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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Astfel, industria forestieră este o 
verigă importantă a industriei 
de prelucrare din Uniunea 

Europeană. În România, ponderea 
industriei forestiere în PIB este de 
aproximativ 5%, cu două procente 
sub media UE, aceasta și ca urmare a 
faptului că una dintre cele trei industrii 
ale sectorului forestier - respectiv cea 
a celulozei și hârtiei - a dispărut în țara 
noastră (și ca urmare a creșterii cererii 
de lemn pentru produse cu valoare 
adăugată mai mare).

În România, industria de prelucrare 
a lemnului și industria mobilei sunt 
cele două ramuri industriale care 
asigură viabilitatea sectorului forestier 
și realizează, împreună, aproximativ 
6 miliarde de euro cifră de afaceri. 
Numărul locurilor de muncă asigurate 
este de 160.000.

Lemnul industrial este prelucrat în 
fabrici de cherestea, de furnir, de plăci 
aglomerate (PAL, MDF, HD), de plăci 
din așchii (OSB) și în fabrici de placaje. 
Industria de cherestea prelucrează peste 
50% din totalul biomasei lemnoase 
şi reprezintă prima verigă din lanțul 
valoric bioeconomic european, furnizând 
produse din lemn pentru industriile de 
construcții, celuloză și hârtie, panouri, 

pardoseli, mobilier și bioenergie, totul 
pornind de la lemnul rotund.

Consolidarea sectorului industriei 
de prelucrare a lemnului din cadrul UE 
ar permite, pe de o parte, factorilor 
de decizie politică să întemeieze 
o economie abilă, sustenabilă și 
cuprinzătoare la nivelul UE și implicit al 
României, motorul principal de acțiune 
fiind reindustrializarea.

Pe de altă parte, o consolidare a 
acestui sector oferă o extraordinară 
oportunitate de a atenua deficitul 
materiilor prime neregenerabile, 
diminuând efectele secundare datorate 
schimbărilor climatice.

O analiză a rezultatelor fizice (unități 
de volum), comparativ pe ultimii doi ani 
(2012 și 2013), pe care o prezentăm în 
continuare, arată un trend ascendent 
al volumelor prelucrate industrial, care 
antrenează mai multe locuri de muncă, o 
valoare adăugată mai mare și, implicit, o 
creștere a cifrei de afaceri.

În ediția următoare a revistei, după 
centralizarea datelor financiare, vom 
prezenta și o analiza economică a 
activităților din industria de prelucrare 
a lemnului, comparativ cu perioada 
anterioară.

Nicolae Ţucunel

Industria
forestieră
în România
şi în Uniunea 
Europeană
Sectorul forestier din țările membre ale Uniunii 
Europene (UE), este compus din următoarele 
industrii: Industria de prelucrare a lemnului, 
Industria mobilei şi Industria celulozei și a hârtiei. 
Împreună, aceste industrii reprezintă circa 7% din 
PIB-ul UE la producția industrială, în comparație 
cu 3% cât reprezintă industria oțelului, asigurând 
3,5 milioane locuri de muncă.
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EDITORIAL

Din cantitatea de 17.700.379 mc lemn rotund fără coajă, industria a fost asigurată cu 12.368.168 mc, diferenţa de 
5.332.211 mc fiind consumată ca lemn de foc (inclusiv mangal). Lemnul rotund industrial este sortat în proporţie de 
peste 50% în bușteni pentru industria de cherestea și furnire, restul fiind utilizat pentru producţia de plăci (PAL, 
OSB, MDF, HD).

În anul 2013, a fost recoltat în România un volum brut de masă lemnoasă de 19.063.000 mc,
lemnul rotund fără coajă reprezentând un volum de 17.700.379 mc.

Valorificarea lemnului industrial se realizează prin cherestea, furnire și plăci, care asigură în aval industria 
construcţiilor și a mobilei.

Masă lemnoasă recoltată 2012 - 2013

2.  Lemn de foc (inclusiv mangal)

 A. Răşinoase

 B. Foioase

�

�

�

Masă lemnoasă

din care

2012

metri cubi

2013 Trend

Total lemn rotund (fără coajă)

 A. Răşinoase

 B. Foioase

16.087.912

6.129.496

9.958.416

17.700.379

7.417.796

10.282.583

�

�

�

1.  Lemn rotund industrial

 A. Răşinoase

 B. Foioase

11.050.337

5.393.956

5.656.381

5.037.575

735.540

4.302.035

12.368.168

6.527.661

5.840.507

5.332.211

890.135

4.442.076

�

�

�

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

1.3 Alt lemn rotund industrial

 A. Răşinoase

 B. Foioase

�

�

�

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

1.2 Lemn de celuloză (rotund şi despicat)

 A. Răşinoase

 B. Foioase

�

�

�

Masă lemnoasă

din care

2012

metri cubi

2013 Trend

1. Lemn rotund industrial

 A. Răşinoase

 B. Foioase

�

�

�

1.1 Buşteni de gater şi furnir

 A. Răşinoase

 B. Foioase

�

�

�

11.050.337

5.393.956

5.656.381

9.522.757

4.842.301

4.680.456

615.186

306.475

308.711

912.394

245.180

667.214

12.368.168

6.527.661

5.840.507

10.692.873

5.860.059

4.832.814

689.650

370.890

318.760

985.645

296.712

688.933

2.  Panele din lemn

 Furnir, placaj

 Plăci aglomerate (PAL, MDF, HD)

 Plăci din aşchii (OSB)

Producţie 2012

metri cubi

2013 Trend

16.087.912

6.129.496

9.958.416

17.700.379

7.417.796

10.282.583

�

�

�

1.  Cherestea

 A. Răşinoase

 B. Foioase

5.532.295

3.776.295

1.756.000

4.395.979

�

�

�

�

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

5.150.000

3.400.000

1.750.000

4.022.100

copie_1406_003_meridiane_forestiere_nr_9.indd   6 6/27/2014   13:18:55



Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 7

EDITORIAL

Redresarea sectorului de producţie a cherestelei de 
rășionase, care a început în 2011, a continuat și pe 
parcursul anului 2013, în ciuda cifrelor mai scăzute 
înregistrate în 2012. În ţările membre EOS, totalul 
producţiei la cherestea de rășinoase a crescut cu 1,9%, 
ajungând la un volum de 78 milioane mc.

Asemenea sectorului de rășinoase, cel de foioase poate 
raporta o ușoară redresare a situaţiei, înregistrând o anumită 
stabilitate în anul 2013, când producţia a crescut cu 0,6%.

Producţia de cherestea în ţările membre EOS 2012 - 2013

Cherestea de răşinoase
Perioada 2012 - 2013

2012

mii metri cubi

mii metri cubi

2013

EOS

Austria

Belgia

Elveţia

Germania

Danemarca

Finlanda

Franţa

Italia

Letonia

Norvegia

România

Suedia

Anglia

Austria

Belgia

Elveţia

Germania

Danemarca

Finlanda

Franţa

Italia

Letonia

Norvegia

România

Suedia

Anglia

76.623

8.793

1.530

1.155

20.032

500

9.300

6.750

850

2.582

2.280

3.390

16.100

3.361

78.050

8.747

1.460

1.070

20.411

500

10.100

6.800

860

2.600

2.200

3.762

16.100

3.440

Sursa: EOS
(European Organization of the Sawmill Industry)

2012

2013

Cherestea de foioase
Perioada 2012 - 2013

2012

mii metri cubi

2013

EOS

Austria

Belgia

Elveţia

Germania

Danemarca

Finlanda

Franţa

Italia

Letonia

Norvegia

România

Suedia

Anglia

6.093

159

300

50

983

125

50

1.430

520

570

0

1.758

100

48

6.130

153

285

50

1.032

125

50

1.380

500

659

0

1.756

90

50

Sursa: EOS
(European Organization of the Sawmill Industry)
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0
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0

0
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0

0
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1.0
0

0
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0
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0

0
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0
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0
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Zona forestieră Ilva, Bistiţa
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ACTUALITATE / NEWS

În baza prevederilor statutare, în 
ziua de 29 mai 2014, la ora 11.00, 
la Braşov, preşedintele asociaţiei a 

convocat adunarea generală anuală. În 
conformitate cu cele stabilite anterior, 
s-a hotărât ca participarea membrilor 
să se facă prin reprezentare, delegaţii 
desemnaţi fiind aleşi în cadrul Adunărilor 
generale de sucursală.

Adunările generale ale sucursalelor 

s-au derulat în intervalul 07.05.2014 
(Prahova) şi 20.05.2014 (Suceava). 
Programul acestora (locaţie, delegaţii din 
partea executivului asociaţiei, tematica 
orientativă etc.) s-a stabilit în şedinta 
ordinară a Consiliului director din luna 
aprilie 2014.

Ordinea de zi a Adunării generale din 
29 mai 2014 a cuprins următoarele:

Braşov, 29 mai 2014

Adunarea 
generală anuală
În baza prevederilor statutare, în ziua de 29 
mai 2014, la ora 11.00, la Braşov, preşedintele 
asociaţiei a convocat adunarea generală anuală. 
În conformitate cu cele stabilite anterior, s-a 
hotărât ca participarea membrilor să se facă prin 
reprezentare, delegaţii desemnaţi fiind aleşi în 
cadrul Adunărilor generale de sucursală.

Fo
to

: L
ux

im
ag

e
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• Raportul de activitate al Consiliului 
director, de la alegeri şi până în prezent;

• Prezentarea şi aprobarea bilanţului 
activităţii economico-financiare în anul 
2013;

• Raportul cenzorilor privind 
verificarea şi certificarea activităţii 
financiar-contabile pe anul 2013;

• Prezentarea şi aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014;

• Programul de acţiuni al ASFOR 
pentru perioada 2014-2015;

• Aprobarea hotărârilor Consiliului 
director luate în ultima perioadă;

• Diverse.

La eveniment au fost prezenţi ca 
invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii, 
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, 
Asociaţiei Administratorilor de Păduri 
, Asociaţiei Producătorilor de Mobilă 
din România şi distinşi profesori ai 
Universităţii Transilvania din Braşov.

Premergător Adunării generale, în 
ziua de 28 mai 2014 a fost convocată 
şedinţa ordinară a Consiliului director, 
a cărui obiectiv principal l-a constituit 
aprobarea materialelor care urmau să 
fie dezbătute în Adunarea generală. 
Cu acest prilej, s-au mai pus în discuţie 
modul de desfăşurare a adunărilor 

generale la nivel de sucursală, sinteza 
problemelor care s-au regăsit la toate 
sucursalele şi aspectele specifice 
deosebite. De asemenea, s-au analizat, 
pe de o parte, afilierea unor firme de 
profil, iar pe de altă parte, excluderea 
din asociaţie a celor care, din diferite 
motive, au încălcat prevederile statutare 

cu privire la calitatea de membru. 
Din punct de vedere organizaţional, 
s-a refăcut componenţa şi structura 
Consiliului director, ca urmare a unei 
serii de schimbări survenite de la ultima 
Adunare generală.

Sistematizând concluziile şi hotărârile 
subsecvente celor două evenimente, se 
desprind, în esenţă, următoarele:

• ASFOR trebuie să continue să 
joace un rol activ, în special pe zona 
de reglementări şi legislaţie, în 
perioada următoare fiind în lucru o 
serie de documente cu impact major 
asupra domeniului şi in care interesele 
membrilor asociaţiei trebuie să se 
regăsească bine susţinute şi apărate;

• Au fost aprobate raportul de 
activitate a Consiliului director, bilanţul 
economico-financiar şi raportul 
cenzorilor pe anul 2013;

• S-a aprobat bugetul de venituri 
şi cheltuieli, precum şi programul de 
acţiuni pe anul 2014;

• O serie de aspecte colectate şi 
selectate de la adunările generale de 
sucursală se regasesc în programul de 
acţiuni al asociatiei pe perioada 2014-
2015

• În rezumat, multe dintre sugestiile 
şi punctele de vedere fac referire la 

viitorul Cod silvic şi la dezbaterea și 
armonizarea proiectului de Hotărâre 
de Guvern care să înlocuiască HG 
996/2008 pentru aprobarea normelor 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, 
la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor 

de prelucrat lemn rotund.
Acest din urmă document urmăreşte 

îmbunătăţirea capacităţii instituţionale 
a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, prin crearea şi 
dezvoltarea unui sistem informatic de 
control şi de supervizare a trasabilităţii 
materialelor lemnoase, în timp real.

La momentul începerii transportului 
materialelor lemnoase de la locul de 
recoltare sau depozitare, emitentul 
avizului de însoţire va avea obligaţia 
transmiterii în sistemul informatic, 
online şi/sau offline, după caz, a unor 
informaţii standardizate.

 
Modul de interpretare a unor 

prevederi din acest proiect a condus la 
puncte de vedere diferite, armonizarea 
lor la nivel de sucursala sau chiar 
în cadrul dezbaterilor în adunarea 
generală fiind dificilă, uneori chiar 
imposibilă.

Pentru a reduce riscul introducerii 
pe piaţa internă a lemnului recoltat în 
mod ilegal şi a produselor din lemn 
derivate din acesta, proiectul de act 
normativ prevede obligativitatea ca 
operatorii care introduc pe piaţă lemn 
şi produse din lemn, să implementeze 
şi să utilizeze un sistem “due diligence”, 
prevăzut de Regulamentul UE nr. 

995/2010, chestiune care, ca orice act 
normativ care transpune legislaţie 
comunitară sau crează cadrul pentru 
acest proces, devine obligatorie.

Legat de Codul silvic, parcursul sau 
în continuare până la aplicare obligă 
asociaţia la perseverenţă pe capitolele 
care privesc accesibilizarea, investiţiile 
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şi nu în ultimul rând circulaţia şi 
valorificarea lemnului.

Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 46/2008, Codul 
silvic, este o propunere oarecum 
limitată la unele probleme reale ale 
sectorului, dar nu demonstrează fixarea 
unor obiective pentru o viziune şi o 
strategie economică in domeniu.

Şi in cazul acestui document legislativ, 
executivul asociaţiei are sarcina, 
preluată, de altfel, din fazele anterioare, 
să susţină prevederile sau modificările 
(vanzarea pe picior sau fasonat etc.) în 
care interesele generale comune ale 
membrilor asociaţiei să fie îmbinate cu 
conceptul major de gestionare durabilă 
a pădurii.

Decernarea trofeelor de excelenţă 
a constituit un moment emoţionant 
al adunării. Au fost premiate cinci 
personalităţi, membri cu activitate 
neîntreruptă în domeniul forestier, care 
au depăşit pragul vârstei de 80 de ani.

Dintre hotărârile şi sugestiile cu 
semnificaţie aparte pentru mediul 
de specialitate s-a desprins acceptul 
unanim al partcipanţilor ca şi în 
acest an, în prima săptămână a lunii 
septembrie, să se organizeze Ziua 

Forestierului, prilej cu care să se 
desfăşoare acţiuni de publicitate, 
conferinţe şi concursuri pentru 
promovarea imaginii asociaţiei şi a 
activităţii forestiere în general.

Petru Boghean

Fo
to
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Nivelul exploatărilor forestiere din 
Franța și cerințele producătorilor de 
cherestea se află într-un conflict destul 

de intens, întrucât cele două branșe nu pot 
încheia un acord reciproc avantajos pe tema 
exporturilor de lemn brut.

Pentru a înțelege mai bine situația, 
trebuie știut faptul că în Franța, comercianții 
achiziționează lemnul pe picior direct din 
pădure, îl exploatează, după care îl vând 
celui care oferă mai mult la preț pe camion. 
Contrar cazurilor din Elveția, unde proprietarul 
își comercializează produsele la drum auto, 
sistemul de vânzare pe picior reprezintă 80% 
din 40 milioane mc recoltați anual în Franța.

Până aici, factorii de exploatare și prelucrare 
își acopereau necesitățile relativ bine în urma 
acestor practici seculare, generând un fel de 
statu-quo în stil francez, însă, începând cu 
anul acesta, nemulțumirile producătorilor 
de cherestea au crescut, creându-se așa-
numitul “colectiv” al fabricilor de cherestea 
din Franța. La început, a fost vorba doar de 
câțiva directori de fabrici, pentru ca la numai o 
lună de la înființare, asociația să strângă deja 
aproape 200 de membri.

Problema centrală este dată de buștenii 
expediați în stare neprelucrată către piața 
chineză sau asiatică în general, toată această 
materie primă plecând fără a contribui 
semnificativ la bunăstarea internă, ba chiar 
afectând situația economică a fabricilor de 
cherestea. Cererea asiatică revine în forță, 
condițiile climatice au perturbat doi ani la 
rând tăierile de lemn din păduri, iar oferta 
insuficientă a inflamat prețurile finale, iată 
cum s-a creat un veritabil lanț al situațiilor 
nefavorabile.

În aceste condiții, tarifele la lemnul pe picior 
provenit din rășinoase și foioase au crescut 
în medie cu 20% în anul 2013 în pădurile din 
Hexagon. Cu toate acestea, creșterea este 
una de conjunctură, proprietarii forestieri 
depunând eforturi vizibile pentru restabilirea 
prețurilor pe termen lung.

Un exemplu relevant este constituit de pinul 
maritim, care a rămas la cotația de acum 20 

de ani, iar regenerarea pădurilor beneficiind 
de această specie este o constantă, 80% din 
veniturile provenite din lemnul acestui tip de 
pin abia sunt suficiente pentru acoperirea 
lucrărilor de regenerare.

Sub manifestul “Patrimoniul forestier 
național vîndut Asiei”, membrii colectivului 
producătorilor de cherestea din Franța 
solicită mobilizarea tuturor colegilor din 
sector, propunând semnarea unei carte 
împotriva exporturilor de bușteni și susținerea 
produselor interne.

Critica principală adusă fenomenului este 
reprezentată de rapiditatea și cantitatea 
excesivă de lemn destinată exporturilor, 
aproximativ o treime din recolta de fag și 
stejar ajunge practic pe piața externă. Aceeași 
tendință o întâlnim și la rășinoase, rezultând 
astfel o creștere logică a prețurilor cauzată de 
volumele mari solicitate (cu 20 sau 30%), ceea 
ce provoacă dificultăți reale fabricilor de profil 
din Franța și nu numai.

Deși unele cifre ale exporturilor sunt voit 
exagerate de către membrii colectivului nou 
format (exporturile directe destinate Chinei 
sunt, în fapt, în valoare de 12% dn totalul 
recoltei interne de fag și 5% din totalul 
lemnului de stejar), procesul nu poate fi trecut 
cu vederea, ci dimpotrivă. Procentele suferă o 
creștere relativă dacă ținem cont și de tranzitul 
acestor materii prime prin Belgia, iar această 
evoluție nu poate fi contestată.

Conform rapoartelor chineze, intrările în 
vamă ale buștenilor din fag proveniți din 
Franța atingeau aproape 140.000 mc în 2013, 
adică o dublare a a volumului începând cu 
2009. Cei din stejar s-au stabilit la mai mult 
de 120.000 mc (cantitate triplă în doar 4 ani). 
Referitor la exporturile de rășinoase, acestea 
ajung la o cifră neliniștitoare de 400.000 
mc, însemnând triplul anului 2009 (tabelul 
1), cu riscurile de rigoare pentru fabricile de 
cherestea.

Problema cea mai stringentă este dată 
de insuficiența cronică a recoltei de lemn 
de foioase din Franța. În fapt, producția de 
cherestea și bușteni proveniți din foioase a 

Rezumat
Industria materialelor 

pe bază de lemn din 
Europa de Vest şi Europa 
Centrală se află în criză, 

deja, de ani de zile, iar 
odată cu declanşarea 

crizei globale economice 
şi a recesiunii care i-a 
urmat, aceasta a fost 

supusă unui intens 
război al preţurilor. În 

Franţa, problema pieţei 
lemnului este în directă 

relaţie cu exporturile 
către Asia.

Wood Market 
in France

Synopis
The wood-based 

products industry from 
Western Europe and 

Central Europe has been 
already confronted with 
a crisis for many years, 
while the actual global 

economic crisis and 
the following period of 

recession has caused 
an intense battle of the 

prices. In France, the 
wood market problems 

is directly related to the 
exports towards Asia.

Piaţa lemnului
în Franţa
• Cantități reduse de lemn, prețuri în creștere
• Producătorii de cherestea întâmpină probleme majore, 
revoltându-se împotriva exporturilor masive către China și 
reproșează Federației naționale a Lemnului (FNB) lipsa de 
eficacitate • Un întreg dosar deschis de către proprietarii 
forestieri francezi...
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scăzut considerabil odată cu anul 1990 
(tabelul 2). Dezvoltarea unei noi piețe, 
cea a energiei regenerabile, a contribuit 
și ea la adâncirea problemei, la care 
se adaugă și condițiile meteorologice 
nefavorabile, totul explicând mai bine 
penuria de material lemnos.

Sistemul permisiv al tăierilor din 
păduri este un rezultat al deschiderii 
piețelor actuale, totul fiind reglementat 
mult prea liberal, nemaiexistând 
un “agent de pază” strict, care să 
reglementeze situația tăierilor excesive 
în raport cu condițiile climatice anuale, 
procesul de regenerare a speciilor de 
arbori și plantările noi. Producătorii 
forestieri nu trebuie să dispară, căci 
atunci ar rămâne doar câteva grupuri 
puternice care vor stabili singure 
prețul lemnului de pe piață. Situația 

2009

metri cubi
Tabel 1 2012 2013

Evoluţie
2009-2013

Cherestea rășinoase

Pe glob

Franţa

Cherestea fag

Pe glob

Franţa

Cherestea stejar

Pe glob

Franţa

Total cherestea

Pe glob

Franţa

20.297.383

135.561

 286.055

71.518

 346.489

40.946

20.929.827

249.025

Exporturile franceze de cherestea către China

26.690.342

188.919

 578.844

144.679

 380.329

120.527

27.649.515

454.125

32.931.384

363.477

 529.963

139.930

 462.249

120.313

33.923.596

623.720

+ 62%

+ 166%

+ 85%

+ 96%

+ 33%

+ 194%

+ 62%

+151%

Recoltă cherestea foioase

metri cubi
Tabel 2 Producţie cherestea foioase

1990

1999

2005

2010

2011

Declinul recoltei şi nivelul de procesare a lemnului de foioase

3.300.000

2.475.000

1.818.000

1.336.000

1.380.000

10.200.000

8.000.000

6.100.000

5.100.000

5.500.000

1993

franci elveţieni
Tabel 3 2011 2011 2013

1,8 miliarde 7,9 miliarde 7,8 miliarde 7,2 miliarde

Deficitul balanţei comerciale a industriei lemnului.
Evoluţia în ascensiune a importurilor franceze.

producătorilor de cherestea din foioase 
este și mai dificilă, balanța comercială 
externă a sectorului forestier intrând 
într-un deficit substanțial (tabelul 3).

Rezolvarea acestei evoluții mai 
mult decât problematice depinde 
de mobilizarea dincolo de granițele 
franceze, ale tuturor producătorilor 
forestieri europeni, nu doar ale celor 
apropiați, cum este cazul Elveției 
sau al Belgiei, fiind și o chestiune de 
competivitate a rețelei forestiere de pe 
continent, care reglementează cursul 
exporturilor viitoare.

Sursa: La Forêt, Nr. 5/2014,
prelucrare de Lavinia Marcu

Exploatarea lemnului într-un arboret de pin maritim
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Pentru a se evidenția pe piața de profil, cele mai 
ambițioase firme de arhitectură ies la rampă cu clădiri 
futuristice, aducând în prim-plan consumul eficient de 
energie, dezvoltarea sustenabilă și spațiile libere comune. 
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Dacă ne-am obișnuit deja cu 
giumbușlucurile arhitecturale ale 
nordicilor, iată că proiectul pilot pentru 

cea mai înaltă clădire din lume pe structură de 
lemn aparține tot unor arhitecți și constructori 
de pe coasta de vest a Norvegiei. Bergen este, 
de această dată, orașul vedetă care și-a propus 
să ridice anul acesta ștacheta în domeniul 
construcțiilor de viitor, printr-un proiect 
îndrăzneț, atât prin conceptul pe care îl are la 
bază, cât și datorită materialelor de construcție 
utilizate. Dacă în copilărie ați fost fascinați 
de “cazematele” din copaci, iată, în cele ce 
urmează, o adaptare modernă a acestui vis: 
“Treet”1.

“Treet” este denumirea proiectului pentru 
construcția unui bloc de 62 de apartamente, 
pe structură de lemn. Beneficiarul proiectului 
dorește ca acesta să fie un proiect-pilot 
pentru industrializarea procesului de 
construcție, scopul fiind o utilizare cât mai 
mare a prefabricatelor, atât pentru alcătuirea 
modulelor, cât și pentru structurile portante 
din glulam. Pentru a reduce timpul de 
construcție pe șantier, vor fi prefabricate atât 
podelele și pereții, cât și scările, balcoanele și 
casa liftului. Dar de ce sunt norvegienii atât de 
pasionați de utilizarea lemnului în construcții?

În afară de faptul că stochează CO2, 
cheresteaua laminată (gluelam) care este 
folosită în crearea structurii unei clădiri, 
înlocuiește cu succes uzualele materiale de 
construcție cum ar fi betonul sau cimentul. 
Cele mai noi cercetări în domeniu evidențiază 
faptul că tocmai combinația dintre aceste 
două elemente, dioxidul de carbon stocat 
și înlocuirea materialelor de construcție 
neregenerabile, reduc tone de emisii de CO2/
mc cherestea de construcţie. Comparativ cu 
densitatea celorlalte materiale principale de 
construcţie (zidărie, beton armat, oţel, etc.) se 
poate constata că lemnul este de 3,5 până la 
16 ori mai uşor, iar raportul dintre rezistenţă 
şi densitate are valoarea comparabilă pentru 
lemn şi oţel, atât la compresiune cât şi la 
întindere2. Mai mult, un metru cub de lemn de 

construcție acumulează 0,9 tone dioxid 
de carbon, pe care copacul l-a absorbit 
din atmosferă3.

Pentru cea mai înaltă construcție de 
lemn din lume se vor folosi cca. 900 
mc de cherestea, doar pentru structura 
portantă. Prin urmare, se vor putea 
evita cca. 1.800 tone emisii de CO2 
(echivalentul unui drum de 10 milioane 
de km cu o mașină care consumă 7,5 
litri per kilometru). “Treet” va avea la 
bază o structură portantă din glulam 
și locuințe modulare prefabricate. 
Conceptul constă în așezarea acestor 
module unele peste altele pe o 
înălțime de 4 etaje, fiind despărțite de 
2 platforme (deasupra etajelor 4 și 9) 
și ancorate într-un cadru confecționat 
din glulam (ranforsat și pe diagonală, 
pentru a contracara problema 
vânturilor care ar face clădirea să se 
clatine). Platformele sunt sprijinite de 
un sistem de grinzi cu zăbrele (din 
glulam), cu lungimi de 3 m, urmate 
de alte 4 etaje modulare suprapuse 
peste fiecare platformă în parte. Pentru 
a proteja structura din lemn, clădirea 
va avea balcoane închise cu sticlă, pe 
două dintre cele 4 fețe. În proiect sunt 
prevăzute două tipuri de apartamente: 
apartamente de 43 mp, cu un singur 
dormitor și apartamente de 64-66 
mp, cu două dormitoare. Pe de altă 
parte, pereții din CLT4 nu contribuie la 
stabilitatea orizontală a construcției, ei 
fiind independenți față de principalul sistem 
portant. Toate elementele din glulam sunt 
îmbinate cu dibluri și colțare perforate de 
oțel (vincluri de îmbinare de înaltă capacitate, 
folosite cu preponderență în construcția 
podurilor). Strategia contra incendiului pentru 
această clădire prevede ca principala suprafață 
portantă să fie proiectată astfel încât să 
reziste timp de 90 de minute expunerii la foc 
(60 de minute pentru suprafețele portante 
secundare). În plus, toate suprafețele expuse 
(lemnul care va fi vizibil) vor fi tratate cu 

Rezumat
Pe lângă preţ, o casă 

din lemn are şi alte 
avantaje, comparativ 

cu o construcţie 
tradiţională. Preţul 

mai mic şi perioada 
redusă de construcţie, 
confortul termic care 

nu face necesară 
izolarea exterioară, 

ideea reconfortantă a 
riscului scăzut în cazul 

cutremurului şi, mai 
mult, trendul ecologic, se 

numără printre factorii 
pentru care suntem 

atraşi în ultimul timp 
de soluţia unei case de 

lemn. Cu atât mai mult, 
aceste considerente 
sporesc interesul în 

cazul constructiilor cu 
capacitate mare de 

locuire. 

Giant Wooden 
Buildings

Synopsis
Besides the price, 
a wooden house 

provides other great 
advantages compared 

to a traditional building. 
Its smaller price and 

thermal comfort 
without the need for 
an external isolation 

procedure doubled by a 
low risk class in case of 

an eartquake - not to 
mention the ecological 
trend - represent some 

of the factors which 
lately draw the clients 
attention towards the 
building of a wooden 
house. The more we 

take into consideration 
these factors, the bigger 
the interest in the wood 

buildings enjoying a 
large living capacity.
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vopsea ignifugă. Conform proiectului, 
construcția va atinge o înălțime de cca. 
45 m. Temelia a fost pusă în luna aprilie 
a acestui an, iar asamblarea modulelor 
va începe în toamnă. Sfârșitul anului 
2015 este data oficială de finalizare a 
proiectului.

Au contribuit la dezvoltarea acestui 
proiect: BOB Eiendomsutvikling AG 
(beneficiar), Artec Prosjekt Team 
AS (arhitecți), Sweco AS (inginerie 
structurală, prevenirea incendiilor, 

acustică, elemente de construcție), 
Moelven Limtre AS (furnizori de structuri 
glulam), Kodumaja AS (furnizori de 
module prefabricate realizate într-un 
mediu controlat),Trefokus AS, Institutul 
Norvegian pentru Tehnologia Lemnului, 
NTNU (consultanță de specialitate). 
Proiectul este susținut de Innovation 
Norway.

Rosana Cozma
Sursa: TreFokus Norway

foto: Norske Arkitekters Landsvorbund

Note:

1 în lb. norvegiană, “copac”
2 Prof. dr. ing. Furdui Cornel, “Structuri din 
lemn”
3 Holmen AB, Sweden
4 Cross laminated timber: panouri 
laminate, din molid sau pin (uscat).

Clădire cu 13 nivele, cu structură portantă din lemn
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ASFOR, ca asociaţie patronală şi 
profesională afiliată la EOS (European 
Organization of the Sawmill Industry) 

contribuie, prin rapoarte periodice către 
secretariatul acestui organism, la întocmirea 
anuală a statisticilor şi publicaţiilor sale 
globale.

Pentru etapa 2013-2014, raportarea 
natională, prezentată pe bază de chestionar, 
cuprinde, in principal, informatile din tabelele 
alăturate.

Productia pentru cherestea de răşinoase, 
în anul 2013, a fost de 3.762 mii mc, din 
care s-a exportat cantitatea de 2.525 mii mc. 
Principalele pieţe de desfacere în care s-au 
exportat cantităţi semnificative sunt: Arabia 
Saudită, Austria, China, Egipt, Emiratele Arabe 
Unite, Iordania, Japonia, Liban, Turcia etc.

Estimat pentru 2014-2015, producţia la 
cherestea de răşinoase scade cu 12%, urmare a 
modificarii structurii masei lemnoase. Valoarea 
exporturilor la cherestea de răşinoase a crescut 
in 2013, fata de 2012, cu 8%.

Producţia la cherestea de foioase, în anul 
2013, a fost de 1.756 mii mc, din care s-a 
exportat cantitatea de de 765 mii mc. Faţă de 
anul 2012, cheresteaua de foioase la producţie 
creşte cu 11%, iar la export cu 2%.

Estimat pentru 2014-2015, se preconizeaza 
o scădere atât la producţia de cherestea de 
foioase, cât şi la export, ca urmare a reducerii 
volumului de masă lemnoasă destinată 
exploatării şi prelucrării primare.

Principalele pieţe de desfacere pentru 
cheresteaua de foioase în 2013 au fost China, 
Liban, Arabia Saudită, Siria, Egipt, Tunisia, 
Iordania etc.

Producţia de rumeguş, în anul 2013, creşte 
faţă de 2012 cu 5%. Estimat pe 2014-2015, 
aceasta va scădea, ca urmare a diminuării 
volumului de masă lemnoasă destinat 
prelucrării primare.

Întreaga producţie de rumeguş şi coajă 
este folosită în totalitate la intern, ca biomasă, 
pentru producerea de energie termică, folosită 
la uscarea cherestelei, şi energie electrică 
pentru consum propriu şi reţeaua naţională de 
distribuţie.

Referitor la disponibilitatea de buşteni, 
aceasta rămâne la nivelul 3, constant pentru 
perioadele menţionate.

O parte din capacităţile de producţie s-au 
închis şi se vor închide, ca urmare a creşterii 
preţului materilor prime, combustibililor, a 
lipsei de finanţare etc.

Constantin Barba

Raport naţional către EOS
Rezumat

ASFOR, ca membru al 
EOS, transmite anual 

un chestionar cu date şi 
informaţii care stau la 

baza raportului anual al 
asociaţiei şi care priveşte 

în mod direct producţia 
naţională de cherestea.

National 
Report 

addressed to 
EOS

Synopsis
ASFOR, as a full 

member of EOS, sends 
an annual information 
questionnaire included 
in the yearly report of 

this organisation, closely 
related to the national 

lumber production.

2012

mii metri cubi

2013 2014 2015

Cherestea rășinoase

Producţie

Import

Export

Consum

3.390

39

2.475

954

3.763

30

2.525

1.267

3.300

24

2.500

824

3.300

24

2.500

824

Cherestea foioase

Producţie

Import

Export

Consum

1.758

32

750

1.040

1.756

52

765

1.043

1.700

45

750

995

1.700

45

750

995

2014 şi 2015 reprezintă estimări

2012

procente

2013 2014 2015

Rumeguş

Producţie 130% 135% 125% 125%

2012

centimetri

2013 2014 2015

Rumeguş

Producţie 1.900 1.870 1.850 1.850

Aşchii

Producţie 135% 135% 130% 130%

2014 şi 2015 reprezintă estimări

2014 şi 2015 reprezintă estimări
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Raport naţional către EOS

Compania brașoveană Elmas, lider în producția 
de instalații de ridicat, a inaugurat, în 8 mai 
2014, o investiție în jur de 2 milioane de euro 

într-un centru regional de service şi vânzări utilaje 
forestiere John Deere Forestry, în localitatea Sânpaul 
din județul Mureș. 

Centrul regional se întinde pe o suprafață de 
22.000 mp, pe care se află o hală de reparații şi 
spălătorie utilaje (400 mp), un showroom modern şi 
birouri administrative (250 mp), o magazie de piese 
de schimb (150 mp), un centru de training pentru 
operatorii de utilaje forestiere (235 mp) şi o pistă de 
încercări utilaje (13.000 mp). Hala de reparații utilaje 
forestiere este echipată cu spații pentru spălătorie, 
schimb de ulei, mecanică şi hidraulică, pentru a 
oferi clienților accesul la un pachet diversificat de 
servicii. Spațiul de traning operatori, creat în incinta 
centrului regional, permite susținerea de cursuri 
pentru operarea utilajelor forestiere (harvestere, 
forwardere), fiind dotat cu sală de cursuri, un 
simulator care crează un mediu identic cu spațiul 
de operare din cabina utilajului forestier, şi spații de 
cazare pentru cursanți pe toată durata desfăşurării 
training-ului. 

Elmas a devenit dealer exclusiv pentru utilajele 
forestiere John Deere Forestry în România din 
martie 2010. În continuare, există în România un 
potențial mare de creştere a pieței din domeniul 
exploatării forestiere. Cea mai apreciată marcă 
în domeniul forestier, John Deere, s-a implicat în 
dezvoltarea unor echipamente specifice, utilajele 
fiind special proiectate pentru productivitate 
maximă şi un impact redus asupra mediului 
înconjurător. 

“Această investiție importantă consolidează 
parteneriatul cu John Deere Forestry şi sperăm 
într-o colaborare cât mai îndelungată şi pe viitor”, 
a declarat Marius Paraipan, Brand Manager al 
companiei Elmas. 

Centru regional
de service şi vânzări
John Deere Forestry

Rezumat
Compania 
brașoveană Elmas 
a inaugurat, la 
08.05.2014, o 
investiție în jur 
de 2 milioane de 
euro într-un centru 
regional de service 
şi vânzări utilaje 
forestiere John 
Deere Forestry în 
localitatea Sânpaul, 
din județul Mureş.

Regional 
Service 
Center and 
Selling Point 
John Deere 
Forestry
Synopsis
On May 8th in 2014, 
Elmas company 
from Braşov initiated 
an investment 
project worth 
about 2 millions 
Euro, consisting of 
a regional service 
center and a selling 
point for forestry 
equipments under 
the brand name John 
Deere Forestry in the 
town of Sanpaul, in 
Mures county.

Sediul Centrului regional de service şi vânzari utilaje John Deere Forestry, 
Sânpaul, judetul Mureş
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Vegetaţia naturală a României are un 
fond forestier caracteristic Europei 
Centrale, care prezintă diferenţieri 

generate de altitudine, de etajele de climă, şi 
cuprinde peste 4.000 de specii. 

Pădurea ca resursă regenerabilă este, în 
general, resursă vie, care poate să se refacă 
dacă nu este supravalorificată. Resursele 
regenerabile, în general, pot să se refacă și pot 
fi folosite pe termen nelimitat dacă sunt folosite 
rațional. Odată ce resursele regenerabile sunt 
consumate la o rată care depășește rata lor 
naturală de refacere, ele se vor diminua și, în 
cele din urmă, se vor epuiza. Rata care poate 
fi susținută de o resursă regenerabilă este 
determinată de rata de refacere și de mărimea 
disponibilului acelei resurse. 

Inventarul forestier naţional (IFN), ca 
principal instrument de evaluare a resurselor 

forestiere dintr-o ţară, are ca sarcină 
principală desfăşurarea la nivel naţional 
a activităţilor de colectare, gestionare şi 
analiză a informaţiilor privind resursele 
forestiere, de a publica rezultatele analizelor 
respective şi de a întocmi studii/scenarii 
privind dezvoltarea sectorului forestier care 
să fie utilizate, cu precădere, în procesele de 
elaborare a politicii forestiere şi de cooperare 
intersectorială.

Din datele recentului inventar, se constată 
că structura claselor de vârsta este dominata 
de clasele II, III, IV (între 20 şi 80 de ani), 
într-o proporţie de 43 %. Clasele din zona 
vârstei exploatabilităţii sunt mici ca volum şi 
destul de dezechilibrate. 

Petru Boghean

Resursa
românească
de lemn
pe clase de vârstă

Rezumat
Resursele regenerabile, 

precum lemnul, sunt 
vitale pentru sănătate 

şi pentru calitatea vieţii, 
însă sunt disponibile 

doar în cantităţi limitate. 
Ele trebuie să fie 

gestionate mai eficient 
pe durata întregului 
ciclu de viaţă, de la 

exploatare şi prelucrare, 
până la consum.

Acesta este motivul 
pentru care lemnului, 

atât cât este disponibil, 
din ce în ce mai puţin 

în clasele superioare 
de vârstă, trebuie să-i 

adăugăm cât mai multă 
plusvaloare cu mai 

puţine cheltuieli, şi să ne 
schimbăm obiceiurile de 
consum, pentru a limita 

riscul apariţiei de deficite 
şi a menţine impactul 

asupra mediului în 
limitele sale naturale.

Romanian 
Wood 

Resources 
Classified 
according 

to their Age 
Structure

Synopsis
Renewable resources like 

wood are vital for our 
life quality and health, 
but unfortunately the 

stocks are limited. They 
should be managed 

more efficiently 
during the whole life 

cycle, starting with 
exploitation, processing 

and ending with the 
level of consumption.

This is the main reason 
why the existent 

wood mass, despite 
belonging lesser to the 

superior age classes, 
should generate more 
surplus value with less 
expenses, by changing 

our consumption habits 
as well. Hence, we could 

limit the possibility 
of trade deficit on a 

long term, limiting the 
environmental impact 

to a much lesser, natural 
extent.

Arboret tânăr
şi dinamica
claselor de vârstă
într-o pădure
de foioase
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România a înregistrat 
o creştere importantă 
anul trecut în ceea ce 

priveşte exporturile, care au 
atins maximul istoric, arată 
datele Institutului Naţional 
de Statistică (INS).

Astfel, valoarea 
produselor livrate în afara 
ţării, în anul 2013, a fost 
de 219,12 miliarde lei 
(49,56 miliarde euro), iar 
importurile au ajuns la 
244,33 miliarde lei (55,2 
miliarde de euro).

Comparativ cu anul 2012, 
exporturile au crescut cu 
9,1% la valori exprimate 

în lei (10,0% la valori 
exprimate in euro), iar 
importurile au crescut cu 
0,2% la valori exprimate in 
lei (1,0% la valori exprimate 
in euro). În consecinţă, 
deficitul comercial a scăzut 
anul trecut cu 41,3% fata de 
2012, la 25,21 miliarde lei 
(5,7 miliarde euro).

In anul 2013, ponderi 
importante în structura 
exporturilor şi importurilor 
sunt deţinute de grupele 
de produse: maşini şi 
echipamente de transport 
(42,0% la export si 35,0% 
la import) şi alte produse 

manufacturate (32,5% la 
export, respectiv 29,8% la 
import).

O analiză întocmită 
recent, care ia în 
consideratie produsele 
cu aport substanţial la 
reducerea deficitului 
balanţei comerciale în 
perioada 1.I-30.XI 2013, 
faţă de perioada 1.I-30.
XI.2012, plasează în primele 
10 pozitii din topul celor 
mai eficiente produse 
în reducerea deficitului 
balanţei comerciale, pe cea 
a scaunelor din lemn. 

Sursă: INS

Produs pe bază de lemn 
în Top 10

Rezumat
Scaunele din lemn şi 
derivate ale acestora 
se plaseaza in Top 10 
grupe de produse cu 
aport substanţial la 

reducerea deficitului 
balanţei comerciale 

în perioada 1.I.-30.XI. 
2013, faţă de perioada 

1.I.-30.XI.2012 

A Top 10 wood 
product

Synopsis
Wooden chairs and 

their derivates have 
a place in TOP 10 

groups of products, 
largely contributing 

to the decrease of the 
balance of trade deficit 

during the period 1.I-
30.XI compared to that 

of 1.I.-30.XI.2012.

Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal
pentru transportul persoanelor

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere
prin scânteie (motoare cu explozie)

Alte nave, inclusiv nave de război şi nave de salvare,
altele decât cele cu rame

Gaze de sondă şi alte hidrocarburi

Grâu şi meslin

Total

Părţi şi accesorii de autovehicule

Produse petroliere

Seminţe de floarea soarelui, chiar sfărâmate

Seminţe de rapiţă

Scaune, chiar transformabile în paturi, şi părţile lor

41.920,9

2.336,8

180,1

467,4

2.640,3

1.762,7

113,6

337,0

752,5

52,0

48,6

 

8307

2711

1001

8708

2710

8407

1206

9401

1205

8906

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50.678,0

910,7

1.053,7

110,6

1.640,1

1.444,3

83,3

105,7

112,8

43,8

1,0

45.705,6

2.981,4

178,4

900,6

3.227,2

1.783,8

503,2

512,7

955,6

191,4

213,7

50.913,0

861,0

491,9

119,8

1.891,4

1.132,2

177,9

97,1

146,8

23,7

9,8

-8.757,1

1.426,1

-873,5

356,8

1.000,3

318,4

30,3

231,3

639,7

8,2

47,6

-5.207,4

2.120,4

-313,5

780,8

1.335,8

651,6

325,4

415,6

808,8

167,7

203,9

3.549,6

694,3

560,0

424,0

335,5

333,2

295,0

184,3

169,1

159,5

156,3

100,0

19,6

15,8

11,9

9,5

9,4

8,3

5,2

4,8

4,5

4,4

Nr
. c

rt

Co
d 

NC
4

Denumirea grupei de produse %milioane euro

Ponderea
reducerii
absolute
în total
deficit

Reducere
absolută

11 luni
2013

11 luni
2012

Export
2012

Import
2012

Export
2013

Import
2013

Top 10 grupe de produse cu aport substanţial
la reducerea deficitului balanţei comerciale în perioada 1.01-30.12.2013,
faţă de perioada 1.01-30.12.2012
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Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal
pentru transportul persoanelor

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere
prin scânteie (motoare cu explozie)

Alte nave, inclusiv nave de război şi nave de salvare,
altele decât cele cu rame

Gaze de sondă şi alte hidrocarburi

Grâu şi meslin

Total

Părţi şi accesorii de autovehicule

Produse petroliere

Seminţe de floarea soarelui, chiar sfărâmate

Seminţe de rapiţă

Scaune, chiar transformabile în paturi, şi părţile lor

41.920,9

2.336,8

180,1

467,4

2.640,3

1.762,7

113,6

337,0

752,5

52,0

48,6
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50.678,0

910,7

1.053,7

110,6

1.640,1

1.444,3

83,3

105,7

112,8

43,8

1,0

45.705,6

2.981,4

178,4

900,6

3.227,2

1.783,8

503,2

512,7

955,6

191,4

213,7

50.913,0

861,0

491,9

119,8

1.891,4

1.132,2

177,9

97,1

146,8

23,7

9,8

-8.757,1

1.426,1

-873,5

356,8

1.000,3

318,4

30,3

231,3

639,7

8,2

47,6

-5.207,4

2.120,4

-313,5

780,8

1.335,8

651,6

325,4

415,6

808,8

167,7

203,9

3.549,6

694,3

560,0

424,0

335,5

333,2

295,0

184,3

169,1

159,5

156,3

100,0

19,6

15,8

11,9

9,5

9,4

8,3

5,2

4,8

4,5

4,4

Nr
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rt
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Denumirea grupei de produse %milioane euro

Ponderea
reducerii
absolute
în total
deficit

Reducere
absolută

11 luni
2013

11 luni
2012

Export
2012

Import
2012

Export
2013

Import
2013

Top 10 grupe de produse cu aport substanţial
la reducerea deficitului balanţei comerciale în perioada 1.01-30.12.2013,
faţă de perioada 1.01-30.12.2012
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În acest sens, vor fi organizate mai 
multe evenimente de promovare şi 
intâlniri cu organizaţii similare din 

România pentru schimb de experienţă 
şi realizarea de parteneriate de afaceri. 
Primul eveniment trecut în agendă 
a avut loc în data de 29 mai 2014, în 
cadrul Târgului de industria lemnului 
şi exploatari forestiere Expowood. 
Astfel, alături de clusterele nationale, 
a participat şi o delegaţie de companii 
şi clustere din industrie din Ungaria.
Organizatorul Misiunii Economice 
Enterprise Europe Network este ADR 
Centru, în parteneriat cu ICIA-CENTI, 
Camera de Comerţ şi Industrie Hajdu-
Bihar şi Fundaţia Judeţului Zala pentru 
Promovarea Întreprinderilor.

• Pál Zsuzsanna, vicepreşedinte al 
clusterului Regiofa: “Noţiunea de cluster 
este una complet nouă, atât pentru 
firme, cât şi pentru instituţiile care s-au 
alăturat. Învăţăm cu toţii o nouă formă de 
supravieţuire, de a face afaceri. Proiectul 
are un mare avantaj, şi anume faptul că 
vine în sprijinul a mai mult de 10 IMM-uri, 
deci ajută activitatea mai multor firme 
deodată”.

• Kádár Rezső, preşedintele Pro Wood: 
“Cel mai greu a fost găsirea acestor 10 
firme şi să le facem să înteleagă conceptul 
de cluster. Prin proiect, sperăm să putem 
organiza diferite evenimente, prin care şi 
colegii să inţeleagă mai bine de ce este 
importanta funcţionarea unui cluster”.

Vlad Mircea

în industria lemnului
de cluster
Proiect nou

Rezumat
Clusterele regionale din industria 
lemnului, Regiofa şi ProWood, au 
semnat un contract de finanţare 

europeană prin programul 
“Sprijin pentru formarea şi 

întărirea clusterelor”, în valoare 
de 200.000 de euro fiecare. Aceşti 
bani sunt 100% nerambursabili şi 
vor fi utilizaţi pe o perioada de 18 
luni, cât prevede proiectul fiecărui 

cluster. 

A new Cluster 
Project in the wood 

industry
Synopsis

Regiofa and ProWood, the 
regional clusters in the wood-

based industry, signed an 
European financed contract 

belonging to the so-called 
program „Support for the creation 

and strengthening of clusters”, 
each of 200,000 Euro worth. 

This 100% irredeemable sums of 
money  shall  be used for a 18 

months period, as it is stipulated 
for each cluster project.

Clusterele regionale din industria lemnului, Regiofa 
şi Pro Wood, au semnat un contract de finanţare 
europeană prin programul “Sprijin pentru formarea şi 
întărirea clusterelor”, în valoare de 200.000 de euro 
fiecare. Aceşti bani sunt 100% nerambursabili şi vor fi 
utilizaţi pe o perioadă de 18 luni, cât prevede proiectul 
fiecărui cluster. 

Valorificarea
cât mai eficientă a lemnului
prin cluster regional

ACTUALITATE / NEWS
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M inusculă în dimensiuni, dar 
uriaşă în rezultate. Aceasta este 
nanoceluloza, sau părţile infime 

ale celulozei standard, nu mai mari de o 
milionime de milimetru, care vor revoluţiona 
universul aplicaţiilor lemnului în viitorul 
apropiat. 

Mai mulţi cercetători şi numeroase 
simpozioane ştiinţifice globale au 
dezbătut utilizările moderne ale biomasei, 
preconizându-se o veritabilă revoluţie verde 
în toate ramurile forestiere.

Polimerii din lemn sunt rezultaţi din 
asocierea fibrei de celuloză cu un polimer, 
acesta din urmă reprezentând o moleculă 
mai mare, constituită dintr-un lanţ de 
molecule mai mici, simple şi identice între 
ele. Există polimeri naturali (celuloza din 
glucoză, cauciucul de hevea braziliană 
etc.) sau proveniţi din industria chimică 
(polistiren, polietilenă etc.).

Cea de-a doua categorie este formată 
din aşa-numiţii polimeri sintetici, care, în 
amestec cu lemnul, sub diferite forme, pot fi 
modificaţi, graţie procedurilor termoplastice 
(mulaj prin injecţie sau presă) sau 
termomecanice (extruziune). Produsul astfel 
creat devine un lemn compozit polimer, 
cunoscut îndeosebi sub acronimul englezesc 
WPC (Wood Plastic Composite).

Până în prezent, lemnul compozit din 
polimeri se fabrică pornind de la elemente 
lemnoase relativ mari (făină de lemn, fibre 
uşor secţionate etc.), de ordinul unei zecimi 
de milimetru. În acest stadiu, intervine 
nanoceluloza arborilor, a cărei dimensiuni 
depăşesc cu greu o miliardime de metru.

Acest nou material biologic este 
disponibil în general în formă apoasă 
(pastă umedă, gel), iar obţinerea formei 
uscate diminuează capacităţile intrinseci 
ale materiei prime neprelucrate. Cu toate 
acestea, specialiştii laboratorului elveţian 

EMPA de la Dubendorf, lîngă Zurich, au 
descoperit recent un procedeu care permite 
utilizarea nanocelulozei după uscarea 
fibrelor subţiri, fără ca etapa în cauză să 
modifice multitudinea de proprietăţi ale 
acesteia.

Avantajele nanocelulozei sunt, intr-
adevăr, extrem de interesante. Simultan 
cu materialul uşor, se remarcă rezistenţa 
acesteia comparabilă cu oţelul, nanoceluloza 
deţinând şi calităţi de stabilitate şi 
rezistenţă mecanică remarcabile, la care se 
adaugă proprietăţile de impermeabilitate. 
Posibilităţile de utilizare par a fi nenumărate, 
în domenii foarte variate, precum industria 
petrolieră, a automobilelor, aviaţie, 
ambalaje, electronică, high-tech ş.a.

Cercetarea aplicată se bucură de un avans 
considerabil în domeniul nanocelulozei 
în ultimii 15 ani. Stadiul propriu-zis de 
utilizare industrială pe scară largă rămâne 
încă destul de costisitor, fapt care limitează 
momentan aplicaţiile unor produse cu o 
valoare adăugată mare. Astfel, CelluForce, 
una dintre primele uzine de fabricare a 
nanocelulozei cristaline (NCC) din lume, a 
întrerupt de un an producţia din provincia 
Quebec din pricina unei lipse de cerere 
suficientă pe piaţă. În ciuda acestei situaţii, 
piaţa generală rămâne promiţătoare, 
fiind prognozată o cifră de afaceri de 250 
milioane de dolari pentru anul 2020, doar în 
America de Nord.

Nanoceluloza nu este departe de a 
constitui o parte esenţială a materiei prime 
folosite în producerea lemnului sintetic. 
Astfel, se câştigă în rezistenţă, estetică şi 
atingere, întrucât lemnul sintetic nu este 
abraziv.

Lemnul plastifiat se regăseşte deja în 
viaţa noastră cotidiană, aplicaţiile cele 
mai obişnuite fiind utilizate în lamelele 
podelelor şi plăcile multicui din construcţia 

Rezumat
Produse compozite pe 

bază de lemn şi polimeri 
sau lemnul plastifiat 

(sintetic), ca şi alte 
nenumărate aplicaţii 
ale acestei tehnologii 
inovatoare (nano) se 

profilează şi în sectorul 
lemnului.

Nano-
technology 

and the 
Forestry

Sector
Synopsis

Wood-polymer 
composite products 
or wood-plastic, as 

well as other multiple 
applications of this 

innovative technology 
(bio-nano sector) make 

their way inside the 
forestry field.

Va revoluţiona oare nanoceluloza sectorul forestier? Odată 
cu dezvoltarea nanotehnologiilor, o nouă sferă de posibilităţi 
se va deschide produselor forestiere provenite din resurse 
biologice. Produsul compozit pe bază de lemn şi polimeri sau 
lemnul plastifiat (sintetic), ca şi alte nenumărate aplicaţii ale 
acestei tehnologii inovatoare se profilează la orizont.

Nanotehnologia
în sectorul lemnului
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Lemnul adus la dimensiuni 
sub o miliardime de metru

Nanotehnologia
în sectorul lemnului

şarpantelor. Alte utilizări au fost 
dezvoltate, precum împrejmuirile 
grădinilor Allemand Megawood 
sau obiectele sanitare ale Tecnaro. 
Tot în această categorie intră şi 
fotoliile produse de Ikea, creioanele 
Staedtler, panourile celulare ondulate 
din Finlanda create de Lunacomp, 
chitarele Flaxwood, bucătăriile 
Puustelli din panouri UPM-ForMi. În 
Franţa, trei parteneri au conceput 
Selun, un material compozit termo-
formabil/modelabil destinat designului 
interior şi mobilării.

În Elveţia, societatea Watep AG 
propune o redecorare a podelelor, 
Woodeck WPC. Acest material 
compozit constituit din rumeguş de 
lemn amestecat cu o răşină sintetică 
cunoaşte un succes destul de 
important prin realizări de prestigiu: 
restaurantul Migros la Lausanne, 
podeaua birourilor Philipp Morris 
International din Neauchatel, clădirea 
Aviron de la Sige a Vevey.

Pieţele rămân promiţătoare. În SUA, 
lemnul sintetic reprezintă o cifră de 
afaceri în valoare de 900 milioane 
USD, urmând ca în 2017 aceasta să 
poată atinge 1,3 miliarde USD. În 
Europa, creşterea anuală este de 11 
%, în timp ce viitorul cel mai dinamic 
se preconizează a fi în China, unde 
producţia atingea, în 2012, 900.000 de 
tone, potenţialul chinez estimându-
se a acoperi 5-10 milioane tone/an la 
o cifră de afaceri superioară SUA, de 
circa 10 miliarde USD.

Privind aceste cifre globale este de 
aşteptat o perspectivă de dezvoltare 
amplă a acestei industrii noi, ziua în 
care nanoceluloza va intra complet în 
compoziţia produselor compozite pe 
bază de fibre naturale provenite din 
resurse biologice fiind din ce în ce 
mai aproape. Astfel se va asigura un 
sprijin enorm nanotehnologiei aplicate 
în sectorul lemnului, cu contribuţii 
remarcabile pe plan ecologic şi în 
sectorul bioresurselor viitoare.

Sursa: La Forêt, Nr. 2/2014
Prelucrare: Lavinia Marcu

ACTUALITATE / NEWS

copie_1406_003_meridiane_forestiere_nr_9.indd   29 6/27/2014   13:19:29



30 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

ACTUALITATE / NEWS

În acest sens, o contribuție importantă o 
are un studiu universitar japonez, realizat 
în cadrul Universității Tokyo Chiba Forest, 

în partea sud-estică a Peninsulei Boso. Aici, 
majoritatea pădurilor se întind la altitudini 
situate între 50 și 370 m. Din punct de vedere 
geografic, structura constă în depozite marine 
provenite din perioada geologică numită 
Neogen, parțial acoperite de sedimente non-
marine din Cuaternar. Pantele sunt, în general, 
foarte abrupte, la cca 26° înclinație, iar liniile 
de contur sunt destul de complicate. Aria 
planificată includea 2.226 ha, alcătuite din 1-23 
compartimente între 47 segmente. O pantă 
înclinată reprezintă un povârniș îndreptat în 
aceeași direcție cu stratul abrupt, ceea ce face 
ca procesul de umplere a terenului să fie dificil. 
Paradoxal, în cazul zonelor muntoase, este mai 
ușoară construirea de drumuri pe astfel de 
porțiuni, în schimb alunecările de pământ sau 
prăbușirile în timpul tăierii pantelor apar în mod 
frecvent, astfel încât drumurile forestiere din 
aceste zone necesită un efort de construcție 
mult mai mare, la costuri destul de ridicate.

Conform studiului realizat de către 
cercetătorii japonezi, au fost alese mai întâi 
suprafețele forestiere având prioritatea cea 
mai mare în vederea construirii de noi drumuri, 
definite prin plantații forestiere mai mari de 1 
ha, pe o pantă înclinată la mai puțin de 35°. În 
situația în care panta depășește 35°, este extrem 
de complicată construcția unor drumuri fără 
ziduri de protecție, ceea ce conduce la costuri 
mult mai mari de proiectare și realizare.

Ariile cele mai potrivite, prin prisma aceasta, 
au fost extrase folosind metoda datelor DEM, 
adică modelul digital de elevație (10 m) utilizat 
pentru calcularea pantelor și a aspectului 
geologic. Datele geologice au fost calculate 
utilizând hărțile digitale geologice al Japoniei la 
scara 1:200.000, furnizate de Institutul Național 
al Industriei, Științei și Tehnologiei din Japonia, 
precum și o hartă geologică 1:10.000.(UTCBF 
site). Pentru a calcula costurile fiecărei secțiuni, 
rețelele DEM au fost considerate drept noduri 
(metoda Dijkstra, 1959), iar costurile unei căi 
de legătură între fiecare nod în parte au fost 
date drept costul total al construcției de drum 

forestier per lungime unitate. Atunci când a 
fost luată în considerare înclinația terenului cu 
pante, algoritmul a fost aranjat așa încât să se 
evite construcția pe suprafețele cu povârnișuri 
înclinate, adânci.

Astfel, principala noutate a metodei de 
planificare a drumurilor forestiere constă 

în pre-determinarea automată a ariilor cu 
înclinație mare în vederea construirii unui 
drum forestier în primul rând stabil, eficient, 
raportat la costurile economice, și care să evite 
posibilitatea unei prăbușiri naturale. Aplicarea 
teoriei care identifică în avans pantele abrupte 
cu ajutorul combinației dintre nivelul pantei și 
aparenta înclinare a stratului, care este relativă, 
a fost sprijinită de inițierea unui program de 
calculator intitulat complet Asri ArcInfo GIS 
9.3 (Sistemul de Informare Geografică) și care 
este capabil să ofere planificări ale rutelor de 
construcție conform datelor DEM și ale hărților 
digitale geologice. Au fost, așadar, alese arii 
mai mari de 1 ha cu pante ușoare, sub 35 grade 

Proiectarea metodică
a drumurilor forestiere

Rezumat
Principala noutate a 

metodei de planificare 
a drumurilor forestiere 

prezentată constă 
în pre-determinarea 

automată a ariilor 
cu înclinație mare, în 

vederea construirii unui 
drum forestier în primul 

rând stabil, eficient 
raportat la costurile 

economice și care 
să evite posibilitatea 

calamitărilor.

A new method 
of planning 

a forest road 
network

Synopsis
The main scope of the 
new method of forest 

roads planning is to 
predetermine the steep 
slope areas in order to 

built a more stable, cost-
efficient road, seeking 

to mitigate or avoid 
landslide risk.

O metodă eficientă și accesibilă de constituire a unei rețele de drumuri 
forestiere bazate pe costuri reduse de administrare și asigurare a unei 
producții rentabile, în special de cherestea, devine din ce în ce mai 
necesară în structura managementului forestier. În același timp, se 
dorește găsirea unor locații stabile din punct de vedere geologic pe 
termen lung, mai ales atunci când densitatea acestor drumuri forestiere 
urmează să crească.
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înclinație, iar un sistem de drumuri forestiere care 
conectează aceste suprafețe cu trecerile cele mai 
scurte, evitând înclinațiile de teren mari, a putut fi 
construit în siguranță. Ulterior, sistemul de drumuri 
forestiere care lega fiecare secțiune anterioară a fost 
și ea calculată. Rețeaua DEM a reprezentat unitatea 
fundamentală de calcul, apoi a fost stabilită o arie 
cu înclinație mare. 

Centrul de greutate al fiecărei arii prioritare 
extrase astfel a fost determinat ca punct final al 
rețelei de drumuri constituite, iar poziția sa a fost 
exprimată cu ajutorul coordonatelor DEM. Atunci 
când destinația întâlnea un teren în pantă abruptă, 
această arie nu mai era luată în considerare 
automat. În final, costurile de construcție pentru 
fiecare punct final sau liniile intermediare dintre 
acestea și drumurile deja existente au fost de 
asemenea recalculate.

Studiul în cauză verifică practic dacă panta 
înclinată extrasă este într-adevăr una abruptă, 
iar metoda prognozei este valabilă, propunând 
informații de bază referitoare la construcția de 
viitoare drumuri forestiere.

Posibilitatea reală a verificării în avans a zonelor 
cu pante înclinate, utilizând informațiile rezultate 
din tiparul digital de elevație a acestora și hărțile 

geologice amintite, a fost recunoscută din punct 
de vedere științific, ajutând la reducerea efortului 
uman de recunoaștere a ariilor propice construirii 
de rețele de drumuri forestiere stabile.

Costurile de construcție și lungimea fiecărui 
segment de drum au putut fi și ele estimate 
simultan, cu sprijinul programului GIS. Aceste 
rezultate sunt utile în luarea deciziei de construire 
pe o anumită porțiune, evitând cu succes aplicarea 
unor rute inutilizabile în raport cu condiția 
resurselor forestiere implicate.

Sursa: Buletinul Universităţii Tokyo Forests,
Nr. 130, Februarie 2014,

Prelucrare: Lavinia Marcu
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În anul 2012, au fost reciclate sau 
transformate în compost 42% din 
deșeurile municipale. În cele 28 de 

țări ale UE, au fost produse în anul 2012, 
492 kg de deșeuri municipale pe cap de 
locuitor, în timp ce 480 kg au fost tratate 
în diverse forme: 34% au fost depozitate, 
24% incinerate, 27% reciclate și 15% 
compostate. Astfel, în Uniunea Europeană 
s-a consemnat o creștere importantă a 
ponderii deșeurilor municipale reciclate 
sau transformate în compost, de la 18% 
în anul 1995, la 42% în 2012. Cantitatea 
de deșeuri municipale diferă semnificativ 

de la un stat european la altul. 
Danemarca a produs 668 kg deșeuri/
persoană în 2012, fiind urmată de Cipru, 
Luxemburg și Germania, fiecare cu peste 
600 kg deșeuri/persoană.

Croația, România, Slovenia, Slovacia, 
Polonia, Cehia, Letonia și Estonia au 
produs fiecare sub 400 kg deșeuri 
municipale/persoană, conform 
informațiilor Eurostat.

În Germania, Austria și Belgia au 
fost reciclate și compostate peste 50% 
din deșeurile municipale. 65% din 
deșeurile municipale din Germania sunt 

reciclate și compostate, iar 35% sunt 
incinerate. România se află la polul opus, 
reciclând, în 2012, doar 1% din deşeurile 
municipale, în condiţiile în care, până în 
2020, trebuie să recicleze jumătate. Nu 
există date raportate către UE privind 
deşeurile incinerate şi compostate. Restul 
deşeurilor municipale, adică 99%, au fost 
depozitate în gropile de gunoi. O mare 
parte din deșeuri sunt de asemenea 
depozitate în gropi de gunoi în Malta 
(87%), Croația (85%), Letonia (84%) și 
Grecia (82%).

Lavinia Marcu

Reciclareadeşeurilor
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Parteneriatul Transatlantic privind 
Comerţul şi Investiţiile (TTIP) va crea 
noi oportunităţi, atât în SUA, cât şi în 
UE. Aceste oportunităţi vor fi deosebit 
de valoroase pentru IMM-uri, având în 
vedere faptul că barierele comerciale 
au tendinţa de a împovăra în mod 
disproporţionat firmele mai mici, care 
au mai puţine resurse decât firmele mai 
mari pentru a le depăşi.

Potenţialele beneficii ale TTIP pentru 
IMM-uri cuprind următoarele:

Taxe vamale
Există milioane de mici fabricanţi şi 

producători în Europa şi Statele Unite. 
Ei produc circa 30% din exporturile de 
bunuri de pe ambele pieţe. Ca urmare, 
IMM-urile sunt foarte bine plasate în a 
câştiga din eliminarea taxelor vamale, 
aşa cum TTIP îşi propune să realizeze. 
În sectoarele în care taxele vamale sunt 
încă relativ ridicate, aceste câştiguri 
ar putea fi foarte importante. În piaţa 
globală competitivă de astăzi, chiar şi 
mici creşteri ale costului unui produs 
din cauza taxelor vamale pot însemna, 
pentru IMM-uri, diferenţa între a 
efectua sau a pierde o vânzare. În unele 
cazuri, eliminarea taxelor vamale ar 
putea permite IMM-urilor să- şi vândă 
produsele peste Atlantic pentru prima 
dată. 

Aspecte de reglementare
şi bariere ne-tarifare
Companiile mai mici de pe ambele 

maluri ale Atlanticului pot fi afectate 
în mod disproporţionat de barierele 
ne-tarifare, care pot lua forma unor 
cerinţe aplicate la frontieră sau bariere 
“în spatele frontierei”, cum ar fi 
inutilele reglementări împovărătoare 
sau costisitoare care pot restricţiona 
comerţul şi pot limita inovarea. 

Respectarea acestor măsuri poate fi o 
provocare şi poate însemna un consum 
de resurse.

Un obiectiv central comun al TTIP este 
acela de a obţine o mai mare deschidere 
şi transparenţă, de a reduce costurile 
inutile şi întârzierile administrative şi 
de a promova o sporită compatibilitate 
a reglementărilor, atingând, în acelaşi 
timp, nivelurile de sănătate, siguranţă 
şi de protecţie a mediului pe care 
fiecare parte le consideră adecvate şi 
care îndeplinesc alte obiective legitime 
de reglementare. Mai mult decât 
atât, TTIP are scopul de a asigura că 
reglementările sunt dezvoltate într-un 
mod care să conducă la un nivel mai 
eficient al acestora, la costuri efective şi 
compatibile, de exemplu, prin utilizarea 
evaluărilor de impact şi aplicarea 
bunelor practici de reglementare. 
Progresul în acest domeniu va asigura ca 
impactul asupra IMM-urilor să fie luat în 
considerare în procesul de reglementare, 
că vor fi reduse costurile companiilor si 
că se vor deschide noi pieţe potenţiale 
pentru ele, atât peste Atlantic, cât şi la 
nivel global.

Vama
şi facilitarea comerţului 
Costuri mai mici, o mai mare 

transparenţă şi mai puţină birocraţie la 
frontiere ar putea fi beneficiile micilor 
exportatori și producători, chiar mai 
mult decât pentru concurenţii lor 
mai mari, precum și firmelor mici de 
vânzare cu amănuntul, en-gros, de 
transport și de logistică. Un obiectiv 
cheie al negocierilor TTIP este acela de 
a intensifica schimburile comerciale prin 
reducerea costurilor inutile și întârzierilor 
de la frontieră pentru comercianţi, prin 
îmbunătăţirea predictibilităţii, simplitate 
şi uniformitate în procedurile de la 

frontieră. Reformele în domeniul vamal 
și de facilitare a comerţului, realizate prin 
intermediul TTIP, ar facilita, pentru IMM-
uri, participarea la comerţul transatlantic 
şi susţinerea locurilor de muncă prin 
intermediul schimburilor comerciale.

IMM-urile şi TTIP
Negociatorii SUA şi UE colaborează 

pentru a se asigura că IMM-urile sunt 
în poziţia de a profita din plin de 
oportunităţile pe care le oferă un astfel 
de acord.

Ca parte a acestui efort, negociatorii 
discută includerea unui capitol dedicat 
problemelor IMM-urilor. Un astfel de 
capitol ar putea stabili mecanisme pentru 
ambele părţi în vederea conlucrării 
pentru a facilita participarea IMM-
urilor la comerţul transatlantic, după 
intrarea în vigoare a TTIP. Prevederile 
acordului ar putea include, de asemenea, 
un comitet privind IMM-urile, care 
s-ar obliga împreună cu comunitatea 
micilor întreprinzători, prin intermediul 
informaţiilor dezvoltate pe internet, 
precum şi a altor resurse, să ajute IMM-
urile să înţeleagă prevederile acordului şi 
modul în care pot beneficia de ele.

Un capitol privind IMM-urile ar putea 
consolida, de asemenea, cooperarea 
existentă între Departamentul de 
Comerţ al SUA şi Comisia Europeană. 
Acesta are scopul de a ajuta IMM-urile 
să beneficieze în urma comerţului 
transatlantic şi a investiţiilor, prin ateliere 
de lucru şi alte programe. Cooperarea 
viitoare în cadrul unui capitol privind 
IMM-urile în cadrul TTIP, ar putea 
ajuta IMM-urile să profite mai bine de 
angajamentele TTIP cuprinse şi în alte 
capitole ale acordului, care ar putea avea 
o importanţă deosebită pentru ei.

Constantin Barba

Parteneriatul Transatlantic
privind Comerţul şi Investiţiile (TTIP) 
În Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi 
întreprinderile nou înfiinţate sunt motoare importante de creștere economică şi de creare de 
locuri de muncă. 99% dintre companiile din Europa şi Statele Unite - peste 20 de milioane de 
companii din Uniunea Europeană şi 28 de milioane în Statele Unite ale Americii - sunt IMM-uri. 
În UE, IMM-urile asigură două treimi din locurile de muncă din sectorul privat şi au o capacitate 
extraordinară de a crea noi locuri de muncă. Între 2002 şi 2010, IMM-urile au creat 85% din 
noile locuri de muncă. În Statele Unite, întreprinderile mici au furnizat mai mult de jumătate 
din totalul locurilor de muncă şi două treimi din noile locuri de muncă în ultimele decenii. Pe 
ambele maluri ale Atlanticului, IMM-urile sunt o sursă importantă de inovare, produse şi servicii 
noi şi beneficiază deja de comerţul transatlantic.
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Până în iunie 2014, Comisia Europeană 
vrea un plan de acţiune

Forţată de împrejurări, Comisia 
Europeana trebuie să elaboreze un 
plan concret de acţiune, menit să 
reducă dependenţa energetică a UE 
fata de importuri şi, în special, faţă de 
importurile din Rusia.

Conform AFP, în cadrul unui recent 
summit european, vicepreşedintele 
Consiliului European, Herman Van 
Rompuy, a anunţat explicit: “Liderii UE au 
cerut Comisiei Europene (CE) un plan de 
acţiune concret pana în iunie”, subliniind 
că este necesară o “accelerare în vederea 
reducerii dependenţei, în special faţă de 
Rusia”.

În opinia lui Van Rompuy, această 
problemă este “deosebit de pertinentă 
în contextul actual”. Dacă UE nu 
acţionează, dependenţa sa faţă de străini 

va atinge un nivel de 80% până în 2035, 
în privinta consumului de gaze naturale 
şi de petrol.

Ce ar trebui să conţina acest plan? 
Specialiştii în energie spun că europenii 
au la dispoziţie trei variante: să importe 
gaze de şist din SUA, realizarea unor 
interconexiuni între ţările UE, respectiv 
continuarea dezvoltarii energiile 
regenerabile în ritm accelerat. Ultima 
variantă reprezintă, potrivit mai multor 
opinii, calea cea mai rapidă şi, totodată, 
cea mai sustenabilă de rezolvarea a 
deficitului energetic european, deoarece, 
printre altele, rezolvă şi problema unui 
mediu curat.

România, ţară cu potenţial şi apetit 
pentru regenerabile

În acest tablou, România, care are 
unul dintre cele mai mari potenţiale 
în regenerabile în această parte a 

Europei, ar putea juca un rol crucial. 
Mai cu seamă că, până în prezent, 
ţara noastră şi-a dovedit cu prisosinţă 
apetitul deosebit pentru regenerabile, 
fiind pe cale, iată, să-şi îndeplinească 
mai devreme cu 6 ani targetul CE (24% 
până în 2020) de producere a energiei 
din surse regenerabile. La sfârşitul 
anului 2013, energia produsă din 
surse regenerabile numără 4,255 MW 
instalaţi, ceea ce reprezintă o creştere 
cu 82% faţă de 2012. Potrivit ANRE, în 
2014, capacitatea instalată urmează să 
crească cu încă 2.070,5 MW, pentru care 
autorităţile au aprobat deja toate avizele 
necesare.

În 2013, România a exportat 660 GWh 
de energie, fiind de aşteptat, desigur, ca 
cifra de export să crească substanţial în 
2014.

Olga Georgescu

Încotro
cu energia regenerabilă?
Recentele evenimente politice internaţionale, cu efecte directe asupra pieţei energiei, readuc în 
discuţie strategiile ţărilor europene în ceea ce priveşte implementarea energiilor regenerabile 
în Uniunea Europeană. Reducerea dependenţei faţă de combustibilii clasici (petrol, gaze etc.) 
ar putea fi accelerată cu ajutorul energiilor regenerabile, iar din această pespectivă, România ar 
putea juca un rol economic mult mai important decat pare la prima vedere.

Rumeguşul, materie primă secundară sau 
resursă energetică?
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Sortarea lemnului, în ţara noastră, de 
apreciat, se face încă după criteriul 
dimensional- calitativ şi de utilizare 

a resursei de lemn. Astfel, criteriul 
dimensional este definit prin grosimea 
minimă la capatul subţire, fără coajă, 
la toate sortimentele de lemn rotund 
cu destinaţie industrială sau pentru 
construcţii. Cât priveste acest criteriu, restul 
elementelor (grosimea maximă la capătul 
gros, lungimea maximă / minimă, treptele 
intermediare de lungime şi toleranţele 
admise) sunt prevazute în standardele şi 
normele tehnice în vigoare.

Criteriul calitativ este definit prin 
mărimea, frecvenţa, poziţia şi felul (natura) 
defectelor, precum şi influenţa acestora 
asupra calităţii sortimentelor şi domeniului 
de utilizare.

Criteriul de sortare pe utilizare se poate 
defini ca fiind ştiinţa de a valorific lemnul 
de către cel care îl recoltează, acesta 
urmărind obţinerea de sortimente cât mai 
valoroase din masa lemnoasă exploatată, 
adică un profit maxim.

Concluzionând, rezultă că sortarea 
lemnului dupa dimensiune - calitate - 
utilizare conduce la obţinerea unui volum 
de lemn de lucru cât mai mare, sortimente 
cât mai valoroase din masa lemnoasă 
pusă la dispoziţie de către proprietarul de 
pădure, prin documentul numit APV.

Analizind actul de punere în valoare 
(APV) şi privind categoria de diametre 
pentru arborii puşi în valoare, constatăm 
că sortimentele de lemn brut ce se vor 
obţine sunt strict legate de aceste categorii 
de diametre. Astfel, la răşinoase, s-au 
stabilit (sortarea silviculturală), în funcţie 
de categoria de diametre, un număr de 
6 (şase) categorii, începând cu gros I, cu 
diametrul peste 34 cm, şi terminând cu 
lemnul subţire, cu diametrul sub 10 cm. La 
foioase, s-a stabilit un număr de 7 (şapte) 
categorii de diametre, de la gros I, cea 
cu peste 40 cm, până la lemn subţire, cu 
diametrul sub 12 cm. Cele de mai sus se 
referă la lemnul de lucru.

În funcţie de categoriile de diametre 
de mai sus, se corelează sortimentele 
industriale ce se pot obţine şi, implicit, 
modul de valorificare de către furnizorul 
de resursă a acestor sortimente industriale, 
adică sortimente de lemn brut.

Luând în considerare lista preţurilor 
de referinţă pe specii şi sortimente, listă 
stabilită anual de catre Ministerul, Apelor, 
Pădurilor şi Pisciculturii (MAPP), respectiv 
pe cea pentru anul 2014, se pot prezenta, 
prin calcul, date comparative, ordinul de 
multiplicare sau micşorare valorică al unui 

sortiment valoros faţă de cel mai puţin 
valoros. 

Din tabelul alăturat, rezultă următoarele:
• este nerentabil să realizăm din speciile 

aparţinând diverselor tari, respectiv 
diverselor moi, lemn pentru construcţii, 
lemn pentru celuloză (diverse tari), lemn 
pentru construcţii din specia fag, în 
detrimentul sortimentului - lemn de foc;

• este nerentabil de a realiza lemn 
pentru celuloză din specii diverse tari, în 
detrimentul lemnului de foc;

• este nerentabil de a realiza buşteni de 
cherestea din diverse tari, în dentrimentul 
lemnului de foc;

• de asemenea este regretabil faptul că 
o sortare deficitară sau din necunoaştere 
conduce la declanşarea lemnul de fag, 
stejar şi chiar răşinoase din lemn pentru 
cherestea, în lemn pentru foc ( 2,35; 5,51; 
3,94 ).

Notă: Speciile salcâm, cireş, paltin, 
frasin, nuc nu fac parte din categoria 
diverse tari în cazul de mai sus, la fel cum 
nici speciile tei şi, respectiv, plop, nu fac 
parte din categoria diverse moi, ele având 
tratare specială, cu toate că în literatura de 
specialitate se regăsesc în această grupă 
de specii.

În speranţa că aspectele prezentate 
mai sus au efect asupra celor interesaţi, 
respectiv patronilor de firme şi, implicit, 
agenţilor economici care prestează 
activitate de exploatare a lemnului, lansez 
apelul la reflecţie profundă, în special 
pentru a nu permite, sub nici o formă 
(lipsă de interes sau cunoaştere, corupţie, 
neglijenţă etc.), ca lemnul valoros, zămislit 
timp îndelungat de natură, să fie greşit 
apreciat şi evaluat.

Ing. Gafiţa Chiruţa Gheorghe,
expert judiciar

Sortarea lemnului,
mai mult sau mai puţin corectă

În România, formarea profesională 
iniţială se realizează prin sistemul  formal 
de educaţie şi formare (învăţământul 
profesional şi tehnic), fiind orientată, pe 
termen mediu şi lung, ca parte a unor 
cerinţe continue de pregătire.

Curriculum-ul din învăţământul 
profesional şi tehnic cunoaşte, în acest sens, 
o dezvoltare specifică în concordanţă cu 
scopurile şi obiectivele educaţiei şi formării 
profesionale.

Acesta este proiectat în scopul de a 
permite parcursuri de formare profesională 
care să asigure continuitate în învăţare pe 
tot parcursul vieţii, cu bază pe competenţe 
cheie şi cunoştinţe de cultură generală, 
având în vedere maximizarea şanselor pe 
piaţa muncii şi adaptabilitatea la locul de 
muncă. 

Comitetul Sectorial reprezintă o instituţie 
de dialog social relativ nouă pe scena 
românească a relaţiilor de muncă, implicată 
semnificativ inclusiv în chestiunea formării 
profesionale.

Sunt structuri de dialog social organizate 
la nivelul sectoarelor de activitate stabilite 
de CNFPA prin acordul tripartit din 2005, 
însumând 23 de sectoare de activitate în 
care se pot înfiinţa comitete sectoriale.

În conformitate cu prevederile Legii 
132/1999, comitetele sectoriale sunt 
instituţii de dialog social de utilitate publică, 
cu personalitate juridică, organizate la 
nivelul ramurilor de activitate.

Din activitatea 
sindicală

Comitetul 
Sectorial 
Silvicultură, 
Exploatare
şi Prelucrarea 
Lemnului, 
Industria 
Mobilei  
(CSSEPLIM), 
instituţie 
tripartită
de dialog social 
şi de utilitate 
publică 
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1,39

2,33

3,95

1,00

1,00

3,94

2,35

5,51

0,42

1,54

1,81

1,24

1,16

0,30

1,27

1,36

1,59

1,76

2,39

-

1,68

0,95

1,67

0,26

0,92

Comparaţie
între sortimente
în baza prevederilor din lista
preţurilor de referinţă ( MAPP-2014 )
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În 2007, sub umbrela CNFPA, s-a 
înfiinţat şi Comitetul Sectorial Silvicultură, 
Exploatare şi Prelucrarea Lemnului, Industria 
Mobilei, format din cele două asociaţii 
profesionale  Asociaţia Forestierilor din 
România (ASFOR), Asociaţia Producătorilor 
de Mobilă din România (APMR), Federaţia 
Sindicatelor Libere din Industria Lemnului 
(FSLIL), Ministerul Agriculturii, Pădurii şi 
Dezvoltării Rurale (MAPDR), Consilva şi 
Institutul Naţional al Lemnului (INL) sub sigla 
CSSEPLCH. 

În 2009, în baza Legii 132/1999 şi a Legii 
268/2009, am devenit comitet sectorial de 
utilitate publică, cu personalitate juridică, 
într-o nouă formulă, CSSEPLIM, formată din 
cele două asociaţii patronale ASFOR şi APMR, 
FSLIL, MAPDR şi INL, cu un nou statut care 
reglementează rolul, atribuţiile şi funcţiile 
comitetului sectorial.

În prezent, s-a transmis Parlamentului 
României un nou proiect iniţiat de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), prin 
ANC, unde sunt bine stabilite principalele 
reglementări privind modul de funcţionare 
şi organizare a comitetelor sectoriale, 
inclusiv cele referitoare la rolul, atribuţiile şi 
finanţarea acestora.

CSSEPLIM, în noua formulă, a participat 
la o serie de evenimente promovate de 
MMFPSPV, MEN, prin organismele lor de 
implementare CNDIPT şi ANL.

Amintim, în acest context, activitatea 
grupului de lucru din cadrul CSSEPLIM 
- reprezentanţi din ambele asociaţii 
profesionale (ASFOR şi APMR), FSLIL şi 
Ministerul Mediului şi Pădurii la proiectul 
“Reţeaua Autorităţilor competente pentru 
calificările profesionale din România IMI 
PQ NET România” sub egida MEN, ANC şi a 
Institutului de Politici Publice, pe parcursul 
a 3 ani, cofinanţat de la FSE prin Programul 
operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!”.

Grupurile de lucru au cuprins 410 membri 
proveniţi de la 77 organizaţii profesionale, 
comitete sectoriale, ministere, agenţii.

Prin participarea grupului de lucru din 
CSSEPLIM în diverse locaţii în proiectul 
IMI PQ NET RO, s-au concretizat acţiunile 
specifice proiectului, aceea de reţea/
parteneriat, punând accentul pe serviciile 
furnizate membrilor reţelei şi pe evenimente 
viitoare în care aceştia vor fi implicaţi.

Se intenţionează achiziţionarea de licenţe 
pentru software-ul legislativ pentru fiecare 
autoritate competentă.

De asemenea, au fost stabilite unele 
obiective în vederea implementării 
platformei IMI PQ NET RO:

• Crearea şi dezvoltarea prin instrumente 
hardware şi software a reţelei IMIPQNET 
pentru calificările profesionale din România;

• Partajarea informaţiilor documentelor 
specifice sistemului IMIPQNET pentru 
calificări profesionale în România, după 
închiderea proiectului;

• Reducerea cheltuielilor de capital pentru 
membrii reţelei IMI PQ NET RO;

• Realizarea unor sesiuni de training online 
pentru toţi membrii.

Prin participarea la şedinţele CSSEPLIM, 
în prezenţa coordonatorului de la ANC, 
membrii CS au dezbătut probleme 
specifice ramurii industriei lemnului şi 
silviculturii, dezvoltarea registrului naţional 
al calificărilor, revizuirea standardelor 
ocupaţionale etc.

Cu privire la modificarea metodologiei 
de autorizare a furnizorilor de pregătire 
profesională, care cade în sarcina MMFPSPV, 
MEN şi ANC, potrivit Legii 167/2003, în 
nenumărate rânduri, atât CSSEPLIM, cât 
şi patronatul din sectorul de activitate 
exploatări forestiere şi prelucrarea primară a 
lemnului au semnalat, atât la fostul CNFPA, 
cât şi la actualul ANC înregistrarea unor 
rezultate slabe reclamate de o serie de 
agenţi economici în activitatea de formare 
profesională a adulţilor.

Astfel, metodologia actuală oferă 
posibilitatea ca orice persoană juridică să 
poată fi autorizată ca furnizor de programe 
profesionale, cu multă uşurinţă.

Faptul că nu li se solicită unele cerinţe 
minime şi obligatorii de îndeplinit (bază 
materială proprie, formatori angajaţi 
pe perioadă determinată) conduce la 
desfăşurarea superficială a activităţii de 
instruire, cu o pregătire profesională de 
slabă calitate. Mai mult, din informaţiile 
culese, majoritatea furnizorilor de pregătire 
profesională, care nu au niciun fel de 
investiţie în derularea activităţii, practică 
tarife de dumping şi promovează o 
concurenţă neloială faţă de acei furnizori 
ce au cheltuieli de întreţinere şi dezvoltare 
a bazei materiale proprii. Prin argumentele 
menţionate în ultima adresă către ANC, 
CSSEPLIM a solicitat ca propunerile noastre 
să fie susţinute la modificarea metodologiei 
de autorizare a formatorilor de pregătire 
profesională.

O altă activitate de mare anvergură a 
comitetului sectorial, în prezent şi pe viitor, 
este că la nivelul Comunităţii Europene a 
apărut portalul ESCO, prin intermediul căruia 
se face legătura între ocupaţii/competenţe/
nivel de calificare/forme de educaţie şi 

pregătire a adulţilor pentru piaţa muncii.
Lista ocupaţiilor la nivelul Comunităţii 

Europene este mai bogată decât Codul 
Ocupaţiilor din România.

Portalul mai sus menţionat este accesibil 
în 25 de limbi europene, iar în opinia 
Autorităţii Naţionale de Control (ANC), unele 
traduceri în limba română nu sunt conforme 
cu cele uzate pe piaţa românească a muncii.

În acest sens, ANC şi MMFPSPV doresc 
îmbogăţirea COR-ului existent.

ANC doreşte dezvoltarea sectorului 
formării profesionale, pentru ca cetăţenii 
români să-şi poată găsi locuri de muncă pe 
piaţa muncii din Europa.

Pentru realizarea acestui lucru, CSSEPLIM 
urmează să transmită o listă specifică 
sectoarelor de activitate din industria 
lemnului şi silvicultură, cu ocupaţiile 
existente pe piaţa europeană a muncii, dar 
nu şi în România, care ar trebui cuprinse în 
COR, şi o listă cu denumirea de ocupaţii care, 
în viziunea noastră, au fost traduse fără a se 
ţine cont de formele uzitate pe plan naţional.

Precizăm că, în cursul anului 2012, s-a 
constitui ANSCR, formată din structura de 
dialog social de utilitate publică, ale căror 
scop este formarea profesională pe bază 
de competenţe la nivelul standardelor UE 
şi asigurarea cadrului de decizie şi analiză 
a nevoilor de competenţă pentru locurile 
de muncă diferite din piaţa forţei de muncă 
(CSSEPLIM a aderat la aceasta  începând cu 
01.07.2013). 

Obiectivul principal al ANSCR îl constituie 
promovarea intereselor comitetelor 
sectoriale din România ca instituţie de 
dialog social de utilitate publică. ANSCR a 
apărut ca urmare a prevederii caracterului 
tripartit al CNFPA, prin transformarea lui în 
ANC, deziderat cerut şi finanţat de UE prin 
programe de finanţare dedicate acestui 
scop.

Elementul definitoriu pe care îl propune 
strategia ANSCR pentru perioada următoare 
este racordarea deplină a obiectivelor de 
educare şi formare profesională continuă la 
o nouă concepţie a dezvoltării, proprie UE, 
pentru creşterea relevanţei calificărilor ca 
parte a eforturilor de promovare a învăţării 
pe tot parcursul vieţii.

Enumerăm câteva din obiectivele 
strategice pe termen scurt:

• Redarea caracterului tripartit, guvern - 
patronate - sindicate, a cadrului de analiză 
şi decizie în ceea ce priveşte dezvoltarea 
şi promovarea  sistemului de validare şi 
certificare a învăţării informale şi nonformale 
şi corelarea calificărilor naţionale cu 
nivelurile de calificare europeană pentru a 
stimula a cţiunea de recunoaştere;

• Promovarea instrumentelor europene 
pentru facilitarea identificării şi documentării 
rezultatelor învăţării pe tot parcursul vieţii;

• Integrarea organică a atributelor fostului 
CNFPA care nu se regăsesc în actualul ANC.

Dan Anghel,
Vicepreşedinte FSLIL
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Moment de lucru în cadrul 
comitetului sectorial CSSEPLIM
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Compensaţii 
pentru masa 
lemnoasă 
nerecoltată

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

Din nota de prezentare a proiectului 
de Hotărâre de Guvern sunt importante 
următoarele precizări:

Începând cu 1 ianuarie 2010 
schemele de ajutor de stat au putut 
fi acordate numai după notificarea 
Comisiei europene şi obţinerea deciziei 
favorabile.

În urma notificării Comisiei Europene 
cu privire la schemele de ajutor de stat 
reglementate prin art. 97 din Legea nr. 
46/2008- Codul Silvic, cu modificările 
şi completările ulterioare, România 
a primit Decizia Comisiei Europene 
nr. C (2012) 5166 final, din data de 
19.07.2012, prin care, ajutorul de stat 
reprezentând contravaloarea produselor 
pe care proprietarii nu le recoltează, 
datorită funcţiilor de protecţie stabilite 
prin amenajamente silvice, care 
determină restricţii în recoltarea de 
masă lemnoasă, poate fi acordat de 
la momentul primirii Deciziei până la 
sfârşitul anului 2013.

Conform prevederilor art. 99 din 
Legea nr. 46/2008- Codul silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
“normele metodologice de acordare, 
utilizare si control al sumelor anuale 
prevăzute la art. 98 se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură”.

Pentru a fi posibilă acordarea 
ajutorului de stat pentru compensaţii 
reprezentând contravaloarea masei 
lemnoase pe care proprietarii nu 
o recoltează datorită funcţiilor de 
protecţie stabilite prin amenajamente 
silvice, necesare acoperirii costurilor 

reclamate de gestionarea durabilă 
a pădurilor situate în siturile de 
importanţă comunitară Natura 2000, 
a fost elaborat prezentul proiect de 
hotărâre a Guvernului.

Alocarea acestor compensaţii 
proprietarilor de păduri care nu 
beneficiază în prezent de alte 
forme de sprijin din partea statului 
contribuie la îndeplinirea de către 
aceştia a obligaţiilor legale cu privire 
la gestionarea durabilă a pădurilor, şi 
implicit, la îndeplinirea de către pădurile 
respective a funcţiilor multiple de ordin 
economic, social şi ecologic. 

Program 
naţional
de realizare 
a perdelelor 
forestiere 
pentru 
protecţia 
autostrăzilor 
şi drumurilor 
naţionale

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 
115 alin. (4) din Constituţia României, 
republicată, constă în necesitatea 
asigurării de urgenţă a protecţiei 
autostrăzilor şi drumurilor naţionale 
împotriva înzăpezirilor. 

În România necesarul de perdele 
forestiere de protecţie de-a lungul 
autostrăzilor şi drumurilor naţionale 
este de 1.720,252 km, în prezent nefiind 
realizată nicio perdea forestieră de 
protecţie de acest tip. 

Astfel, adoptarea în regim de urgenţă 
a prezentei ordonanţe de urgenţă 
conduce la asigurarea condiţiilor de 
desfăşurare a traficului pe autostrăzile 
şi drumurile naţionale în perioada de 
iarnă, prin diminuarea considerabilă a 
cantităţii de zăpadă care se depune pe 
carosabil ca urmare a vânturilor laterale.  

Neadoptarea în regim de urgenţă 
a prezentei ordonanţe de urgenţă 
conduce la neîndeplinirea obiectivelor 
asumate privind protecţia căilor de 
comunicaţie.

De asemenea, prin adoptarea 

prezentei ordonanţe de urgenţă se vor 
reduce considerabil costurile legate de 
dezăpezirea mecanizată a drumurilor 
naţionale şi autostrăzilor.

Realizarea obiectivelor de investiţii 
aferente “Programului naţional de 
înfiinţare a perdelelor forestiere de 
protecţie de-a lungul autostrăzilor 
şi drumurilor naţionale” implică 
parcurgerea procedurilor legale de 
contractare, finanţare, atribuire a 
contractelor de achiziţii publice şi 
execuţie a lucrărilor, activităţi care se 
întind pe perioade lungi de timp, fapt 
care conduce la întârzierea asigurării 
funcţiilor de protecţie necesare 
desfăşurării traficului rutier în condiţii 
cât mai bune.

Bazat pe aceste fundamente, 
Guvernul României urmează să adopte 
ordonanţa de urgenţă, care, în faza de 
proiect, are următoarele precizări :

Art.1. - (1) Se aprobă prezentul 
“Program naţional de înfiinţare a 
perdelelor forestiere de protecţie 
de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor 
naţionale”, denumit în continuare 
Program.

(2) Programul cuprinde datele tehnice 
ale obiectivelor de investiţii de interes 
naţional şi de utilitate publică, astfel 
cum sunt prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă.

Art.2. - Realizarea obiectivelor de 
investiţii aferente Programului se face 
de către consiliul judeţean pe al cărui 
teritoriu de competenţă se realizează 
obiectivul de investiţii, prin persoane 
juridice atestate pentru execuţia 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în 
domeniul silvic, cu respectarea Legii nr. 
289/2002 privind perdelele forestiere 
de protectie, republicata.

Art. 3. - (1) Finanţarea programului 
se asigură din transferuri de la bugetul 
de stat, în limita fondurilor aprobate 
anual cu această destinaţie în bugetul 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice - Departamentul pentru Ape, 
Păduri şi Piscicultură şi din fonduri 
aprobate anual cu această destinaţie în 
bugetele locale ale consiliilor judeţene.

(2) Pentru derularea Programului pot 
fi utilizate şi sumele prevăzute la art. 
43 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 
2013.

Art. 4 - (1) În limita fondurilor 
aprobate anual prin legea bugetului 
de stat, Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice - Departamentul 
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 

Legislaţie şi reglementări
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transmite consiliilor judeţene bugetul 
previzionat pentru fundamentarea 
propunerilor de finanţare a obiectivelor 
de investiţii.

(2) Bugetul previzionat prevăzut la 
alin. (1) se fundamentează pe baza 
criteriilor de alocare, prioritizare şi a 
normelor metodologice de aplicare 
a programului, aprobate prin ordin 
al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Departamentul pentru Ape, Păduri 
şi Piscicultură pe baza datelor deţinute 
şi a analizelor proprii de specialitate, 
întocmeşte lista finală de obiective 
propuse spre finanţare, listă care se 
aprobă prin ordin al conducătorului 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură.

Art. 5. - (1) Departamentul pentru 
Ape, Păduri şi Piscicultură are 
următoarele obligaţii:

a) Să încheie contracte anuale de 
finanţare cu consiliile judeţene, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, contracte care detaliază 
modul de finanţare, cu încadrarea 
în prevederile anuale şi trimestriale 
aprobate cu această destinaţie, 
precum şi modul de implementare 
a obiectivelor de investiţii aferente 
Programului.

b) Să pună la dispoziţia fiecărui 
consiliu judeţean care implementează 
Programul documentaţiile tehnico-
economice actualizate pe care le deţine, 
aferente obiectivului de investiţii ce 
urmează a se realiza,.

c) Să asigure sumele necesare 
decontării cheltuielilor aferente 
obiectivelor de investiţii realizate, pe 
baza situaţiilor de lucrări, avizate de 
către structura teritorială de specialitate 
a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, a proceselor-
verbale de recepţie a lucrărilor si 
serviciilor şi a facturilor. 

(2) Consiliile judeţene care 
implementează Programul au 
următoarele obligaţii:

a) Să încheie cu Departamentul 
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
contractul prevăzut la alin. (1) lit. a).

b) Să organizeze procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziţii 
publice, în conformitate cu prevederile 
legale şi cu obligaţiile contractuale;

c) Să încheie şi să deruleze 
contractele de achiziţie publică 
pentru serviciile şi lucrările aferente 
obiectivelor de investiţii.

d) Să verifice şi să certifice cheltuielile 
aferente obiectivelor de investiţii.

Calendar HG 
nr. 996/2008

Normele referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase 
şi al instalaţiilor de prelucrat lemn 
rotund care se aplică în prezent au fost 
aprobate prin HG nr. 996/2008, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Pe parcursul aplicării HG nr. 996/2008 
a fost adoptată şi Legea nr. 171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, care a preluat, 
la capitolul referitor la circulaţia 
materialelor lemnoase şi o parte din 
prevederile deja existente în HG, 
realizându-se un paralelism în legislaţie 
care trebuie eliminat prin modificarea 
HG. 

De asemenea, s-a impus necesitatea 
adaptării la Regulamentul (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului European 
si al Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn 
şi produse din lemn, care a intrat în 
vigoare la data de 03.03.2013. 

Având în vedere necesitatea 
implementării în regim de urgenţă 
a regulamentului, este necesar ca 
sancţionarea faptelor care constituie 
încălcări ale acestui regulament să fie 
cuprinsă în noul HG.   

Termenul de valabilitate al avizelor 
de însoţire se stabileşte în funcţie de 
distanţele de transport, încadrându-se în 
termenul maxim prevăzut în art. 19 alin.
(1) lit. e) din Legea nr. 171/2010. 

De asemenea, se aduc clarificări în 
ce priveşte utilizarea documentelor 
cu regim special pentru prevenirea 
introducerii pe piaţă a lemnului 
recoltat ilegal, schimbându-se totodată 
formularele documentelor respective. 
Pentru urmărirea trasabilităţii lemnului 
pe lanţul de custodie, se instituie 
sistemul “due diligence”, precum şi 
obligaţia furnizorilor de a încheia 
contracte cu beneficiarii şi de a păstra 
informaţii despre aceştia pe durata de 
cel puţin 5 ani.

Prezenta hotărâre de Guvern se aplică 
lemnului şi produselor din lemn care, 
în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European si al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligatiilor ce revin operatorilor care 
introduc pe piata lemn si produse din 
lemn, sunt codificate în Codul vamal la 
4401, 4403, 4406, 4407. Pentru celelalte 

coduri din Regulamentul nr. 995/2010, 
care nu se încadrează în definiţia 
materialelor lemnoase (produse din 
lemn), unde competenţa controlului 
revine Gărzii de mediu, este necesar să 
se elaboreze un alt act normativ.

Acest proiect urmăreşte, de asemenea, 
îmbunătăţirea capacităţii instituţionale 
a Departamentului pentru Ape, Păduri 
şi Piscicultură şi a structurilor teritoriale 
de specialitate ale autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, 
prin crearea şi dezvoltarea unui sistem 
informatic de control şi de supervizare 
a trasabilităţii materialelor lemnoase, în 
timp real.

La momentul începerii transportului 
materialelor lemnoase de la locul de 
recoltare sau depozitare, emitentul 
avizului de însoţire va avea obligaţia 
transmiterii în sistemul informatic, online 
şi/sau offline, după caz, a unor informaţii 
standardizate. 

În situaţia în care transmiterea 
informaţiilor se face dintr-o zonă cu 
acoperire GSM, sistemul informatic 
generează, în timp real un cod unic, 
care se înscrie în avizul de însoţire. În 
situaţia în care transmiterea informaţiilor 
se face dintr-o zonă fără acoperire 
GSM, sistemul informatic generează un 
cod offline, care se înscrie în aviz, iar 
la intrarea în zona cu acoperire GSM 
sistemul generează codul unic.  

Codul unic se înscrie în avizul de 
însoţire a materialelor lemnose precum 
şi în Registrul de evidenţă a intrărilor-
ieşirilor de materiale lemnoase, ţinut de 
către destinatarul acestora. Destinatarul 
are obligaţia de a verifica codul unic prin 
interogarea aplicaţiei informatice. 

Materialele lemnoase găsite în 
circulaţie fără aviz de însoţire, cu aviz de 
însoţire în care nu sunt înscrise codul 
unic şi/sau codul offline, precum şi 
materialele lemnoase intrate în depozit 
fără aviz de însoţire sau cu aviz de 
însoţire în care nu este înscris codul unic 
sau având cod unic invalid, se confiscă. 

Într-o perioadă de 70 de zile 
calendaristice de la data intrării în 
vigoare a noii hotărâri a Guvernului, 
autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură va realiza o 
aplicaţie informatică ce se va distribui 
gratuit utilizatorilor, necesară transmiterii 
în SUMAL, online sau offline, după caz, 
a informaţiilor standardizate. Tot în 
această perioadă se vor face şi testări 
ale aplicaţiei în judeţe pilot care vor fi 
stabilite prin ordinul conducătorului 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură.

Sursa: MMSC,
Departamentul pentru Ape,

Păduri şi Piscicultură
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Comitetul tehnic de standardizare 
CT 118 - Lemn şi produse finite şi 
semifinite de lemn, maşini şi utilaje 
pentru prelucrarea lemnului, având ca 
domeniu de activitate standardizarea 
terminologiei, clasificării, metodelor 
de încercare pentru lemn rotund şi 

cherestea, plăci pe bază de lemn, 
mobilier, precum şi pentru plută şi 
produse de plută, ca şi pentru maşini şi 
scule destinate prelucrării materialelor, 
precum şi utilaje de condiţionare a 
lemnului, in sedinţele de lucru având ca 
principal scop îndeplinirea obiectivelor 

din planurile anuale de activitate, 
stabileşte, pentru anul în curs, grupa 
standardelor de specialitate care 
urmează sa fie lucrate. Astfel, pentru 
anul 2014, vor fi analizate un numar de 
documente ale căror prime părţi sunt 
precizate mai jos:

Adoptări de standarde

1 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

Anunţ

2 SR EN 1001-1:2006 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Terminologie.
Partea 1: Lista termenilor echivalenţi

Anunţ

3 SR EN 1001-2:2006 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Terminologie.
Partea 2: Vocabular

Anunţ

4 SR EN 1022:2005 Mobilier de uz casnic. Scaune. Determinare a stabilităţii Anunţ
5 SR EN 1156:2013 Plăci pe bază de lemn. Determinarea factorilor de durată a sarcinii

şi de curgere lentă
Anunţ

6 SR EN 118:2005 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive împotriva 
speciilor de Reticulitermes (termite europene) (Metodă de laborator)

Anunţ

7 SR EN 1218-4+A2:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat.
Partea 4: Maşini de placat muchiile acţionate cu lanţ(uri)

Anunţ

8 SR EN 12227:2011 Ţarcuri de uz casnic pentru copii. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Anunţ
9 SR EN 12490:2010 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn.

Lemn masiv tratat cu produs de protecţie. Determinarea penetrării
şi retenţiei creozotului în lemnul tratat

Anunţ

10 SR EN 12720:2009 Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţelor la lichide reci Anunţ
11 SR EN 12721:2009 Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţelor la căldură umedă Anunţ
12 SR EN 12722:2009 Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţelor la căldură uscată Anunţ
13 SR EN 12750:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului.

Maşini de rindeluit pe patru feţe
Anunţ

14 SR EN 12871:2013 Plăci pe bază de lemn. Determinarea caracteristicilor de performanţă
pentru plăci portante utilizate în pardoseli, acoperişuri şi pereţi

Anunţ

15 SR EN 13183-3:2005 Conţinutul de umiditate al unei piese de lemn.
Partea 3: Estimare prin metoda capacitivă

Anunţ

16 SR EN 13228:2011 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet de lemn masiv pentru acoperire,
inclusiv cele tip blocuri, cu un sistem de prindere

Anunţ

17 SR EN 13307-1:2007 Semifabricate şi profile semifinite de lemn pentru utilizări nestructurale.
Partea 1: Cerinţe

Anunţ

18 SR EN 1335-2:2009 Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou.
Partea 2: Cerinţe de securitate

Anunţ

19 SR EN 1335-3:2009 Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou.
Partea 3: Metode de încercare

Anunţ

20 SR EN 1335-3:2009/
AC:2010

Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou.
Partea 3: Metode de încercare

Anunţ

21 SR EN 13442:2013 Pardoseli de lemn şi lambriuri şi placări de lemn.
Determinarea rezistenţei la agenţi chimici

Anunţ

22 SR EN 13629:2012 Pardoseli de lemn. Element individual masiv preasamblat
de pardoseală de lemn de foioase

Anunţ

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

Anunţ

24 SR EN 13759:2012 Mobilier. Mecanisme de acţionare pentru scaune şi canapele.
Metode de încercare

Anunţ

25 SR EN 14272:2012 Placaj. Metodă de calcul pentru anumite proprietăţi mecanice Anunţ

Indice Titlu în limba română
Metoda
de adoptare
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Examinări 
periodice
Comitetul CT 118 de standardizare  a 
analizat şi trimis observaţii la standardul 
SR EN 13307-1, Semifabricate şi profile 
semifinite de lemn pentru utilizări 
nestructurale, Partea 1: Cerinţe. S-au 
operat şi recomandat unele solutii legate 
de definiţii şi traducerea termenilor, dar 
mai ales de corelare cu SR EN 844-3 
(terminologie cherestea).

Votare 
documente 
europene
Termen de răspuns: 2014.05.22
 
FprEN 1021-1
Mobilier - Evaluarea aprinderii 
mobilierului tapițat - Partea 1: Sursă de 
aprindere mocnită: ţigara. 
Comitetul: CEN / TC 207 
Data de încheiere: 2014.05.27 

FprEN 1021-2
Mobilier - Evaluarea aprinderii 
mobilierului tapițat - Partea 2: Aprindere 
sursă chibrit flacără echivalentă. 
Comitetul: CEN / TC 207 
Data de încheiere: 2014.05.27

Petru Boghean

 Mult contestată, liberalizarea pieţei de energie a adus în 
decursul ultimilor ani o serie de oportunităţi, însă aceste 
oportunităţi s-au materializat în beneficii doar în cazul 
consumatorilor care au ştiut să se orienteze prin labirinturile 
pieţei libere. Pentru ceilalţi însă, aceste oportunităţi au rămas 
doar un potenţial nevalorificat. Mai mult, în lipsa informaţiilor 
de benchmarking şi a unor instrumente electronice dedicate, 
consumatorii – oricât de mari ar fi – rareori reuşesc să obţină 
condiţiile pe care le-ar putea obţine dintr-o poziţie de negociere 
mai bună.

Născută din dorinţa de a întâmpina aceste nevoi, Ensorce  este 
prima firmă specializată pe achiziţia de energie din Romania care 
reprezintă exclusiv interesele consumatorilor şi care utilizează 
în cadrul proiectelor sale licitaţiile prin mijloace electronice, 
contribuind astfel la reducerea semnificativă a cheltuielilor prin 
oferirea de asistentă în alegerea corectă a furnizorilor pe piaţa 
liberă. 

Deşi licitaţiile pentru achiziţia energiei prin mijloace electronice 
reprezintă încă o noutate în România, derulate de specialişti cu o 
experienţă pe pieţele de energie din Europa Centrală şi care dispun 
de informaţii strategice din domeniu, acestea pot aduce economii 
între 6 şi 25% la facturile de energie, în funcţie de preferinţele 
consumatorilor şi obiceiurile de consum. 

Pentru a putea ajuta un număr cât mai mare de firme în 
obţinerea facturilor mai mici la energie, echipa Ensorce împreună 
cu câteva organizaţii patronale şi asociaţii sectoriale din România 
au început demersurile pentru constituirea unei “Comunităţi de 
achiziţii”, scopul acesteia fiind ca, prin cumularea consumurilor 
individuale, membrii acesteia să beneficieze de avantajele ce 
decurg din iniţiativa comună, iar prin experienţa şi expertiza 
partenerilor şi prin competiţia acerbă dintre furnizori să obţină cel 
mai mic preţ posibil în cele mai avantajoase condiţii.

Procedura este una cât se poate de rapidă şi de eficientă, 
proiectul de achiziţii - care cuprinde analiza obiceiurilor de 
consum, întocmirea documentaţiei aferente achiziţiei, derularea 
licitaţiei cu ajutorul mijloacelor electronice şi evaluarea rezultatelor 
– de regulă finalizându-se în mai puţin de trei săptămâni, 
rezultatele fiind automate, imediate şi cu sume economisite pe 
măsură. Mai mult, aceasta este una dintre puţinele servicii de pe 
piaţă care se autofinanţează, oferind consumatorilor posibilitatea 
de a-şi reduce cheltuielile în timp ce contravaloarea serviciilor 
primite (care reprezintă doar o parte din sumele economisite) 
urmează să fie plătită strict din economiile realizate. 

str. Louis Pasteur 78
3400335 Cluj-Napoc
+40-745-350596
gergely.torok@ensorce.ro
office@ensorce.ro
www.ensorce.ro

Ensorce

SC Ensorce SRL
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Bucureşti, 10-14 .09.2014

Târgul 
Internaţional 
BIFE-SIM 
2014

BIFE-SIM, târgul internaţional de 
mobilă, produse din lemn, accesorii 
pentru mobilă, decoraţiuni interioare, 
maşini şi echipamente pentru 
exploatarea forestieră şi prelucrarea 
lemnului, va avea loc în perioada 10 - 
14 septembrie, în Centrul Expozitional 
Romexpo, şi va fi organizat de Romexpo, 
avand co-organizatori Asociaţia 
Producătorilor de Mobilă din România, 
Camerele de Comerţ şi Industrie din 
România şi Euroexpo.

BIFE-SIM se adresează producatorilor 
şi distribuitorilor din domeniul mobilei 
şi produselor de lemn, producatorilor 
şi distribuitorilor de tehnologii, utilaje 
şi echipamente pentru prelucrarea 
lemnului şi exploatare forestieră, 
producătorilor şi distribuitorilor de 
accesorii pentru mobilă, producătorilor 
şi distribuitorilor de materii prime şi 
materiale auxiliare pentru industria 
lemnului, vizitatorilor specialişti şi 
publicului larg.

Suprafata de aproximativ 30.000 m², 
va cuprinde urmatoarele sectoare: clasic, 
design, bucătării, confort, decoraţiuni, 
accesorii, echipamente şi utilaje.
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Târguri şi expoziţii
Braşov, 28-31 mai 2014

Expowood

Principalele atracţii ale oricărei expoziţii din 
domeniul forestier sunt, de regulă, noutăţile şi 
inovaţiile. Pentru vizitatorii târgului specializat 
Expowood 2014, de la Braşov, din perioada 28-31 
mai, au fost pregătite maşini, materiale şi accesorii 
care au întrunit această condiţie de atractivitate. Fo
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Astfel, societatea IRUM 
Reghin, producător autohton 
de tractoare agricole şi 
forestiere, s-a prezentat la 
eveniment cu două standuri. 
În exterior, s-a expus un TAF 
2012, echipat cu o cutie de 
viteze semiautomată, şi un 
tractor agricol TAG echipat 
forestier. Spaţiul din interior 
a fost rezervat pentru discuţii 
de afaceri, vizionări de filme 
de prezentare şi cataloage cu 
oferta detaliată. 

De asemenea, societatea 

Roteca Satu Mare, producător 
de maşini forestiere, a  
prezentat în premieră un utilaj 
de exploatare de 14 tone, iar 
Eco Heat Impex, din Braşov, a 
expus un tocător de lemn, de 
mici dimensiuni, ideal pentru 
uzul casnic. 

De la Expowood nu au  lipsit 
nici produsele ecologice, 
Universal Construct din Galaţi 
fiind una dintre societăţile 
promotoare ale acestui trend. 
Astfel, reprezentanţii societăţii 
au oferit detalii despre  

tehnologiile pentru fixat lemn 
pe lemn, pe gaz, uleiurile 
naturale pentru lemn, izolatiile 
ecologice, sistemele pentru 
amenajări interior-exterior, dar 
şi sistemele pneumatice de 
prins metal pe metal.

În cadrul acestui targ, 
ASFOR a avut reprezentare 
permanenetă, iar în ziua de 
29 mai a fost vizitat de marea 
majoritate a delegaţilor 
prezenţi în Braşov la Adunarea 
generală anuală a asociaţiei.

Liviu GogaE
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BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN

Cluj, 25-28 martie 2014

Târgul 
Internaţional 
Tehnic Foresta 

Expoziţie specializată în utilaje, 
echipamente şi tehnologii pentru 
industria de exploatare şi prelucrare 
a lemnului. Anul acesta, s-a 
organizat ediţia a XVII-a a targului. 
Co-organizator a fost şi ASFOR. 
Pe întreg parcursul desfăşurării 
târgului, prezenţa asociaţiei noastre 
a fost asigurată de dl Cornel Sabău, 
preşedintele sucursalei de zonă. 

Arad, 9-11 aprilie 2014

Enreg Energia 
Regenerabilă 

Enreg Energia Regenerabilă®, 
cel mai mare eveniment pe energie 
regenerabilă din triunghiul de 
frontieră România - Ungaria - 
Serbia, împreună cu a doua ediţie 
PV Platform România - punctul 
de întâlnire pentru experţii din 
domeniul fotovoltaic, a reunit pentru 
a şasea oară experţi si persoane 
cu putere de decizie în domeniu. 
Evenimentul a avut loc între 9 şi 11 
aprilie 2014, la Expo Arad.Din partea 
ASFOR , dl Ion Şerbanică a susţinut 
un referat cu privire la resursa 
forestieră de biomasă care poate fi 
destinată arderii.
 
Bucureşti, 11-13.06.2014

Târg 
internaţional
Ro Energy

Targul RoEnergy este astfel 
conceput încât să ofere soluţii 
energetice începând de la activitatea 
de producere a energiei, transport, 
stocare energie, până la activitatea 
de utilizare a energiei în conditii 
de eficienţă maximă.  Tradiţional, 
ASFOR este invitată atât ca partener, 
cât şi pentru a susţine, în cadrul 
sesiunii de comunicări, un punct de 
vedere legat de lemnul energetic.

Liviu Goga

Köln, 05 - 08.05.2015

Interzum
Interzum este  considerat  numărul unu în topul manifestărilor expoziţionale 

internaţionale în sectorul semifabricatelor destinate industriei mobilei şi 
decoraţiunilor interioare din lemn.

Ediţia din 2015, pentru furnizorii de produse de lemn şi design interior, se va 
organiza la centrul expozitional Koelnmesse din Köln, în zece hale expoziţionale.

În ediţia din 2013, 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.

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

Pentru editia din 2015, s-a demarat acţiunea de înscriere pe lista târgurilor 
cu sprijin bugetar. În intervalul disponibil, se aşteaptă înscrieri şi întocmirea 
documentaţiei de participare. Reuşita depinde în mod determinant de 
operativitatea înscrierilor şi indeplinirea condiţiilor cunoscute de eligibilitate.

TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE MOBILĂ,
ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII

10-14 SEPTEMBRIE 2014 www.bife-sim.ro

vă aşteptăm
la ROMEXPO

Su
rs

ă 
fo

to
: G

oo
gl

e 
se

ar
ch

copie_1406_003_meridiane_forestiere_nr_9.indd   45 6/27/2014   13:19:48



46 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

d
e 

pr
o

d
u

se
 ş

i s
er

vi
ci

i
of
er
te

OFERTA DE CERTIFICARE A FILIEREI PRODUSELOR
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania,
certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody)
conform sistemelor FSC sau PEFC.
Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze
la e-mail: teusan@scscertified.eu
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gs 123 Montessori, Franţa
Parteneriat pentru fabricarea de jucării din lemn
• sunt acceptaţi producătorii de  cutii de lemn
14 Rue Desire Claude, 42100 Saint Etienne
• 0033.427.404.925 • contact@montessori.fr
Clement Hubert

Eric Braun, Franţa
Pachet şi furnir pentru placaj (cerere)
• Cantităţi pentru transport cu camionul
Eric Braun • 0033.981.343.152
• eric.braun@wanadoo.fr

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

Monnet-Seve SA, Franţa
Componente din lemn pentru decoraţiuni interioare 
(cerere) • Lemn de răşinoase fără noduri (compo-
nente prelucrate)
Monnet-Seve SA, 01430 Outriaz
• david.morel@monnet-seve.com
• 0033.474.763.979

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

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

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

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

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

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

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

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

este unic importator al uleiurilor 
produse de EUROL LUBRICANTS 
TRIBOLOGIE GmBH Austria. 
 
Pentru sectorul industriei 
lemnului, compania furnizează 
uleiuri destinate gaterelor 
şi fierăstraielor mecanice, 
care se disting printr-o foarte 
bună capacitate de lubrifiere 
şi excelentă capacitate de 
protecţie împotriva coroziunii şi 
împotriva uzurii.

Este singurul furnizor de 
produse 100% ecologice.
Gama BIOSOL  68, 100, 150  
este formată din lubrifianţi  
biodegradabili pe bază de uleiuri 
naturale,  care permit economii 
de combustibil de până la 30%.

Gama Gatterole 68, 100, 150, 
220, 320, 460, 680 este 
folosită pentru întreţinerea 
gaterelor, benzilor transportoare 
şi ale unor componente ale 
acestora. 

Gama KETTENHAFTOL ISO VG 
100, 150 este concepută pentru 
preîntâmpinarea pierderii ungerii 
la lanţurile de transport de toate 
tipurile, asigurând un contact 
bun cu acestea şi protejând 
împotriva uzurii. 

Date de contact:

AUSTRIA OIL ROM SRL

Str Panciu nr 48, Sector 1,                                      
Bucureşti
Tel 021.380.75.11
E-mail office@austroil.ro

AUSTRIA
OIL ROM SRL
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