
Revistă a Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR
ISSN: 1582-1692  |  Iunie 2015  |  Nr. 3

ASFOR promovează exploatarea pădurilor în mod responsabil

Sumar / Summary

Foreword

Editorial • pag. 5

Cuvânt înainte

ASFOR approaches to the legal initiative 
regarding the interdiction to export certain 

wood sortiments

Editorial • pag. 7

Demersuri ASFOR
la iniţiativa legislativă

de interzicere
a exportului

la unele sortimente
de lemn

Certificarea peleţilor din lemn • Certification of wood pellets • O parcelă pierdută • A lost forest parcel • Asociaţiile forestiere 
şi micile proprietăţi private • Forestry associations and small private properties • Business focus • ILFOREST SRL (Prahova) • 
Gândirea în franci în industria lemnului • Thinking in francs inside the wood industry  • Particularităţi la deplasarea lemnului 
subţire pe sol • Particularities of thin log skidding  • Preţul masei lemnoase, pe specii, producţie 2014/2015, RNP • Wood 
species prices. Production of 2014/2015 RNP • Structurile bionice din lemn • Wooden bionic structures • Noutăţi în Reţeaua Natura 
2000 • Natura 2000 Network updates • Regândind exploatările forestiere de munte • Rethinking forest exploitation in mountain 
areas • Economia mondială în creştere • The rise of global economy • Universitatea “Transilvania” din Braşov, la 75 de ani de 
existenţă • “Transilvania” University of Braşov - 75 years of existence • Grupul de lucru “Silvicultura” pentru PNDR 2014-2020 • 
“Silvicultura” working group for PNDR 2014-2020





Editorial 
Cuvânt înainte
Foreword … 5
Asumări Statutare • ASFOR - Raport de activitate.
Un nou mandat şi un nou program pentru 2015-2016
Statutory statements • Activity Report, a new Mandate
and Programme for  2015-2016 … 6
Demersuri ASFOR la iniţiativa legislativă de interzicere
a exportului la unele sortimente de lemn 
ASFOR approaches to the legal initiative regarding the
interdiction to export certain wood sortiments … 7
Membrii Consiliului Director ASFOR
ASFOR Board members … 8
Hotărârea nr. 27 din 10 iunie 2015
Decision No. 27 from June 10th, 2015 … 8
ASFOR după alegeri
ASFOR after the election … 9

Jurnal forestier / Forestry journal
Certificarea peleţilor din lemn
Certification of wood pellets … 10
O parcelă pierdută
A lost forest parcel … 12
Asociaţiile forestiere şi micile proprietăţi private
Forestry associations and small private properties … 14
Business focus • ILFOREST SRL (Prahova) … 16
Gândirea în franci în industria lemnului
Thinking in francs inside the wood industry … 18
Particularităţi la deplasarea lemnului subţire pe sol
Particularities of thin log skidding … 20
Preţul masei lemnoase, pe specii,
producţie 2014/2015, RNP
Wood species prices. Production of 2014/2015 RNP … 22
Structurile bionice din lemn
Wooden bionic structures … 24
Noutăţi în Reţeaua Natura 2000
Natura 2000 Network updates … 30
Regândind exploatările forestiere de munte
Rethinking forest exploitation in mountain areas … 32

Repere şi documente noi
/ New landmark documents
Economia mondială în creştere     
The rise of global economy … 34

Universitatea “Transilvania” din Braşov,
la 75 de ani de existenţă
“Transilvania” University of Braşov -
75 years of existence … 34
Grupul de lucru “Silvicultura”
pentru PNDR 2014-2020
“Silvicultura” working group for PNDR 2014-2020 … 36

Buletin informativ / Info bulletin
              
Legislaţie / Legislation
Modificarea OM nr. 856/2014 pentru apeluri
de urgenţă  la numărul 112 referitoare la
transportul materialelor lemnoase
Modification of Ministerial Order no. 856/2014
for emergency call number 112  regarding
the transportation of wooden materials  … 37
Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii
climatice �i conservarea pădurilor
The Agency for Rural Investment Financing  ( AFIR) –
Measure no. 15 … 38

Standardizare / Standardization
CT 118 - standarde care urmează a fi
analizate/adoptate în 2015
CT 118  - future standards to be
analysed/adopted in 2015  … 40
CT 118 - activitate curentă
CT 118 – current activity … 41

Din activitatea sindicală / Syndicate activity
Codul Silvic în atenţia mişcării sindicale
Forest Code to the attention of trade union movement … 42

Publicaţii şi evenimente ştiinţifice de specialitate
Scientifical events and forestry publications … 44
Industria românească  în 2014,
perspective pentru 2015
Romanian industry in 2014, perspectives for 2015 … 45

Târguri şi expoziţii / Fairs and exhibitions … 46
  
Oferte de produse şi servicii
/ Product and service offerings … 50

Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 3

Cuprins / Contents

Revistă de specialitate
pentru domeniul exploatării

şi prelucrării primare a lemnului

Editată sub egida
Asociaţiei Forestierilor
din România, ASFOR

apare de şase ori pe an • ISSN 1582-1692 • prezentată inclusiv pe site-ul asociaţiei • tiraj: 1.000-1.200 exemplare / ediţie

Senior editor: 
Redactor:

Membri:Nicolae Ţucunel
Petru Boghean

Viorel Marinescu
Liviu Goga
Lavinia Marcu
Rosana Cozma

Departamentul Ape, Păduri şi Piscicultură
Institutul Naţional de Statistică • Membri ASFOR

Federaţia Sindicatelor din Industria Lemnului
Ministerul Economiei • ICECON • APMR şi experţi teritoriali

Colectiv redacţional: Colaboratori:

Concepţie grafică
şi machetare:

Prepress / Tipar:
S.C. Ecran Magazin SRL Braşov

Financiar: Cristian Bădăluţă
Distribuţie: Ioana Condurache, Mişu Gelu

Secretariat:

�/fax: 021.233.37.05   •   � 0268.547.497   •   e-mail: asfor@forestieri.ro   •   www.forestieri.ro



4 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro



Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 5

EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Președinte ASFOR

Au fost străduinţe atât din partea 
Administraţiei Centrale, prin 
personalul Ministerului, cât 

şi a administratorilor de păduri prin 
Regia Naţională a Pădurilor sau prin 
Ocoale Silvice de tip privat. În acest 
sens au fost elaborate “Strategii de 
dezvoltare ale domeniului forestier”, 
au avut loc dezbateri publice la care 
au participat, pe lângă reprezentanţii 
instituţiilor statului, atât reprezentanţi 
ai organizaţiilor de tip patronal şi 
profesional, cât şi reprezentanţi ai 
societăţii civile.

În cea mai mare măsură, aceste 
dezbateri au fost legate de Proiectul 
de modificare a Legii nr. 46/2008 Codul 
Silvic sau de unele acte normative de-a 
dreptul aberante (HG nr. 1373/2008 
privind reglementarea furnizării şi 
transportului rutier de bunuri divizibile 
pe drumurile publice - problema 
bonurilor de cântar, Legea nr. 171/2010 
privind sancţionarea contravenţiilor 
silvice - prin eliminarea celor două tipuri 
de prejudicii, evitabile şi inevitabile), 
care, de altfel, nu au fost agreate de 
înşişi cei care aveau responsabilitatea de 
a controla aplicarea lor. Alte exemple din 
aceeaşi categorie o reprezintă Ordinul 
intern al Secretarului de Stat privind 
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de 
mediu pentru exploatări forestiere, care 
este abuzivă şi nu este în concordanţă 
cu Legea generală a autorizaţiilor de 
mediu sau Contractul de vânzare masă 
lemnoasă impus agenţilor economici de 
către RNP Romsilva, fără să fi fost însuşit 
de organizaţia reprezentativă a agenţilor 
economici - ASFOR, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de vânzare 
a masei lemnoase. De altfel, în acelaşi 
mod abuziv, RNP Romsilva a impus, prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţie, 
un alt Regulament de vânzare a masei 
lemnoase, deşi acest Regulament era 
legiferat de HG nr. 85/2004.

Modificarea Legii nr. 46/2008 sau 
a unor acte normative a fost mult 
îngreunată de desele schimbări de la 
conducerea Ministerului responsabil 

Cuvânt înainte

de pădurile României. În aceşti patru 
ani, la conducerea Ministerului s-au 
perindat nu mai puţin de şase miniştri 
- László Borbély, Attila Korodi, Rovana 
Plumb, Lucia Varga, Doina Pană, Graţiela 
Gavrilescu şi mulţi alţi secretari de stat şi 
directori generali în Minister.

Fiecare dintre aceştia au venit cu ideile 
lor, cu oamenii lor, şi au luat aproape 
totul de la început. Lipsa aceasta de 
continuitate a administraţiei centrale a 
determinat întârzieri uriaşe în ceea ce 
priveşte luarea unor decizii importante la 
momentul potrivit, situaţie care a condus 
la crearea de “prejudicii”, atât pădurii 
ca atare, cât şi agenţilor economici din 
exploatări forestiere sau prelucrare 
industrială a lemnului rotund.

Cei peste 5.000 de agenţi economici 
din exploatări forestiere s-au confruntat 
şi se confruntă cu o pronunţată lipsă de 
personal de specialitate în mare măsură. 

Relaţiile cu vânzătorii de masă 
lemnoasă (RNP, ocoale private, UAT-uri) 
nu s-au desfăşurat în cea mai mare parte 
în condiţii de parteneriat echitabil între 
furnizor şi beneficiari. Furnizorii de masă 
lemnoasă au urmărit să obţină sume din 
ce în ce mai mari din vânzarea lemnului 
pe picior sau fasonat, în vederea 
obţinerii unui profit material, ceea ce 
imediat a condus atât la îndepărtarea 
lor de la misiunea principală - aceea 
de ADMINISTRATOR responsabil cu 
paza fondului forestier şi respectarea 
regimului silvic (lucrări de întreţinere, 
împăduriri, punere în valoare cu 
respectarea Amenajamentului silvic etc.), 
cât şi la crearea unor situaţii tensionate 
cu agenţii economici.

Asociaţia Forestierilor din România - 
ASFOR s-a străduit să semnaleze aceste 
aspecte, dar, cu regret o mărturisim, că atât 
la nivel de Minister sau Parlament, precum 
şi la nivelul RNP, efectul acestor intervenţii 
nu ne-a oferit satisfacţia găsirii unei 
platforme de interes reciproc avantajos. Nu 
s-a întâmplat până acum, dar sperăm că nu 
este încă timpul pierdut.

Promulgarea legii de modificare a 
Codului Silvic, care s-a produs după 
o dezbatere de peste patru ani, poate 
reprezenta începutul unei noi abordări 
atât prin elaborarea actelor subsecvente 
necesare, dar şi prin stabilirea unui alt tip 
de relaţii între administratori, organizaţii 
patronale, societate civilă. 

Toţi aceştia în colaborare strânsă 
cu Ministerul de resort şi legislativul, 
reprezentat de Parlament, pot genera 
direcţii de acţiune sau iniţiative 
legislative care să jaloneze activităţile 
legate de pădurile României, astfel încât 
dezvoltarea durabilă şi valorificarea 
eficientă a Fondului Forestier să nu 
rămână doar deziderate teoretice. În 
acest sens, înfiinţarea unui Consiliu 
Naţional al Silviculturii aşa cum este 
prevăzut în Codul Silvic modificat, poate 
genera soluţii benefice pentru pădurea 
românească, cu implicaţii pozitive atât 
pentru economie, cât şi pentru viaţa 
noastră a tuturor.

Asociaţia Forestierilor din România - 
ASFOR va activa ca asociaţie patronală 
şi profesională atât pentru susţinerea 
agenţilor economici pe care îi reprezintă, 
cât şi pentru participarea, prin specialiştii 
săi, la elaborarea legislaţiei legată de 
valorificarea superioară, dar şi păstrarea 
pădurii ca sursă de viaţă.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte al Asociaţiei Forestierilor din 

România - ASFOR

Domeniul forestier din România a traversat, în perioada 
2011-2015, multe încercări de a i se găsi un parcurs 
optim de urmat, astfel încât pădurea să poată îndeplini 
condiţiile dezvoltării durabile, prin cele două funcţii ale 
sale: cea de protecţie şi cea de producţie.



În ziua de 10 iunie 2015, 
ora 11, la Braşov, preşedintele 
ASFOR a convocat Adunarea 
Generală anuală. În 
conformitate cu cele stabilite 
anterior, participarea membrilor 
s-a făcut prin reprezentare, 
delegaţii desemnaţi fiind aleşi 
în cadrul Adunărilor Generale 
de sucursală.

Ordinea de zi anunţată a 
cuprins următoarele teme:
• prezentarea raportului de 

activitate al Consiliului 
Director de la precedenta 
Adunare Generală anuală şi 
până în prezent;

• aprobarea execuţiei bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2014 şi a bilanţului 
contabil la 31.12.2014;

• aprobarea raportului Comisiei 
de Cenzori cu privire la 
activitatea financiar-contabilă 
desfăşurată în anul 2014 
şi aprobarea descărcării 
de gestiune a organelor de 
conducere;

• prezentarea şi aprobarea 
proiectului de buget de 
venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2015;

• prezentarea programului 
de acţiuni pentru perioada 
următoare (2015-2016).

• prezentarea şi aprobarea unor 
modificări în statutul ASFOR;

• alegerea preşedintelui 
Asociaţiei Forestierilor din 
România - ASFOR;

• alegerea unui număr de 8 
membri în Consiliul Director 
pentru un mandat de 4 ani.

Premergător Adunării Generale, în 
ziua de 28 mai 2015, a fost convocată 
şedinţa Consiliului Director, a cărei 

obiectiv principal l-a constituit 
aprobarea materialelor care urmau să 
fie dezbătute în Adunarea Generală. 
Cu acest prilej, s-a pus în discuţie 
modul de desfăşurare a Adunării 
Generale, cu accent pe latura 
organizatorică. De asemenea, s-au 
analizat punctual candidaturile la 
funcţiile de preşedinte şi de membru 
în Consiliul Director.

În Adunarea Generală propriu-zisă, 
desfăşurată pe data de 10.06.2015 
la Braşov, în urma votului liber 
exprimat de delegaţii membrilor de 
la sucursale, s-au obţinut următoarele 
rezultate:

Nicolae Țucunel - 68 voturi
Cristian Bălănescu - 42 voturi
Felicianu Jiboteanu - 6 voturi

Domnul Nicolae Țucunel a fost 
ales, aşadar, în funcţia de preşedinte 
al ASFOR pentru mandatul 2015-
2019. 

Deşi dezbaterile şi luările de cuvânt 
au avut uneori accente tensionate, 
miza fiind, în special, funcţia 
de preşedinte, la final, se poate 
concluziona faptul că legitimitatea 
organizaţiei şi mobilizarea sectorului 
au crescut, iar asociaţia, în ansamblu, 
va dobândi anticorpi care o vor 
imuniza pe viitor la astfel de practici.

ASFOR va ieşi întărită din lupta de 
opinii care s-a purtat şi, cu siguranţă, 
această luptă va amprenta unele 
relaţii interumane, dar care, negreşit, 
se vor subordona principiilor 
democratice.

Doar că această luptă vine 
într-un moment de criză pentru 
sector, moment în care unitatea şi 
mobilizarea trebuie să fie maxime şi 
să înceapă de mâine. Legat de acest 
nou început, s-au formulat o serie de 

teme programatice, care, în principal, 
vizează următoarele:

1. Asigurarea respectării 
prevederilor statutare şi păstrării 
cadrului democratic de desfăşurare a 
şedinţelor organizaţiei; 

2. Întărirea rolului de organ de 
conducere al Consiliului Director; 

3. Dezvoltarea structurii ASFOR 
în teritoriu, prin organizarea de 
birouri proprii, cu program de lucru 
permanent; 

4. Extinderea numărului de membri, 
ca urmare a unor servicii care se vor 
oferi în funcţie de necesităţile lor; 

5. Susţinerea creării unui Consiliu 
Naţional al Pădurii, în care ASFOR 
să fie membru activ şi să-şi prezinte 
obiectivele;

6. Menţinerea unei legături 
permanente cu reprezentanţii 
Departamentului Păduri din cadrul 
Ministerului Mediului (Secretar de 
Stat, Director General, Directori 
de Servicii), în vederea promovării 
intereselor Asociaţiei; 

7. Îmbunătăţirea relaţiilor si 
colaborarii cu RNP - Romsilva; 

8. Dezvoltarea, în continuare, a 
relaţiilor ASFOR - AAP (Asociaţia 
Administratorilor de Păduri) şi cu alte 
organizaţii de profil; 

9. Participarea activă, în 
structurile europene de profil EOS 
(Organizaţia Europeană pentru 
Industria de Prelucrare a Lemnului) 
şi ENFE (Organizaţia Europeană a 
Antreprenorilor Forestieri); 

10. Organizarea periodică a unor 

EDITORIAL
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Asumări statutare

Activitatea ASFOR în mandatul 2011-2015 s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile statutului, 
Consiliul Director exercitându-şi atribuţiile în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
acestuia şi în deplină conformitate cu obiectivele şi hotarârile adunărilor generale anuale.

ASFOR - Raport de activitate • Un nou mandat
şi un nou program pentru 2015-2016
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Ca urmare a propunerii domnului prim-ministru Victor Ponta de a se găsi 
soluţii pentru interzicerea exportului de lemn, Asociaţia Forestierilor din 
România - ASFOR face următoarele precizări:

În România se recoltează anual cantitatea de aproximativ 19 milioane 
mc masă lemnoasă volum brut. Douăsprezece milioane mc se prelucrează 
industrial, iar diferenţa de şapte milioane mc este destinată încălzirii şi altor 
utilizări.

Se exportă anual ca lemn brut (buşteni) 0,8 milioane mc. Diferenţa se 
prelucrează în cherestea, furnir, panouri din lemn masiv şi diferite tipuri de plăci 
(PAL, MDF, Panel).

Industria mobilei din România preia din aceste produse, prin capacităţile 
existente la această dată, cantitatea totală de 1,6 milioane mc.

Consumul intern nefiind în măsură să utilizeze întreaga cantitate produsă de 
industria lemnului, valorificarea se face pe pieţe externe cu o creştere a valorii 
adăugate de peste 12 ori (125 lei/mc preţul mediu al lemnului pe picior - 1.600 
lei/mc preţul mediu de vânzare al produselor industriale). Chiar dacă face şi 
importuri de lemn, România a fost întotdeauna un exportator net.

Este de remarcat că, la această dată, producţia industriei lemnului din 
România se situează la cel mai înalt nivel istoric, atât ca valorificare a masei 
lemnoase, cât şi sub aspectul productivităţii randamentelor şi preţurilor obţinute 
pe pieţele noastre tradiţionale.

Întreruperea, chiar temporară, a unor relaţii comerciale ale producătorilor 
români cu partenerii externi ar produce un blocaj general, ceea ce va determina 
o scădere semnificativă a preţului lemnului pe picior, cu pierderi mari pentru 
deţinătorii de păduri şi cu afectarea gravă, până la faliment, a multor agenţi 
economici.

În exploatări forestiere şi industria de prelucrare a lemnului activează 12.000 
de agenţi economici, sunt angajaţi peste 100.000 de oameni, iar cifra de afaceri 
realizată anual este de peste 18 miliarde lei.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte al Asociaţiei Forestierilor

din România - ASFOR

Demersuri
ASFOR
la iniţiativa legislativă 
de interzicere
a exportului
la unele sortimente 
de lemn
Comunicat ASFOR

întâlniri cu agenţii economici 
din teritoriu (sucursale), după un 
program convenit şi prestabilit; 

11. Implementarea portalului 
“Meridiane Forestiere”, care, alături 
de alte structuri de acest fel, să 
informeze zilnic membrii şi opinia 
publică despre subiectele specifice 
activităţii noastre; 

12. Organizarea anuală a 
evenimentului naţional “Zilele 
Forestierului”; 

13. Întâlniri periodice cu 
parlamentari din comisiile de 
specialitate; 

14. Asigurarea editării în 
continuare a revistei proprii 
“Meridiane Forestiere”, cu conţinut 
şi în condiţii grafice îmbunătăţite; 

15. Promovarea Asociaţiei prin 
mijloace mass-media şi materiale 
promoţionale purtătoare ale siglei 
ASFOR; 

16. Finalizarea proiectului cu 
ELMIA - Suedia, pentru organizarea 
în România, în parteneriat ELMIA 
- ASFOR, a unui târg live (pădure) 
de utilaje forestiere, prezentate în 
funcţiune; 

17. Organizarea în România 
a unei conferinţe europene din 
programul EOS; 

18. Demersuri pentru 
organizarea învăţământului 
profesional dual pentru operatori 
în exploatări forestiere şi 
prelucrarea lemnului; 

19. Implicarea în tot ceea ce 
înseamnă obiectul de activitate 
al unei asociaţii patronale şi 
profesionale din domeniul 
forestier, atât în plan intern, cât şi 
în structurile europene; 

20. Asigurarea parcursului in 
ansamblu (performanţă şi imagine) 
a Asociaţiei pentru următorii 4 ani.

Constantin Barba,
Consilier ASFOR



Adunarea Generală a delegaților membrilor ASFOR, 
convocată de președintele ASOCIAȚIEI în baza art. 50 din 
statutul ASFOR, întrunită astăzi, 10 iunie 2015, la Brașov, 
în urma prezentării și a discuțiilor purtate pe marginea 
materialelor de pe ordinea de zi, s-au adoptat și aprobat 
următoarele:

1. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului Director pe 
perioada de la precedenta Adunare Generală anuală, până în 
prezent.

2. Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 
anul 2014 și a Bilanțului Contabil la 31.12.2014.

3. Se aprobă raportul Comisiei de Cenzori, cu privire la 
activitatea financiar-contabilă desfășurată în anul 2014, 
precum și descărcarea de gestiune a organelor de conducere a 
Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR.

4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.

5. Se aprobă programul de acțiuni al ASFOR pe perioada 
următoare (2015-2016).

6. Se aprobă modificările propuse la Statutul ASFOR.

7. În urma votului celor 117 delegați participanți la Adunarea 
Generală Anuală și de Alegeri ASFOR, pentru funcția de 
Președinte al ASFOR, 116 voturi au fost declarate ca valabil 
exprimate, unul a fost anulat, rezultatul fiind următorul:

Țucunel Nicolae - 68 voturi
Bălănescu Cristian - 42 voturi
Jiboteanu Felicianu - 6 voturi

8. Dl. Nicolae Țucunel a fost declarat câștigătorul funcției 
de Președinte ASFOR pentru un nou mandat de 4 ani (2015 
- 2019), din primul tur, în baza a 58.62% din voturile valabil 
exprimate.

9. În urma votului pentru completarea Consiliului Director 
ASFOR, au fost declarați aleși, în ordinea voturilor exprimate, 
următorii: dl. Iugan Emil, dl. Petruse Remus, dl. Vornicel Tudor, 
dl. Malea Doinel, dl. Stoica Constantin, dl. Muscă Ciprian, dl. 
Frunză Dănuț.

 
Nicolae Ţucunel,

Preşedinte al Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR

Hotărârea nr. 27
din 10 iunie 2015

ȚUCUNEL Nicolae
Președinte ASFOR

ARION Constantin
Vicepreședinte ASFOR,
Președinte Sucursala Suceava

BARBU Nicolae
Vicepreședinte ASFOR,
Președinte Sucursala Vâlcea

FRUNZĂ Dănuț
Vicepreședinte ASFOR

ONESCU Mihai
Vicepreședinte ASFOR,
Președinte Sucursala de Vest 

BĂLĂNESCU Cristian
Vicepreședinte ASFOR,
Președinte Sucursala Neamț

BĂJENARU Daniel
Membru C.D.,
Președinte Sucursala București

COMAN Vasile
Membru C.D.,
Președinte Sucursala Baia Mare

COȘA Ioan
Membru C.D.,
Președinte Sucursala Bacău

ILIOIU Ion
Membru C.D.,
Președinte Sucursala Prahova

IUGAN Emil
Membru C.D.

IUGAN Octavian
Membru C.D.,
Președinte Sucursala Cluj

JIBOTEANU Felicianu
Membru C.D.,
PreședinteSucursala Sibiu-Alba

KISS Oliver
Membru C.D.,
Președinte Sucursala Brașov

MALEA Doinel
Membru C.D.

MIHALCEA Florin Eduard
Membru C.D.,
Președinte Sucursala Buzău 

MUSCĂ Ciprian
Membru C.D.

PETRUSE Remus
Membru C.D.

STOICA Constantin
Membru C.D.

VORNICEL Tudor
Membru C.D.

SBERA Ioan
Membru C.D.
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Stimaţi specialişti
ai industriei forestiere,

Îmi permit să vă reţin câteva 
momente, acum, după epuizarea 
alegerilor ASFOR, în urma cărora 
s-a stabilit componenţa conducerii 
asociaţiei pentru următorii 4 ani.

Am decis să nu scriu înainte de 
alegeri, deoarece îi cunosc pe cei trei 
candidaţi la presedinţia asociaţiei 
de mai bine de 10 ani, şi îi consider 
prieteni pe toţi trei. Nu am vrut ca 
mesajul meu să poată avea vreo 
influenţă asupra şanselor la câştigarea 
alegerilor.

Acum, că acest moment este 
consumat, vă pot spune şi părerea 
mea.

Am perceput toată această zbatere 
din ultimele zile ca pe un efort de 
câştigare a unei curse de 42.195 de m, 
dupa ce s-a alergat în pluton 42.000 
m, iar ultima turnantă a generat 
vederea finish-ului şi, inerent, dorinţa 
de victorie.

Cred că ar fi fost mult mai important 
ca în ultimii 4 ani să fi avut mai multe 
acţiuni comune, care să ne ridice pe 
toţi (= asociaţia), care să contracareze 
razboiul mediatic la care suntem 
supuşi (= ostracizarea exploatatorilor 
şi procesatorilor de lemn).

S-a amintit astăzi ca Romsilva este 
cel mai mare duşman comun pe care 
îl avem. De bine, de rău, cu oamenii 
ăia putem avea un limbaj tehnic 
comun, deoarece şi ei, şi noi, suntem 
absolvenţii aceleiaşi şcoli silvice.

Uitaţi, însă, de ONG-urile de mediu, 
acolo unde sunt multi extremişti, 
oameni fără pregătire în domeniu, 
fără înţelegerea complexităţii celor 
pe care le facem noi, dar care sunt 
foarte pe val, mai ales că sunt şi 
finanţaţi, şi organizaţi sistematic de 
către parteneri străini care îşi doresc 
ca noi să fim un mare parc natural, 
industria să ne dispară, iar noi să ne 
pierdem competenţele profesionale 
în domeniu! Uitaţi-vă la alte sectoare 
economice, unde am abandonat 
lupta…

Fiecare dintre noi luptă, mai mult 
sau mai puţin individual, pentru 
supravieţuire, concurând acerb pe 
ceilalţi membri ai asociaţiei şi firmele 
din sector care nu sunt în ASFOR.

Personal cred că modelul 
concurenţial este unul depăşit, nu 
doar în sectorul nostru, ci în întreaga 
economie mondială. Urmează doar ca 
următorii 20-30 de ani să dovedească 
asta, iar omenirea să-şi aducă aminte 
cu amuzament de deceniile penibile în 
care mai mult stricam resursele decât 
să le folosim în beneficiul comun.

Pe cei care zâmbesc la aceste 
cuvinte, îi rog să realizeze că soarele 
ne dă în 5 minute mai multă energie 
decât consumă toată omenirea în 
decurs de un an, aşadar e doar o 
chestiune de tehnologie şi dorinţa de 
distribuire mai echitabilă a bunăstarii. 
Probabil va trebui să atingem un 
moment critic pentru a deschide ochii!

Revenind la ASFOR, în câte acţiuni 
de voluntariat generate de asociaţie 
aţi fost implicaţi în ultimii ani? Câte 
parteneriate cu Romsilva, AAP, ITRSV, 
facultăţi, Cluburile Rotary, Lions, 
ONG-uri, consilii locale, inspectorate 
de învăţământ, etc. aţi generat 
fiecare dintre dumneavoastră şi aţi 
implementat cu succes, chiar dacă 
sorţii păreau potrivnici la un moment 
dat?

Cum aţi contribuit la o mai bună 
imagine a ASFOR (şi, inerent, şi a 
firmei dumneavoastră, ca membru 
ASFOR - şi vice-versa), astfel încât 
lumea să nu vă mai considere un 
“defoliator”, o firmă fără scrupule care 
distruge prezentul si viitorul acestei 
naţiuni?

Spun aceste cuvinte grele, deoarece 
mi-au fost adresate de multe ori, chiar 
de către prieteni, cărora a trebuit să le 
explic rolul meu/nostru în ansamblul 
socio-economic unde acţionez: la câţi 
oameni din zona de munte le dau de 
lucru, câte familii sunt întreţinute de 
aceşti bărbaţi aspri, câţi copii au şansa 
să meargă la o şcoală, chiar dacă îşi 
văd taţii o dată la 2-3 săptămâni, câte 
conexiuni pe verticală şi orizontală se 
dezvoltă în economie etc.

Şi i-am mai rugat pe acei care mă 
acuzau că distrug pădurea să îmi 
spună ce valoare adaugată generează 
pentru existenţa lor miile de inspectori 
şi inspectori ai inspectorilor care ne 
ambuschează şi ne atacă la orice pas!!!

Iar pe ecologiştii până în măduva 
oaselor, i-am îndemnat să nu mai 
folosească hârtia igienică (provenită 

din lemn), ci să treacă pe plastic! 
Pentru o experienţă unică, cu efect 
garantat!

Eu cred că fiecare dintre noi a făcut 
mai puţin decât am fi putut pentru 
aceasta asociaţie, şi, ca atare, ne cam 
merităm imaginea actuală.

Putem schimba asta oricând! Ţine 
doar de dorinţa de a ne implica în 
voluntariat.

Vorbesc din experienţă, fiind 
membru al unui club Rotary, în care 
am demarat şi derulat deja, de cîţiva 
ani, un frumos proiect de plantare în 
jurul Ploieştiului (un oraş cu multă 
poluare industrială). Am reuşit să 
capacitez Romsilva, ONG-uri de 
mediu, Lukoil, Primăria Ploieşti, ASFOR 
Prahova, liceele din oraş, astfel încât 
împreună să facem ceva pentru noi şi 
pentru viitorul nostru. Toţi mi-au spus 
iniţial că nu va merge, toţi au răspuns 
iniţial negativ la invitaţia mea. Dar, cu 
tenacitate, am reuşit să ne strângem la 
o masă comună şi să plantăm câte un 
pic în fiecare an!

E un model ce poate fi replicat 
destul de uşor şi cu succes în orice 
comunitate care vrea să aibă pădure 
acolo unde trăieşte.

Aveţi cu toţii multe contacte, trebuie 
doar să le puneţi la treabă pentru 
comunitate, nu doar pentru interese 
proprii.

Mulţi vor pădure, puţini sunt dispuşi 
să iasă la plantat! Dar noi ştim şi să 
plantăm, nu doar să tăiem! Şi putem şi 
să ne lăudăm în mass-media cu ceea 
ce facem în acest sens!

Dacă vrem ca lumea să ne 
privească altfel, trebuie să mişcăm 
primii. Mingea e la noi în teren (cam 
înţepenită acolo de ceea ce am făcut 
rău sau nu am facut bine în ultimii 
ani)!

Vă îndemn la coeziune, la gândire 
sinergică, la implicarea în proiecte 
cu vizibilitate maximă, la generarea 
schimbării în bine pe care vrem să o 
trăim în România!

Vă mulţumesc pentru timpul acordat 
şi vă doresc putere, răbdare, inspiraţie 
şi succes în tot ceea ce faceţi!

Cu preţuire,
Daniel Paul Dima

ASFOR după alegeri
(când mulţi viteji se-arată)

EDITORIAL
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De ce avem nevoie
de certificare?
Întâlnim, în continuare, o mare 

varietate a preţurilor pe piaţa 
peleţilor din lemn, legată atât 
de calitate, cât şi de diversitatea 
provenienţei acestora. Sectorul 
peleţilor din import face dificilă 
stabilirea unei limite între 
tranzacţiile considerate a fi bune 
şi cele mai puţin reuşite. Aceşti 
peleţi pot conţine poluanţi (PVC) 
şi au o calitate mediocră, ceea 
ce ar putea conduce adeseori la 
blocaje premature ale instalaţiilor 
de încălzire.

Un bun obicei este acela de 
a verifica în permanenţă dacă 
peleţii vânduţi deţin o etichetă 
de certificare. Utilizarea peleţilor 
certificaţi aduce o garanţie de 
calitate consumatorului final, dar 
şi instalatorului sau producătorului 
echipamentelor de încălzire. Peleţii 
au garanţia unei calităţi a materiei 
prime folosite, caracteristici fizice 
şi chimice corect stabilite, putere 
calorică ş.a.

Caietul de sarcini care include 
trăsăturile mai sus menţionate 
există în prezent sub format 
european: este vorba de norma 
EN 14961-2, tradusă ea însăşi 
în standardul internaţional ISO 
17225. Această normă reprezintă 
un document de referinţă care 
defineşte proprietăţile peleţilor, 
permiţând evaluarea corectă a 
calităţii acestora. În tabelul de mai 
jos sunt prezentaţi câţiva parametri 
de bază, precum şi valoarea lor 
limită aşa cum este aceasta cerută 
de standard pentru categoria A1. În 
Belgia, sunt în vigoare două sisteme 
de certificare: DIN plus şi EN plus.

De aceea, cea mai mare parte 
a caracteristicilor tehnice ale 
cazanelor cu aburi şi sobelor solicită 
utilizarea exclusivă a peleţilor 
certificaţi. Subliniem faptul că în caz 
de litigiu vizând instalaţia afectată, 
garanţia constructorului îşi poate 
pierde valabilitatea în cazul în care 
granulele folosite nu sunt cele 
certificate.

Certificarea
peleţilor din lemn

Rezumat
Certificarea garantează, 

la modul general, că 
peleţii produşi respectă 

criteriile definite prin 
norme europeane, 

precum şi alte criterii, 
cum ar fi punctul de 

topire a rămăşiţelor din 
peleţi, proporţia de lemn 
certificat (PEFC, FSC) sau 

tipul şi sursa materiei 
prime.

Certification of 
Wood Pellets

Synopsis
Certification ensures that 

the pellets which have 
been overall produced 
fully comply with the 

European norms, as well 
as other criteria such 
as the melting point 

of pellets, the certified 
pellets proportion 

(PEFC, FSC) or the type 
and source of the raw 

material.

Diametru

Masă volum aparent

Lungime (L)

Originea materiei prime

Umiditate

Temperatura de topire a cenuşii

Cenuşa de la arderea peleţilor

Rezistenţa mecanică

Cantitate particule fine

Aditivi

Putere calorică inferioară (PCI)

Azot

Sulf

Clor

Controlul materialelor grele

6 mm ± 1 sau 8 mm ± 1

≥ 600 kg / mc

3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm

lemn natural

≤ 10%

≥ 1.200°C

≤ 0,7%

≥ 97,5%

≤ 1%

≤ 2%

4600 ≤ PCI ≤ 5.300 kWh/kg

< 0,3%

< 0,03%

< 0,02%

da

Caracteristicile fizice
(norma EN 14961-2)
ale granulelor de categoria A1
(încălzire domestică, de putere mică)
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Peleţi sub forma de vrac

Sistemul DIN plus
DIN plus reprezintă un sistem german 

de certificare creat în anul 2008. Acesta 
stabileşte caracteristicile pe care peleţii 
trebuie să le respecte în conformitate cu 
norma de calitate europeană EN14961-
2 care ia în considerare atât trăsăturile 
produsului, cât şi procesul de fabricaţie. 
Certificarea este atribuită de către 
organismul DIN CERTCO.

Numai sacii şi facturile care reiau 
numărul de certificare (Reg Nr. 7A000) 
alături de logo-ul DIN plus sunt în mod 
real certificaţi DIN plus.

Chiar dacă pe saci apar termenii DIN 
plus, Din + sau în conformitate cu DIN 
plus, acest fapt nu înseamnă în mod 
obligatoriu că peleţii în cauză sunt 
autentic DIN plus, rezultând doar o 
simplă manipulare comercială pentru a 
induce consumatorul în eroare.

Certificarea EN plus
EN plus a fost creat în anul 2012, 

fiind elaborat şi dezvoltat de către 

Consiliul European al Peleţilor, organism 
ce regrupează asociaţiile naţionale 
din sectorul peleţilor. EN plus se află 
într-o continuă evoluţie, îndeosebi 
prin proiectul PellCert, care aduce 
îmbunătăţiri periodice acestui standard 
de certificare.

EN plus garantează că peleţii produşi 
respectă criteriile definite prin norma 
europeană 14961-2, precum şi alte 
criterii cum ar fi punctul de topire a 
rămăşiţelor din peleţi, proporţia de lemn 
certificat (PEFC, FSC) sau tipul materiei 
prime. EN plus numără două clase 
specifice pentru utilizarea domestică: A1 
şi A2. Clasa A1 defineşte cele mai stricte 
criterii de calitate, iar A2 se deosebeşte 
mai ales printr-o toleranţă mai ridicată a 
conţinutului de cenuşă.

Acest standard asigură calitatea 
întregii filiere a peleţilor din lemn, 
începând cu producţia, stocarea, 
transportul şi încheind cu consumatorul 
final. O dată pe an, inspectori 
independenţi verifică instalaţiile şi 

calitatea procesului de producţie, iar 
anumite eşantioane de peleţi sunt 
prelevate şi analizate corespunzător. 
Spre exemplu, un stoc anume de peleţi 
poate fi urmărit în orice moment prin 
intermediul unui număr de identificare 
specific care ne conduce până la 
originea producătorului. În acest mod, 
garanţia calităţii poate fi complet 
asigurată.

EN plus este o certificare de nivel 
internaţional, funcţionând pe întreg 
continentul european. Peleţii importaţi 
sunt astfel supuşi aceloraşi reguli ca 
şi cei produşi în interiorul ţării vizate, 
permiţând o transparenţă totală în 
faţa consumatorului şi absenţa oricărui 
risc de concurenţă neloială pentru 
producătorii locali.

Sursa:
Prelucrare Silva Belgica, 
Nr. 2/2015, martie-aprilie

Studiu ValBiom
(valorificarea biomasei)
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Lucrând înainte de 1989 în zonă, la 
exploatări forestiere, şi cunoscând 
pădurile comunale, mai daunăzi, 

deplasându-mă în comuna Tupilaţi, jud. 
Neamţ, am constatat cu regret şi amărăciune 
că parcela 2a,b (actual 190) din fosta pădure 
comunală Tupilaţi nu mai există (vezi harta).

Trupul Făgeţel, cum este denumit, cu pădure 
de fag şi carpen în suprafaţă de cca. 20 ha, 
după retrocedare către cei îndreptăţiţi, în anul 
1994, a fost lovit de securile nemiloase ale 
unor săteni din comună, certaţi cu legea, astfel 
încât, în scurt timp, arborii, unul câte unul, au 
dispărut.

Şi pentru că nu a fost suficient, ciobănaşii 
cu oi şi capre şi-au instalat stânile în zonă, şi 
chiar în parcelă, suprafaţa nemaiputându-se 
regenera prin lăstari, arătând în prezent ca 
un fel de Bărăgan, cu ierburi, măracini şi rare 
urme de vegetaţie forestieră.

Cauza principală a dezastrului, pentru 
că este vorba de un dezastru, o constituie 
încălcarea cu bună-ştiinţă, din partea celor 
puşi în posesie, a Codului Silvic, art. 17, al. 2, 
lit. b, coroborat cu art. 51, al. 1, în sensul că 
nu au asigurat paza şi integritatea fondului 
forestier.

Şi ciobănaşii cu oi şi capre au încălcat cu 
ştiinţă Codul Silvic art. 53, al. 1, articol ce 
interzice păşunatul în pădure.

Se pune întrebarea: ce trebuie făcut?
Legislaţie există, si ea trebuie aplicată de 

urgenţă de organele îndreptăţite în acest sens.
Ca şi expert silvic judiciar, recomand 

următoarea procedură:
• identificarea tuturor proprietarilor din 

parcelă puşi în posesie;

• sancţionarea celor vinovaţi, atât proprietari, 
cât şi ciobănaşi, în baza Legii 171/2010, art. 3, 
lit. a, b, art. 7, al. 1, lit. a, art. 11, lit. d, art. 13, 
lit. a, articole de lege încălcate cu ştiinţă;

• trecerea de urgenţă la reinstalarea pădurii 
conform metodologiei stabilite prin Codul Silvic 
art. 17, al. 2, lit. c sau art. 32, al. 1, 2, 3, 4, 5.

Nu de alta, dar nestopând aceste fapte, 
peste nu prea mult timp, la o altă deplasare 
în teren, în zonă, voi constata, deoarece acum 
indicii au fost găsite şi există (arbori tăiaţi, 
păşunat etc.), că ele au dispărut şi va trebui să 
semnalez şi să public un nou articol, cu titlul 
“Parcele pierdute”.

Nu doresc să se întâmple acest lucru.

Expert judiciar silvic
Gheorghe Chiruţă Gafiţa

O parcelă pierdută
Rezumat

Păduri aflate, în special, 
în zona accesibilă 

şi amplasate în 
imediata apropiere a 

aşezămintelor umane 
au avut uneori soarta 

degradării şi distrugerii, 
fenomen avansat chiar 

până la dispariţia 
acestora. Autorul aduce 
în atenţie un asemenea 

caz.

A lost
forest parcel 

Synopsis
Forests that are found 

mostly in accessible 
areas, in the proximity 
of human settlements 
have sometimes been 

subjected to destruction 
and degradation, an 

advanced phenomenon 
leading even to their 

possible disappearance.
Forestry

Expert Witness,
Gheorghe Chiruţă 

Gafiţa

Codul Silvic din 1962, prin art. 10, dădea primăriilor dreptul de 
administrare a pădurilor incluse în fondul forestier naţional, 
care nu erau administrate de întreprinderile de stat pentru 
economia forestieră (ISJ). Mai mult, Legea 4/1972 privind 
gospodărirea pădurilor aflate în administrarea directă a 
comunelor, prin art. 1, prevedea, printre altele, ca pădurile 
aflate în administrarea directă a comunelor, denumite păduri 
comunale, sunt proprietate de stat, bun al întregului popor. 
Aceste păduri erau supuse regimului silvic şi făceau parte din 
fondul naţional forestier al ţării. Toate cele prezentate mai sus 
s-au întâmplat pâna în anul 1989. După anul 1989, în baza 
legilor fondului funciar, şi pădurile comunale au avut soarta 
retrocedării către foştii proprietari.
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Bavaria-i fruntea
Sus numita ţară se distinge prin următoarele 

particularităţi:
• este provincia cea mai împădurită din cuprinsul 

Federalei,
• pădurile particulare deţin majoritatea, anume 

58%,
• numărul proprietarilor se ridică la 600.000,
• suprafaţa medie pe cap de locuitor comportă 2,3 

ha,
• pădurile statului deţin numai 39%,
• proprietăţile private sunt fărâmiţate, aşa că multe 

sunt neglijate de proprietari,
• esenţele principale: molid (58%), urmat de pin şi 

fag,
Dată fiind această situaţie, administraţia silvică şi-a 

făcut o misiune din promovarea pădurilor private.

Pe ce cale? “Ajută-te ca să te ajut”.
Cu alte cuvinte: micii proprietari sunt încurajaţi 

să se asocieze, o premisă pentru a primi subvenţii. 
Nu intrăm în amănunte. Cert este că proprietarii 
de păduri private din Bavaria au folosit pe deplin 
această şansă. Întreaga regiune este împânzită cu 
asociaţii ad-hoc. O evoluţie care-i un imbold pentru 
restul provinciilor. Dar nu numai atât. Asociaţiile 
pădurilor private încep să devină un partener 
interesant şi pentru ocoalele silvice. Se ştie: unde-s 
doi, nu numai puterea, ci şi alte avantaje cresc… Fapt 
dovedit la desfacerea produselor lemnoase pe piaţă. 
Oferite împreună, produsele pădurii pot obţine un 
preţ mai bun. De unde o înfrăţire crescândă între 
slujbaşii statului şi proprietarii de păduri private. 
Un alt pas înainte constă într-o alianţă cu industria 
lemnului. O convenţie a avut loc între 28 şi 30 
octombrie 2014 la Bad Kissingen.

Cooperare sau cartel?
În orice comunitate există un gremiu care 

veghează asupra bunului mers al treburilor 
publice. Rolul consulilor din timpul republicii 
romane (“Videant consules ne quid res publica 
detrimenti capiat”) revine în Germania zilelor 
noastre unei autorităţi cunoscută sub denumirea 
de Bundeskartellamt. Un gremiu care a pus piciorul 
în prag. Motivul invocat: bănuială de constituirea 
unui cartel, adică o uniune monopolistă în vederea 
stabilirii preţurilor şi condiţiilor de vânzare a 
mărfurilor pe piaţă, fapt diametral opus unei pieţe 
libere.

Asociaţiile forestiere: 
posiblităţi nebănuite
în micile proprietăţi private?

Rezumat
Proprietăţile private 

forestiere, prin asociere, 
beneficiază de o serie 

de avantaje care încep 
cu faza de mai bună 
gospodărire şi pază 

a pădurii şi continuă 
pe lanţ, cu desfacerea 

(preţul) produselor.

Forestry 
Associations: 

uncharted 
possibilities of 

small private 
properties

Synopsis
Private forest properties 
takes advantage of the 
process of association, 

beginning with a better 
management and safety 
of forests and continuing 
with the proper selling of 

the products (prices).
Dr. Aurel Teuşan

Reamintim că în Republica Federală Germania, fiecare dintre 
cele 13 regiuni (landuri) este independentă în materie de 
silvicultură. De unde diferenţe în ceea ce priveşte organizarea 
proprietăţilor private. 

Motiv suficient de a mobiliza 
proprietarii de păduri. O ocazie 
binevenită a fost aşa numitul 
“colocviu de iarnă”, iniţiat acum 35 
de ani. Adunarea a avut loc în cadrul 
universităţii din Freiburg, între 28 şi 29 
ianuarie 2015. Participanţi: peste 700 de 
persoane. 
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Trup de pădure constituit din păduri private

Tematica: comercializarea produselor 
lemnoase. Reprezentantul ministerului 
pădurilor, dr. Axel Heider, a invocat că, 
odată ce produsele lemnoase părăsesc 
pădurea, intră în vigoare legile pieţei 
libere. Este adevărat, în cazul lemnului 
trebuie luat în considerare şi faptul că 
pădurea şi slujitorii ei aduc societăţii o 

mulţime de alte servicii. Prin urmare, 
trebuie găsită o modalitate de a împăca 
şi capra, şi varza. 

Cu alte cuvinte: sus-numita tematică 
va preocupa mai departe cercurile 
silvice.

Dr. Aurel Teuşan

Bibliografie
B.-G. Encke: Gemeinsame 

Holzvermarktung vor dem Aus? AFT-
Derwald 5/2015.
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Sectorul de exploatare Valea Doftanei, aparţinând 
de IFET Ploieşti, unde am lucrat ca şef sector în 
perioada 1984-1994, exploata anual un volum de 

80-90 de mii de mc, având, în 1989, 21 de echipe de 
funicular (se folosea funicularul FP2).

La început, firma a avut 14 angajaţi, iar ca utilaje, 
2 tractoare şi 2 funiculare FP2. În anul 2011, firma a 
reuşit să achizitioneze un echipament Wyssen, care 
conferă două mari avantaje: grupul motor acţionat 
hidrostatic permite o operare facilă, iar căruciorul de 
3 t,  acţionat şi el hidraulic, prezintă siguranţă, având 
o constucţie foarte solidă, cu elementele mobile 
dispuse şi protejate în interior.

Volumul exploatat anual a fost în jur de 10.000-
15.000 mc, lemnul de lucru, în general buştean gater 
fag, fiind livrat fabricilor de profil din zonă, iar lemnul 
de foc şi cel mărunt provenit din lucrările de curăţire 
a parchetelor fiind vândut către populaţie, iar o altă 
parte transformat în mangal până în anul 2010 (circa 
200 t anual).    

Prin intermediul ASFOR, am participat cu ENFE la 
un program finanţat de UE, având ca temă “Economie 
şi sănătate în exploatări forestiere”, împreună cu 
alte zece ţări. Una dintre cele 6 întâlniri de lucru ale 
programului desfăşurat pe o perioadă de doi ani a 
avut loc în România, în zona Valea Doftanei, unde 
îmi desfăşor activitatea, unde s-a apreciat folosirea 
funicularelor ca utilaje “ecologice”. A fost apreciată, de 
asemenea, şi ospitalitatea şi tradiţia românească.

Rezultatele programului având tema mai sus 
amintita, au fost difuzate pe diferite căi în toate ţările 
UE. 

În prezent, firmele care folosesc ca utilaj de bază 
funicularul pentru scosul şi apropiatul materialului 
lemnos se confruntă cu noi probleme, printre care:    

- costuri mari ale masei lemnoase pe picior, care nu 
mai ţin cont de distanţa de scos apropiat;

-  valoarea mare de achiziţionare a utilajului, un 
echipament nou ce include motor, cărucior, cablu etc. 
costă peste 250.000 euro, valoare ce poate fi greu 
amortizată;

-  la licitaţii sunt partizi cu volume mici, iar 
montarea unei linii, se ştie, devine rentabilă pentru 
volume mai mari de 800-1.000 mc;

-  lipsa personalului calificat, în ţară neexistând şcoli 
sau centre de calificare a operatorilor pentru funicular;

-  pericol mare de producere a accidentelor de 
muncă, în condiţiile în care folosirea funicularului se 
impune în (teren) amplasament cu pante mari.

În ultimii ani, datorită şi unor probleme privind 
cantitatea şi calitatea masei lemnoase contractate 
cu ocoalele silvice aparţinând Romsilva, firma s-a 
reorientat, lucrând cu ocoalele private sau facând 
lucrări în prestaţie cu funicularul la proprietarii 
particulari de păduri.

Sperăm ca după aprobarea noului Cod Silvic, 
reglementările ce urmează a fi elaborate să includă 
şi unele prevederi speciale care să contracareze 
riscurile şi costurile mari în folosirea funicularelor, 
dar care aduc beneficii majore arboretelor prin 
protejarea solului, protecţia seminţişului şi favorizarea 
regenerărilor naturale (exemple în Austria, Elveţia 
etc.).                   

Ing. Ion Ilioiu

Bu
sin

es
s F

oc
us ILFOREST SRL

Judeţ: Prahova • Localitate: Brebu
Conform datelor oferite de Registrul Comerţului, firma are ca domeniu de activitate principal 
silvicultura şi alte activităţi forestiere, cod CAEN 0210. ILFOREST SRL a fost înfiinţată în anul 
1999, avand ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului, precum şi 
comercializarea produselor rezultate. Firma a fost înfiinţată în ideea continuării tradiţiei privind 
utilizarea funicularelor la scosul şi apropiatul materialului lemnos în zona Valea Doftanei.

 Aspect de lucru cu utilizarea funicularului 
la colectarea lemnului
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Compania Erhart Holz activează în domeniul 
exploatărilor încă din 1954 şi debitează în 
fiecare an 50.000 mc de lemn brut, din care 

jumătate provine din partea cea mai răsăriteană a 
Elveţiei, în special din zona Grisons. Aceasta este 
cea mai mare cumpărătoare de cherestea locală din 
Voralrlberg, la graniţa cu Austria. În schimb, fabrica 
de cherestea livrează o mare parte a produselor sale 
către fabricile din Elveţia, ceea ce l-a determinat 
pe directorul şi co-fondatorul lui Erhart Holz (Adolf 
Erhart) să afirme clar: Noi gândim în franci!

În pofida aprecierii francului în raport cu moneda 
euro, la mijlocul lunii ianuarie, compania cumpără 
în continuare lemn rotund elveţian în aceeaşi 
cantitate, la fel cum a procedat în anul trecut. Erhart 
Holz a ajuns la o înţelegere cu furnizorii în vederea 
scăderii preţurilor cu 10% în raport cu cele din 
toamnă, conform recomandărilor Comisiei pentru 
reglementarea pieţei lemnului din data de 21 
ianuarie.

Încă din anul 1970, fabrica elveţiană s-a 
aprovizionat de pe teritoriul ţării, cumpărând lemn 
brut pe picior şi întreţinând raporturi de parteneriat 
complexe cu furnizorii interni. Deşi administraţia 
fabricii de cherestea admite faptul că situaţia actuală 
nu se poate prelungi fără luarea unei decizii clare în 
privinţa perioadei de aprovizionare cu lemn exclusiv 
elveţian, politica de achiziţioanre şi exploatare îşi 
continuă cursul în pofida unor pierderi înregistrate 
în vânzările generale de cherestea de pe teritoriul 
Elveţiei.

Cumpărarea lemnului brut în Elveţia, debitarea 
acestuia în Vorarlberg şi revinderea în interiorul ţării 
sub formă de cherestea sunt proceduri dificile în 
prezent, întrucât preţul cherestelei scade mai rapid 
decât cel al lemnului brut.

Gândirea
în franci

în industria lemnului
Rezumat

În zona centrală a 
Europei, în special în 
regiunile de graniţă, 

în prezent, procedurile 
comerciale sunt tot 

mai dificile, întrucât 
preţul cherestelei şi cel 

al lemnului brut sunt 
dependente de valoarea 

francului eleveţian.

Thinking in 
swiss francs 

inside the 
wood industry

Synopsis
In the central part of 
Europe, mostly in the 

border regions, the 
present commercial 

proceedings have 
become more and more 

difficult as timber and 
raw wood prices depend 
on the Swiss Franc rate.

Fabricile de cherestea din Vorarlberg 
cumpără o parte din lemnul rotund din 
regiunile estice ale Elveţiei. Creşterea 
francului a determinat o diminuare a 
importurilor de lemn elveţian, chiar 
dacă unele companii sau fabrici care 
întreţin relaţii comerciale bune cu 
proprietarii forestieri continuă să se 
aprovizioneze din Elveţia. Cheresteaua 
din răşinoase ar putea fi rară în această 
primăvară în regiunea amintită.

De asemenea, este de aşteptat o 
scumpire a lemnului rotund în regiunea 
Voralberg, ceea ce va duce la o 
aprovizionare în scădere cu cheresteaua 
necesară. În regiunile de graniţă, 
preţurile ar trebui şi ele să se alinieze 
cu preţul în franci recomandat de către 
Comisia elveţiană a pieţei lemnului 
(preţurile în toamnă au fost cu 10% 
mai mici). În prezent, cheresteaua din 
răşinoase de calitate B din Vorarlberg 
se negociază la preţul de 105 Euro, în 
medie. În primăvară, preţul mediu ar 
putea atinge 106-108 Euro/mc.

Lemnul brut ar deveni astfel mai 
scump în regiunile frontaliere decât în 
alte părţi ale Austriei şi Germaniei. Pe 
termen mediu, fabricile de cherestea 
din Vorarlberg s-ar confrunta şi ele cu 
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Cherestea de răşinoase pregătită pentru livrare

acelaşi gen de probleme, precum cele 
care activează pe teritoriul Elveţiei.

Lemnul rotund se răreşte, ceea 
ce va antrena în curând o creştere 
a preţurilor în această primăvară. În 
următoarele săptămâni, numeroase 
fabrici de cherestea din Vorarlberg îşi 
vor reduce achiziţiile de cherestea din 
Elveţia din cauza francului puternic şi 
vor încerca să astupe această lipsă cu 
ajutorul materiei prime din Vorarlberg. 
În consecinţă, fabricile de cherestea din 
regiune nu vor mai avea lemn suficient 
în această perioadă, cu atât mai mult cu 
cât recoltele au fost afectate de ninsorile 
abundente din iarnă. Procurarea 
lemnului din alte regiuni, cum ar fi 
sudul Germaniei rămâne problematică 
deoarece exploatările forestiere 

păstrează acolo relaţii comerciale stabile 
cu clienţi tradiţionali. Prin urmare, noii 
veniţi vor găsi cu dificultate materia 
primă necesară în raport cu cumpărătorii 
vechi.

Conform unei evaluări, volumul 
cherestelei provenite din răşinoase 
cumpărate şi debitate în Elveţia prin 
intermediul uzinelor din regiunea 
Vorarlberg se situează între 60.000 şi 
80.000 mc în ultimii ani. Este de aşteptat 
un recul de o treime al importurilor 
elveţiene începând din primăvara 
aceasta.

Diminuarea vânzărilor către Vorarlberg 
nu se resimte încă deoarece comenzile 
suspendate pot fi onorate în continuare, 
iar numeroase loturi nu au putut 

fi evacuate din cauza ninsorilor. În 
schimb, în săptămânile următoare s-ar 
putea semnala o scădere a vânzărilor 
şi o penurie de lemn rotund pentru 
primăvară şi vară. Un număr important 
de proprietari forestieri din Elveţia îşi vor 
întrerupe exploatările dacă francul îşi va 
păstra cota ridicată de acum.

Cu toate acestea, elaborarea unei 
prognoze cât mai precise a situaţiei 
analizate este extrem de complicată 
căci totul depinde de evoluţia francului 
elveţian în cursul lunilor următoare ale 
acestui an.

Sursa:
La Forêt, nr. 4/2015
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Dispozitivele de tracţiune, forma şi 
mărimea sarcinilor colectate constituie lanţul 
particular, care, alături de specificul mediului 
în care are loc deplasarea (terenul), defineşte 
setul de legături şi relaţii ce caracterizează 
mişcarea lemnului în cadrul operaţiei de 
colectare. De altfel, aceste intercondiţionări se 
repercutează, în final, în domeniul anduranţei 
mecanismelor şi a randamentelor energetice.

De aceea, în cadrul sistemei de maşini 
destinate colectării lemnului, se aleg 
categorii specifice de maşini, corelate cu 
particularitatile procesului tehnologic, 
evitându-se astfel costurile ridicate sau 
supradimensionările.

Pentru înregistrarea şi analizarea eforturilor 
la tragerea lemnului prin pădure (faza 
specifică colectării lemnului) s-a întrebuinţat 
o hârtie roşie ceruită, pe care se scriu, cu un 
creion cu safir, mărimile măsurate. 

Pentru aprofundarea cercetărilor privind 
caracteristicile mişcării pe sol a lemnului şi 
evidenţierea solicitărilor care se formează la 
nivelul mijloacelor de tracţiune, cu ajutorul 
unei scheme (montaj) de lucru anume 
pregatită, s-au ridicat mai multe profilograme. 
S-a urmărit utilizarea unor variabile de 
situaţie şi care s-au materializat prin utilizarea 
a trei mijloace de tracţiune (funicular, troliu 
pe tractor şi troliu independent), sarcini 
diferite, condiţii de teren şi de configuraţie a 
arborilor distincte.

Determinări deosebit de reprezentative 
s-au putut obţine la colectarea arborilor cu 
ajutorul funicularului în condiţii variate de 
declivitate, sarcină utilă şi sol, cu înregistrarea 
tuturor forţelor reactive care solicită cablul 
trăgător.

Trecerea timpului (durata deplasării) s-a 
materializat pe bandă prin semne de marcare 

a timpului de către un înregistrator al marcării 
timpului şi un impulsor în intervale de 5 
secunde.

Schimbarea domeniului de măsurare se 
realizează cu ajutorul unui arc.

Înregistrarea propriu-zisă s-a facut cu un 
aparat “dinamograf HKS-1”. Pentru măsurarea 
eforturilor într-un cablu trăgător în mişcare, 
a fost necesară construirea unui cărucior 
ajutător, prin care trece cablul şi a cărui 
rolă mobilă s-a pus în contact cu cilindrul 
hidraulic. În asemenea schemă de montare, 
dinamograful a putut fi operaţional în orice 
condiţie în interiorul parchetului, în puncte 
izolate şi la orice tip de utilaj (troliu, tractor, 
funicular etc.).

Avantajul unui asemenea montaj constă 
în posibilitatea de înregistrare, având ca 
referinţă timpul, a tuturor categoriilor de 
efort în formă cumulată şi analiza acestora 
asociat cu observarea în teren a obstacolelor, 
microreliefului şi repoziţionărilor pe care le 
face arborele în timpul deplasării.

Cunoaşterea eforturilor în cabluri are 
importanţă practică, în general, la stabilirea 
durabilităţii acestora şi la determinarea 
caracteristicilor de ridicare şi transport a 
sarcinii.

S-a considerat, dat fiind principiul de 
funcţionare a schemei de cabluri în care 
cablul trăgător este supus unor solicitări 
variabile de formă particulară, ca simultan 
cu urmărirea intensităţii solicitărilor în 
cablul trăgător să se înregistreze cu ajutorul 
dinamografului solicitările în forma lor directă 
de manifestare.

Cunoscându-se variaţia cu caracter aleator 
a solicitărilor în cablurile cu asemenea 
destinaţie, datele nu pot constitui o bază 

Particularităţi
la deplasarea lemnului 
subţire pe sol

Rezumat
Variabilele, în care 

sunt incluse, în afara 
declivităţii terenului şi 
unghiurile sub care se 

execută tragerea, în cazul 
lemnului subţire, adaugă 

particularitatea sa de 
conformaţie şi poziţie de 
mişcare cu efect direct în 
bilanţul fortelor efective 

de tracţiune (anormal de 
mari).

Particularities 
of thin log 

skidding
Synopsis

Among thin log 
skidding influential 

factors, besides the soil 
declivity and the angles 

of traction specific to 
thin wood, one may 

mention the particularity 
of conformation and 

movement position 
directly affecting 

the balance of the 
actual traction forces 

(abnormally high).

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Una dintre problemele importante care se înscriu în specificul 
colectării lemnului este lipsa unui anumit grad de constanţă 
si regularitate. La un nivel de neregularitate mare, aşa cum 
se întâlneşte de fapt, comportarea dinamică a mecanismelor 
este necorespunzătoare, apar forţe dinamice mari, cresc 
pierderile prin frecare, se accentuează fenomenele de 
vibraţii, scade randamentul mecanic, este influenţată negativ 
calitatea procesului tehnologic.
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precisă de calcul, însă pot fi considerate 
reprezentative pentru interpretarea 
următoarelor aspecte :

- valorile mai mari ale eforturilor 
maxime, raportate la cele admisibile 
prin coeficientul de siguranţă, impun 
redimensionarea troliului sau cablului;

- necesarul energetic pentru lucrului 
mecanic efectuat.

Intensitatea solicitărilor în cablul 
trăgător au fost înregistrate pe 
hârtie dinamografică în două cazuri 
semnificative: la colectarea unor sarcini 
cu valori ale greutăţii sub capacitatea 
nominală a instalaţiei şi a unei sarcini cu 
greutatea peste capacitatea instalaţiei.

Analizând caracteristicile 
reprezentative ale celor două aluri, se 
constată că maximele se realizează nu 
la ridicarea sarcinii, ci la transportul ei, 
iar valorile înregistrează o descreştere 
pe măsură ce cablul se bobinează pe 
tambur. Valoarea maximă a efortului în 
cablul trăgător, condiţionată de cuplul 
motor şi raportul de transmisie realizat 
pe un anumit strat de cablu de pe 
tambur este evidenţiată prin trecerea 
intensităţii solicitării de la o valoare 
extremă la alta.

Variaţia în timp a intensităţii în cele 
două aluri are caracter evident aleator. 
După cum este cunoscut, durabilitatea 
cablurilor în condiţiile solicitărilor 
variabile este puternic influenţată de 

1 2 3 4 5 7 6 

Schema de măsurare a eforturilor de tracţiune într-un cablu trăgător
• 1 - cărucior dinamometric • 2 - cilindru hidraulic • 3 - conductă hidraulică

• 4 - dinamograf • 5 - baterie de acumulatori • 6 - cablu trăgător
• 7 - grup de acţionare cablu

nivelul valorilor extreme ale eforturilor, 
de extinderea variaţiei între două 
valori extreme consecutive, precum 
şi de numărul schimbărilor de semn 
(alternaţiei). Analizate, din acest punct 
de vedere, diagramele celor două 
măsurători pun în evidenţă riscul ruperii 
la oboseală a cablului şi de asemenea, 
existenţa unor solicitări energetice 
neliniare la nivelul motorului.

Oarecum normal, la sarcinile mari (> 
1000 daN) efortul maxim de tracţiune 
înregistrat este mai mare decât masa ei, 
dar nu într-un raport exagerat.

În cazul sarcinilor mici, însă, datorită 

rezistenţelor şi poziţiilor aleatorii, 
s-a remarcat în profilogramă (utilaj 
de tracţiune - troliul) apariţia unor 
eforturi relativ mari, 650 daN, ceea 
ce evidenţiază valorile mari ale 
rezistenţelor de înaintare.

De semnalat apariţia acestui efort 
mare la iniţierea mişcării, după care 
scade treptat, până în punctul de 
descărcare.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Diagrama eforturilor
în cablul trăgător
la colectarea cu troliul
a unei sarcini de 150 kgf
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Preţul masei lemnoase
pe specii, producţie 2014/2015, RNP
La licitaţia masei lemnoase de la sfârşitul anului trecut, organizată de Romsilva 
pentru resursa de lemn destinată anului 2015, s-au făcut, în vederea argumentării 
unor comparaţii şi interpretări, evaluări la cele trei categorii de produse : 
principale, secundar şi igienă, înregistrându-se, per total, următoarea situaţie:
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Total
Volum (milioane mc) / Preţ (RON/mc)

Răşinoase Fag Stejar DT DMVolum ofertat

Total
Volum (milioane mc) / Preţ (RON/mc)

Răşinoase Fag Stejar DT DMVolum adjudecat

3.49 / 159.05
3.05 / 166.83
-0.44 / +7.78

Anul de producţie 2014
Anul de producţie 2015
Comparaţie 2015 - 2014

1.02 / 189.92
0.97 / 194.40
-0.05 / +5.20

1.53 / 146.74
1.29 / 154.79

-0.24 / +8.05

0.25 / 221.20
0.24 / 233.77
-0.01 / +12.57

0.30 / 127.53
0.29 / 130.93
-0.01 / +3.40

0.40 / 112.42
0.27 / 103.84
-0.13 / -8.58

Total
Volum (milioane mc) / Preţ (RON/mc)

Răşinoase Fag Stejar DT DMDiferenţă
adjudecat - ofertă
+/- (unit. fizice)

-053 / 58.82
-1.21 / +42.29

+0.68 / -16.53

Anul de producţie 2014
Anul de producţie 2015
Comparaţie 2015 - 2014

-0.05 / +69.84
-0.15 / +49.85
+0.10 / -19.99

-0.14 / +46.11
-0.39 / +34.64

+0.25 / -11.47

-0.04 / +74.30
-0.09 / +58.03
+0.05 / -16.27

-0.11 / +28.28
-0.18 / -23.62
+0.07 / +4.66

-0.19 / +30.95
-0.38 / +15.95
+0.19 / -15.00

Total
Volum (milioane mc) / Preţ (RON/mc)

Răşinoase Fag Stejar DT DMDiferenţă
adjudecat - ofertă
+/- (%)

-13 / +55
+28 / +34

+15 / -21

Anul de producţie 2014
Anul de producţie 2015
Comparaţie 2015 - 2014

-5 / +58
-14 / +34
+15 / -21

-8 / +46
-23 / +29
+6 / -24

-13 / +51
-27 / +33
+14 / +18

-27 / +28
-0.38 / -22

+11 / +6

-32/ +38
-58 / +18

+26 / -20

4.02 / 106.23
4.26 / 124.54
+024 / +18.31

Anul de producţie 2014
Anul de producţie 2015
Comparaţie 2015 - 2014

1.07 / 120.08
1.12 / 144.55

+0.05 / +24.47

1.67 / 100.63
1.68 / 120.15

+0.01 / +19.52

0.29 / 146.90
0.33 / 175.74

+0.004 / +28.84

0.41 / 99.25
0.47 / 107.31

+0.06 / +8.06

0.59 / 81.47
0.65 / 87.89

+0.06 / +6.42

Viorel Marinescu, Secretar General ASFOR 
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Structurile 
bionice
din lemn
Arhitectura, în era digitală, se schimbă şi evoluează 
rapid, având, în mare parte, natura ca sursă de inspiraţie 
şi tehnologia ca instrument de implementare. Aşa-
numitele prototipuri bionice câştigă tot mai mult teren, 
fiind lansate de cele mai multe ori în cadrul unor târguri 
de specialitate, devenind ulterior construcţii emblematice 
pentru diverse institute de cercetare sau zone geografice.
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Preocuparea constantă a arhitecţilor 
de a găsi mereu noi şi noi materiale 
de design, dar şi tehnolgii de 

construcţie robotizate, a generat, într-o 
perioadă relativ scurtă de timp, o serie 
de structuri impresionante din lemn. 
Se spune că arta trebuie simţită, nu 
interpretată. Privind prototipurile din lemn 
realizate în ultimii doi ani, întocmai acesta 
este sentimentul care ne încearcă: simţim 
că rezonăm cu o anumită structură, chiar 

dacă, poate, nu ne putem explica de ce. 
Ne simţim confortabil în interiorul unei 
încăperi sau privind o instalaţie din lemn, 
fără să ştim câtă muncă, ce tehnologie 
sau câte schiţe au fost necesare pentru 
a obţine o formă atât de simplă (iar în 
arhitectură, cu precădere, simplitatea este 
de fapt un lucru foarte complex). Fiecare 
nuanţă şi fiecare unghi contează. O notă 
greşită în toată această ecuaţie artistică, 
poate compromite un întreg proiect.

HygroScope (detaliu)

HygroScope
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Natura şi-a creat o mare diversitate 
de sisteme dinamice proprii, care 
reacţionează la influenţele climatice. 
Arhitectura, pe de altă parte, a preluat, 
în mod special, un anumit exemplu de 
mişcare determinată de umiditate: cea 
a conurilor de molid. Spre deosebire 
de alte mişcări active ale plantelor, 
determinate în mare parte de modificări 
în presiunea celulară, mişcarea conurilor 
de molid este imprimată de un răspuns 
pasiv la schimbările de umiditate. 
Mişcarea lor este independentă de orice 
funcţie metabolică şi, prin urmare, nu 
consumă energie. Ea se bazează pe 
comportamentul higroscopic al conului 
şi pe caracteristicile sale anizotropice.

În arhitectură, receptivitatea climatică 
este concepută ca o funcţie tipic tehnică, 
activată de o sumedenie de senzori 
mecanici şi electronici, care acţionează 
asupra unui obiect. Spre deosebire de 
intervenţia oarecum invazivă a acestor 
echipamente high-tech asupra unor 
materiale dealtfel inerte (cum este 
lemnul, de exemplu), natura însăşi 
sugerează o abordare fundamental 
diferită: o strategie no-tech, având în 
vedere că, în diferitele sisteme biolgice 
capacitatea receptivă este literalmente 
conţinută de materialul în sine (fie că 
vorbim despre lemn sau despre altfel de 
sistem biologic). Strategia de design a 
celor două proiecte prezentate mai jos, 
respectiv HygroScope şi HygroSkin, a fost 
concepută tocmai pe acest principiu: 
o programare fizică a unui material cu 
sistem receptiv (lemnul), care nu necesită 
niciun control mecanic sau electronic, 
nici alimentare cu energie din surse 
exterioare, matrialul determinându-şi 
singur forma, la unison cu natura.

HygroScope este o instalaţie 
inovatoare, care explorează o nouă 
dimensiune: arhitectura receptivă. 
Suspendată într-o capsulă de sticlă 
cu umiditate controlată, instalaţia 
reacţionează la schimbările climatice, 
elementele ei închizându-se sau 
deschizându-se în mod natural, 
fără nicio intervenţie mecanică sau 
energetică. Doar fluctuaţiile de 
umiditate determină animarea inerentă 
şi silenţioasă a lemnului. Instalaţia 
(inaugurată în 2012) este expusă la 
Centre Pompidou din Paris şi este 
rezultatul colaborării dintre arhitecţii 
Steffen Reichert şi Achim Menges. Un an 
mai târziu (2013), continuând conceptul 
care a stat la baza HygroScope, prof. 
Achim Menges (Director la Institutul 
de Calcul şi Proiectare din Stuttgart), 
alături de Steffen Reichert şi Oliver David 
Krieg, au creat pavilionul meteosensibil 
HygroSkin, care funcţionează, practic, 

Secţiune
prin conul
de molid
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pe acelaşi principiu: învelişul modular 
din lemn a fost conceput folosind 
capacitatea de auto-formare a foliilor 
foarte subţiri de placaj (iniţial plane) 
pentru a forma suprafeţe conice, bazate 
pe elasticitatea naturală a lemnului. 
Totodată s-a utilizat un procedeu 
robotizat, prin intermediul căruia s-au 
construit 28 de componente geometrice 
unice, pe suprafeţele cărora au fost 
aplicate 1.100 de aperturi, sensibile la o 
umiditate între 30% şi 90% (echivalentă 
cu umiditatea dată de o zi însorită, 
până la cea conferită de o zi ploioasă, 
într-un climat moderat). Fluctuaţiile de 
umiditate determină anumite grade de 
deschidere ale conurilor meteosensibile 
şi, implicit, de pătrundere a luminii 
în interiorul pavilionului. Mişcările 
silenţioase ale aperturilor, sub influenţa 
umidităţii, simbolizează capacitatea 
lemnului de a simţi şi reacţiona la 
mediul înconjurător.

Acest proiect este rodul a 6 ani 
de cercetare în ramura de design 
care investighează atât principiile 
biomimetice, dar şi prefabricarea 
robotizată şi structurile elastice auto-
formante. Rezultatele cercetării oferă 
acum posibilitatea utilizării lemnului 
- unul dintre cele mai vechi materiale 
de construcţie şi singurul care se poate 
regenera - şi ca material climato-
receptiv. O inovaţie remarcabilă, care 
extinde frumos plaja de creaţie în 
arhitectura şi designul modern!

Rosana Cozma,
Consilier ASFOR

Sursa: ICD, Universitatea din Stuttgart

HygroSkin
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Pe teritoriul Uniunii Europene 
(UE27), au fost identificate 9 
regiuni biogeografice. Între țările 

membre și candidate la UE, România 
deține cea mai mare diversitate 
biogeografică. Pe teritoriul României 
se găsesc 5 regiuni biogeografice: 
continentală (cea mai comună), alpină 
(în țările cu zone montane), panonică 
(se găsește în Ungaria și țările vecine), 
pontică (doar în România și Bulgaria), 
stepică (doar în România).

Prima etapă din programul Natura 
2000 a desemnat 52 de situri care au 
intrat în vigoare de altfel la începutul 
acestui an. Hotărârile referitoare la 
observațiile emise în urma unei anchete 
publice au fost puse la dispoziția 
proprietarilor interesați în cursul lunii 
februarie.

52 de situri desemnate

La 1 ianuarie 2015, cele 52 de situri 
Natura 2000 au intrat în vigoare. Pentru 
agricultorii și proprietarii interesați de 
aceste arii de conservare, desemnarea 
actuală va conduce în mod concret 
la un nou rând de măsuri legate de 
gestionarea acestora. Simultan, pentru 
aceleași situri, regimul de indemnizații 
forestiere complete intră și el în aplicare 
(40 euro/ha acceptabil în pădure).

Aceste reguli și denumiri noi vor avea 
nevoie de o publicitate crescută prin 
intermediul internetului, de un serviciu 
permanent de curierat care să asigure 
informarea constantă a proprietarilor 
și agricultorilor preocupați de evoluția 
acestui proiect și de rezultatele anchetei 
publice începute încă din anul 2013. 

Astfel, va fi inclusă, printre altele, o 
cartografiere a parcelelor în rețeaua 
Natura 2000, precum și unitățile de 
gestionare care i se aplică. Un număr 
urmează a fi furnizat participanților prin 
care vor putea fi identificați în scopul 
accederii mai facile la recomandările 
comisiilor de prezervare sau deciziilor 
guvernamentale după caz.

Situația altor situri
La sfârșitul anului 2014, au fost 

anunțate 30 de zone de conservare 
suplimentare care au demarat de altfel 
la începutul acestui an. În situația 
regiunilor din Belgia, încă nu există 
o dată oficială și precisă a publicării 
acestora în Monitor. În situația în care 
aceste zone intră în vigoare anterior 
datei de 31 martie 2015, ele vor putea 

Noutăți în rețeaua

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate, care 
cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de 
interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și 
pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura 
resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Natura 2000

JURNAL FORESTIER / FORESTRY JOURNAL

30 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro



Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 31

Rezumat
Hotărârile referitoare la 
observațiile formulate în urma 
unei anchete publice în legatură 
cu siturile şi, în general, la 
etapa de început a programului 
Natura 2000 au fost puse 
la dispoziția proprietarilor 
interesați .

Natura 2000 
updates
Synopsis
The decisions concerning 
the observations formulated 
in conformity with a public 
survey related to nature 
protection areas (sites) and the 
beginning phase of Natura 2000 
programme have been made 
available to all the interested 
forest owners.

beneficia de aceleași condiții de 
indemnizare în 2015, ca și cele 52 de 
situri menționate mai sus.

77% din reclamațiile depuse în Belgia 
referitoare la situația rețelei Natura 
2000 au fost rezolvate de către membrii 
comisiei pentru conservare, ca urmare a 
unei anchete parlamentare, chiar dacă 
există în continuare unele disparități 
între diferitele comisii privind evoluția 
lucrărilor. Prin urmare, unele comisii 
specializate sunt mai avansate, în timp 
ce altele mai au de recuperat în tratarea 
observațiilor și notificărilor proiectelor, 
îndeosebi din punct de vedere al 
sectorului agricol. Majoritatea comisiilor 
se află încă în tratative cu agricultorii 
vizați de rețeaua Natura 2000.

Reînnoirea Comisiilor
de Conservare Natura 2000

Mandatul actualelor comisii de 
conservare Natura 2000 se încheie la 
data de 19 mai 2015. La finalul anului 
trecut, un apel la candidatură a fost 
lansat pentru reînnoirea componenței 
ultimelor comisii. Asociația Proprietarilor 
Rurali din Walonia (NTF) în colaborare 
cu Societatea Regală Forestieră din 
Belgia a răspuns acestui apel pentru 
garantarea reprezentării proprietarilor 
în interiorul acestor comisii. Din luna 
august a anului 2013, toți acești 
reprezentanți din regiunea valonă au 
aprticipat la aproximativ 170 de reuniuni 
ale comisiilor sau grupurilor de lucru, 
atât la conferințele organizate, cât și la 
activitățile desfășurate pe teren.

În acest mod, chiar dacă sarcinile 
de lucru ale comisiilor se vor diminua 
odată cu finalizarea anchetei publice 
menționate, ele vor avea în continuare 
alte misiuni importante, cum ar fi: 
acordarea de recomandări asupra 
declasării unei zone de interes 
comunitar, decizii asupra anumitor 
standarde de desemnare a siturilor, 
implicarea în măsurile viitoare ale 
guvernului local referitoare la obiectivele 
de conservare, supravegherea statutului 
de prezervare a ariilor desemnate 
sau recomandări asupra planurilor de 
amenajare forestieră conform rețelei 
Natura 2000 în pădurile publice.

Sursa: Silva Belgica,
Nr. 2/2015, martie/aprilie

Natura 2000
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Noile tehnologii pentru exploatări 
forestiere permit, de asemenea, 
gestionarea resurselor forestiere într-o 

manieră sustenabilă, permițând conservarea 
resursei prețioase de lemn pentru generațiile 
viitoare. Este necesar, de aceea, să ne 
familiarizăm cu aceste noi tehnologii și să le 
punem “la lucru” în viitorul apropiat. 

Drumuri forestiere mai bune 

Proprietarii de păduri trebuie să creeze 
condiții optime pentru desfășurarea activitații 
de exploatare forestieră. Nu este indicat să 
angajezi forestieri cu scopul de a exploata 100 
de ha fără a le pune la dispoziție infrastructura 
necesară. Rezultatele vor fi cel putin dureroase: 
pante întregi vor fi defrișate, mulți bușteni 
vor ramâne abandonați în perimetrul de 
exploatare, iar șanțuri adânci vor apărea în 
urma utilizării intensive a skidderelor. Ploile 
vor adânci aceste șanțuri, iar avalanșe de noroi 
și inundații catastrofale se pot produce în 
aval. Acesta era modul de a face exploatare 
forestieră în multe țări din Europa Centrală, 
printre care Germania și Austria. Totul s-a 
produs pe fondul necunoașterii și lipsei 
probelor științifice care să dovedească că 
există și alte căi de a face exploatare forestieră 
într-un mod profitabil. 

Fără o rețea densă de drumuri forestiere, 
practicabile în toate anotimpurile, 
managementul sustenabil din punct de vedere 
ecologic și economic al acestui sistem nu este 
posibil. Există suficiente exemple în Austria, 
unde zone montane fără drumuri forestiere au 
fost gestionate în mod necorespunzător. Dacă 
arborii dintr-o anumită zonă au fost doborâți 
de o calamitate, atunci pădurea de pe întreg 
versantul a trebuit recoltată. Zone adiacente 
în care au existat suficiente drumuri forestiere 
nu au avut de suferit: ele au fost rărite cu 

regularitate, arborii au devenit mai rezistenți 
împotriva calamitaților și au produs lemn de o 
calitate superioară.

Construirea unor asemenea drumuri are 
nevoie de finanțare, bineînțeles. În Austria, 
proprietarii de păduri au posibilitatea de 
a împrumuta bani cu o dobândă mică, 
creându-le astfel posibilitatea de a investi pe 
termen lung în proiecte de infrastructură. În 
conformitate cu date statistice ale Inventarului 
Forestier din Austria (Austrian Forest 
Inventory), există aproximativ 45 de metri de 
drum forestier la hectar, ceea ce înseamnă că 
distanța dintre două drumuri forestiere este în 
medie de 250 m. Aceasta permite companiilor 
care fac exploatarea să utilizeze utilaje de 
mărime mică, care protejează mai bine solul. 
Drumurile forestiere pentru camioane sunt 
construite pentru a permite sarcini ridicate, iar 
podurile și șanțurile de traversare pot suporta 
încărcături de până la 44 de tone (sau chiar 
mai mult, în multe cazuri). Îmbunătățirea 
constantă a drumurilor în zonele alpine este 
necesară pentru menținerea funcționalității 
acestora, dar această activitate implică costuri 
ridicate.

Această introducere a fost necesară pentru 
a arăta că utilizarea tehnologiilor noi implică 
existența unei anumite infrastructuri pe care 
să te poți baza. Dacă această activitate de 
creare a infrastructurii este efetuată corect, 
atunci funicularele moderne își pot dovedi 
întregul potențial ca fiind cea mai adecvată 
tehnologie pentru explotare forestieră 
pentru terenurile cu pantă accentuată. 
Pentru a atinge productivitatea ridicată a 
funicularelor, este necesar ca buștenii să fie 
încărcați și transportați în mod constant, 
acesta implicând, de asemenea, necesitatea 
existenței unor drumuri forestiere adecvate. 
Singura alternativă pentru regiunile în care nu 

Regândind
exploatările forestiere 
de munte

Rezumat
Din ce în ce mai mult se 
accentuează importanţa 

funcţiilor pe care le 
asigură pădurea, iar cele 

referitoare la protecţia 
ecologică primează. Este 
un echilibru, de cele mai 

multe ori foarte fragil, 
între restricţiile ecologice 

şi cerinţele economice, 
echilibru ce trebuie 

păstrat mai ales în cazul 
exploatărilor de munte. 

Soluţia este un proces 
decizional obiectiv, 

pe baza unei analize 
prealabile a raportului 

dintre avantaje şi 
dezavantaje, dintre nevoi 

şi resurse.

Rethinking 
Forest 

Exploitation 
in Mountain 

Areas
Synopsis

The important role 
carried out by the forest 

functions has been 
deeply stressed lately, 

while the ecological 
protection role has been 

the most prominent 
one. There is a balance 

- a very fragile one, 
mostly - between 

the environmental 
restrictions and 

economical requests, 
a balance that must 
be held during wood 

exploitation in mountain 
area. The solution is 

represented by an 
objective decisional 

process based upon a 
previous analysis of the 
report between benefits 

and disadvantages, 
between necessities and 

resources.

Dr. Reiner Hofmann

Unul dintre cele mai solicitante și provocatoare domenii de 
muncă din vremurile noastre este exploatarea forestieră în 
zone montane. Există numeroase studii care demonstrează că 
forestierii care lucrează pe pante abrupte sunt mereu la un pas 
de epuizare. Orice posibilitate de a le ușura munca va avea ca 
efect nu numai prelungirea perioadei în care aceștia lucrează 
în acest domeniu, dar și minimizarea riscurilor de accidente.
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Colectarea lemnului cu instalaţii cu cablu
în zona forestieră de munte

există drumuri forestiere sunt funiculare 
cu cărucior cu troliu, care trebuie să fie 
transportat în vârful pantei. Pentru a 
lucra eficient cu acest tip de tehnologie, 
este necesar ca aria care se taie la ras 
pentru formarea culoarului să fie destul 
de mare.

Productivitate foarte 
ridicată, dar și costuri pe 
măsură

Funicularele moderne pot lucra pe 
distanțe de până la 800 de metri. Liniile 
mai scurte sunt mai productive: timpul 
pentru transportarea buștenilor la capul 
procesor este mai scurt, partea cea mai 
scumpă a utilajului fiind utilizată mai des. 
În medie, instalarea unui funicular poate 
dura între jumătate de zi și două zile, în 
funcție de utilizarea suportului pentru 
cablu, ancorarea turnului, activitățile de 
pregătire a ariei de lucru pentru utilaj 

etc. Echipa de lucru este formată din trei 
lucrători, toți având competențe pentru 
a doborâ arbori, alimenta căruciorul și 
manipula macaraua/capul de procesare 
instalat pe camion. Pentru un utilaj de 5 
tone, este necesară o investiție de aprox. 
500.000 euro. Durata de funcționare este 
de 10-12 ani. 

A necesitat o perioadă lungă pentru 
ca sectorul forestier din Europa 
Centrală să atingă punctul în care se 
află în prezent. Au fost multe deviații 
și eșecuri în acest proces. Sectorul 
forestier din România poate profita de 
pe urma experiențelor țărilor din Europa 
Centrală, însă introducerea și utilizarea 
acestor tehnologii are sens numai dacă 
anumite cerințe sunt întrunite. Acestea 
sunt: educația constantă a operatorilor 
pentru utilaje, infrastructură adecvată și 
disponibiltatea, atât a propritarilor de 
păduri, cât și a industriei de exploatare, 

de a susține efectuarea acestor investiții. 
Protecția mediului impune efectuarea 
acestor investiții, iar câștigurile rapide 
trebuie să dispară mai repede decât 
ne așteptăm. Schimbările climatice 
aduc cu sine mai multe calamități, de 
aceea managementul pădurilor trebuie 
să se adapteze la aceste noi condiții. 
Exploatarea forestieră pe principii noi, 
sustenabile, joacă un rol important 
în acest proces, iar companiile active 
în domeniu care se vor călăuzi după 
principiile viitorului vor avea mereu 
suficient de lucru pentru a putea 
supraviețui din punct de vedere 
economic.

Dr. Reiner Hofmann
Responsabil pentru departamentul 

forestier
la DLG Service GmbH

și co-organizator Forest Romania
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REPERE ŞI DOCUMENTE NOI / NEW LANDMARK DOCUMENTS

Economia mondială ar 
putea creşte cu o rată 
medie anuală cu puţin 
peste 3%. În următorii 
35 de ani se va înregistra 
o redistribuire a puterii 
şi influenţei economice, 
de la statele Americii de 
Nord, Europei de Vest şi 
Japonia, către economiile 
emergente, în ciuda unei 
preconizate încetiniri a 
creşterii Chinei după 2020. 
Aceasta este una din 
principalele concluzii ale 
raportului PwC “The World 
in 2050: Will the shift in 
global economic power 
continue?”.

Studiul prezintă 
previziunile pe termen 
lung, până în 2050, 
privind potenţialul de 
creştere a PIB-ului celor 
mai mari 32 economii 
ale lumii, care împreună 
însumează 84% din PIB-ul 
mondial. Raportul arată 
că economia mondială 
ar putea creşte cu o rată 
medie anuală puţin peste 
3% în perioada 2014-2050, 
dublându-se până în 2037 
şi aproape triplându-se 
până în 2050. Este posibil, 
însă, ca rata de creştere 
economică globală să 
încetinească după 2020, pe 
măsura ce rata de creştere 
a Chinei şi a altor câteva 
economii emergente 
va deveni moderată pe 
termen lung, iar ponderea 
populaţiei active va scădea 
în multe economii mari.

Raportul conţine de 
asemenea prognozele 
bazate pe evoluţia PIB la 
ratele cursului de schimb, 
fără această relativă 
ajustare de preţ. În acest 
caz, China urmează să 
devanseze SUA în 2028, în 
timp ce India ar deveni a 
treia economie din lume în 
2050, dar sensibil în urma 
Statelor Unite.

Economia 
mondială 
în creştere

De altfel, Braşovul a fost, încă 
din perioada interbelică, unul 
dintre cele importante centre 

comerciale din România. Nu e de mirare 
că primele cursuri universitare care 
au apărut au fost cele comerciale. În 
perioada comunistă, Universitatea de 
la Braşov s-a bazat mai mult pe studii 
tehnice, având în vedere numeroasele 
fabrici de sub Tâmpa. În timp, 
Universitatea s-a extins şi a ajuns la 18 
facultăţi.

În 1969, la Braşov a luat fiinţă şi prima 
catedră care nu se baza pe ştiinţele 
exacte, respectiv cea de muzică. În 1971 
prin hotărârea Consiliului de Miniştri, 
universitatea de la Braşov ajunsese la 
opt facultăţi: Facultatea de Mecanică; 

Universitatea 
“Transilvania” 
din Braşov,

de ani
de existenţă

Bazele învăţământului 
superior au fost puse, la 
Braşov, în 1940, când a luat 
fiinţă Academia de Comerţ 
şi Studii Industriale. În 
1948, a apărut şi Institutul 
de Silvicultură, iar în 1953, 
a apărut la Braşov şi 
Institutul Politehnic, care 
s-a format prin fuziunea 
Silviculturii cu Facultatea 
de Mecanică de atunci. 
În 1959, a luat fiinţă 
specializarea de Industrie 
a Lemnului, o facultate 
extrem de căutată. Un an 
mai târziu, învăţământul 
universitar a luat amploare 
şi a apărut Institutul 
Pedagogic.
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Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii “Transilvania” din Braşov

Facultatea de Tehnologia Construcţiilor 
de Maşini; Facultatea de Silvicultură 
şi Exploatarea Pădurilor; Facultatea 
de Industria Lemnului; Facultatea de 
Matematică şi Informatică; Facultatea 
de Fizică-Chimie; Facultatea de Ştiinţe 
Naturale şi Agricole şi Facultatea 
de Muzică. Imediat după Revoluţie, 
începând cu anul universitar 1990-
1991, se mai adaugă şi alte specialităţi: 
Facultatea de Electrotehnică, Facultatea 
de Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe 
Economice. Tot în 1991 Universitatea 
de la Braşov a preluat titulatura de 
Universitatea Transilvania.

În 1992, urmează o nouă extindere 
şi iau fiinţă Facultatea de Medicină şi 
două colegii universitare: cel Tehnic şi cel 

Forestier, Economic şi de Informatică. În 
următorii ani se înfiinţează şi Facultatea 
de Sociologie, Psihologie şi Drept. 
În 1998, la Braşov a apărut şi Centrul 
pentru Învăţământ la Distanţă. Între 
timp, mai multe dintre specializări au 
devenit facultăţi de sine stătătoare, 
iar din anul universitar 2005-2006, 
activitatea didactică este organizată 
pe cicluri de studii: studii de licenţă, 
studii de masterat şi studii doctorale. 
Acum, Universitatea “Transilvania” are 
18 facultăţi şi peste 20.000 de studenţi 
şi desfăşoară şi ample activităţi de 
cercetare. 

Singura universitate din ţară cu 
stagiune de concerte, Universitatea 
“Transilvania” este singura din ţară care 

are o stagiune de concerte începând 
din toamna anului 2014. Universitatea 
a achiziţionat şi un pian Steinway nou 
de la Hamburg, care a costat 150.000 
de euro. Din orchestra universităţii fac 
parte zeci de instrumentişti, studenţi la 
Facultatea de Muzică. Orchestra susţine 
cel puţin un concert pe lună la Aula 
Universităţii, iar intrarea este liberă. În 
plus, artiştii susţin concerte la spitale, 
la căminele de copii şi bătrâni, aşa 
numitele concerte pentru terapie, dar şi 
pentru comunităţile religioase.

Sursa: www.adevarul.ro
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În cadrul reuniunii, au fost dezbătute criteriile de 
selecţie şi punctajele aferente criteriilor de selecţie pentru 
componenta infrastructura de acces silvică din cadrul sM 4.3 
“Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice”.

Pe baza discuţiilor privind criteriile de selecţie şi punctajele 
aferente sM 4.3 şi în urma propunerilor din partea membrilor 
GL “Infrastructură rurală” în cadrul acestei întâlniri, au fost 
făcute următoarele propuneri:

Referitor la alocarea stabilită pentru componenta de 
infrastrctură de acces silvic, s-a propus ca aceasta să se 
împartă la doi ani, nu la patru ani, cum a fost stabilită iniţial. 
La aceasta solicitare, reprezentantii AM au precizat că o sa 
aibă în vedere această posibilitate de împărţire a alocării 
pentru primi doi ani.

De asemenea, s-a adus în discuţie problema privind 
criteriul de eligibilitate prin care se impune ca beneficiarul 
să fie persoană juridică şi s-a propus ca deţinătorii de păduri 
care nu sunt persoane juridice să poată aplica pentru un 
proiect prin direcţiile silvice. Reprezentanţii AM au precizat 
că o să analize acest aspect.

La P1 “Principiul accesibilizării zonelor forestiere prin 
investiţii noi”, după mai multe discuţii, s-a stablit să rămână 
punctajul propus iniţial, adică 50 de puncte, având în vedere 
că la acest principiu se punctează numai drumurile nou 
înfiinţate

 
La CS 1.2, s-a propus completarea acestuia astfel: “% 

arboretelor exploatabile şi pre-exploatabile din totalul 
suprafeţei accesibilizată de drumul nou din proiect/suprafaţa 
tăierilor de rărire şi îngrijirea arboretului”. Reprezentanţii 
AM au precizat că o să se analizeze această propunere şi, în 
situaţia în care se justifică, se va ţine cont de propunere. 

La formula de calcul în baza căreia se stabileşte punctajul, 
s-a propus să se ia în calcul ca pondere 50% pentru arborete 
exploatabile, 30% arborete pre-exploatabile şi 20% pentru 
îngrijirea şi rărirea arboretului.

REPERE ŞI DOCUMENTE NOI / NEW LANDMARK DOCUMENTS

Grupul de lucru
“Silvicultura”
pentru PNDR 
2014-2020
În data de 7 mai 2015, s-a desfăşurat, 
la sediul MADR, prima reuniune 
a grupului de lucru “Silvicultură”, 
constituit sub umbrela Comitetului 
de Monitorizare pentru Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-
2020 (CM PNDR 2014-2020).

Criterii de selecţie
Sub-măsura 4.3
Infrastructura de acces silvică

Principiul accesibilizării zonelor forestiere 
prin investiţii noi

Drumuri noi amplasate în zona de munte / 
deal / câmpie;

• zona de munte (peste 700 m altitudine)

• zona de deal (între 300 - 700 m 
altitudine)

• zona de câmpie (sub 300 m altitudine)

Punctarea se va face conform amplasării 
investiţiei pe raza administrativă a localităţii 
din una dintre zonele de câmpie, deal sau 
munte, definite conform prevederilor HG nr. 
363/2010 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice.

% arboretelor exploatabile, pre-exploatabile 
şi calculul tăierilor de îngrijire din totalul 
suprafeţei accesibilizată de drumul nou din 
proiect
Punctarea se va face conform formulei:
[(Sexpl + Spreexpl + Stăieri îngrijire) / Saccesibilizată] x 20,
în care:
Sexpl = suprafaţa arboreturilor exploatabile, 
conform amenajamentului în vigoare;
Spreexpl = suprafaţa arboreturilor 
pre-exploatabile, conform amenajamentului 
în vigoare;
Stăieri îngrijire = suprafaţa programului tăierilor 
de îngrijire, conform amenajamentului în 
vigoare;
Saccesibilizată = suprafaţa accesibilizată prin 
drumul nou din proiect, conform 
prevederilor amenajamentului în vigoare;
În Ghidul solicitantului vor fi date exemple 
de calcul.

Principiul suprafeţei de fond forestier 
deservită

peste 2.900 ha

> 2.400 ha - < 2.900 ha

> 1.900 ha - < 2.400 ha

> 1.400 ha - < 1.900 ha

> 900 ha - < 1.400 ha

> 500 ha - < 900 ha

În cazul drumurilor forestiere, prioritate vor 
avea drumurile care deservesc suprafaţa de 
pădure cea mai mare.
Punctarea se va face conform studiului de 
fezabilitate, a extraselor din amenajamentul 
silvic (părţi scrise şi desenate), în funcţie de 
suprafeţele de pădure accesibilizate de 
drumul forestier.
Dacă în piesele desenate ale SF / DALI 
extrasele din amenajamente şi hărţile 
amenajistice nu sunt prezentate şi marcate 
suprafeţele de pădure deservite, nu se 
acordă punctaj.

P1

1.1

1.2

P2

max. 50 p

30 p

20 p

10 p

20 p

max. 50 p

50 p

45 p

35 p

25 p

20 p

10 p

Principiul de selecţie Punctaj propus
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Conform prevederilor art. 102, lit. c) 
din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Art. 102 - Autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură 
organizează şi realizează prin personalul 
propriu împuternicit şi prin personalul 
împuternicit de la structurile teritoriale 
de specialitate ale autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură:

(…)
c) controlul circulaţiei materialelor 

lemnoase, al instalaţiilor de prelucrat şi 
al spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase;

(…)
Totodată, art. 122, alin.(1) din Legea nr. 

46/2008 - Codul Silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede:

(1) Autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură elaborează, 
în termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului cod, normele, 
regulamentele, instrucţiunile şi ghidurile 
de bune practici şi le aprobă prin ordin 
al conducătorului acesteia, exercitând şi 
controlul aplicării lor.

Orice persoană poate semnala 
la numărul 112 eventuale mijloace 
de transport, după numărul de 
înmatriculare, încărcate cu materiale 
lemnoase bănuite a fi fără provenienţă 
legală. În sistemul SUMAL există 
posibilitatea de a se verifica imediat 
dacă în mijlocul respectiv de transport 
sunt materiale lemnoase cu aviz de 
însoţire legal, cu cod unic corespunzător. 
Având în vedere că pentru prelucrarea 
apelurilor de urgenţă la numărul 112 
este necesară colaborarea cu persoanele 
abilitate care au acces în SUMAL, în 
temeiul prevederilor legale menţionate 
mai sus, a fost aprobat Ordinul nr. 
856 din 14 octombrie 2014 privind 
prelucrarea apelurilor de urgenţă primite 
de la Sistemul naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă la numărul 112 
referitoare la transportul materialelor 
lemnoase, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 759 din 20 
octombrie 2014. 

La art. 4 din OM nr. 856/2014 se 
prevede: . 

Art. 4. - Şefii ocoalelor silvice de stat 
şi private au obligaţia de a nominaliza 
persoana/persoanele care, în regim de 
permanenţă, are/au responsabilitatea 
de a se deplasa de urgenţă la faţa 
locului în vederea acordării sprijinului 
de specialitate, tehnic şi logistic, necesar 
poliţiştilor, precum şi de a stabili şi 
a comunica la inspecţia silvică şi de 
vânătoare/inspectoratul teritorial de 
regim silvic şi de vânătoare numărul/
numerele de telefon la care se poate 
solicita acest sprijin, în caz contrar 
aplicându-se sancţiunea revocării 
avizului pentru numirea în funcţie a 
şefilor ocoalelor silvice private sau, după 
caz, sancţiunile administrative în cazul 
şefilor ocoalelor silvice de stat.

În practică, s-a constatat că 
prevederile referitoare la sancţiuni sunt 
discriminatorii între şefii ocoalelor silvice 
private şi cei ai ocoalelor silvice de stat, 
existând, totodată, posibilitatea comiterii 
unor abuzuri asupra acestora. Pentru 
evitarea acestor situaţii se impune 
modificarea art. 4 menţionat mai sus, în 
sensul instituirii aceluiaşi tip de sancţiuni 
tuturor şefilor de ocoale silvice în cazul 
încălcării prevederilor acestui articol.

Faţă de cele de mai sus, se propune 
elaborarea proiectului de ordin pentru 
modificarea art. 4 din Ordinul ministrului 
delegat pentru ape, păduri şi piscicultură 
nr. 856/2014 privind prelucrarea 
apelurilor de urgenţă primite de la 
Sistemul naţional unic pentru apeluri 
de urgenţă la numărul 112 referitoare la 
transportul materialelor lemnoase.

Ordin 
pentru modificarea art. 4 din 

Ordinul ministrului delegat 
pentru ape, păduri şi piscicultură 
nr. 856/2014 privind prelucrarea 
apelurilor de urgenţă primite de la 
Sistemul naţional unic pentru apeluri 
de urgenţă la numărul 112 referitoare 
la transportul materialelor lemnoase

Având în vedere Referatul de 
aprobare al Direcţiei politici şi 
strategii în silvicultură nr. 162985 din 
16 aprilie 2015,

Ţinând cont de prevederile art. 102, 
lit. c) şi art. 122, alin. (1) din Legea nr. 
46/2008 - Codul Silvic, cu modificările 
şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 13 
alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 38/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor,

Ministrul Mediului, Apelor
şi Pădurilor emite următorul

Ordin:

Art. I . - Articolul 4 din Ordinul 
ministrului delegat pentru ape, păduri 
şi piscicultură nr. 856/2014 privind 
prelucrarea apelurilor de urgenţă 
primite de la Sistemul naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă la 
numărul 112 referitoare la transportul 
materialelor lemnoase, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 759 din 20 octombrie 2014, se 
modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Şefii ocoalelor silvice 
de stat şi private au obligaţia de a 
nominaliza persoana/persoanele 
care, în regim de permanenţă, are/
au responsabilitatea de a se deplasa 
de urgenţă la faţa locului în vederea 
acordării sprijinului de specialitate, 
tehnic şi logistic, necesar poliţiştilor, 
precum şi de a stabili şi a comunica 
la inspecţia silvică şi de vânătoare/
comisariatul teritorial de regim silvic 
şi cinegetic numărul/numerele de 
telefon la care se poate solicita acest 
sprijin, în caz contrar aplicându-se 
sancţiuni administrative în condiţiile 
legii.

      
Art. II. - Prezentul ordin se publică 

în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

Legislaţie

Modificarea OM nr. 856/2014
pentru apeluri de urgenţă la numărul 112
referitoare la transportul materialelor lemnoase
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Sub-măsura 15.1 - Plăţi
pentru angajamente de silvo-mediu

Obiective: Acordarea de sprijin deţinătorilor de terenuri 
forestiere din FFN care îşi asumă, în mod voluntar, 
angajamente de silvo-mediu pe o perioadă de 5 ani şi doar 
pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele obligatorii 
relevante prevăzute de legislaţia naţională.

Sprijinul se realizează cu ajutorul a 2 pachete:

Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte:
Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zona 

de linişte compactă de cel puţin 20% din totalul suprafeţei 
eligibile angajate, delimitată prin limite parcelare/subparcelare.

Pe suprafaţa din angajament care nu face obiectul 
constituirii zonei de linişte se pot executa lucrările prevăzute 
de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada 
angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de 
o dată pe aceeaşi unitate amenajistică, cu excepţia cazului 
în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, 
ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor şi a 
seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, 
degajări, depresaje si curăţiri. Astfel, pe perioada celor 5 
ani de angajament se pot executa lucrările prevăzute de 
amenajamentul silvic maxim o singură dată pe fiecare 
subdiviziune (parcelă) astfel încât la final, o secţiune a 
amenajamentului să nu fie parcurs/parcursă cu lucrări mai mult 
de o dată.

În situaţia în care pentru suprafaţa angajată, în afara 
zonei de linişte, există unităţi amenajistice încadrate în tipul 
funcţional TII, pentru care în amenajament sunt prevăzute 
lucrări speciale de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu 
excepţia recoltării de masă lemnoasă.

Pentru aplicarea pachetului 1, se va avea în vedere ca:
până la expirarea amenajamentului volumul rămas de 

recoltat prin tăieri de conservare pe toata suprafaţa din 
angajament să fie egal cu cel puţin cinci posibilităţi anuale 
prevăzute a se recolta prin tăieri de conservare până la 
expirarea amenajamentului volumul rămas de recoltat prin 
tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament să fie 
egal cel puţin cu volumul rezultat din înmulţirea indicelui de 
recoltare a produselor de igienă cu de cinci ori suprafaţa din 
angajament din zona de linişte şi de patru ori suprafaţa din 
angajament din afara zonei de linişte.

Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din 
rărituri: 

Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1.
Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează unităţile 

amenajistice pe care urmează să efectueze rărituri cu atelaje, 
pe toată perioada de angajament. Suprafaţa anuală pentru 
care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafaţa 
selectată (+/-10%).

Lucrările de colectare trebuie să cuprindă cel puţin operaţia 
de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi 
apropiat. Distanţa de  colectare pentru care se solicită sprijin 
trebuie sa fie de minimum 100 m, iar cea maximă de 1000 
m. Atelajele vor fi folosite avându-se în vedere ca volumul 
arborelui mediu colectat să fie de cel mult 0,3 m3.

Toţi beneficiarii măsurii trebuie să demonstreze că 
există amenajamente silvice în vigoare pe toată perioada 
angajamentului şi pe toată suprafaţa angajată.

Costurile eligibile:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip 

compensatoriu. Sprijinul este acordat anual, ca sumă fixă, 
acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar).

Costurile standard calculate pentru sub-măsura plăţi pentru 
angajamente de silvo-mediu nu includ costuri tranzacţionale şi 
investiţionale.

Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri 
standard, acoperă integral pierderile de venituri şi costurile 
suplimentare estimate şi au o intensitate de 100% costuri 
publice, fiind următoarele: 

Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte: 25 euro/an/ha;
Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din 

rărituri: 103 euro/ha/an;
În cazul pădurilor cu suprafeţe de peste 500 ha, se aplică o 

degresivitatea a suportului financiar care va fi aplicată pentru 
suprafeţele mai mari de 500 ha, astfel:

100 - 150 ha  100% din valoarea plăţii
500,01 - 1.000 ha 75% din valoarea plăţii
1.000,01 - 5.000 ha 50% din valoarea plăţii
peste 5.000 ha  35% din valoarea plăţii

Suprafaţa eligibilă:
Terenurile acoperite cu păduri si terenuri destinate 

împăduririi sau reîmpăduririi, cu excepţia suprafeţelor 
încadrate în tipul I funcţional (T I), cu condiţia ca terenurile 
destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai 
mult de 15% din suprafaţa angajată.

Suprafaţa minimă pentru care se încheie angajamentul este 
de cel puţin 100 ha. 

Suprafeţele care fac obiectul angajamentului trebuie 
identificate în format electronic.

Suprafaţa trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic 
în vigoare.

Beneficiari: 
Proprietarii de terenuri din FFN, care pot fi:  
proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale
Asociaţii ale proprietarilor de terenuri prevăzuţi anterior;
care:
se angajează să menţină angajamentul de silvo-mediu 

pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia,
se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de 

silvo-mediu pentru care aplică.
trebuie sa deţină contract de administrare / prestări servicii 

silvice cu un ocol silvic autorizat.
trebuie să participe cu toată suprafaţă deţinută de acesta 

într-o unitate de producţie şi/sau protecţie.
Principii privind stabilirea criteriilor de selecţie:
Principiul prevalării funcţiilor de protecţie: se va acorda 

prioritate aplicaţiilor pentru care indicatorul ponderea 
pădurilor situate în tipul funcţional T II în total suprafaţă 
angajată este mai mare.

Principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate pădurilor 
situate în zone cu înaltă valoare naturală şi care asigură 
servicii ecosistemice critice pentru protecţia solului, a apei şi a 
biodiversităţii;

Principiul proprietăţii: se va acorda prioritate solicitărilor 
depuse de deţinătorii de pădure persoane fizice sau asociaţii 
ale acestora.

Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii 
climatice şi conservarea pădurilor
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Nr. 
crt.

Indicativ standard Indicativ standard 
român

Titlu standard Data aprobare Metodă 
de
adop-
tare

1 EN 1156:2013 SR EN 1156:2013 Plăci pe bază de lemn. Determinarea factorilor de durată a sarcinii şi 
de curgere lentă

31.12.2015 NCT

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

30.11.2010 
31.12.2015

NCT

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

27.02.2015 NCT

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

27.02.2015 NCT

5 EN 152:2011 SR EN 152:2012 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea e�cacităţii preven-
tive a unui tratament de protecţie a lemnului prelucrat împotriva 
albăstrelii fungice.
Metodă de laborator

31.12.2015 NCT

6 EN 15644:2008 SR EN 15644:2009 Scări prefabricate tradiţionale de lemn masiv. Speci�caţii şi cerinţe 29.05.2009 
30.04.2015

NCT

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

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

10 EN 1870-11:2013 SR EN 1870-11:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie 
circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, semiauto-
mate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare 
radiale)

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

14 EN 1870-17:2012 SR EN 1870-17:2013 Securitatea maşinilor pentruprelucrarea lemnului. Ferăstraie 
circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secţionat manuale cu 
tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale 
manuale)

31.12.2015 NCT

15 EN 1870-18:2013 SR EN 1870-18:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circu-
lare. Partea 18: Ferăstraie pentru formatizare

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NC

CT 118
Program de lucru 2015
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18 EN 1870-3:2014 SR EN 1870-3:2015 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie 
circulare. Partea 3: Maşini de retezat cu tăiere descendentă şi maşini 
de retezat mixte cu tăiere pe masă

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

22 EN 252:2014 SR EN 252:2015 Încercarea în poligon pentru determinare a e�cacităţii de protecţie a 
unui produs de protecţie a lemnului în contact cu solul

31.12.2015 NC

23 EN 326-2:2010+A1:2014 SR EN 326-2+A1:2015 Plăci pe bază de lemn. Eşantionare, debitare şi control. Partea 2: 
Încercare de tip iniţială şi controlul producţiei în fabrică

30.04.2015 NCT

24 EN 330:2014 SR EN 330:2015 Produse de protecţie a lemnului. Determinare e�cacităţii de protecţie 
a a unui produs de protecţie a lemnului pentru folosire cu o acoperire 
şi în afara contactului cu solul. Încercare de câmp: metoda cu 
îmbinare în L

NC

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

NC

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

31.12.2015 NCT

27 EN 839:2014 SR EN 839:2015 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea e�cacităţii preventive 
împotriva distrugerii lemnului de către ciupercile basidiomycetes. 
Aplicaţie prin tratament de suprafaţă

31.12.2015 NC

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

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

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

31.12.2015 NCT

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

29.11.2012
31.12.2015

NCT

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

31.07.2012 
31.12.2015

NCT

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

29.11.2013 
31.12.2015

NCT

NOTĂ - toate standardele de maşini pentru prelucrarea lemnului sunt standarde armonizate cu directive 42/2006, Maşini
Legendă: • NCT - notă de confirmare tradusă • TR - traducere • EL - elaborare standard original

CT 118 - activitate curentă
Se apreciază de mare interes  din activitatea CEN/
TC 175 la pr. EN 844: 2014 privind revizuirea pe părţi 
a terminologiei din domeniul lemnului rotund şi 
cherestelei.

Deoarece există la nivel naţional observaţii legate de 
definiţia anumitor termeni, comitetul naţional studiază  
documentul propus şi face observaţii acolo unde se 
consideră necesar. 
De asemenea, sunt formulate observaţii în legatură cu 
unirea lui WN 1310 cu EN 1311!
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Nr.150/05.05.2015

Către
Preşedinţia României,
D-lui Preşedinte al României,
Klaus Iohannis

Stimate domnule preşedinte, 
conducerea Federaţiei Sindicatelor 
Libere din Industria Lemnului (FSLIL) 
este surprinsă neplăcut de modul cum 
dumneavoastră aţi înţeles să trataţi 
Noul Cod Silvic aprobat de Parlament, 
prin respingerea lui şi retrimiterea lui la 
Comisia de Mediu din Camera Deputaţilor, 
cu motivaţia că prin modificarea art. 60 
se aduce atingere principiilor libertăţii 
economice şi contractuale, ca fundamente 
esenţiale ale economiei de piaţă.

Din datele transmise de instituţiile 
abilitate RNP în 2014 a avut aprobat un 
program de recoltare a masei lemnoase 
de 9.605 mii mc, reprezentând aproximativ 
70% din posibilitatea anuală a pădurilor 
din fondul forestier - proprietate publică a 
statului, administrată de Regia Naţională a 
Pădurilor (RNP).

Se ştie că cele mai mari firme ajunse în 
poziţie de investitori (Egger, Schweighofer 
şi Kronospan - Austria) au beneficiat 
aproape 10 ani de multe oportunităţi în 

dreptul de a cumpăra, prelucra cu drept de 
preemţiune a aproximativ 30% din totalul 
masei lemnoase, aprobate în parlament a 
fi recoltate ca lemn pe picior din pădurile 
proprietate publică, prin contracte de 
furnizare a masei lemnoase încheiate cu 
RNP.

Este adevărat că deţin instalaţii de 
prelucrare a lemnului performante, ceea ce 
le-au permis să crească preţurile de licitare 
a masei lemnoase, în mod special în zonele 
unde funcţionează mai multe firme de 
prelucrare a lemnului în mobilă, aducăndu-
le profituri de peste 35%, exportând o 
mare parte din cherestea de bună calitate 
în ţările arabe, Italia, Anglia, Japonia, China, 
şi altele, toţi de pe tot mapamondul în 
dauna agenţilor economici din profil.

Amintim că Noul Cod Silvic a fost avizat 
favorabil de comisiile de mediu şi de 
agricultură ale Camerei Deputaţilor, ca 
for decizional. El a fost supus procedurii 
de urgenţă de către Senat şi trecut cu 92 
de voturi pentru, fiind vorba de o lege 
organică.

În septembrie anul trecut (2014) la 
iniţiativa d-nei ministru Doina Pană, 
şi susţinută atât la şedinţa Comisiei 
de Agricultură, Silvicultură, Industrie 
Alimentară şi Servicii Silvice de la Camera 
Deputaţilor, cât şi la întâlnirea avută la 

Poiana Braşov (septembrie 2014) cu toţi 
factorii implicaţi, specialişti din toate 
instituţiile abilitate şi competente (ASFOR, 
APMR, FSLIL, Universitatea Braşov, RNP, 
Asociaţia Proprietarilor Partenerilor 
de Păduri), atât D-na Ministru cât şi 
interlocutorii şi-au exprimat, în cadrul 
dezbaterilor, susţinerea promovării Noului 
Cod Silvic, ca o necesitate obiectivă pentru 
combaterea stării de incertitudine şi a lipsei 
unor reglementări necesare în vederea 
combaterii defrişărilor ilegale şi care pot 
persista şi după adoptarea acestei legi 
organice.

Federaţia Sindicatelor Libere din 
Industria Lemnului reprezintă interesele 
a peste 30.000 de salariaţi, membri 
de sindicat, din peste 50 de societăţi 
comerciale producătoare de mobilă şi 
prelucrarea lemnului şi susţine punctele 
de vedere ale Asociaţiei Producătorilor de 
Mobilă din România (APMR) şi Asociaţiei 
Forestierilor din România (ASFOR), în 
sensul că, pentru valorificarea resurselor şi 
asigurarea de locuri de muncă, prin noul 
Cod Silvic trebuie să se reglementeze 
asigurarea resursei de masă lemnoasă din 
proprietate publică a statului la licitaţiile de 
masă lemnoasă din toamnă pentru anul 
următor, pe baza istoricului de consum 
pentru fabricile producătoare de mobilă 

Scrisoare deschisă către preşedinţie

Codul Silvic
în atenţia mişcării sindicale

 jr. Dan Anghel, preşedintele FSLIL
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şi produse finite din lemn la preţuri de 
pornire avizate de Consiliul Concurenţei.

În condiţiile fostului Cod Silvic şi 
a modului cum înţelege Instituţia 
Prezidenţială să protejeze unele firme cu 
capital străin sau român, să poată exploata 
în limita a maxim 30%, respectiv 6 mil. mc, 
din totalul masei lemnoase aprobat pe an, 
de aproximativ 19 mil.mc, în detrimentul 
a peste 4000 de firme active româneşti, 
cu aproximativ 70.000 de salariaţi şi unde 
nu e nevoie mai mult de aproximativ 3 
mil. mc material lemnos şi îi sunt respinse, 
considerăm că nu este corect, că nu există 
echitate, egalitate de şanse, mai ales în 
interesul social.

Nu mai vorbim că pe lângă locurile de 
muncă din industria lemnului (mobila, 
exploatarea şi prelucrarea lemnului) sunt 
create un număr important de locuri de 
muncă şi din alte sectoare de activitate 
precum şi industria textilă, chimică de 
adezivi, lacuri şi vopsele, instalaţii şi utilaje, 
transportul rutier de  mărfuri, industria de 
echipamente.

Faţă de cele prezentate mai sus vă 
sugerăm să apelaţi la specialiştii experţi  

din cadrul Ministerului Mediului Apelor şi 
Pădurii, RNP, Asociaţii Patronale, Federaţii 
Sindicale (CONSILVA şi FSLIL), alte instituţii 
abilitate şi chiar unele societăţi civile cu rol 
consultativ.

De aceea conducerea FSLIL consideră 
că sunt necesare noi măsuri menite să 
descurajeze defrişările şi furturile ilegale, 
aşa cum susţin şi alţi factori implicaţi ca 
specialişti şi experţi din cadrul APMR, 
ASFOR, RNP, Universitatea Transilvania 
Braşov, mass media şi alte organizaţii civile, 
precum:

• Interzicerea exportului de buşteni 
şi implicarea agenţilor economici din 
domeniul exploatării şi prelucrării primare a 
lemnului în vederea valorificării superioare 
a lemnului;

• Amplificarea controalelor efectuate de 
autorităţile abilitate în domeniul silviculturii 
şi forestier, cu aplicarea de sancţiuni dure, 
în funcţie de pagubele cauzate;

• Pentru valorifiare întregului volum 
de masă lemnoasă pe picior, aprobat 
spre exploatare, anual sunt necesare 
unele măsuri legislative (HG-uri, Ordine 
ministeriale), cerute de Noul Cod Silvic 

cu privire la reducerea vârstei de tăiere, 
modificarea unor instrucţiuni de exploatare 
şi un Regulament de funcţionare flexibil 
din pădurile de proprietate a statului;

• Reabilitarea, repararea celor peste 
10.000 de km de drumuri calamitate, 
degradate fizic din cauza vechimii şi a 
intemperiilor anuale.

• Emiterea unei Ordonanţe 
Guvernamentale privind infrastructura 
forestieră, de construirea de noi drumuri, 
folosind surse de finanţare europeană, 
bugetară, extrabugetară;

• Acordarea de credite avantajoase de 
către bănci;

• Scutirea impozitului pentru profitul 
reinvestit;

• Elaborarea unui cadru privind 
condiţiile ce trebuie respectate de firme 
în profil pentru asigurarea unui salariu 
decent a muncitorilor forestieri în raport 
cu importanţa muncii, transportului, 
alimentaţia, protecţia muncii şi sanitare.

Preşedinte,
Dan Anghel
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Sisteme tehnologice forestiere 
cu impact ecologic redus
Editura Universităţii Suceava, 
2014
Autor: Sergiu Andrei Horodnic

“Plantăm Fapte bune în 
România” dă publicităţii 
raportul anual de activitate 
pentru 2014. Implicarea şi 
realizarea a trei campanii de 
comunicare, alături de companii 
importante din România, au 
crescut credibilitatea iniţiativei, 
sporind totodată resursele 
necesare susţinerii acţiunilor de 
plantare şi îngrijire.

2015 Paris Climate Conference 
(COP21)
Pris, Franţa, 30 noiembrie - 11 
decembrie 2015

Tehnologii GIS actuale, 
aplicabile în silvicultura 
românească
Workshop şi masă rotundă 
• marţi, 10 martie 2015, 
Universitatea “Transilvania” 
din Braşov, Aula Magna, Bd. 
Iuliu Maniu nr. 41A • Cuvânt de 
deschidere - prof. dr. Ioan Vasile 
Abrudan, rectorul Universităţii 
“Transilvania” din Braşov, dr. 
ing. Adam Crăciunescu, director 
general RNP Romsilva, dr. 
ing. Romica Tomescu, director 
general ICAS

Mediul în Europa, în 2015
Agenţia Europeană de Mediu 
(EEA) a publicat, pe data de 3 
martie 2015, raportul “Statul 
european de mediu şi outlook 
2015”

Anul internaţional al solului: 
“Solul, în toate faţetele sale”
Anul 2015 a fost declarat de 
către Adunarea generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
“Anul internaţional al solului”, 
având ca obiectiv sublinierea 
importanţei solului.

Conferinţa “Bioenergy 2015”, 
Kastamonu, Turcia, 1-6 
septembrie 2015.
Conferinţa se va concentra 
asupra factorilor care afectează 
viitorul tehnologiilor moderne 
bioenergie şi biobased, precum 
şi asupra soluţiilor de afaceri.

Publicaţii şi 
evenimente 
ştiinţifice de 
specialitate

Industria a avut cea mai importantă 
contribuție la creșterea PIB în 2014, cu 
o influență directă de aproape o treime 
din rezultatul de 2,9% consemnat de 
statistica oficială.

Indicele brut al producţiei industriale 
a crescut cu 6,1%, urmare aproape 
exclusivă a industriei prelucrătoare 
(+7,5%). Rezultatul industriei extractive 
a fost ușor pozitiv (+1,0%), în timp ce în 
sectorul producţiei şi furnizării de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat producţia a scăzut cu 4,7 %.

În cadrul industriei prelucrătoare, 
printre ramurile cu cele mai mari creşteri 
s-au numărat fabricarea calculatoarelor 
şi a produselor electronice şi optice 
(+53,9%) și fabricarea altor mijloace 
de transport (+19,0%), ceea ce arată 
și direcțiile principale de dezvoltare a 

activității. Lor li s-au alăturat, cu ritmuri 
înalte, fabricarea hârtiei şi a produselor 
din hârtie (+27%) și fabricarea 
produselor din tutun (+18,5).

Au existat și ramuri a căror producţie 
a scăzut: fabricarea băuturilor (-3,3%), 
repararea și întreţinerea maşinilor şi 
echipamentelor (-3,0%), prelucrarea 
lemnului și fabricarea produselor din 
lemn (cu excepţia mobilei) și, atenție, 
fabricarea produselor farmaceutice de 
bază şi a preparatelor farmaceutice 
(-1,8%) - domeniu în care am fi avut 
nevoie de o dezvoltare puternică și nu de 
scădere.

Fapt îmbucurător pentru nivelul 
tehnologic al producției pe partea de 
bunuri de capital și din perspectiva 
necesarului de bunuri de consum pentru 
populație care să nu mai fie aduse masiv 

Industria 
românească
în 2014
şi perspectivele 
pentru 2015
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din import, pe partea bunurilor de 
folosinţă îndelungată, aceste segmente 
industruiale au înregistrat cele mai mari 
ritmuri de dezvoltare anul trecut.

De reținut și performanța obținută din 
perspectiva îmbunătățirii raportului între 
producția obținută și energie consumată, 
care face ca minusul consemnat de 
industria energetică să nu fie neapărat 
un lucru rău. Practic, asistăm la ștergerea 
etichetei de industrie energofagă și 
la eficientizarea utilizării resurselor 
energetice de care dispunem și pe care, 
în parte, le importăm.

Peste trei sferturi din creșterea 
producției industriale a fost obținută pe 
baza îmbunătățirii productivității muncii.

Aceasta a crescut anul trecut cu 4,7%, 
industria prelucrătoare fiind cea care a 
tras după ea rezultatul de ansamblu cu 

un plus de 5,4%.
Industria extractivă (+2,1%) și sectorul 

producţiei şi furnizării de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat (+1,1%) au rămas în teritoriul 
pozitiv.

În ceea ce privește evoluția prețurilor 
pe parcursul anului trecut, în fruntea 
listei de scumpiri se află sectoare care 
vin constant cu majorări de tarife 
(ce afectează inclusiv populația prin 
intermediul IPC), și anume distribuţia 
apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare (+3,5%) 
şi producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat (+2,7%).

Prin comparație, trebuie amintit 
că industria extractivă şi industria 
prelucrătoare au înregistrat ambele 

scăderi destul de importante de preţuri 
cu 2,5% și, respectiv 2,3%.

Pe marile grupe industriale au fost 
creşteri de preţuri se remarcă în industria 
bunurilor de folosinţă îndelungată 
(+1,0%), industria bunurilor de uz 
curent (+0,9%) şi industria bunurilor 
intermediare (+0,4%). Industria 
energetică şi industria bunurilor de 
capital au înregistrat scăderi de preţ cu 
5,0%, respectiv 1,8%.

Aceste date vin să confirme o 
perspectivă bună pentru începutul anului 
2015. Industria va continua să fie factorul 
determinant de creștere economică, în 
condiții de relativă stabilitate a prețurilor, 
și să antreneze întreaga activitate din 
celelalte sectoare.

Sursa: INS

Industria 
românească
în 2014
şi perspectivele 
pentru 2015
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Date generale:
Adresa târgului:
Kölnmesse, Messeplatz 1, Köln
Standul României:
Hala 5, C 088
Perioada de desfăşurare: 
5-8 mai 2015 

Caracterul târgului: mobilier şi 
amenajări interioare.

Produse promovate: 
componente din lemn, 
prefabricate, semifabricate şi 
accesorii pentru industria mobilei 
şi de prelucrare a lemnului.

Suprafaţa de expunere a 
pavilionului românesc: 97,5 mp.

Număr de firme participante 
(pavilion românesc): 7.

Mostre expuse: mobilier 
exterior, panouri, produse mulate 
din lemn, furnire, parchet, reviste 
de specialitate  etc. 

Număr delegaţi oficiali: 3 (2 
delegaţi ME şi 1 delegat ASFOR).

Caracteristica târg:
Halele 4, 2, 5.1, şi 6 au 

fost afectate materialelor; 
halele 3.2 ,4.1, 4.2, 5.2, 7 
şi 8 - funcţionalităţilor şi 
componentelor, iar halele 9 şi 10,  
textilelor şi maşinilor.  

Informaţii finale
despre Interzum 2015:
Vizitatori în total: 57.500 din 143 

de ţări. Cu 17% mai mulţi vizitatori 
internaţionali decât la ultima 

ediţie, cei mai mulţi din Italia, 
Marea Britanie, Spania şi Olanda. 
1.561 de expozanţi din 57 de ţări

Creştere a suprafeţei închiriate 
cu 8,6%

Aşadar, Interzum a avut, din 
nou, succes prin faptul că a 
acoperit întregul spectru al pieţei 
lemnului. Acesta este locul în 
care experţii în prelucrări vin 
pentru a explora modalităţile de a 
îmbunătăţi acest proces. Vizitatorii 
au fost deosebit de interesaţi de 
soluţiile pentru noutati, creşterea 
eficienţei energetice şi a utilizării 
resurselor, ca şi de echipamente 
prietenoase şi de integrarea 
inteligentă a maşinilor - în plus, 
faţă de temele perene privitoare 
la costuri.

În abordarea acestor subiecte 
şi a multor altora, expozanţii 
au adăugat o serie de soluţii 
consistente şi oferte remarcabile 
de expertiză spre satisfacţia 
vizitatorilor. Mai mult ca oricând, 
Interzum şi-a impresionat publicul 
ca portdrapel internaţional 
pentru sloganul natură - lemn - 
funcţionalitate - bun gust.

Pavilion românesc
Înscrierea firmelor expozante, 

participante la manifestare, a fost 
iniţiată, conform reglementărilor, 
cu 90 de zile înainte de 
eveniment.

Mediatizarea târgului şi a 
prezenţei firmelor româneşti la 
această manifestare expoziţională 
s-a făcut pentru membrii ASFOR 
în revista “Meridiane forestiere” 
încă din anul 2014.            

În cadrul târgului, conceperea 
şi realizarea standului românesc 
(stand insulă, cu 4 laturi libere) 
a avut în vedere asigurarea unui 
ambient care să garanteze o 
prezentare modernă, în condiţii 
optime a exponatelor, crearea 
cadrului adecvat pentru activitatea 
de ofertare/promovare specifice 
fiecărei firme. 

Destinaţia categoriilor de 
suprafeţe ce intră în componenţa 
standurilor (expunere, tratative, 
anexe, căi de acces) şi proporţiile 
dintre ele au avut ca finalitate 
o folosire cât mai judicioasă 
a spaţiului şi o corelare 
corespunzătoare cu mărimea şi 
specificul firmei expozante.

Pentru realizarea standului 
(structură şi dotări), s-au folosit 
materiale noi şi de calitate, iar 
finisajele au fost realizate cu 
atenţie. Standul a fost iluminat 
perimetral, destinat să pună în 
evidenţă întregul ansamblu. Toată 
suprafaţa de 97,5 mp a zonei 
expoziţionale a fost acoperită cu 
mocheta de trafic de culoare gri.

Pe pereţii standurilor s-au 
montat panouri mari, vizibile 

Pavilion naţional la Târgul Interzum Köln, Germania)
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inscripţionate cu însemnele naţionale 
(tricolorul), denumirea ţării şi a firmei.

Într-un spaţiu de mare vizibilitate s-a 
instalat un panou cu denumirea şi logo-ul 
brandului colectiv al ASFOR, denumirea si 
logo-ul Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Turismului, logo-urile companiilor 
expozante şi însemnele naţionale ale 
României (stemă şi steag).

De asemenea, standul a dispus de 
o zonă info, amenajată cu 1 desk şi 1 
scaun înalt tip bar şi un stativ cu cele 
trei fanioane. S-a  instalat un ecran LCD 
(diagonala de 102 cm), prevazut cu DVD-
player, pe care se puteau rula imagini puse 
la dispoziţie de ASFOR cu prezentarea 
producătorilor din industria lemnului şi a 
produselor ofertate la export.

Târgul Interzum 2015 a ajuns aşadar la 
final pe data de 8 mai 2015, înregistrând 
rezultate foarte bune şi la această ediţie.

Comparabil cu anul 2013, numărul 
vizitatorilor s-a aflat într-o uşoară creştere. 

În acest context general, şapte 
producători de produse din lemn din 
România au  participat, sub pavilion 
naţional, la Interzum, considerat cea mai 
importantă manifestare expoziţională în 
domeniu din Europa.

Interzum este cotat numărul unu în topul 
manifestarilor expoziţionale internaţionale 
în sectorul semifabricatelor destinate 
industriei mobilei şi decoraţiunilor 
interioare din lemn.

În ediţia din acest an a târgului, 
a 53-a din istoria sa, Interzum şi-a 
consolidat poziţia de lider în rândul 

târgurilor internaţionale din domeniul 
semifabricatelor din lemn, atât prin 
dimensiunea sa, cât şi prin varietatea 
exponatelor şi produselor de ultimă 
generaţie prezentate. 

România a expus pe o suprafaţă de 
97,5 mp, acţiune organizată de Ministerul 
Economiei şi Comerţului, în colaborare 
cu Asociaţia Forestierilor din România 
(ASFOR), patronatul de ramură.

În cadrul standului national şi-au 
prezentat oferta de export şapte societăţi 
comerciale, după cum urmează: Alpa Prest 
SRL, Sigstrat SA, Decora Folii şi Furnire  
SRL, Saucolemn SRL, Ecosilva Prod. Com. 
Serv. SRL, Imageline SRL si Unicom Holding 
SA.

Producătorii din România s-au prezentat 
cu branduri individuale, reprezentând 
o gamă variată de produse, printre 
care structuri diversificate din lemn, 
componente şi accesorii pentru mobilă, 
machete pentru mobilier exterior din lemn, 
articole şi accesorii de design interior şi 
exterior, elemente pentru finisaje din lemn 
pentru construcţii civile şi industriale etc.

Participarea romanească la aceasta 
importantă manifestarea fost utilă, atât 
pentru exporturile directe în Germania, 
cât şi pe terţe piete, având în vedere 
pronunţatul caracter internaţional al 
târgului (70% grad de internaţionalizare).

Firmele româneşti expozante au marea 
majoritate a producţiei (cca 70-80 %) 
orientată spre export, iar prin participarea 
la Interzum în cadrul standului national 
s-au creat premise pentru încheierea de 

contracte suplimentare şi identificarea de 
noi parteneri (s-a estimat un cuantum al 
contractelor posibil de semnat de 1.308 
mii  Euro) .

În ansamblu s-au contactat cca. 700 de 
firme, dintre care aproximativ 660 sunt 
firme noi.

Au existat parteneri care, urmare a 
contactării pavilionului naţional, vor 
efectua vizite de afaceri în România (cca 13 
parteneri).

Au existat şi alţi expozanţi din România, 
dar cu standuri proprii. De asemenea, 
au fost destul de vizibile companii mari 
multinaţionale cu puncte de lucru în 
România (Losan, Kronospan, Egger, 
Schweighofer etc.).

Produsul de succes al pavilionului 
românesc a fost panoul din lemn, specia 
stejar. O serie de parteneri au vizitat 
firmele româneşti interesaţi de buştean 
şi cherestea, în special din stejar. Interes 
particular au reprezentat, prin firma Alpa 
Prest, produsele de mobilier de exterior 
executate din lemn de salcâm.

Pe parcursul târgului, am fost direct 
susţinuti de Biroul de promovare 
comercial-economic al Consulatului 
General al Romaniei la Bonn, prin prezenţa 
nemijlocită timp de două zile a doamnei 
Mihaela Simion.

Următoarea ediţie a târgului va fi între 16 
şi 19 mai 2017.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Pavilion naţional la Târgul Interzum Köln, Germania)
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BIFE- SIM 2015
19-23 septembrie 2015, 
Romexpo, Bucureşti

Toamna aceasta, elita industriei 
de mobilier din Romania 
şi de peste hotare îşi dă 
din nou întâlnire in cadrul 
BIFE-SIM, târg internaţional 
de mobilă, echipamente şi 
accesorii. Participanţii la cel 
mai important eveniment se 
întrunesc în cadrul unui forum 
unde se stabilesc tendinţele 
anului pentru zona de mobilier.
BIFE-SIM reprezintă o 
importantă platformă pentru 
lansarea de noi produse, 
posibilitatea unică de a primi 
feedback din partea clienţilor în 
timp real, cel mai precis sondaj 
de piaţă, cu rezultate clare 
în strategia de poziţionare a 
business-ului, 5 zile de activitate 
intensă, de contractare, de 
stabilire de noi parteneriate, de 
vânzări directe, zeci de mii de 
posibili clienţi şi oportunităţi de 
promovare.

RoEnergy,
6-8 mai 2015

Cum se poate rezolva sustenabil 
problema termoficării şi a 
eficienţei energetice s-a aflat 
la Târgul RoEnergy Bucureşti, 
6 - 8 mai 2015. Manifestările 
RoEnergy Bucureşti 2015, 
Targ Internaţional de Energii 
Regenerabile şi Eficienţă 
Energetică, ediţia a V-a, în 
perioada 6 - 8 mai 2015, s-au 
desfăşurat la Romexpo, Pavilion 
D2, B-dul Mărăsti 65-67, 
Bucureşti.
Prin participarea la acest 
eveniment, cea mai mare 
platformă de energii 
regenerabile şi eficienţă 
energetică din Romania, s-au 
putut cunoaşte companii 
specializate pe energii 
regenerabile şi eficienţă 
energetică, care pot ajuta în 
rezolvarea problemelor de 
termoficare şi de crestere a 
eficienţei energetice pe care le 
întâmpinăm în administrarea 
companiei / organizaţiei 
dumneavoastră.
Tematica (selectie): solutii de 
termoficare prin cogenerare, 
• primul proiect ESCO într-un 
spital public din România, • Pro 
Credit, o bancă pentru ziua de 
mâine, • centrale pe biomasă 
pentru spaţii rezidenţiale, 
comerciale şi industriale, • 
module fotovoltaice de 1 kwcc, 
pretabile pentru gospodării, • 
energie din deşeuri, • energie din 
peleţi • energie fotovoltaică în 
capacităţi de sub 1 MWh, • de 
ce România a decis să susţina 
biomasa şi biogazul / ce se 
pregăteşte?
Au expus companii din Italia, 
Germania, Grecia, Olanda şi 
România.
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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

Orange Wood, Ukraina
Produse din stejar, pin, mesteacăn, arin
• Colaborare tehnico-comercială
Alyona Kutanova
• http://orange-wood.co.ua/about/

Forst Garten, Germania
• mangal (cerere) • contract până în 2019
Max Reichpietscs - Weg 11, D - 23968 Wismar
• an.kurtz@web.de

Youngwon, Coreea de Sud
• cherestea de fag (cerere) • 4 containere pe lună
Mr. Kyun Chul Lee • tel.: 008225886781
• caseylee629@naver.com

D&R International Group, Spania
• cherestea răşinoase
• produse certificate sau standardizate
Danilo Garcia • C / Entrada Masia Roda No. 3, 
suite  11, Betera Valencia

Harrisassociates, UK
Şipci din lemn pentru montarea ţiglelor la acoperişuri 
(cerere) • Contract pe termen lung, dimensiuni 
stabilite prin contract)
Mr. P. F. Harris
• p.harrisassociates@talktalk.net

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

AIC International, Franţa
• mobilier şi decoraţiuni pentru grădină
• firma lucrează cu mari lanţuri de distribuţie
Raphael Bouthillon, tel.: 0033228230651
• stagiaireaic@gmail.com

Bucureşti, Şoseaua Panduri 94
manager tehnic ing. Ene Neagu
tel.: 0744.974.774

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

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

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

Iosef Ungr, Cehia
Peleţi 8 mm, fără aditivi, 400 kg, lot pentru
teste. Cherestea diversă de răşinoase
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

Platanus Prod Impex SRL, România
• plop euroamerican (cerere) • calitate FTH
Anca Mustăţea • tel.: 0720.063.386,
021.320.71.63

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

Ofertă de certificare a filierei produselor
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania,
certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody)
conform sistemelor FSC sau PEFC.
Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze
la e-mail: teusan@scscertified.eu

prin Laboratorul 
Naţional pentru 
Industria Lemnului 
şi Mobilă, execută 
testarea produselor 
din lemn, uşi, ferestre, 
mobilier.

testarea
produselor

Quality
Cert S.A.

din lemn, uşi, ferestre, 
mobilier.








