sunt: antiseptizarea (protecţia împotriva 
ciupercilor şi insectelor), hidrofugarea (protecţia împotriva 
umidităţii) şi ignifugarea (protecţia împotriva focului). Fiecare 
protecţie răspunde unor necesităţi de rezistenţă specifică sau 
completă, funcţie de condiţiile de expunere a lemnului din 
construcţii, în raport cu factorii de mediu (agenţi biologici, 
interior/exterior, în contact cu solul şi cu apa dulce sau cu 
apa sărată de mare) şi climatici (umiditate şi temperatură) 
/6/. Aceste condiţii de expunere sunt clasificate în clase de 
risc de atac biologic / clase de exploatare, care se regăsesc 
constant în construcţii, şi a caror încadrare trebuie cunoscută 
pentru luarea deciziei de utilizare a unei specii lemnoase şi 
de aplicare a unui tratament de protecţie, în vederea obţinerii 
unor aptitudini funcţionale proiectate. După cum rezultă, 
pot apărea două situaţii în practică: să proiectezi anumite 
aptitudini funcţionale pentru o anumită clasă de utilizare 
sau să identifici clasa de utilizare construită şi să realizezi 
aptitudinile funcţionale conform cerinţelor utilizatorului /7/. 
Protecţia lemnului poate fi o cerinţă de proiectare în cazul 
normal sau o cerinţă cauzată de necesitatea practică de 
obţinere a unei performanţe de rezistenţă a clădirii.       

Prin definiţie, protecţia lemnului este o activitate care contribuie la creşterea 
şi menţinerea performanţelor naturale ale lemnului. Pentru a înţelege “de ce?”, 
“când?”, “prin ce procedee?”, “cu ce?”, “de către cine?” şi “cum se controlează 
calitatea protecţiei?”, este necesar să se ştie că lemnul este unul din materialele de 
construcţii existente în natură sub o gamă variată de specii forestiere, foioase şi 
răşinoase, care sunt răspândite în toate mediile şi zonele geografice, constituind 
ecosistemul forestier. 

NECESITATE ŞI AVANTAJE
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 CÂND SE APLICĂ
PROTECŢIA LEMNULUI ?
Aceasta este întrebarea care trebuie pusă de  orice utilizator 

de lemn, fiindcă de momentul aplicării protecţiei depinde 
durata de viaţă a elementului din lemn protejat. Protecţia 
lemnului este o activitate care se desfăşoară în toate etapele 
existenţei acestuia, pe timpul transportului, depozitării şi 
utilizării: a) în timpul exploatării - lemn rotund în coajă, b) 
după tăiere, în prelucrarea primară – stâlpi şi traverse, rigle 
şi cherestea – proaspăt debitate, c) în timpul industrializării 
– furnire, plăci din lemn, mobilă, d) în construcţii – parchet, 
duşumea, lambriuri, binale, stâlpi, grinzi, învelitoare (şarpantă, 
astereală, căpriori, şindrilă), case din lemn şi case de vacanţă, 
foişoare, biserici, gard, pergole, mobilier de grădină şi parcuri, 
grajduri, remize, construcţii provizorii, pontoane, poduri, 
minerit, etc. e) pentru alte destinaţii ( jucării, unelte agricole 
şi gospodăreşti, de bucătărie şi apicole, ambalaje şi paleţi, 
schiuri, instrumente muzicale, pictură, sculptură, ambarcaţiuni, 
căruţe, vagoane de căi ferate, metrou, mijloace de transport, 
obiecte bisericeşti, etc.). Protecţia lemnului începe prin 
proiectarea structurilor din lemn: se prevăd măsuri de 
protecţie chimică, arhitecturale şi constructive. Sub aspectul 
conservării, lemnul trebuie menţinut într-o bună stare a formei 
şi aspectului, apropiate de cele iniţiale. Menţinerea lemnului 
într-o stare bună fitosanitară (de sănătate) şi dimensională 
este condiţionată de parametrii mediului de expunere şi 
de umiditatea proprie. Pentru această stare sunt necesare 
îndeplinirea următoarelor cerinţe de păstrare / depozitare / 
utilizare / exploatare: (23±2)⁰C temperatura aerului, (50±3)% 
umiditatea relativă a aerului şi (10±2)% umiditatea lemnului. 
Funcţie de umiditatea lemnului se începe programul de 
aplicare a tratamentelor de protecţia lemnului. Astfel, în faza 
de lemn proaspăt doborât, când lemnul îşi pierde funcţia 
vitală şi rezistenţa naturală începe să scadă, sunt necesare 
protecţii temporare, împotriva pierderii bruşte a umidităţii 
şi pătrunderii şi dezvoltării agenţilor biologici dinspre zona 
cambială şi de la capete spre mijlocul lemnului. Pentru această 
protecţie se aplică paste şi emulsii hidrofuge şi antiseptice, 
concomitent cu măsuri corespunzătoare de depozitare ferită 
de acţiunea radiaţiilor UV şi măsuri de protecţie a integrităţii 
la transport. În depozitele de buşteni, se folosesc metode de 
conservare prin stropire şi de imersie în bazine cu apă sau 
soluţii antiseptice, pentru pierderea minimă a unei cantităţi de 
apă  de constituţie. Nerespectarea acestor măsuri favorizează 
pătrunderea agenţilor biologici în locul apei şi apariţia 
unor forme incipiente de biodegradare. Scăderea umidităţii 
lemnului în intervalul de (60...30) % reprezintă nivelul maxim 
pentru risc de atac biologic când se dezvoltă fungi şi ciuperci 
lignicole dar şi insecte din toate speciile cunoscute. Pragul de 
30% umiditate reprezintă umiditatea de echilibru peste care 
încep atacurile biologice. Scăderea umidităţii lemnului este o 
problemă care poate provoca degradări de natură fizică prin 
crăpare la capete şi fisurare în lungul fibrei, în toata perioada 
uscării lemnului. În faza de cherestea, pe perioada depozitării 
şi transportului, când are loc svântarea naturală, se aplică 
protecţii temporare cu produse de antiseptizare, antifungice, 
împotriva mucegăirii şi albăstririi lemnului de fag aburit şi  de 
răşinoase. Aceste tratamente se aplică în maxim 24-48 de ore 
de la aburire sau debitare, perioada în care lemnul este foarte 
susceptibil la degrădari prin alterare cromatică la suprafaţă 

sau în profunzime. Pătările la suprafaţă pot fi înlaturate prin 
periere sau prin curăţare chimică dar cele în profunzime 
sunt ireversibile. Protecţia de scurtă durată a cherestelei cu 
produse antifungice se realizează prin imersie de scurtă durată 
conform metodelor prevăzute în instrucţiunile produselor şi 
în standardele de protecţia lemnului. Lemnul rotund pentru 
stâlpi de mină, poduri şi linii aeriene de transport a energiei 
electrice şi traversele de cale ferată se protejează pentru 
rezistenţa de lungă durată la atacurile biologice cauzate de 
contactul direct cu solul şi cu apa. Această protecţie specială 
se aplică în scurt timp de la debitare dar în condiţii în care 
lemnul a fost uscat în uscătoare la umidităţi de maxim 25%. 
Pentru obţinerea unor rezultate corespunzătoare, se folosesc 
procedee şi produse speciale şi lemn cu durabilitate naturală 
şi impregnabilitate mari /3/. Condiţiile de admisibilitate 
pentru utilizarea lemnului nou, în construcţii, funcţie de 
umiditate, sunt prevăzute în diverse documente tehnice, 
pentru montare în interior sau în exterior  /8/, respectiv de 
(12…14) % în interior şi (16…18) % la exterior. Lemnul din 
construcţii se protejează înainte de montare sau în perioada 
montării, prin metode adecvate, prevăzute în proiect, conform 
necesităţilor derivate din clasele de exploatare. Lemnul din 
construcţii, cu excepţia celor speciale (încadrate în clasele 4 
şi 5 de exploatare), este încadrat în clasele 1...3 de exploatare 
/6/. Pentru acestea se aplică protecţii pentru lungă durată, 
prin metode de suprafaţă, la montarea lemnului şi, ulterior, la 
expirarea termenului garantat de producătorul produsului de 
protecţie.

PRIN CE PROCEDEE
SE APLICĂ PROTECŢIA LEMNULUI?
Răspunsul trebuie cunoscut de toate  persoanele fizice 

şi juridice care construiesc cu lemn. În primul rând este 
necesar să se cunoască metodele şi echipamentele de 
aplicare, produsele şi lemnul de tratat, condiţiile de mediu şi 
cerinţele de performanţă ale produselor, în special valoarea 
de referinţă biologică - VRB şi cerinţele legislaţiei naţionale 
şi europene privind utilizarea şi aplicarea acestor produse. 
Protecţia lemnului poate fi aplicată pe un lemn nou sau vechi, 
sănătos, în cazul protecţiei de prevenire sau pe un lemn 
cu atac de ciuperci sau insecte, situaţie corespunzatoare 
protecţiei curative, de combatere. În astfel de situaţii protecţia 
se efectuează în urma unei expertize pentru evaluarea 
tipului de atac. Nu în toate cazurile lemnul atacat poate fi 
menţinut în construcţie, fiind necesare măsuri speciale de 
sterilizare locală şi înlocuirea cu lemn nou, sănătos, tratat. 
Atacul biologic activ trebuie combătut rapid, imediat ce a 
fost identificat. Protecţia lemnului se aplică prin procedee 
chimice de profunzime şi de suprafaţă, prin procedee fizice 
(etuvarea, iradierea UV, gamma, cu microunde) şi prin metode 
biologice cu organisme antagoniste. Aplicarea protecţiei 
lemnului se face de către persoane instruite, conştiente de 
importanţa şi riscurile aplicării, ca să nu existe abateri de la 
instrucţiunile de aplicare şi accidente de muncă prin infectare 
(cu specii de fungi-mucegaiuri şi basidiomicete-ciuperci de 
putrezire) sau intoxicare cu produse chimice insectofungicide 
şi solvenţi organici volatili (biocide, metale, precursori de 
droguri, COV-uri, etc.). Se consideră că protecţia lemnului 
este corespunzătoare atunci când sunt respectate condiţiile 
şi metodele de aplicare, consumurile de produs, succesiunea 
straturilor şi protecţiilor cu respectarea duratelor de uscare.       
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CU CE SE APLICĂ
PROTECŢIA LEMNULUI?
Soluţia la această întrebare este la fel de importantă 

ca şi cunoaşterea metodelor de aplicare. Produsele de 
protecţia lemnului, de cele mai multe ori, nu sunt percepute 
corespunzător de către utilizatori şi de către factorii 
responsabili cu punerea pe piaţă a produselor pentru 
construcţii, pentru că protecţia lemnului este asimilată unei 
finisări în construcţii în care biocidele conţinute sunt doar 
nişte adaosuri speciale, nesemnificative, fără ca acestea să 
fie supuse legislaţiei armonizate europene şi naţionale din 
acest domeniu. Protecţia chimică a lemnului se realizează cu 
produse de protecţie biocidate, hidrofobizante şi ignifuge. 
Acestea pot fi produse cu acţiune specifică sau completă şi 
sisteme de protecţie specifică sau completă, sub formă de 
ceruri, paste şi emulsii, impregnanţi pe bază de apă, soluţii 
organice, baiţuri şi grunduri, produse de finisare transparentă, 
lacuri şi vopsele. De exemplu, orice produs care se defineşte ca 
produs de protecţie impotriva fungilor, mucegaiurilor, ciupercii 
albastre a lemnului, putrezirii şi putregaiului moale, cariilor, 
insectelor xilofage (Anobium punctatum, Lyctus bruneus, 
Hylotrupes bajulus, termite Reticulitermes), etc. trebuie să 
demonstreze aptitudinea de protecţie la atac biologic prin 
încercari de eficacitate de protecţie şi trebuie să prezinte pe 

etichetă înscrisuri specifice conform standardelor europene 
în vigoare /9/.  Etapa de încercari a eficacităţii trebuie urmată 
de obţinerea avizului / notificării la Comisia de Biocide /10/, 
din cadrul ISPB-MS, în baza legislaţiei naţionale şi europene, 
care solicită în conţinutul dosarului tehnic de aprobare, 
inclusiv raport de eficacitate împotriva agenţilor biologici. 
Pentru folosirea produselor insectofungicide (soluţii organice, 
impregnanţi, grunduri, produse de protecţie şi finisare), 
hidrofuge (uleiuri, ceruri, paste şi emulsii, lacuri şi vopsele) 
şi ignifuge (soluţii incolore pe baza de polifosfat, vopsele pe 
bază de silicaţi, lacuri acrilice şi poliuretanice ignifugate), 
este necesar să se obţină agrement tehnic pentru utilizare 
in constructii /11/, pentru care trebuie dovedită aptitudinea 
de protecţie împotriva ciupercilor, insectelor, umidităţii şi 
focului, cu rapoarte de încercări privind comportarea la aceste 
expuneri /12, 13, 14/.   

CUM SE CONTROLEAZĂ
CALITATEA PROTECŢIEI,
aplicată de un operator economic, furnizor de servicii de 

protecţia lemnului prin impregnare în vid-presiune, imersie 
şi pensulare-pulverizare, a produselor biocidate, hidrofuge 
si ignifuge? Calitatea protecţiei este o măsură de verificare a 
caracteristicilor lemnului protejat şi a produsului de protecţie 
folosit la aplicarea tratamentelor de protecţie. 

Standardizarea europeană a consacrat terminologia de 
penetrare şi retenţie cu care se cuantifică adâncimea de 
pătrundere exprimată în mm (care corespunde unei anumite 
clase de penetrare, notată cu NP1 … NP6 în / 3 / - standardul 
SR EN 351-1:2006, corespunzătoare cu una din clasele P1 … 
P9 din standardul SR EN 351-1:1995) şi cantitatea de produs/
substanţă activă, reţinută în timpul tratamentului. Nivelul 
de penetrare devine admisibil pentru un tratament efectuat 
printr-un procedeu de protecţie prin vid-presiune, imersie sau 
pensulare-pulverizare, atunci când valoarea obţinută se înscrie 
în limitele menţionate în documentaţia tehnică a produsului 
sau tehnologiei de tratare. În standardul de tratamente prin 
vid-presiune sunt date valori admisibile pentru specii cu 
anumite impregnabilităţi. Cu alte cuvinte, procedeul de tratare 
şi materialele folosite sunt supuse unui control de calitate, prin 
care se decide dacă lemnul tratat este corespunzător scopului 
pentru care a fost tratat (în cazul stâlpilor impregnaţi în vid-
presiune, dacă pot fi utilizaţi sau nu în clasa 4 de exploatare. 
Totodată se controlează caracteristicile sale minime, soluţiei de 
tratare (densitate, pH, timp de curgere), conform metodelor de 
încercare. 

Drd. Chim. Mariana Prună,
ICECON Bucureşti

Bibliografie:
• Standarde de calitate a lemnului (clase de calitate după 

aspect vizual şi după rezistenţe);
• Standarde de certificarea produselor din lemn pentru 

construcţii;
• SR EN 599-2:1998  Durabilitatea lemnului şi a materialelor 

derivate din lemn. 
• Directiva Consiliului 89/106/CEE ;
• Regulamentul (UE) nr. 305/2011;
• Standarde de încercări pentru comportarea la agenţi biologici
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La fiecare patru ani, membrii activi ai 
NHLA au oportunitatea de a menține 
relevanța Regulamentului de sortare 

(atât pentru piața, cât şi pentru resursele 
forestiere):

De-a lungul timpului, membrii activi ai 
NHLA au adus noi modificări regulilor şi 
metodelor de sortare a lemnului de esență 
tare provenit din America de Nord. Primul 
manual de sortare a cherestelei de esență 
tare, respectiv Rules Book for the Inspection 
of North American Hardwood Lumber, 
a apărut în 1898 şi cuprindea doar 20 de 
specii. Aceste specii erau clasificate în 4 clase 
de calitate: “Firsts”, „Seconds”, „Common”, 
„Culls”. Sortarea se făcea în funcție de 

defecte, nu în funcție de randament, 
iar cartea conținea doar 15 pagini. 

În 1902, s-a publicat a doua 
ediție, care, în afară de cele 

20 de specii anterioare, mai 
cuprindea şi lemnul de pin. 
Clasele de calitate au fost 
astfel adaptate, încât să 
includă 3 niveluri de calitate 

„Common”, cartea ajungând 
astfel la 61 de pagini. Printre 

numeroasele modi�cări aduse 
în timp regulamentului de sortare, 

s-a numărat si includerea chiparosului, lucru 
care s-a întâmplat în anul 1921. Apoi, în 
1990, calității “Common” i s-au adăugat 2 
subgrupe, A şi B, urmând ca în 1994, clasele 
„Firsts” şi „Seconds” să se combine. Anul 
1932 a reprezentat un punct de cotitură, 
fiind anul în care s-a standardizat sortarea 
în funcție de randament. Pe parcursul celor 
115 ani, au mai intervenit şi alte modificări 
în istoria Regulamentului de sortare NHLA, 
�ecare dintre acestea afectând în mod 
diferit membrii asociației.

SORTAREA  
lemnului, 

REGULI 
MEREU 

VALABILE

În regulamentul intern de funcționare al 
NHLA sunt evidențiate foarte clar etapele 
prin care membrii asociației pot modifica 
Regulamentul de sortare. Acest lucru 
este important, deoarece doar membrii 
NHLA – ca şi corp electoral – pot determina 
schimbări în Regulament. Anul acesta, 2013, 
este an de revizuire a Regulamentului de 
sortare, urmând ca în 2014 să fie publicată 
varianta revizuită a acestuia. Procedurile 
care care stau la baza acestor schimbari, 
au fost evidențiate foarte clar prin 
regulamentul intern de funcţionare, după 
cum urmează:

• Propunerile pentru modificarea regulilor 
de sortare vor fi depuse în scris, în atenția 
Inspectorului Șef, până în data de 31 martie 
2013.

• În data de 7 mai 2013, toate propunerile 
vor fi analizate şi votate în cadrul unui 
forum deschis, de către cei 13 membri care 
compun Comisia de Reglementare şi care 
reprezintă toate sectoarele membrilor activi. 
Vor fi luate în considrare doar propunerile 
care întrunesc majoritatea voturilor.

• Un al doilea forum deschis de discutare 
a propunerilor selectate de Comisia de 
Reglementare va avea loc în luna octombrie 
(3.10. - 4.10.2013) la Fort Worth Texas, în 
cadrul Convenției Anuale a NHLA.

• Imediat după Convenție, un buletin de 
vot va fi transmis tuturor companiilor care 
figurează ca membri activi ai NHLA. Pentru a 
fi validate, buletinele de vot se vor returna la 
NHLA în decurs de 30 de zile.

• Pentru ca o propunere să fie adoptată, 
ea trebuie sa întrunească o majoritate de 
două treimi din voturile acordate de către 
membrii activi.

• După aprobarea lor, noile schimbări din 
Regulament vor intra în vigoare la data de 1 
ianuarie.

Ne considerăm norocoşi că facem 
parte dintr-o industrie care îşi menține 
relevanța față de resurse, prin adaptarea 
Regulamentului de vânzare a unui produs 
natural, care poate fi schimbat doar de 
membrii activi ai NHLA, respectiv acele 
companii care sunt producători sau 
comercianți activi.

Primul Regulament referitor la inspecția 
cherestelei de esență tare din zona Americii 
de Nord, a fost instituit în anul 1898 şi 
cuprindea doar 20 de specii.

Trebuie reținut faptul că tot acest proces 
este astfel conceput, încât să cuprindă toate 
sectoarele membrilor activi.

Hardwood Matters,
ianuarie/februarie 2013

Prelucrare: Rosana Cozma

Încă din vremuri timpurii, de când au 
fost adoptate primele reguli pentru 
sortarea materialului lemnos de 
esență tare, până în prezent, nu a 
intervenit nicio modi�care majoră a 
standardelor de sortare care să nu 
� determinat o schimbare notabilă 
în aprovizionarea cu cherestea 
de foioase. Operatorii de foioase 
sunt conștienți de obligația lor 
de a menține regulile la un nivel 
rezonabil și practic în ceea ce privește 
calitatea și stocurile de cherestea. 
Conservarea promovează tocmai 
menținerea acestui raport delicat 
dintre regulile aplicate cherestelei 
de foioase și materialul brut din care 
aceasta este produsă.
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Ideea de certificare a managementului forestier a apărut în urma 
preocupării permanente pentru o mai bună gospodărire a pădurilor, 
certificarea FSC devenind un instrument de trasabilitate a lemnului 

exploatat.
Dar ce înseamnă de fapt FSC? Forest Stewardship Council este o 

organizaţie neguvernamentală, al cărei scop este promovarea unui 
management forestier responsabil în pădurile din întreaga lume. 
FSC oferă, practic, o acreditare internaţională pentru companiile care 
activează în domeniul forestier, oferind totodată o schemă de etichetare 
a produselor pădurii şi de trasabilitate a lemnului exploatat.

Certificarea managementului forestier este continuată de aşa numita 
certificare a lanţului de custodie, prin care se urmăreşte elaborarea 
de mecanisme de urmărire a produselor lemnoase care provin din 
pădurile certificate, de la sursă, până la consumator. Certificarea lanţului 
de custodie se referă la companiile care exploatează, procesează 
sau comercializează material lemnos certificat FSC şi care doresc să 
eticheteze aceste produse cu numele sau eticheta FSC. 

În momentul de faţă, pe piaţa lemnului, tot mai multe companii sunt 
interesate să cumpere şi să colaboreze cu furnizori care livrează produse 
certificate FSC. În cazul acestor companii, certificarea reprezintă o 
dovadă, pentru clienţii lor şi pentru publicul larg, că lemnul nu provine 
din tăieri ilegale.

Răspunzând nevoii clienţilor săi, dar şi datorită unei continue 
preocupări pentru o corectă gestionare a domeniului forestier 
românesc, SC FOREX SRL a iniţiat şi finalizat în acest an procesul de 
certificare FSC pentru produsele din lemn pe care le comercializează. 
Pentru FOREX, certificarea managementului forestier în sistem FSC 
a venit mai mult ca o continuare a standardului ISO 9001:2008, deja 
implementat de câţiva ani. 

Datorită faptului că, în cadrul companiei noastre, membrii echipei de 
implementare erau deja familiarizaţi cu anumite proceduri, dar şi pentru 
că FOREX a beneficiat de consultanţă de specialitate în acest sens, 
certificarea FSC nu a fost un proces atât de laborios. Cerinţele generale 
care au stat la baza certificării FSC au vizat anumite etape generale, cum 
ar fi cele de management al calităţii, al provenienţei materialului, al 

EXPERIENŢA UNEI CERTIFICĂRI FSC

domeniului de aplicabilitate al sistemului lanţului de custodie, recepţia 
şi depozitarea materialelor, controlul volumului (factori de conversie, 
proporţia materialului, etc.), vânzări şi livrări. Au fost însă şi multe detalii 
cărora a trebuit să le acordăm atenţia cuvenită la timpul potrivit, ceea 
ce, pentru o anumită perioadă de timp, ne-a încărcat suplimentar 
volumul de muncă uzual. Cel mai mare efort a fost depus pentru 
etichetarea produselor şi pentru amenajarea spaţiilor de depozitare a 
materialului lemnos, conform standardului. Nu a fost uşoară nici partea 
“scriptică” (opt bibliorafturi cu dosare actualizate pentru situaţii de 
urgenţă, protecţia muncii, tematici, proceduri, standarde de calitate, 
etc.), solicitate de inspectorul auditor. Totodată, trebuie avut în vedere 
că implementarea sistemului lanţului de custodie implică o gestiune 
separată, atât în depozit, cât şi în procesul de producţie şi desfacere a 
lemnului certificat FSC. 

În loc de concluzie, aş dori să punctez două aspecte legate de 
certificarea FSC:

1. Fiind încă prea puţine ocoale silvice certificate FSC în România, ne 
confruntăm în continuare cu problema achiziţiei de material lemnos 
provenit din păduri certificate FSC.

2. Ca rezultat al certificării FSC, preţul de desfacere al materialelor 
certificate FSC poate fi majorat.

Petrică Strugariu,
Director Comercial Forex

1306_BT_meridiane_forestiere_nr_3.indd   13 7/2/2013   23:52:20



14 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

1306_BT_meridiane_forestiere_nr_3.indd   14 7/2/2013   23:52:21



Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 15

COMERŢUL 
CU LEMN
ÎN ANUL 2012
Anul 2012 a fost un an dificil pentru 

economia forestieră europeană. Cu 
toate acestea, piaţa lemnului a fost, 

în general, asigurată cu materie primă.
A fost un an în care a continuat să 

crească cererea Chinei, în special la foioase 
tari, iar ţările Orientului Mijlociu şi ale 
Orientului Îndepărtat (în special Japonia) 
au meţinut cererea la răşinoase.

Conform Institutului Naţional de 
Statistică, în România, masa lemnoasă 
exploatată în anul 2012 a fost de 19.280,7 
mii mc, din care 7.746,6 mii mc răşinoase, 
6.386,6 mii mc fag şi 1.692,9 mii mc stejar. 
Diferenţa de 3.454,6 mii mc este acoperită 
de diverse specii.

Anul 2012 a înregistrat o creştere a 
masei lemnoase exploatate, faţă de 2011, 
an în care s-a expolatat un volum mai mic, 
respectiv 18.705 mii mc.

În Europa, România ocupă primul loc 
în ceea ce priveşte atât producţia, cât şi 
exportul de foioase tari, cu 2.224 mii mc 
producţie şi 870 mii mc export. Este urmată 
de Franţa, cu 1.600 mii mc producţie şi 350 
mii mc export, şi de Germania, cu 1.000 mii 
mc producţie şi 580 mii mc export.

La răşinoase, Germania deţine primul loc 
la producţie, cu 20.600 mii mc, urmată de 
Suedia, cu 16.500 mii mc. La export, locurile 
se inversează, trecând în prim plan Suedia 
cu 11.600 mii mc, urmată de Germania cu 
6.400 mii m3.

Pentru anul 2013, previziunile pe care 
le-au făcut ţările membre E.O.S. arată o 
creştere uşoară, atât în ceea ce priveşte 
producţia, cât şi implicit exportul şi 
consumul propriu.

Nicolae Ţucunel
Preşedinte ASFOR
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SĂNĂTATEA
ŞI PROTECŢIA LUCRĂTORILOR

ÎN ACTIVITATEA FORESTIERĂ
Activităţi 
de formare 
permanentă care 
vor contribui 
major la salvări 
de vieţi omeneşti 
în domeniul 
lucrărilor 
forestiere în 
valea Tavannes à 
Court, elveţia
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Astfel, pe tot parcursul zilei şi de o 
manieră unanimă, participanţii s-au 
declarat convinşi de necesitatea 

stringentă de a urma acest tip de formare 
continuă în exerciţiul profesiei lor, aceea 
de angajat în domeniul forestier. În fiecare 
an, cursuri menite să asigure securitatea şi 
ajutorul profesionist în cazul accidentelor 
forestiere se organizează în cantonul Berna, 
reunind în cele mai multe cazuri întreg 
personalul departamental care activează 
în pădure.

În situaţii diferite, cum a fost cazul 
toamnei trecute, în districtul Jura din 
cantonul Berna  aceste cursuri s-au 
desfăşurat în mod descentralizat, fiind 
aşadar mai accesibile şi celorlalte echipe 
forestiere regionale.

Pentru asigurarea în bune condiţii a 
acţiunilor de salvare în situaţii de urgenţă, 
au fost puse la dispoziţie numeroase 
mijloace, împreună cu prezenţa în teren 
a mai multor specialişti, precum şi a  
unui elicopter de urgenţă, instructori 
specializaţi, o ambulanţă cu personalul 
aferent, salvamontişti aparţinând 
Clubului Alpin elveţian, beneficiind de 
serie completă de instrumente necesare 
intervenţiilor în pădure şi în zonele 
accidentate.

Prin exemple concrete, grupul de 
cursanţi a putut descoperi în realitatea 
aspră a activităţilor cotidiene care sunt 
condiţiile precise în care au loc accidente 
grave cu consecinţele de rigoare asupra 
vieţilor omeneşti şi mai ales, care sunt 
mijloacele cele mai adecvate de evitare a 
acestora.

În paralel, o analiză complexă a reacţiilor 

persoanelor prezente la locul unui accident 
şi luarea primelor măsuri de diminuare 
a pericolelor ulterioare a completat 
instructajul în sală a tuturor participanţilor 
la cursuri.

În timpul desfăşurării cursurilor, a avut 
loc şi o demonstraţie-test de acordare a 
primului ajutor (masaj cardiac, proceduri 
de reanimare, diverse modalităţi de 
pansare şi situaţii diferite de utilizare 
a procedurilor medicale), urmând ca 
participantul respectiv să obţină şi un 
atestat oficial. 

Următoarea secţiune a exerciţiilor 
de salvare a constat în munca de teren: 
simularea unui accident în timpul 
executării lucrărilor forestiere de rigoare. 
Organizarea aproape reală a situaţiei 
de urgenţă  implică participarea mai 
multor mijloace şi instrumente care să 
supravegheze indivizii răniţi în timpul 
serviciului forestier, inclusiv un test 
interactiv de acordare a primului ajutor 
în cazul unui lucrător imobilizat, plasat 
sub perfuzie şi oxigen, după ce a fost 
lovit de exemplu de un arbore prăbuşit. 
Colegii muncitorului rănit sunt obligaţi 
să securizeze locul accidentului, să 
evalueze corect şi rapid situaţia, apoi să 
instituie măsurile de ajutor menţionate 
mai sus, după care urmează informarea 
promptă a serviciilor specializate - spre 
exemplu asistenţa medicală aeriană 
elveţiană REGA, cu elicopterele aferente 
şi ambulanţa, împreună cu personalul de 
urgenţă. Persoana rănită este pregătită de 
către colegii săi în vederea transportului 
în siguranţă, până la preluarea finală a 
acestuia de către serviciul de 
ambulanţă.

În situaţiile mult mai grave, 
cel accidentat trebuie să fie 
condus cu mijloace terestre 
la elicopterul Rega (sosit la 
circa 15 minute după apelul de 
urgenţă) destinat transportului 
către cea mai apropiată bază 
medicală. O situaţie aparte avea 
să îşi facă apariţia din nefericire la 
încheierea operaţiunilor de salvare, 
când echipajul prezent la simulare a 
fost nevoit să părăsească exerciţiile la 
care lua parte din pricina apariţiei unui apel 
real pentru o intervenţie urgentă.

Bilanţul acestei etape de informare 
teoretică şi practică desfăşurate pe 
parcursul unei zile întregi de muncă 
a relevat reuşita unui exerciţiu foarte 
apropiat de situaţia autentică a unui 
accident în mediu forestier, demonstrând 
fără echivoc necesitatea organizării 

regulate a unor astfel de simulări extrem 
de utile în cazul unor urgenţe grave. 
Participanţii la exerciţiu au putut acţiona 
conform unui tipar identic cu cel aplicat 
în situaţii autentice, având posibilitatea 
de a-şi încerca propriile capacităţi de 
reacţie la stimuli stresanţi şi de a  aplica 
proceduri medicale diferite de la caz la caz. 
Acomodarea cu instrumentele moderne de 
avertizare (radiouri portabile individuale, 
asistenţa aeriană şi informarea serviciului 
de ambulanţă, apelarea rapidă a unor 
numere de urgenţă), precum şi instituirea 
unor măsuri simple, dar obligatorii 
după apariţia accidentului de muncă au 
reprezentat cele mai semnificative atuuri 
şi beneficii ale acestor cursuri organizate 
cu spijin administrativ comunitar în 
cantoanele elveţiene.

La �nalul  sesiunii din toamna anului 
trecut, toţi lucrătorii forestieri prezenţi 
şi-au exprimat în unanimitate convingerea 
că o organizare  performantă a securităţii 
în interiorul unui şantier forestier devine 
o măsură indispensabilă. Totodată, 
procesul de formare permanentă a unor 
colaboratori pentru situaţiile de acordare 
a primului ajutor după un accident este un 
reper necesar pentru orice departament 
forestier profesionist ce îşi propune atât 
asigurarea calităţii muncii efectuate, cât şi 
garantarea securităţii individuale a fiecărui 
angajat în parte.

La Forêt, Nr. 3/2013

În luna septembrie a 
anului 2012, un colectiv 
de muncitori forestieri 
din regiunea Tavannes, 
lângă localitatea Court din 
Elveţia s-a reunit în vederea 
efectuării de exerciţii de 
salvare destinate evitării 
unor posibile accidente 
în cadrul activităţilor 
forestiere de rutină.  În 
principal, operaţiunile de 
salvare s-au axat pe două 
perioade diferite ale zilei, 
dimineaţa şi după-amiaza, 
în situaţia rănirii accidentale 
a unui muncitor în timpul 
serviciului forestier.
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TOT RăUL SPRE BINE
Fapt cert este că în contextul european,  pădurile private 

deţin partea leului, adică predomină. De o parte, 66 milioane 
ha, de altă parte 37 milioane ha pădure. Demn de notat ni se 
pare şi contrastul  dintre suprafeţele  împădurite  în două ţări 
învecinate. Ne referim la Franţa (10,4 milioane ha) şi Germania 
(5 milioana ha) pădure. De unde şi preocupari diferite în cursul 
deceniilor.

La sfârşitul ultimului război mondial, Franţa victorioasă 
a cerut un tribut în lemn din codrii din Pădurea  Neagră. 
Un tribut repartizat, în  mod corect, pe toate categoriile de 
proprietate silvică. Prin urmare  o contribuţie şi din partea 
pădurilor  private.

Dar care erau acestea ? 
Nu existau datele necesare, majoritatea proprietarilor 

rămăsese  pe câmpul de luptă sau erau în prizonierat. Strânsă 
cu uşa, administraţia silvică din Baden- Württemberg  a recurs 

PĂDUREA PRIVATĂ
PE PANTĂ CRESCĂTOARE?
PERSPECTIVE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE

la ştiinţele silvice şi anume la prof.  Karl  Abetz (1896-1964) 
de la facultatea e silvicultură a universităţii din Freiburg. Nu 
trecem la amănunte.

Reţinem doar faptul că prof. Abetz şi-a petrecut mai mulţi 
ani pe teren, printre proprietarii de gospodării agro-silvice   
de unde denumirea de „profesorul ţăranilor“. Rezultatul 
cercetărilor sale a fost publicat după mai mulţi ani într-o 
lucrare monumentală. Aceasta a scos la iveală stări de lucru 
dezastruoase, de exemplu proprietăţi  constituite  din  
“cureluşe “ de 200 m lungime şi 2 m lăţime, repartizate în mai 
multe locuri.

Casa princiară din Baden-Württemberg  a reacţionat 
fără întârziere prin constituirea unui premiu acordat tot 
la doi ani pentr cercetări ştiinţifice în vederea promovării 
proprietăţilor  agro-silivice. Un aport a venit şi din partea 
administraţiei publice a pădurilor. Micii proprietari  au fost nu 
numai îndemnaţi, ci şi sprijiniţi să se asocieze spre a face faţă 
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PĂDUREA PRIVATĂ
PE PANTĂ CRESCĂTOARE?
PERSPECTIVE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE

cerinţelor locale.  Această tematică a fost obiectul mai multor 
contribuţii  în coloanele acestei reviste (vezi bibliografia). 

Regiunea cea mai avansată este Bavaria. Ducerea la bun 
sfârşit a cooperării între diferiţii parteneri şi-a asumat-o 
Universitatea din München.

UN IMBOLD PENTRU ROMâNIA ?
Se ştie,  şi  în România proprietatea silvică privată (circa 51 

%) nu-i „une quantite négligeable“ . Demn de notat şi faptul 
că Asociaţia  proprietarilor de păduri ( APPR ) militează pentru 
restituirea tuturor pădurilor etatizate.

Să nu uităm nici Uniunea Europeană. Aceasta şi-a asumat 
sarcina de a strânge răndurile ţărilor membre, respectiv a 
diferitelor regiuni. Cu alte cuvinte: o prelungire a eforturilor 
depuse în cadrul asociaţiilor silvice naţionale, de data aceasta 
văzute sub aspectul promovării spaţiului rural. Numai un 
exemplu: una dintre întrebările care se pune este, dacă şi 

în ce măsură, asociaţia respectivă ar putea aduce un aport  
constructiv în materie de mobilizarea unor noi resurse de 
lemn sau  la înlăturarea unor deficienţe ivite pe parcurs.

Demn de notat: proiectele concepute pentru perioada 
2014-2020  trebue să fie în concordanţă cu  strategia „EUROPA 
2020, vizionată de Uniunea Europeană pentru perioada 2014-
2020.

Dr. rer. nat. Aurel  Teuşan
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În ultima vreme se tot vorbeşte de 
modificarea Codului Silvic (Legea nr. 46/2008), 
în care se aminteşte, în mod special, de 
obligativitatea  vânzării lemnului de către 
proprietarii de păduri ca sortimente sau 
multiplu de sortimente pe platforma primară 
sau în depozite (excluderea vânzării lemnului 
pe picior).

Obţinerea acestor sortimente de lemn 
brut, va fi garantată de societăţile comerciale 
atestate în activitatea de exploatare şi numai 
de către acestea.

Aşadar, masa lemnoasă pusă în valoare 
prin APV-uri, se va scoate la licitaţie de 
către proprietar, pentru prestări servicii de 
exploatare forestieră, licitaţie la care vor 
participa doar firmele atestate. De firme 
atestate în activitatea de exploatare nu 
ducem lipsă, existând la această dată peste 
5000 (cinci mii) de asemenea unităţi.

Dar, aceste firme, marea lor majoritate, 
luau masa lemnoasă la licitaţie pe picior, 
o exploatau şi apoi o comercializau sau 
o prelucrau în sortimente de cherestea 
şi alte produse din lemn, obţinând prin 
comercializare sau prelucrare acele venituri 
care le permiteau să-şi acopere cheltuielile cu 
exploatarea. 

Am folosit mai sus sintagma ”cheltuieli 
cu exploatarea” şi o să vă prezentăm în cele 
ce urmează ce aspecte presupune această 
activitate.  

În afară de procesul de producţie al 
exploatării lemnului care, după cum ştim, 
presupune recoltarea, colectarea (adunat, 
scos, apropiat) precum şi lucrările de pe 
platformele primare, cheltuielile cu exploatare 
mai înseamnă:

• construcţii de căi de acces pentru  scos - 
apropiat (drumuri de tractor, drumuri de vite, 
podeţe, etc.);

• întreţinerea pe perioada de iarnă a acestor 
căi de acces;

• amenajarea platformei primare;
• curăţarea parchetelor de resturi de 

exploatare;
• receparea seminţisului utilizabil;
• nivelarea căilor de acces, a platformelor 

primare la terminarea lucrarilor de exploatare;
• organizarea  fazei de şantier de exploatare;
• lucrări de  protecţia muncii şi PSI;
• alte lucrări.
Practica, precum şi literatura de specialitate 

au arătat că ponderea acestor cheltuieli 
reprezintă în jur de 20-30% din total cheltuieli, 
iar de ele nu se ţine cont practic la stabilirea 
preţului de pornire la licitaţiile de prestări 
servicii pentru exploatarea lemnului. Tot 
practica a demonstrat că preţul oferit pentru 
o prestare de servicii de exploatare de cca. 50 
lei/mc reprezintă doar cca. 70% din costurile 
totale cu exploatarea.

Considerăm ca  preţ acoperitor pentru 
efectuarea lucrărilor de exploatare cel în jur 
de 80-90 lei/mc, şi acesta fiind corect când 
este foarte bine chibzuit de către prestator.

Şi tot practica va dovedi că neasigurarea 
acestui preţ va conduce, pentru toate cele cca. 
5000 de firme atestate să efectueze exploatări 
forestiere (cod CAEN 0220), la începutul 
unui dezastru ce se va manifesta cu atât mai 
pregnant, cu cât se va statua mai devreme sau 
mai târziu condiţia de prestator de servicii.

Dipl. Ing. Gafiţa Chiruţă Gheorghe

ÎNCOTRO
SOCIETĂŢILE COMERCIALE
De exPloATAre?

Comitetul tehnic de 
standardizare CT 118  “Lemn şi 
produse finite şi semifinite de lemn, 
maşini şi utilaje pentru prelucrarea 
lemnului” s-a întrunit în ziua de 
25.04.2013 în şedinţa anuală. 

Ordinea de zi:
• apelul membrilor CT;
• raportul de activitate al CT 118 

pentru anul 2012 ;
• stabilirea programului de lucru 

al CT 118 pe anul 2013;
• votarea documentelor 

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

• discutarea propunerii S.C. 
EGGER S.R.L de a introduce în 
programul de lucru al CT 118 
elaborarea unui standard naţional 
pentru recepţionarea lemnului 
industrial şi �nanţarea aferentă;

• definitivarea versiunii române a 
standardelor transmise în anchetă, 
în vederea aprobării până la 
30.04.2013, conform programului 
de lucru convenit: • SR EN 
117:2013, Produse de protecţie a 
lemnului. Determinarea pragului 
de eficacitate împotriva termitelor 
europene din specia Reticulitermes 
(Metodă de laborator); • SR EN 
1316-1:2013, Lemn rotund de 
foioase. Clasificare calitativă. Partea 
1: Stejar şi fag; • SR EN 1316-
2:2013, Lemn rotund de foioase. 
Clasificare calitativă. Partea 2: Plop; • 
SR EN 1957:2013, Mobilier. Paturi şi 
saltele. Metode de încercare pentru 
determinarea caracteristicilor 
funcţionale şi criterii de evaluare

• alte probleme
Rubrica permanentă care 

prezintă aspecte şi noutăţi din 
activitatea de standardizare în 
domeniu adaugă pentru această 
ediţie, în acord cu obiectul de 
activitate a membrilor ASFOR, 
prezentarea patrimoniului de 
standarde care reglementează 
produsele de bază ale sectorului.

STANDARDIZARE 
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ENERGIE ŞI EVAzIUNE FISCALă
Preşedintele Barroso a prezentat priorităţile pentru 

summitul european din prima parte a  acestui an.
În perspectiva reuniunii din 22 mai 2013, Comisia i-a 

îndeamnat pe liderii europeni să depună mai multe eforturi 
pentru finalizarea pieţei interne a energiei şi combaterea 
fraudei şi evaziunii fiscale. Preşedintele Barroso le-a adresat 
o scrisoare liderilor naţionali, prezentându-le provocările 
cu care se confruntă UE în ceea ce priveşte nivelul ridicat al 
preţurilor la energie, frauda şi evaziunea fiscală. Din cauza 
fragmentării pieţei energiei  şi neputinţei de a valorifica 
avantajele oferite de eficienţa energetică (de exemplu, prin 
intermediul unor surse mai ieftine şi mai ecologice) preţurile 
la energie variază considerabil la nivelul UE. Finalizarea 
pieţei interne a energiei ar soluţiona această problemă, 
ca şi punerea în aplicare a pachetului de reforme al UE 
în domeniul energiei. Crearea unui sistem fiscal bazat pe 
corectitudine şi echitate va garanta că toată lumea, de la 
muncitori la întreprinderi multinaţionale, va contribui în mod 
echitabil la bugetul de stat. În scrisoarea sa, preşedintele 
Barroso a făcut apel la liderii UE să convină asupra adoptării 
unei poziţii puternice, care să conducă la mobilizarea 
eforturilor internaţionale în favoarea combaterii fraudei şi 
evaziunii fiscale cu ocazia viitoarelor reuniuni ale G8 şi G20.

STRATEGIA FORESTIERă- STADIU
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor climatice a demarat 

procedura de elaborare a Strategiei Naţionale Forestiere 
pentru perioada 2013-2022.

  Au fost realizate două întâlniri cu entităţile interesate din 
domeniu şi din cele conexe, în urma cărora a fost elaborat un 
draft al strategiei.

      În acest context în luna mai s-au convocat două 
întâlniri ( 15 şi 30 mai ) cu reprezentanţii Academiei, mediului 
universitar de specialitate, Regiei Naţionale a Pădurilor 
Romsilva, Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, 
asociaţiilor patronale , inclusiv ASFOR pentru participare la 
finalizarea documentului.

CODUL SILVIC- NOI AMENDAMENTE
Potrivit ministrului de resort, noul Cod Silvic nu va mai 

permite vânzarea de lemne “pe picior”, din pădure sau de la 
marginea drumului, ci doar din rampe şi depozite anume 
amenajate şi autorizate. “Este o măsură radicală, după model 
european, care micşorează furtul de lemne cu cel puţin 50-60 
la sută”, a spus ministrul, precizând că această noutate ar 
urma să fie aplicată de anul viitor, deoarece între timp vor 
trebui construite rampele şi depozitele care vor avea regim 
fiscal.

De asemenea, a mai spus Lucia Varga, noul Cod Silvic 
va interzice cu desăvârşire transportul lemnelor pe timpul 
nopţii, va reduce valabilitatea avizelor de însoţire a mărfii de 
la 72 de ore, cât e în prezent, în funcţie de distanţa la care 
trebuie transportat lemnul, iar mijloacele de transport în 
legătură cu care se va dovedi că au fost folosite la furtul de 
lemne ar putea fi confiscate.

O altă prevedere extremă a viitorului Cod Silvic se referă la 
situaţia în care pădurile sunt în litigiu, iar cei care se judecă, 

nefiind siguri că vor câştiga procesele, pur şi simplu le taie 
înainte de a primi vreo sentinţă judecătorească, aşa încât în 
asemenea cazuri va fi interzisă orice tăiere, iar exploatarea va 
� preluată de un custode anume numit care să administreze 
pădurea până la soluţionarea definitivă a proceselor

REGULAMENT  DE MINIMIS
Proiect de regulament privind subvenţiile mici
(regulamentul privind ajutoarele de stat de minimis) 
Revizuirea Regulamentului de minimis [Regulamentul (CE) 

nr. 1998/2006] este direct legată de obiectivul de stabilire 
a priorităților şi, prin urmare, reprezintă o componentă 
importantă a inițiativei privind modernizarea ajutoarelor de 
stat. În conformitate cu Regulamentul de minimis, măsurile 
de ajutor inferioare unui anumit plafon nu constituie ajutoare 
de stat, întrucât se consideră că acestea nu au niciun impact 
asupra concurenței şi a schimburilor comerciale din cadrul 
pieței interne.

NOMENCLATORUL CALIFICăRILOR,
REACTUALIzăRI
În urma demersurilor repetate în special al Comitetului 

Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, 
Industria Mobilei (CSSEPLIM) a fost radiată din COR şi 
Nomenclatorul Calificărilor

calificarea “drujbist”, cod NC 6141.1.2. 

   Acţiunea a avut ca susţinere aprobarea Ministerului Muncii 
şi a Institutului Naţional de Statistică prin Ordinul comun 
nr .1759/2010 şi  1/2011 privind completarea clasificării 
ocupaţiilor din România. Hotărârea va fi operaţională după 
apariţia şi menţionarea ei în Monitorul Oficial.               
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În fiecare an, în data de 22 mai, Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice celebrează 
ziua Diversităţii Biologice, eveniment 
important la nivel mondial. Marcarea 
zilei Biodiversității este în concordanţă cu 
hotărârea Adunării Generale a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (O.N.U.) care, la 20 decembrie 
2000, a proclamat data adoptării Convenţiei 
pentru Diversitate Biologică - 22 mai.

În anul 1992, la Rio de Janeiro, Brazilia, 
Conferinţa Naţiunilor Unite a adoptat 
Convenţia asupra diversităţii biologice, 
ratificată de Parlamentul României, prin Legea 
nr. 58/1994. Obiectivul central al Convenţiei 
este conservarea biodiversităţii, suportul şi 
garanţia dezvoltării durabile a sistemului 
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BIODIVERSITATE
economic şi social. Prin biodiversitate se 
înţelege varietatea formelor de viaţă din 
ecosistemele terestre şi acvatice şi dintre 
complexele ecologice din care fac parte.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMSC) şi Centrul Naţional 
pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) au 
organizat, marţi, 21 mai 2013, la Palatul 
Parlamentului, Conferinţa naţională “Natura 
2000, opţiunea verde pentru bunăstarea 
României”, eveniment ce face parte din 
proiectul cu titlul  “Campanie naţională de 
conştientizare privind importanţa conservării 
Biodiversităţii prin Reţeaua Natura 2000 în 
România”, co-finanţat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul 

Operaţional Sectorial Mediu - Axa prioritară 
4 “Implementarea Sistemelor Adecvate de 
Management pentru Protecţia Naturii”.

Cu această ocazie, ministrul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, 
a subliniat însemnătatea protejării 
biodiversității la nivel național şi european. 
“Politica Uniunii Europene privind conservarea 
biodiversității se bazează pe recunoașterea 
faptului că, pe lângă valoarea intrinsecă, 
bunurile și serviciile pe care aceasta le oferă 
au o valoare economică semni�cativă care 
arareori este re�ectată de piețe și care trebuie 
evaluată și inclusă în noile modele economice 
de dezvoltare” a afirmat Rovana Plumb.
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În perioada 2-6 aprilie 2013, o delegaţie 
a Federaţiei Sindicatelor Libere din 
Industria Lemnului (FSLIL), compusă 

din  reprezentanţi ai partenerilor 

sociali şi experţi din cadrul proiectului 
POSDRU/93/3.3/S/50253 “Dezvoltarea 
şi consolidarea iniţiativelor comune ale 
partenerilor sociali din industria lemnului” 
a efectuat o vizită de bune practici pe tema 
dialogului social, la Copenhaga.

Acţiunea a fost organizată în parteneriat 
cu European Federation of Building and 
Woodworkers (EFBWW), partener în 
proiectul ID 50253, cofinanţat din Fondul 
Social European, cu sprijinul Fagligt Fælles 
Forbund (3F) Danemarca,  prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în 
oameni!”.

Schimbul de bune practici este ultimul 
dintr-o serie de trei evenimente organizate 
în cadrul proiectului cu ţintă precisă de 
identificare a celor mai bune practici şi 
metode de acţiune în scopul creşterii 
nivelului de implicare a partenerilor 
sociali pentru promovarea şi dezvoltarea 
dialogului social.

În cadrul programului, delegaţia română, 
formată din 13 reprezentanţi ai sindicatelor 
şi experţi din proiect, au vizitat Şcoala 
sindicală 3F Smålandshavet. Cu acest prilej, 
d-na Lone Warburg, director, a prezentat 
contribuţia şcolii sindicale la pregătirea 
reprezentanţilor salariaţilor în domeniul 
dialogului cu partenerii sociali.

În cadrul programului, delegaţiei române 
i-au fost prezentate expuneri privind 
organizarea dialogului social la nivel 
naţional în Danemarca, precum şi metode 
şi tehnici de negociere a contractelor 
colective de muncă.

În ziua a doua, delegaţia română a vizitat 
întreprinderile de prelucrare a lemnului şi 
mic mobilier “Junckers” şi “Biure Hansile”, 
unde s-au purtat discuţii cu reprezentanţi 

Din activitatea sindicală

SCHIMB 
TRANSNAŢIONAL

DE BUNE
PRACTICI

ŞI EXPERTIZĂ
ÎN VEDEREA
MENŢINERII

ŞI DEZVOLTĂRII 
PARTENERIATELOR

ai administraţiei şi salariaţilor. Din discuţiile 
purtate cu reprezentanţii salariaţilor şi ai 
administraţiei, s-a desprins faptul că cea 
mai bună cale de rezolvare a divergenţelor 

şi de evitare a conflictelor se poate realiza 
numai printr-un dialog permanent 
între parteneri. Ca urmare a unei bune 
colaborări între partenerii sociali, la 
nivelul celor două întreprinderi nu au fost 
înregistrate conflicte de muncă în ultimii 
20 de ani.

În a treia zi, la sediul federaţiei Fagligt 
Fælles Forbund (3F) a avut loc un seminar, 
în cadrul căruia d-nii Mads Andersen, 
preşedintele sectorului industrial, 
Flemming Andersen, vicepreşedintele 
sectorului industrial şi Hans Dangaard 
au prezentat structura de organizare a 
federaţiei United Federation of Danish 
Workers (3F), cum este organizat dialogul 
social la nivelul federaţiei şi, nu în 
ultimul rând, procedurile de negociere 
Contractului Colectiv de Muncă la nivelul 
sectorului industrial.

Pe parcursul dezbaterilor au fost 
puse întrebări şi de o parte şi de alta a 
participanţilor. Cele mai multe dintre 
acestea au vizat nivelul veniturilor sociale, 
vârsta de pensionare şi şomajul.

Pentru delegaţia română, programul 
agendei de lucru şi mai ales modul de 
desfăşurare a acţiunii a fost de mare 
interes.

În concluzie, pe tot parcursul 
programului în cadrul schimbului de bune 
practici pe tema dialogului social, a fost 
aceea că ambele părţi participante au dat 
dovadă de mare interes în dezvoltarea 
şi consolidarea schimbului transnaţional 
de bune practici şi expertiză, în vederea 
menţinerii şi dezvoltării parteneriatelor.

Surse:
Vasile Badica, Preşedinte FSLIL

Dan Anghel, Secretar General CSSEPLIM
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Din activitatea sindicalăÎn zilele de 24 şi 25 mai 2013, Federaţia 
Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului (FSLIL) a organizat, la 

Hotel Cota 1400 din Sinaia, ultimele 
două seminarii din cadrul proiectului 
“Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor 
comune ale partenerilor sociali din 
industria lemnului”.

La seminarii au participat peste 70 de 
persoane, membri ai grupului ţintă şi 
invitaţi din partea sindicatelor din ramura 
industriei lemnului, Asociaţiei Patronale din 
industria mobilei, Asociaţiei Forestierilor 
din România şi Comitetul Sectorial 
Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea 
Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

Experţii Marian Chivu,  conferenţiar 
universitar doctor, şi Huluţă Ghiorghe, 
expert dialog social, au prezentat în cadrul 
seminariilor planurile teritoriale de acţiune 
pentru promovarea dialogului social la 
nivelul regiunilor de dezvoltare economică: 
Sud, Vest şi Bucureşti Ilfov.

Temele prezentate s-au axat, în principal, 
pe activitatea ramurii industriei lemnului 
la nivelul regiunilor menţionate, între 
care: participarea industriei lemnului la 
PIB în economia regiunilor de dezvoltare, 
numărul salariaţilor la nivel naţional 

comparativ cu cel al regiunilor, numărul 
societăţilor comerciale precum şi 
preocupări ale organismelor regionale în 
domeniul ocupării şi incluziunii sociale.

În cadrul Atelierelor de lucru au avut loc 
dezbateri pe tema organizării dialogului 
social la nivel regional, faţă de care s-a 
desprins nevoia organizării comisiilor de 
dialog şi la nivelul Regiunilor de dezvoltare, 
din care să facă parte  sindicatele şi 
patronatele.

PROMOVAREA 
DIALOGULUI
SOCIAL

Seminariile s-au finalizat prin instruirea 
liderilor de sindicat şi responsabili 
ai regiunilor de dezvoltare privind 
prezentarea, diseminarea şi distribuirea 
Planurilor Teritoriale de Acţiune pentru 
Promovarea Dialogului Social.

În cadrul întâlnirii manageriale de 
proiect s-a cerut atât liderilor de sindicat, 
cât şi membrilor grupului ţintă, să participe 
activ la acţiunile de combatere a muncii 
la negru, cu deosebire în societăţile 
comerciale din exploatările forestiere.

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

Proiectul este implementat de 
Federaţia Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, 
în parteneriat cu Federaţia Europeană 

a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn 
(European Federation of Building and 
Wood Workers - EFBWW), Asociaţia 
Producătorilor de Mobilă din România 
(APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, 
Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, 
Industria Mobilei (CSSEPLIM).

Surse:
Vasile Badica, Preşedinte FSLIL

Dan Anghel, Secretar General CSSEPLIM
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TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII
TARGUL EXPOWOOD BRASOV, LA A 13-A EDITIE
Festivităţile de deschidere a târgului Expowood 2013, un eveniment cu 

tradiţie în industria lemnului, au avut loc miercuri, 22 mai, începând cu orele 
10:30, avându-l ca invitat de onoare pe domnul Nicolae Ţucunel, preşedintele 
Asociaţiei Forestierilor din România. La acest târg participă un număr 77 de 
expozanţi, atât din ţară, cât şi din străinătate, beneficiind de o suprafaţă de 
expoziţie de 4.600 mp.

“Industria lemnului este un domeniu de activitate din ce în ce mai 
dezvoltat în România, în principal prin investiţiile străine. Este loc de a investi 
foarte mult şi în continuare, iar o astfel de oportunitate de a vedea tehnică 
de lucru şi utilaje care fac o bună valorificare a lemnului este pentru agenţii 

economici o şansă de a-şi alege şi de a-şi defini planurile de investiţii. Suntem 
în criză, probabil că nu vom mai ieşi niciodată din ea, dar asta nu înseamnă 
că lucrurile vor merge rău. Pot să meargă şi bine. Noi trebuie să pornim de 
aici şi să gândim proiecte de dezvoltare,  de creştere a productivităţii şi de 
diminuare a costurilor, astfel încât să ieşim pe piaţă cu produse din ce în ce 
mai valoroase şi mai ieftine pentru publicul larg. Din toate domeniile de 
activitate economică, eu consider că lemnul are o şansă în plus şi simt asta 
din tot ceea ce se întâmplă în această industrie, pentru că are la dispoziţie o 
materie primă regenerabilă. Totul este ca această materie primă să fie bine 
gospodărită, bine întreţinută şi valorificată în cel mai înalt grad”, a declarat 
Nicolae Ţucunel, preşedintele ASFOR.

Domnul prof. dr. ing. Vasile Abrudan, rector al Universitatii Transilvania din 
Braşov, a ţinut să sublinieze importanţa promovării acestui sector la nivel 
naţional, mai ales în contextul în care domeniul forestier a adus un plus de 
valoare la economia României. “In 2011, exporturile de lemn şi produse din 
lemn au fost cu 1,4 miliarde de Euro mai mari decat importurile şi, în ciuda 
aparenţelor, nu buşteanul se exportă cel mai mult”, a spus el. Apoi a amintit 
un avantaj al industriei, care, spre deosebire de multe altele, se bazează pe 
o materie primă regenerabilă. “Producţia de lemn va rămâne o realitate a 
viitorului, România are resurse care pot fi valorificate astfel încât copiii şi 
nepoţii nostri să aibă atât producţie, cât şi ecosisteme naturale”, a mai declarat  
Abrudan. La final, acesta a dorit să atragă atenţia tuturor celor care sunt în 
poziţia de a lua decizii cheie pentru sector asupra faptului că investitorii 
români sunt neglijaţi în detrimentul celor straini, care îşi aduc multinaţionalele 
la noi in ţară, dar care pleacă imediat ce condiţiile devin mai grele.

Principalul organizator al târgului, doamna Suzana Pall, a promis celor 
prezenţi că va face tot posibilul ca şi în viitor să organizeze acest târg 
profesional, chiar dacă an de an greutăţile sunt din ce în ce mai mari.

 “Trăim momente grele şi noi, lemnarii”. Aşa şi-a început discursul domnul 
Bagoily Miklos, preşedintele Cluster ProWood.  Şi acesta a evidenţiat 
importanta utilizării cu grijă a materiei prime, în ciuda regenerării acesteia. 
“Exportul de lemn trebuie facut în cutii de lemn, şi nu în coajă”, a punctat el 
scurt. Apoi le-a urat expozanţilor să realizeze cât mai multe legături comerciale 
cu succes şi să se bucure de acest targ complex, ce prezintă o gamă largă de 
produse, de la tehnologii noi, la obiecte finite.

Sursă: Transilvania Express

LIGNA 2013, CEL MAI MARE TâRG DE UTILAJE 
FORESTIERE ŞI DE PRELUCRARE A LEMNULUI
Anul acesta, cea de a 20-a ediţie a târgului de specialitate LIGNA 

Hanovra s-a încheiat cu un succes răsunător. Peste 40% dintre vizitatori 
au venit din afara Germaniei (în număr mult mai mare decât la ediţia 
precedentă din 2011). Deasemenea, participarea în proporţie de 52% 
a reprezentanţilor din zona Americii de Nord (mai mult de 3.000 de 
participanţi) a constituit un nou record. Peste 90.000 de profesionişti 
din 100 de naţiuni au luat parte anul acesta la eveniment, standurile 
celor 1.637 de expozanţi din 46 de ţări ocupând o suprafţă de 124.000 
mp. 

LIGNA 2013 a reuşit să reunească şi în acest an, în spaţiul expoziţional, 
cele mai importante segmente din industria lemnului, la târg fiind 
prezenţi atât expozanţi de marcă, cât şi vizitatori de mare calibru. 
Într-un cuvânt, toţi cei care au un nume sau vor sa-şi facă un nume 
în industria lemnului la nivel internaţional au fost prezenţi la acest 
târg, organizatorii fiind impresionaţi, în mod special, de participarea 
numeroasă a profesioniştilor veniţi din Europa de Est, dar mai ales din 
Rusia şi Statele Unite ale Americii. Astfel, LIGNA a reuşit să-şi menţină 
buna reputaţie, respectiv cea a unui punct de întâlnire vital pentru 
cei mai importanţi actori din industria lemnului, fiind percepută de 
oamenii de afaceri ca un “networking hub” al industriei lemnului din 
Europa, în cadrul căruia furnizorii se pot întâlni la scară largă şi faţă în 
faţă, cu clienţii direcţi.

Cuvintele cheie ale ediţiei din acest an au fost “eficienţa” şi 
“reducerea costurilor”. În acest sens, furnizori de marcă din domeniul 
producţiei de furnir şi al prelucrării lemnului masiv, au demonstrat 
cum o tehnologie performantă îmbinată cu puţină ingeniozitate 
pot conduce la eficientizarea costurilor, contribuind implicit la 
creşterea competitivităţii companiilor. Având în vedere interesul 
major al profesioniştilor din domeniu pentru utilaje menite să crească 
profitabilitatea şi capacitatea de producţie, inovaţiile din domeniu au 
fost foarte apreciate la ediţia din acest an.

Astfel, un interes deosebit a fost acordat noilor tehnologii apărute 
pe piaţă, mai ales în domeniul construcţiilor din lemn, unde se 
mizează mult pe sustenabilitate. Începând cu utilaje forestiere de 
mare capacitate, până la sisteme de fabricare a mobilei controlate 
prin iPad, vizitatorii au putut asista atât la demonstraţii practice, cât şi 
la seminarii pe diferite teme de specialitate (De unde provine lemnul? 
Dar de unde va proveni în viitor? Iată una dintre temele de discuţie 
care au fost amplu dezbătute în cadrul seminariilor care au avut loc 
sub cupola LIGNA 2013).

În acest an, târgul s-a desfăşurat în perioada 6 - 10 mai 2013. 
Următoarea ediţie LIGNA Hanovra va fi organizată peste 2 ani, în 
intervalul 11 - 15 mai 2015.

A consemnat Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII
INTERzUM KÖLN, 13-16.05.2013
Târgul Interzum 2013 (Köln- Germania) a ajuns la final pe data de 16 mai 

2013, înregistrând rezultate foarte bune şi la această ediţie.
Comparabil cu anul 2011 numărul vizitatorilor s-a aflat într-o uşoară 

creştere, situându-se la aprox 53.000 de persoane din 148 de ţări. 70% au 
provenit din afara Germaniei, un număr mai insemnat decât în alţi ani fiind 
din zona Asiei, America de Nord şi Europa de Est.  În total, 1512 companii 
din 62 de ţări, printre care Italia a fost cel mai bine reprezentată cu 266 de 
companii, urmată de Turcia cu 101 companii. Spaţiul alocat firmelor a crescut 
cu 6 procente, iar mai mult de 35 000 de persoane din afara Germaniei au 
vizitat standurile companiilor internaţionale, decorate multicolor cu mobilă, 
parchet şi produse din lemn.

Şapte producători de produse din lemn din România au  participat 
de asemenea, sub pavilion naţional, la târgul internaţional “INTERzUM” 
considerată  cea mai importantă manifestare  expoziţională în domeniu din 
Europa.

INTERzUM este  considerat  numărul unu în topul manifestărilor 
expoziţionale internaţionale în sectorul semifabricatelor destinate industriei  
mobilei şi decoraţiunilor interioare din lemn.

Ediţia din acest an pentru furnizorii de produse de lemn şi design interior, 
s-a  deschis  la 13 mai  la centrul expoziţional Koelnmesse din Koln în  zece  
hale expoziţionale. În ediţia din acest an a târgului, a 52-a din istoria sa, 
“INTERzUM” şi-a consolidat poziţia de lider în rândul târgurilor internaţionale 
din domeniul semifabricatelor din lemn, atât prin dimensiunea sa, cât şi prin 
varietatea exponatelor şi produselor de ultimă generaţie prezentate.. 

România a participat cu un pavilion naţional pe o suprafaţă de 102 mp., 
organizat de Ministerul Economiei în colaborare cu Asociaţia Forestierilor 
din România (ASFOR), patronatul de ramură.  În cadrul standului naţional, 
şi-au prezentat oferta de export şapte societăţi comerciale, după cum 
urmează: S.C. Sigstrat SA, S.C. Decora Folii si Furnire  SRL, S.C. Idezio SRL, S.C. 
Vilex SRL, S.C. Intermedio General Grup SRL, S.C. Saucolemn SRL,SC Ecosilva 
Prod. Com. Serv. SRL. Producătorii din România s-au prezentat cu  branduri 
individuale, reprezentând o gamă variată de produse printre care, structuri 
diversificate din lemn, componente şi accesorii pentru mobilă, machete 
pentru case asamblate din lemn, articole şi accesorii de design interior, 
echipamente de construcţii civile şi industriale etc. Participarea românească 
la această importantă manifestarea fost  utilă, atât pentru exporturile directe 
în Germania, cât şi pe terţe pieţe, având în vedere pronunţatul caracter 
internaţional al târgului (70 % grad de internaţionalizare). Firmele româneşti  
expozante au marea majoritate a producţiei (cca. 70-80 %) orientată spre 
export,  iar prin participarea la INTERzUM în cadrul standului naţional s-au 
creat premise pentru încheierea de contracte suplimentare şi identificarea de 
noi parteneri (s-a estimat un cuantum al contractelor posibil de semnat de 
1.300.000 lei) .

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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  OFERTA DE CERTIFICARE A FILIEREI PRODUSELOR
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania, certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody) 

conform sistemelor FSC sau PEFC. Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze la e-mail: teusan@scscertified.eu.

of
er
te

Giffi SA Franţa
Mic  mobilier de interior şi grădină

Z.I. La Boulbene, BP 40, 47301,
Villeneuve-sur-Lot, Cedex Tel: 0033553405454Manon.Cabanne@gifi.fr

Firma parteneră lucrează în domeniul distribuţiei de produse

Sarl Angle Droit Franţa
Peleţi

Bernard Georges • 75 rue Roland F- 59000 LilleTel:0033 3 29 93 49 80
sarl.angle.droit@orange.fr

1 camiom lunar,
cu livrarea în nordul Franţei

Shared Wood  Franţa

Cherestea de fag şi stejar

60 rue Botty-Z.I. Chevire Aval44100 Nantes

Tel: +33(0)240568958

christophe@shared-wood.com

Livrare pe bază contractuală

Tsixlakis  Grecia

Cherestea pentru construcţii

Kiparisses Missirion, Rethimno, Creta – T. K

Tel: 00302831028129

tsixlaki@otenet.gr

75x75 - 4,80 & 6,0 m

100x25 - 3,6 & 6,0 m

Dresa Grecia

Coşuri împletite

Karaiskaki str. 40, 16675, Glyfada, Athens, Greece

Tel:00302109630220
thpapageorgi@thenatrade.gr

Dimensiuni:  41x34 x H (17+³) HT 40 cm

Iosef Ungr Cehia

Peleţi / Cherestea de molid

Iosef Ungr • Rubesova 12 ,12000 Praga 2

Tel.: +420 774 139.222

j.ungr@seznam.cz

Peleţi 8 mm, fără aditivi şi 400 kg. lot pentru 

teste / Cherestea diversă de răşinoase

Koskisen Oy Finlanda

Reprezentanţă naţional

pentru comerţul cu produse din lemn

Heikki Kiesila • Otavantie 395,

52550 Hirvensalmi, Tel: + 358 50 516 8923

heikki.kiesila@koskisen.com

Parteneriat contractual

Proboporte  Franţa

Uşi de interior placate cu stejar

(parteneriat)

Olivier Robin (Director general)

orobin@hotmail.com

Tel: 0033241711717

600-800 bucăţi pe an

Koemmerling Grecia
Lemn de stejar şi fag tăiat în lungimede 30-33cm (paleţi 2 m³)

N. Nikolaou 3, GR-62124 Serres
Tel: 00306977467451
info@koemmerling.gr

Livrarea până la Serres (nordul Greciei)

Krea SRL Italia
Echipament pentru despicat lemn de foc

Via W. Tobagi 1 42025 Cavriago ( RE)Tel.: +39 0522.492490
maia.cazacu@kreagroup.eu

Gama de despicare de la 8 la 35 tf.

Vernikos Lines Grecia

Import lemn şi produse lemnoase

Thomas Patounis • 42 Nik. Plastira st. 146 71 

Erithrea, Tel.: +302108074029

tpatounis@vernikoslines.gr

Lemn de răşinoase
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